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UUD 45 Pasal 28H telah menyatakan “Setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan” 

Manusia merupakan bagian dari sebuah 
ekosistem, dimana sangat erat keterkaitan 
antara manusia dengan lingkungan hidup 
di sekitarnya. Hak atas lingkungan hidup 
merupakan hak dasar manusia yang 
telah melekat pada manusia berdasarkan 
kodratnya, yaitu hak yang dimiliki manusia 
sebagai manusia, yang merupakan 
anugerah dari Tuhan; 

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat sudah mendapatkan pengaturan, 
baik tingkat global maupun nasional 
dalam berbagai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; Corrective action 
telah dan akan terus dilakukan oleh 
Pemerintah dalam upaya pemenuhan 
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat sebagai hak asasi. Peran parapihak 
menjadi kunci dalam pemenuhannya.

Selaras dengan TUJUAN PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN, sumber daya alam hutan 
dan lingkungan yang berkeunggulan 
komparatif dan kompetitif harus dikelola 
secara berkeadilan untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi, penyediaan 
lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, 
dan memperkecil kesenjangan ekonomi 
wilayah. Dalam mencapai tujuan bersama 
tersebut, maka kedaulatan negara dan 
peradaban sosial masyarakatnya harus 
terjamin seiring dengan pelaksanaan 
pembangunan ekonomi hijau yang 
menekankan produktivitas tinggi, efisiensi 
dan rendah emisi.

Sejalan dengan  tujuan agenda global 
tesebut, filosofi lintas generasi yang 

terkandung dalam pasal 33 UUD 45, 
yaitu “bumi, air dan kekayaan alam yang 
menjadi dasar pembangunan nasional 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat” hanya akan tercapai apabila 
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 
pembangunan yang berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan. 

TPB/SDGs merupakan aksi dan katalis 
global untuk kemitraan internasional 
dalam pencapaian pembangunan 
berkelanjutan. Indonesia sebagai salah 
satu negara yang telah menyepakati 
penerapan TPB/SDGs berkomitmen untuk 
menyukseskan pelaksanaan TPB/SDGs 
melalui berbagai kegiatan. 

Dalam masa RPJMN 2015 – 2019 dan saat 
ini RPJMN 2020 - 2024, filosofi tersebut 
semakin ditekankan kembali melalui 
visi-misi Presiden yang diamanahkan 
kepada Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) untuk mengawal 
pencapaiannya.

Prinsip dari SDGs yang meliputi People 
(penanggulangan kemiskinan, kelaparan, 
dan kesenjangan); Planet (mencegah 
bumi dari degradasi lingkungan); 
Prosperity (menciptakan kesejahteraan 
dan terpenuhinya kebutuhan hidup), 
Peace (Menciptakan kedamaian dan 
pelibatan sosial bebas dari rasa bahaya 
dan takut) dan Partnership (Kemitraan 
untuk pencapaian tujuan pembangunan 
berkelanjutan) sangat sejalan dengan 
arah pembangunan lingkungan hidup dan 
kehutanan di Indonesia. 
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Pengarusutamaan SDGs dalam pembangunan 
nasional telah dilakukan dengan melakukan 
inventarisasi kesesuaian indikator nasional 
dengan indikator SDGs, namun demikian 
penguatan terhadap aspek relevansi kegiatan 
perlu juga dilakukan sebagai upaya percepatan 
pencapaian SDGs di Indonesia.

Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan pada tahun 2020 – 2024 dalam 
kaitannya dengan pengelolaan lingkungan 
hidup dan kehutanan diharapkan dapat 
dijadikan sebagai pilar utama dalam 
pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. 

Peran-peran itu diantaranya ialah : sebagai 
entry point utama dalam penentuan penataan 
ruang wilayah Indonesia; aset terbesar 
nasional; bagian penting dari pembangunan 
rendah karbon, penyokong ketahanan air, 
pangan dan energi; habitat keanekaragaman 
hayati; sarana dalam pengentasan kemiskinan; 
dan aset publik internasional.
Dalam pendekatan lansekap, kinerja 

pembangunan lingkungan hidup dan 
kehutanan di Indonesia harus menyentuh 
setiap aspek pembangunan. Sumber daya 
hutan sebagai satu kesatuan ekosistem 
merupakan bagian (sub-sistem) yang tidak 
terpisahkan dari ekosistem yang lebih besar, 
yaitu ekosistem bentang alam ekologis 
(ecological landscape), yang berfungsi sebagai 
satu kesatuan analisis dalam perencanaan 
pengelolaan.

Dari aspek ruang/ spasial, kawasan hutan 
Indonesia menyediakan ruang untuk 
berbagai aktivitas ekonomi dalam kaitannya 
dengan pegurangan kemiskinan, kelaparan, 
kesenjangan kepemilikan lahan, ruang 
insfrastruktur, ekowisata, pertanian dan 
energi. Dari aspek fungsi, kawasan hutan juga 
memberikan hasil baik kayu maupun non kayu, 
energi, pangan, konservasi keanaekaragaman 
hayati, pengendalian erosi, penyerapan karbon, 
siklus air, dan jasa lingkungan lainnya.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ 
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Penanaman Mangrove
Foto oleh: Khulfi M K
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bertujuan untuk menjaga peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 
berkesinambungan, menjaga keberlanjutan 
kehidupan sosial masyarakat, menjaga 
kualitas lingkungan hidup serta pembangunan 
yang inklusif dan terlaksananya tata kelola 
yang mampu menjaga peningkatan kualitas 
kehidupan dari satu generasi ke generasi 
berikutnya. 

Pelaksanaan TPB/SDGs di KLHK pada prinsipnya 
ialah upaya pencapaian kinerja dari seluruh 
program yang ada, karena nilai yang diusung 
dalam pembangunan LHK ialah pembangunan 
berkelanjutan.

Pada Goal 1 Tanpa kemiskinan, kontribusi KLHK 
utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan 
pemberian akses perhutanan sosial, Multi 
Usaha Kehutanan, pengembangan kelompok 
tani hutan mandiri, peningkatan penyuluh, dan 
pembinaan desa penyangga kawasan hutan 
konservasi. 

Pada Goal 2 Tanpa Kelaparan, kontribusi KLHK 
utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan 
agroforestri, penggunaan kawasan hutan, dan 
pelepasan untuh Tanah Objek Reforma Agraria 
(TORA) serta food estate.

Pada Goal 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 
kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan 
melalui output kegiatan pengelolaan sampah 
dan limbah B3 khususnya limbah medis dan 
Merkuri serta restorasi ekosistem sebagai 
langkah preventif penyebaran penyakit tropis 
terabaikan.

Pada Goal 4  Pendidikan Berkualitas, kontribusi 
KLHK utamanya ditunjukkan melalui output 
kegiatan  penyelenggaran Sekolah Menegah 
Kejuruan Kehutanan serta kegiatan penelitian 
dan pengmbangan dalam upaya menciptakan 
lingkungan sekolah yang bebas polusi air, 
udara dan kebisingan. 

Pada Goal 5 Keseteraaan Gender, kontribusi 
KLHK utamanya ditunjukkan melalui output 
kegiatan koordinasi perencanaan dan 
penganggaran yang responsif gender termasuk 
Integrasi isu gender serta  peningkatan akses/ 
peran perempuan dalam setiap kegiatan 
lingkup KLHK hingga di tingkat tapak.

Pada Goal 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, 
kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui 
output kegiatan pemantauan kualitas air, 
pengendalian pencemaran air, rehabilitasi 
lahan kritis di dalam area DAS baik secara sipil 
teknis maupun secara vegetatif, Peningkatan 
tutupan lahan berhutan di Daerah Tangkapan 
Air  dan pemeliharaan mata air, serta 
penegakan hukum terhadap kasus pencemaran 
air.

Pada Goal 7 Energi Bersih dan Terjangkau, 
kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui 
output kegiatan terkait rehabilitasi Daerah 
Tangkapan Air untuk panas bumi, izin jasa 
lingkungan panas bumi, pengembangan hutan 
tanaman energi, penelitian dan pengembangan 
sumber energi terbarukan, penggunaan 
kawasan hutan untuk pertambangan, serta 
pelayanan izin lingkungan terkait energi. 
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Pada Goal 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan 
Ekonomi, kontribusi KLHK utamanya 
ditunjukkan melalui output kegiatan  
pengusahaan hutan produksi oleh korporasi 
baik pada hutan alam maupun hutan tanaman, 
pengusahaan hutan oleh masyarakat,  
penyaluran dana bergulir, usaha perdagangan 
TSL, jasa lingkungan air dan ekowisata.

Pada Goal 9 Indiustri, Inovasi dan Infrastruktur, 
kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui 
output kegiatan pelayanan izin lingkungan 
serta penggunaan kawasan hutan untuk 
pembangunan infrastruktur nasional, penelitain 
pengmbangan dan inovasi LHK di berbagai 
daerah, 

Pada Goal 10 Berkurangnya kesenjangan, 
kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui 
output kegiatan dalam perhutanan sosial dan 
peningkatan kualitas pendamping masyarakat, 
koperasi  dan kelompok tani hutan.

Pada Goal 11 Kota dan Pemukiman 
Berkelanjutan, kontribusi KLHK utamanya 
ditunjukkan melalui output kegiatan 
pengelolaan sampah di perkotaan, 
pengendalian pencemaran udara, penyediaan 
bibit untuk penghijauan dan pembangunan 
hutan kota, serta pengelolaan Taman Nasional 
yang menjadi warisa alam dunia.

Pada Goal 12 Konsumsi dan Produksi yang 
Bertanggung Jawab, kontribusi KLHK utamanya 
ditunjukkan melalui output kegiatan pelayanan 
terkait standardisasi lingkungan dan rencana 
aksi Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan 
di Indonesia, layanan dan pendampingan 
sertifikasi mutu usaha yang ramah lingkungan, 
Penciptaan kader lingkungan dan kehutanan, 
pendidikan gaya hidup ramah lingkungan,  
penyusunan standar kualitas fasilitas publik, 
mendorong penerapan ekolabel pengadaan 
barang dan jasa, verifikasi legalitas kayu dan 
lain sebagainya.

Pada Goal 13 penanganan Perubahan Iklim, 
kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui 
output kegiatan pengembangan sistem 
monitoring, reporting dan verifikasi 

penyelenggaran RAN-GRK, pengendalian 
perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi, 
Penurunan Emisi Nasional sektor LULUCF 
(Land Use and Land Use Land Cover Change of 
Forest), pengembangan kampung iklim serta 
pengendalian kebakaran hutan dan lahan, 
terutama pada kawasan hidrologis gambut. 

Pada Goal 14 Ekosistem Lautan, kontribusi 
KLHK utamanya ditunjukkan melalui output 
kegiatan pengendalian pencemaran, 
pengendalian sampah plastik,  penegakan 
hukum terkait illegal dumping serta 
pengelolaan Taman Nasional berupa kawasan 
konservasi perairan.

Pada Goal 15 Ekosistem Daratan, kontribusi 
KLHK utamanya ditunjukkan melalui output 
kegiatan pengelolaan hutan konservasi, 
hutan lindung dan hutan produksi melalui 
operasionalisasi KPH (Kesatuan Pengelolaan 
Hutan), rehabilitasi hutan dan lahan kritis baik 
secara vegetatif maupun teknis, penyediaan 
benih dan bibit, pengelolaan kawasan 
hutan dengan tujuan khusus, penelitian dan 
pengembangan, rehabilitasi lahan akses 
terbuka, restorasi ekosistem, restorasi kawasan 
Hidrologis Gambut, pengembangan hutan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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rakyat,  pengukuran indeks kulaitas tutupan 
lahan berhutan, penegakan hukum terkait 
kasus illegal logging, kasus perambahan 
kawasan hutan, dan kasus perburuaan/
perdagangan illegal Tumuhan dan Satwa Liar 
serta peningkatan populasi spesies terancam 
punah dan konservasi sumberdaya genetik.

Pada Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan 
Kelembagaan yang tangguh; kontribusi KLHK 
utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan 
pengawasan internal, penanganan konflik 
tenurial, serta layanan dukungan manajemen 
seperti kegiatan layanan perizinan yang 
terpadu, peningkatan reformasi birokrasi, 
layanan kehumasan, layanan perencanaan 
dan penganggaran, layanan pengendalian 
pembangunan di 6 ekoregion di Indonesia, dan 
lain-lain.

Pada dua dekade terakhir ini, kesadaran 
komunitas dunia akan fungsi dan keberadaan 
hutan semakin meningkat, khususnya 
terkait dampak deforestasi dan degradasi 
hutan terhadap keanekaragaman hayati dan 
perubahan iklim. Adalah tugas kita untuk 
melakukan corrective action dalam upaya 
pemenuhan Hak atas lingkungan hidup yang 
baik dan sehat sebagai hak asasi. 

Kinerja kita tersebut tentunya harus dapat kita 
sosialisasikan dan kita gaungkan agar dapat 
mendorong para pihak untuk lebih peduli lagi. 
Di era 4.0 dan 5.0 saat ini maka publikasi upaya 
kita dalam perbaikan lingkungan hidup dan 
kehutanan menjadi penting, termasuk dalam 
bentuk lomba karya tulis dan webinar yang 
diselenggarakan tahun 2021 ini.

Dengan terbitnya buku publikasi ini, 
perkenankan  saya menyampaikan ucapan 
terima kasih dan apresiasi kepada seluruh 
peserta Webinar, Peserta Lomba Karya Tulis 
SDGs KLHK, Dewan Juri dan seluruh panitia 
atas terselenggaranya upaya mainstreaming 
SDGs di KLHK. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 
merestui upaya kita bersama melestarikan 
lingkungan. Aamiin.

Penanaman Mangrove
Foto oleh: Khulfi M K

Pada Goal 17 Kemitraan untuk mencapai 
Tujuan, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan 
kegiatan koordinasi kerjasama dalam negeri 
dan kerjasama luar negeri dalam rangka 
filling the gap upaya pencapaian sasaran 
strategis pembangunan lingkungan hidup dan 
kehutanan.
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Tujuan ini sejatinya selaras dengan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB) atau Sustainable Development 
Goals (SDGs) yang merupakan 
kesepakatan 193 negara anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 
ditetapkan pada tahun 2015 yaitu 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat global termasuk Indonesia. 
Oleh karenanya SDGs sebagai agenda 
pembangunan global sungguh sejalan 
dengan RPJMN dan merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari agenda 
pembangunan nasional.

Indonesia berkomitmen kuat 
untuk melaksanakan SDGs karena 
tujuan pembangunan nasional dan 
tujuan pembangunan global saling 
menguatkan. TPB/SDGs adalah Agenda 
2030 yang merupakan kesepakatan 
pembangunan berkelanjutan 
berdasarkan hak asasi manusia dan 
kesetaraan. TPB/SDGs berprinsip 
Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk 
meyakinkan bahwa tidak ada satupun 
yang tertinggal atau disebut  NO ONE 
LEFT BEHIND.

Untuk mendukung pencapaian 
TPB/SDGs di Indonesia, KLHK telah 
mengarusutamakan TPB/SDGs 
kedalam Program dan Kegiatan yang 
telah direncanakan. Untuk lebih 
memantapkan pengarusutamaan 
(mainstreaming) tersebut, merujuk 

pada prinsip no-one left behind, 
maka berbagai upaya serta langkah 
yang telah dilakukan maupun akan 
direncanakan perlu diselaraskan 
dengan Target dan Indikator TPB/
SDGs. Salah satu upaya untuk 
mendokumentasikan berbagai 
kontribusi kegiatan terhadap TPB/SDGs 
di KLHK, telah diselenggarakan lomba 
karya tulis TPB/SDGs KLHK.

Lomba karya tulis SDGs KLHK baru 
pertama kali dilakukan pada tahun 
2021. Lomba ini bertujuan untuk 
Meningkatkan pemahaman parapihak 
terhadap upaya pencapaian TPB/SDGs 
di KLHK dan Meningkatkan partisipasi 
parapihak terhadap dokumentasi 
kegiatan lingkup KLHK terhadap upaya 
pencapaian TPB/SDGs di KLHK. Pada 
event pertama ini sasaran kegiatan 
lomba adalah Seluruh pegawai ASN 
(Struktural/Fungsional/Staf) lingkup 
KLHK.

Rangkaian Lomba Karya Tulis Populer 
telah dilaksanakan pada 25 Agustus 
2021 sampai dengan 30 September 
2021. Diawali dengan webinar sosialisasi 
dan tatacara lomba, hingga akhir batas 
pengumpulan, telah terpilih 169 karya 
tulis yang berhak dinilai oleh dewan 
juri. Dewan Juri terdiri atas perwakilan 
Akademisi, Perwakilan Sekretariat 
SDGs Bappenas, dan Perwakilan Media 
Publikasi.

NAWACITA sebagai acuan agenda pembangunan nasional 
yang diterjemahkan sebagai arah utama RPJMN 2015-2019 
hingga RPJMN 2020-2024, bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 
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Adapun rincian dari 169 karya tulis yang dinilai langsung oleh 
dewan juri diantaranya berasal dari:
1. Badan Standardisasi dan Instrumen LHK, sebanyak 30 

karyatulis
2. Ditjen PPKL, sebanyak 22 karyatulis
3. Ditjen Penegakan Hukum LHK, sebanyak 18 karyatulis
4. Ditjen KSDAE, sebanyak 17 karyatulis
5. Ditjen PHL, sebanyak 16 karyatulis
6. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, sebanyak 12 

karyatulis
7. Ditjen PDASRH, sebanyak 12 karyatulis
8. Ditjen PPI, sebanyak 12 karyatulis
9. Ditjen PSLB3, sebanyak 10 karyatulis
10. Sekretariat Jenderal, sebanyak 9 karyatulis
11. Ditjen PKTL, sebanyak 9 karyatulis
12. Ditjen PSKL, sebanyak 2 karyatulis
13. Itjen, tidak ada yang mengirimkan karyatulis.

Dari seluruh karya tulis diatas, dewan juri melakukan 
penilaian berdasarkan kategori  keilmiahan, kategori 
konten SDGs dan kategori populer, serta kategori 
pilihan favorit dewan juri, sehingga telah ditetapkan 
17 karyatulis terpilih yang berhak untuk disajikan pada 
webinar nasional SDGs KLHK 2021.

Beberapa karya tulis, dil luar 169 karya tulis tersebut 
diatas, tidak bisa diikutsertakan dalam penilaian 
dewan juri dikarenakan karya tersebut melewati 
batas waktu pengiriman dan atau karya tulis tersebut 
merupakan tulisan dari PIC atau Panitia dari masing-
masing unit Eselon I. Namun demikian, merujuk 
pada prinsip no-one left behind, seluruh karya tulis 
yang masuk ke meja panitia, akan dipublikasikan 
dalam bentuk buku ISBN dengan tema Antologi Esai 
: Potret Kontribusi Kegiatan lingkup KLHK terhadap 
pencapaian SDGs (Kumpulan Karya Tulis SDGs KLHK – 
2021).

Ucapan terimakasih dan apresiasi kami sampaikan 
kepada seluruh peserta yang berkontribusi terhadap 
pelaksanaan lomba karya tulis SDGs 2021. Kepada 
seluruh panitia dan PIC serta seluruh pihak yang 
turut memantapkan upaya mainstreaming TPB/SGs 
di KLHK. Semoga tujuan acara ini tercapai, dan upaya 
kita dalam kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan menjadi bagian tugas yang mulia.
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PRINSIP DAN PILAR TPB/ SDGS

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ 
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 
bertujuan untuk menjaga peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 
berkesinambungan, menjaga keberlanjutan 
kehidupan sosial masyarakat, menjaga 
kualitas lingkungan hidup serta pembangunan 
yang inklusif dan terlaksananya tata kelola 
yang mampu menjaga peningkatan kualitas 
kehidupan dari satu generasi ke generasi 
berikutnya.

TPB/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target 
yang merupakan kesatuan antara dimensi 
pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan 
yang komprehensif serta saling terkait. 
Kemajuan pada satu dimensi pembangunan 
memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi 
pembangunan lainnya. Indonesia sebagai salah 
satu negara yang telah menyepakati penerapan 
TPB/SDGs berkomitmen untuk menyukseskan 
pelaksanaan TPB/SDGs melalui berbagai 
kegiatan.
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Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan di Indonesia pertama kali diatur 
melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada level Nasional sinkronisasi target TPB/
SDGs dengan berbagai indikator pembangunan 
telah dilakukan melalui Roadmap dan Rencana 
Aksi Nasional TPB SDGs. Pada RPJMN 2020-
2024 beberapa target indikator TPB/SDGs telah 
terintegrasi menjadi target indikator dalam 
RPJMN. KLHK sepenuhnya mendukung setiap 
upaya pencapaian Target dan Indikator TPB/
SDGs yang sesuai dengan lanskap ekologi, 
sosial dan budaya di Indonesia.

Pelaksanaan TPB/SDGs di KLHK pada prinsipnya 
ialah upaya pencapaian kinerja dari seluruh 
program yang ada, karena nilai yang diusung 
dalam pembangunan LHK ialah pembangunan 
berkelanjutan. Dengan sinkronisasi 
sektor lingkungan hidup dan  kehutanan 
terhadap TPB/SDGs, harapannya ialah  akan 
meningkatkan kontribusi terhadap agenda 
pencapaian TPB/SDGs di Indonesia.

Dalam rangka lebih memantapkan 
pengarusutamaan (mainstreaming) TPB/
SDGs di Indonesia, merujuk pada prinsip no-

one left behind, maka berbagai upaya serta 
langkah yang telah dilakukan maupun akan 
direncanakan perlu diselaraskan dengan Target 
dan Indikator TPB/SDGs.

Salah satu upaya untuk mendokumentasikan 
berbagai kontribusi kegiatan terhadap TPB/
SDGs di KLHK maka telah diselenggarakan 
lomba karya tulis TPB/SDGs KLHK. Tujuan dari 
penyelenggaraan lomba karya tulis SDGs KLHK 
2021 dan webinar nasional SDGs 2021 adalah 
untuk meningkatkan pemahaman parapihak 
terhadap upaya pencapaian TPB/SDGs di 
KLHK dan meningkatkan partisipasi parapihak 
terhadap dokumentasi kegiatan lingkup KLHK 
terhadap upaya pencapaian TPB/SDGs di KLHK. 

Seluruh karya tulis yang ada di dalam publikasi 
ini  adalah sepenuhnya karya otentik yang 
disumbangkan dan dikirimkan oleh pesera 
lomba yang merupakan ASN lingkup KLHK dari 
Aceh sampai Papua. Telah terpilih 17 karya tulis 
terpilih oleh dewan juri yang berkesempatan 
untuk dipaparkan saat Webinar Nasional 
secara langsung oleh penulisnya. Dengan tetap 
menekankan prinsip inklusifitas dan no one 
left behind, seluruh karya tulis yang dikirimkan 
oleh seluruh peserta yang melakukan registrasi 
tetap dipublikasikan.
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Fatirahma Mustafa 
 

 
PENDAHULUAN 

Sustainable Development Goals (SDGs) atau 
agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), 
merupakan agenda global hasil  kesepakatan bersama 
yang disetujui oleh 19 negara termasuk Indonesia. 
Kesepakatan tersebut berisikan 17 tujuan dan 169 target 
yang perlu dicapai pada tahun 2030 
(https://www.sdg2030indonesia.org/). Prinsip TPB/SDGs 
adalah universal, integrasi dan inklusif, untuk meyakinkan 
bahwa tidak ada satupun yang tertinggal (no one left 
behind) (Sekilas SDGs | (bappenas.go.id)). Target 
capaian TPB/SDGs harus menyeimbangkan 3 dimensi 
TPB/SDGs, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan 
lingkungan secara komprehensif. Salah satu regulasi 
yang telah ditetapkan mengenai pelaksanaan TPB/SDGs 
adalah Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian TPB. Berdasarkan Pasal 2 ayat 
(2) Perpres 59/2017, dijelaskan bahwa pelaksanaan TPB 
dimaksudkan untuk mencapai tujuan mulia, yaitu 
menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial 
masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta 
pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola 
yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan 
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelaksanaan 
pencapaian TPB/SDGs tersebut perlu diselaraskan 
dengan RPJPN dan RPJMN. 

Upaya mendukung pencapaian TPB/SDGs memiliki 
tantangan tersendiri untuk dapat diimplementasikan 
secara komprehensif. Kenyataan yang ada, jika 
pembangunan dapat berjalan dengan baik, maka dapat 
berdampak pada kondisi lingkungan yang menjadi rusak. 
Over eksploitasi alih fungsi lahan, peningkatan 
pemanfaatan SDA, peningkatan jumlah penduduk, dapat 
memberikan dampak terjadinya ketimpangan antara 
pembangunan dan lingkungan. Padahal sejatinya, 
lingkungan juga menjadi prioritas untuk dijaga dan 
dipertahankan.  

Dalam rangka mendukung pencapaian TPB/SDGs, 
diperlukan keterlibatan dan sinergitas stakeholder. 
Stakeholder yang mendukung pelaksanaan TPB/SDGs 
terdiri dari empat platform, yaitu: pemerintah dan 
parlemen, akademisi dan pakar, filantropi dan pelaku 
usaha, organisasi kemasyarakatan dan media 
(http://sdgs.bappenas.go.id/pemangku-kepentingan/). 
Pada platform pemerintah, termasuk di dalamnya adalah 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 
Hal utama yang dilakukan oleh KLHK adalah melakukan 
desain perencanaan dan penganggaran yang interlinked 
dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam 
TPB/SDGs (KLHK,2021). KLHK memiliki peranan sangat 
penting, karena program yang dikerjakan bersifat multi 
sektoral dan kompleks, bersifat dari hulu ke hilir, dari 
tingkat pusat sampai tingkat tapak. Upaya yang dilakukan 
untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs dilakukan oleh 
setiap unit pelaksana teknis (UPT) dan unsur penunjang 
KLHK lainnya, baik yang ada di pusat maupun yang ada 
di daerah. Salah satu unsur penunjang pelaksanaan 

tugas kementerian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada menteri melalui 
Sekretaris Jenderal adalah Pusat Pengendalian 
Pembangunan Ekoregion (P3E). P3E memiliki tugas 
penting untuk penyelenggaraan pengendalian 
pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) 
ekoregion. Ada 6 P3E di seluruh indonesia, yaitu di 
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Bali dan 
Nusa Tenggara (Bali Nusra). Masing-masing P3E 
memiliki kompleksitas sendiri dalam melakukan 
pengendalian pembangunan LHK di wilayah ekoregion 
dan mendukung upaya pencapaian TPB/SDGs. 
Kontribusi yang telah dilakukan oleh P3E, khususnya 
P3E Bali Nusra dalam mendukung capaian TPB/SDGs 
menjadi dasar penyusunan essay ini.  
 
PEMBAHASAN 

P3E Bali Nusra berkedudukan di Provinsi Bali, dan 
wilayah kerjanya mencakup Provinsi Bali, NTB, dan NTT. 
Kondisi wilayah Bali Nusra sangat unik dan kompleks dari 
segi topografi, geologi, maupun SDA-nya. Pembangunan 
dan pergerakan ekonomi masif dilakukan di ketiga 
provinsi ini. Konversi lahan menjadi infrastruktur 
pendukung pembangunan menjadi hal mutlak yang 
dilakukan. Pembangunan dapat mendorong 
perekonomian dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, namun disisi lain pembangunan juga dapat 
menjadi ancaman bagi lingkungan. Kondisi tersebut 
dapat menyebabkan menurunnya tingkat 
keanekaragaman hayati dan rusaknya fungsi ekosistem 
yang dapat mendatangkan sejumlah masalah serius dan 
ancaman bagi kehidupan manusia (Khairina dkk,2020). 
Untuk mencegah dan mengantisipasi hal tersebut, 
pengintegrasian aspek lingkungan dalam perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan.  

Dalam tatanan regulasi, pemerintah Indonesia telah 
menerbitkan beberapa peraturan terkait pentingnya 
mengintegrasikan aspek lingkungan dalam perencanaan 
dan implementasi pembangunan, yaitu UU 32/2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (PPLH), UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, 
dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Berdasarkan UU 32/2009 tentang PPLH, dijelaskan 
bahwa ruang lingkup PPLH terdiri dari perencanaan, 
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 
pengawasan, dan penegakan hukum. Integrasi LHK 
penting untuk diimplementasikan dalam tahapan 
perencanaan dan pengendalian pembangunan. 
Berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, 
aspek lingkungan memiliki peranan penting dalam hal 
penyelenggaraan penataan ruang. Salah satu landasan 
penting dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah 
terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan 
lingkungan buatan. Berdasarkan UU 23/2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, aspek lingkungan memiliki 
peranan penting dalam perencanaan pembangunan 
daerah. Salah satu amanahnya adalah penyusunan 
rencana pembangunan daerah perlu dirumuskan secara 



8 Sekretariat Jenderal

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  

  

transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, 
partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan 
lingkungan.  

Keterlibatan stakeholder untuk mengintegrasikan 
aspek lingkungan dalam perencanaan dan implementasi 
pembangunan sangat diperlukan. Harapannya adalah 
terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang 
berwawasan lingkungan. Hal ini memiliki makna bahwa 
dalam pembangunan tidak saja memenuhi kebutuhan 
generasi sekarang, tetapi juga mampu menjaga 
pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Salah satu 
upaya yang bisa dilakukan untuk memastikan hal ini 
adalah adanya upaya pengendalian pembangunan dari 
sisi lingkungan. 

Dalam rangka mendukung upaya pengendalian 
pembangunan dari sisi lingkungan di tingkat wilayah 
ekoregion, khususnya Ekoregion Bali Nusra, P3E Bali 
Nusra memiliki peranan strategis. Peran P3E Bali Nusra 
dimulai dari hulu sebelum suatu pembangunan atau 
kegiatan dilaksanakan, sampai dengan hilir yaitu evaluasi 
dampak. P3E Bali Nusra sebagai unsur penunjang tugas 
KLHK di daerah, memiliki tugas untuk melaksanakan 
penyelenggaraan pengendalian pembangunan LHK 
wilayah ekoregion. Orientasi pengendalian ini berada 
pada level perencanaan dan level pembangunan. Level 
Perencanaan berkaitan dengan kebijakan rencana 
program, sedangkan level pembangunan berkaitan 
dengan implementasi dan pengendalian pembangunan. 
Pencapaian kinerja P3E Bali Nusra terkait pengendalian 
pembangunan LHK di wilayah Ekoregion Bali Nusra juga 
menunjukkan kontribusi nyata P3E Bali Nusra dalam 
mendukung pencapaian TPB/SDGs. 

   
 
A. Peran P3E Bali Nusra dalam Pengendalian 

Pembangunan LHK Wilayah Ekoregion 
Tugas pokok dan fungsi P3E sesuai PermenLHK 

Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja KLHK Pasal 1518 adalah melaksanakan 
penyelenggaraan pengendalian pembangunan LHK di 
wilayah ekoregion. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 
P3E menyelenggarakan fungsi terkait: penyusunan 
kebijakan teknis pengendalian pembangunan ekoregion, 
pelaksanaan inventarisasi daya dukung daya tampung 

(DDDT) SDA dan LH, pelaksanaan perencanaan 
pengelolaan SDA dan LH, dan pelaksanaan evaluasi 
tindak lanjut. P3E terdiri atas bagian tata usaha, bidang 
inventarisasi DDDT SDA dan LH, bidang perencanaan 
pengelolaan SDA dan LH, serta bidang evaluasi dan 
tindak lanjut pengelolaan SDA dan LH. Produk yang 
dihasilkan dari salah satu bidang tersebut adalah kajian 
DDDT sebagai salah satu instrumen pengendalian 
pembangunan LHK.  

Pada Tahun 2021, fungsi P3E berubah sesuai 
dengan PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja KLHK yang ditetapkan pada 
Tanggal 1 Juli 2021. Fungsi P3E yaitu: penyusunan 
kebijakan teknis pengendalian pembangunan LHK; 
koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan 
LHK; koordinasi pelaksanaan program pembangunan 
LHK; pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian 
pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan 
sampah, limbah, dan B3; pelaksanaan pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan LHK 
di wilayah ekoregion. Berdasarkan aturan tersebut, dalam 
menjalankan tupoksinya P3E terdiri bagian tata usaha, 
bidang koordinasi perencanaan pengendalian 
pembangunan ekoregion, bidang fasilitasi pengendalian 
pembangunan ekoregion, dan bidang evaluasi 
pengendalian pembangunan ekoregion. Berdasarkan 
amanah pada PermenLHK 15/2021, P3E tidak lagi 
melakukan penyusunan kajian DDDT, karena salah satu 
arah fungsinya lebih melihat sejauh mana 
pengintegrasian kajian tersebut oleh stakeholder di 
daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan. Pada intinya, walaupun ada perubahan 
fungsi, P3E tetap memiliki peran untuk mendorong 
daerah dalam melakukan pengendalian pembangunan 
LHK dan mengintegrasikannya dalam perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan. 

Dalam rangka mendukung tugas P3E Bali Nusra, 
salah satu capaian kinerja yang sudah dilakukan dari 
Tahun 2015 - Tahun 2021 adalah membuat dokumen 
kajian teknis. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya 
pengendalian pembangunan LHK di wilayah Bali Nusra. 
Kajian tersebut dimanfaatkan oleh daerah sebagai bahan 
pengambilan kebijakan. Informasi beberapa produk 
kajian yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Produk Kajian yang Dihasilkan oleh P3E Bali Nusra 

 
No Produk Kajian Pemanfaatan 

1 Dokumen DDDT  Provinsi Bali • Dimanfaatkan Pemda Bali untuk penyusunan RPPLH, KLHS RPJMD, dan KLHS 
RZWP3K. 

• Dimanfaatkan sebagai input penyusunan kajian teknis Daya Dukung Status Air 
Provinsi Bali. 

2 Dokumen DDDT  Provinsi NTB • Dimanfaatkan Kementerian PUPR sebagai panduan penyusunan Rencana Induk 
Pengembangan Infrastruktur di wilayah Nusa Tenggara. 

• Dimanfaatkan Pemda Provinsi NTB untuk dasar sinkronisasi revisi RTRW 
Provinsi NTB 

3 Dokumen DDDT  Provinsi NTT • Dimanfaatkan Pemda Provinsi NTT untuk dasar penyusunan KLHS RPJMD. 
• Dimanfaatkan oleh Kementerian PUPR sebagai panduan penyusunan Rencana 

Induk Pengembangan Infrastruktur di wilayah Nusa Tenggara. 
4 Dokumen DDDT Sektor 

Pertambangan Pulau Sumbawa 
• Pedoman Pemda untuk pemanfaatan ruang dan SDA. 

5 Dokumen DDDT Sektor Pertanian 
Pulau Sumbawa 

• Dasar penyusunan rencana pengembangan sektor pertanian di Pulau Sumbawa. 

6 Dokumen Daya Dukung (DD) Wisata 
Taman Nasional (TN) Komodo 

• Dasar analisis pengelolaan TN Komodo menuju ekowisata kelas dunia. 
• Dasar penyusunan aplikasi booking tiket dan pengaturan waktu wisatawan. 

7 Dokumen DD Wisata TN Gunung 
Rinjani 

• Dasar penetapan kuota secara online untuk batasan jumlah pengunjung. 
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8 Dokumen DDDT Kawasan Taman 
Wisata Alam (TWA) Gunung Batur 
Bukit Payang 

• Dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan wisata Kabupaten Bangli. 
• Rujukan terkait pengelolaan jalur pendakian Gunung Batur. 

9 Dokumen DD Wisata Taman Nasional 
Tambora 

• Dasar Balai TN Tambora untuk penyusunan rencana pengelolaan kawasan. 
• Dasar bagi Pemda untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan perencanaan 

pengelolaan LH. 
10 Dokumen DD Wisata Taman Nasional 

Bali Barat (TNBB) 
• Dasar bagi Balai TNBB untuk penyusunan rencana pengelolaan kawasan. 

11 Dokumen DDDT TN Matalawa • Dasar bagi Balai TN Matalawa untuk penyusunan rencana pengelolaan kawasan. 
12 Kajian Isu Strategis Kelayakan TPA 

Regional Sarbagita Berdasarkan 
DDDT Berbasis Jasa Ekosistem 

• Rekomendasi kelayakan TPA Regional Sarbagita dari perspektif DDDT berbasis 
jasa ekosistem. 

13 Analisis Jasa Ekosistem di Lokasi 
Calon Bandara Baru Bali Utara 

• Pedoman stakeholder untuk melihat dampak pembangunan terhadap 
lingkungan.  

14 Laporan Studi Awal Upaya Pemulihan 
Lingkungan Hidup Pasca Bencana di 
Pulau Adonara Kabupaten Flores 
Timur 

• Dasar harmonisasi dan integrasi upaya pemulihan jangka pendek, menengah, 
dan panjang bagi pemerintah. 

Sumber: P3E Bali Nusra,2021 
 

Produk kajian yang dihasilkan tersebut juga 
dimanfaatkan oleh kementerian lain (Bappenas dan 
Kementerian ATR/BPN RI), LSM (Walhi), akademisi, 
pihak swasta, dan masyarakat. Tujuan pemanfaatan 
tersebut adalah agar pembangunan bisa berjalan dengan 

tetap memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan 
lingkungan secara komprehensif. Gambaran 
pemanfaatan berbagai kajian teknis oleh stakeholder 
disajikan pada Gambar 1.  

 
 

 
 

Gambar 1. Pemetaan Pemanfaatan Kajian Teknis Pengendalian Pembangunan LHK oleh Stakeholder 
Sumber: P3E Bali Nusra dan Analisis Penulis,2021 

 
Upaya P3E Bali Nusra menggaungkan pentingnya 

pengendalian pembangunan LHK dan integrasinya 
memiliki tantangan besar. Tantangan yang dihadapi 
adalah kondisi sosial budaya yang berbeda-beda antar 
daerah. Terlepas dari tantangan yang dihadapi, 
keberhasilan P3E Bali Nusra mampu 
mengkomunikasikan pentingnya pengendalian 
pembangunan LHK dan mendorong stakeholder daerah 

untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah 
capaian besar. Walaupun P3E Bali Nusra tidak secara 
langsung bersentuhan dengan tapak, namun capaian 
kinerja P3E Bali Nusra  ini juga merupakan bagian dari 
kontribusi P3E Bali Nusra sebagai pihak pemerintah 
untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs.  

 
 
B. Strategi Komunikasi P3E Bali Nusra Untuk Mendukung Pengendalian Pembangunan LHK dan 

Mendukung Pencapaian TPB/SDGs 
 
P3E Bali Nusra memiliki posisi strategis dalam 

pengendalian LHK dan pencapaian TPB/SDGs sebagai 
media koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi. 
Pencapaian TPB/SDGs ini bisa berjalan maksimal jika 

ada kontribusi dan aksi nyata dari berbagai pihak. Dalam 
rangka mendukung hal tersebut, modalitas strategi utama 
P3E Bali Nusra adalah komunikasi. P3E Bali Nusra 
menyadari bahwa penetapan kebijakan yang bagus pada 
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tingkat pusat, namun jika tidak didukung oleh penguatan 
komunikasi yang baik pada tingkat daerah untuk 
mendukung penerapan kebijakan, tidak akan 
memberikan output maksimal. 

Dalam teori komunikasi yang dikembangkan oleh 
Lasswell (1984), dinyatakan bahwa cara yang terbaik 
untuk menerangkan proses komunikasi adalah mampu 
menjawab pertanyaan: Who Says What In Which 
Channel To Whom With What Effect (siapa mengatakan 
apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa). 

Untuk melaksanakan proses komunikasi tersebut, ada 
unsur-unsur proses komunikasi yang perlu diperhatikan, 
yaitu: Communicator (komunikator), Message (pesan), 
Media (media), Receiver (penerima/komunikan) dan 
Effect (efek) (Putra,2014). Dalam efektivitas komunikasi, 
pelaksanaan strategi komunikasi merupakan hal penting 
untuk diperhatikan. Strategi komunikasi merupakan scara 
untuk mengatur pelaksanaan proses komunikasi sejak 
dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi 
(Putra,2014).  

 
Ada 4 strategi komunikasi yang dikemukakan oleh Academy for Educational (AED) yaitu: (1)strategi yang didasarkan 

pada media yang dipakai, (2)strategi desain instruksional, (3)strategi partisipatori, dan (4)strategi pemasaran (Ramadhani 
dan Edy,2020). Strategi komunikasi tersebut telah intensif dilaksanakan oleh P3E Bali Nusra.  

 
1. Strategi yang didasarkan pada media yang dipakai 

Media yang bisa digunakan untuk penyebarluasan informasi yaitu media elektronik, media sosial, dan komunikasi 
antar pribadi. Media komunikasi antar pribadi dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi (Gambar 2). Penyampaian 
informasi melalui media elektronik misalnya dilakukan dengan diskusi publik pada siaran TV (TVRI). Penyampaian 
informasi melalui media sosial dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media, yaitu: (1)website 
(http://ppebalinusra.menlhk.go.id/), (2)youtube (P3E Bali Nusra-KLHK), (3)twitter (@p3ebalinusra), (4)instagram 
(@p3ebalinusra), dan (5)facebook (ecoregion balinusra).   

 
 

 
 

Gambar 2. Koordinasi P3E Bali Nusra dengan Wakil Gubernur NTB 
Sumber: http://ppebalinusra.menlhk.go.id/ 

 
2. Strategi Desain Instruksional 

Strategi ini difokuskan untuk pengembangan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas rutin dilakukan oleh P3E 
Bali Nusra baik untuk SDM internal P3E Bali Nusra, maupun stakeholder lainnya. Peningkatan kapasitas internal dilakukan 
dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM internal P3E Bali Nusra mengenai lingkungan hidup dan 
kehutanan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM P3E Bali Nusra dalam rangka mendukung implementasi 
tupoksi. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Peningkatan Kapasitas Internal SDM P3E Bali Nusra 
Sumber: http://ppebalinusra.menlhk.go.id/ 

 
Bentuk strategi desain instruksional lainnya yang dilakukan adalah pelaksanaan asistensi, dan 

fasilitasi/pendampingan terkait upaya-upaya pengendalian pembangunan LHK. Salah satu upaya fasilitasi/pendampingan 
yang dilakukan adalah fasilitasi/pendampingan ke Pemda mengenai tatacara penyusunan DDDT. Informasi tentang 
pemda provinsi/kabupaten/kota yang telah difasilitasi disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2.  Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota yang Sudah Difasilitasi oleh P3E Bali Nusra 
 

Provinsi Bali Provinsi NTB Provinsi NTT 

1. Provinsi Bali 
2. Kota Denpasar 
3. Kabupaten Tabanan 
4. Kabupaten Badung 
5. Kabupaten Gianyar 
6. Kabupaten Buleleng 
7. Kabupaten Jembrana 
8. Kabupaten Bangli 

1. Provinsi NTB 
2. Kota Mataram 
3. Kabupaten Lombok Utara 
4. Kota Bima 
5. Kabupaten Bima 
6. Kabupaten Dompu 
7. Kabupaten Sumbawa 
8. Kabupaten Sumbawa Barat 

1. Provinsi NTT 
2. Kabupaten Alor 
3. Kabupaten Sabu Raijua 
4. Kabupaten Ende 
5. Kabupaten Sumba Barat Daya 
6. Kabupaten Timor Tengah Utara 
7. Kabupaten Flores Timur 
8. Kabupaten Sumba Timur 
9. Kabupaten Rote Ndao 
10. Kabupaten Belu 

Sumber : P3E Bali Nusra, 2021 
 

Data pada Tabel 2 menggambarkan informasi daerah yang sudah difasilitasi oleh P3E Bali Nusra, yaitu sebanyak 
26 daerah. Wilayah Provinsi Bali telah difasilitasi 8 Pemda dari total 10 wilayah provinsi/kabupaten/kota. Wilayah Provinsi 
NTB telah difasilitasi 8 Pemda dari total 11 wilayah provinsi/kabupaten/kota. Wilayah Provinsi NTT telah difasilitasi 10 
Pemda dari total 23 wilayah provinsi/kabupaten/kota. Secara keseluruhan wilayah kerja Bali Nusra terdiri dari 44 
provinsi/kabupaten/kota (3 provinsi, dan 41 kabupaten/kota). Jika dipersentasekan berdasarkan total jumlah daerah yang 
sudah difasilitasi dibanding dengan total daerah di Bali Nusra, maka capaian kinerja pelaksanaan fasilitasi menunjukkan 
angka yang signifikan yaitu 59%(Gambar 4).  

 

 
 

Gambar 4. Persentase Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah dan yang belum difasilitasi oleh P3E Bali Nusra 
Sumber: P3E Bali Nusra dan Analisis Penulis,2021 

 
 
3. Strategi Partisipatori 

Prinsip strategi partisipatori adalah pelibatan aktif stakeholder. Hal ini senantiasa dilakukan oleh P3E Bali Nusra 
melalui sosialisasi dan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) untuk menjaring aspirasi/ide-ide sebagai dasar 
penyusunan perencanaan pengendalian pembangunan LHK wilayah ekoregion. 

 

 
 

Gambar 5. FGD yang Dilakukan oleh P3E Bali Nusra 
Sumber: http://ppebalinusra.menlhk.go.id/ 
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4. Strategi Pemasaran 
Prinsip strategi pemasaran adalah memahami produk yang diinginkan oleh stakeholder. Upaya yang dilakukan yaitu: 

(1) pengembangan sistem informasi evaluasi pembangunan LHK, yaitu DDDT (Sistem Informasi Daydu) dan IKLH, (2) 
penyusunan dan penyediaan kajian teknis yang mudah diakses di website P3E Bali Nusra, (3) penyediaan pojok laporan 
pengaduan pelayanan publik di website P3E Bali Nusra, dan (4) Pemanfaatan optimal media sosial yang sudah 
dikembangkan P3E Bali Nusra untuk penyebarluasan informasi terkait LHK. 

 

 
Gambar 6. Produk Kajian di Website P3E Bali Nusra 

Sumber: http://ppebalinusra.menlhk.go.id/ 
 

Strategi komunikasi merupakan modalitas besar P3E Bali Nusra. Dalam pelaksanaan strategi komunikasi tersebut, 
P3E Bali Nusra juga senantiasa mengedepankan pengarusutamaan gender. Hal ini memiliki makna bahwa P3E Bali Nusra 
senantiasa memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk dapat berpartisipasi aktif terlibat dalam upaya 
pengendalian LHK di wilayah Ekoregion Bali Nusra.  

P3E Bali Nusra secara intensif mengoptimalkan pelaksanaan Strategi komunikasi. Hal ini menjadi kekuatan P3E Bali 
Nusra untuk tetap berkiprah melakukan upaya-upaya pengendalian pembangunan LHK. Kondisi tidak terduga adanya 
pandemi, bisa diatasi oleh P3E Bali Nusra karena kuatnya strategi komunikasi yang telah dibangun sebelumnya. Ini 
merupakan wujud kontribusi P3E Bali Nusra melakukan pengendalian pembangunan LHK dan mendukung terwujudnya 
pencapaian TPB/SDGs. Alur strategi yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
 

 

 
 

Gambar 7. Alur Strategi untuk Mendukung Pengendalian Pembangunan LHK dan Pencapaian TPB/SDGs 
Sumber: Analisis Penulis,2021 

 



13Sekretariat Jenderal

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  

  

PENUTUP 
Pengendalian pembangunan LHK merupakan 

bagian penting dalam upaya menjaga keseimbangan 
dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 
Keseimbangan tersebut memiliki makna bahwa 
kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan 
keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. 
Pengendalian pembangunan LHK memiliki kedudukan 
penting dalam upaya pencapaian SDGs. Keberhasilan 
implementasinya menjadi tanggung jawab semua pihak.  

Salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab 
mengenai pengendalian LHK adalah P3E, dimana salah 
satunya yaitu P3E Bali Nusra. P3E Bali Nusra merupakan 
unsur penunjang tugas KLHK yang memiliki tugas 
strategis terkait pengendalian pembangunan LHK 
wilayah ekoregion. Dalam mendukung tugas tersebut, 
P3E Bali Nusra memiliki posisi strategis sebagai media 
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. P3E Bali Nusra 
secara aktif ikut serta mendorong penerapan prinsip 
lingkungan dalam pembangunan di wilayah Ekoregion 
Bali Nusra. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah 
mendorong stakeholder di daerah untuk 
mengintegrasikan upaya-upaya pengendalian 
pembangunan LHK kedalam perencanaan dan 
implementasi pembangunan. Tujuannya adalah 
terwujudnya penerapan prinsip lingkungan dalam 
pembangunan yang mengakomodir dimensi ekonomi, 
sosial, dan lingkungan.  

P3E Bali Nusra menyadari bahwa kebijakan, 
rencana, program terkait percepatan TPB/SDGs yang 
bagus pada tingkat pusat, tapi tidak didukung dengan 
implementasi yang efektif pada tingkat daerah, akan 
menyebabkan hasil capaian yang kurang optimal. Salah 
satu upaya mendorong percepatan pencapaian 
TPB/SDGs adalah melalui penguatan komunikasi, 
dengan berbagai bentuk strategi komunikasi. Hal ini 
merupakan modalitas utama yang dimiliki oleh P3E Bali 
Nusra. Komunikasi simultan dengan pelibatan lintas 
stakeholder yang dibangun, memegang peranan penting 
tidak saja untuk pencapaian kinerja internal P3E Bali 
Nusra dan KLHK, namun lebih jauh adalah untuk 
mendukung percepatan pencapaian TPB/SDGs. 

P3E Bali Nusra senantiasa melakukan 
pengembangan/inovasi strategi komunikasi lintas 
stakeholder tersebut. Hal ini dilakukan untuk terus 
meyakinkan stakeholder tentang pentingnya LHK dalam 
mendukung keseimbangan pembangunan pada dimensi 
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks 
pengendalian pembangunan LHK, harapannya seluruh 
stakeholder dapat melihat lingkungan sebagai aspek 
yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi 
pembangunan, tidak saja sebagai prasyarat administrasi. 
Lebih lanjut, harapannya hal ini dapat menjadi kontribusi 
besar P3E Bali Nusra untuk mendukung pencapaian 
TPB/SDGs dan mampu mendukung jaminan bahwa tidak 
ada satupun stakeholder yang tertinggal (no one left 
behind) dalam implementasi TPB/SDGs tersebut. 
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ABSTRAK 
 Air bersih merupakan komponen penting yang 
diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya secara berkelanjutan. Danau Batur dengan 
kapasitas volume air 815,38 juta m3 mempunyai potensi 
sebagai penyokong ketersediaan air bersih di Provinsi 
Bali. Hal ini didukung dengan kondisi Danau Batur yang 
merupakan danau tertutup sehingga seharusnya 
mempermudah dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan 
mutu airnya. Dari hasil pengujian parameter kualitas air 
yang telah dilakukan pada tahun 2017 – 2020 
menunjukkan bahwa kondisi kualitas air Danau Batur 
mengalami kecenderungan penurunan kualitas menjadi 
berstatus cemar sedang. Banyak faktor yang 
mempengaruhi menurunnya kualitas ini, diantaranya 
adalah aktivitas pemukiman dengan limbah domestiknya, 
aktivitas Keramba Jaring Apung (KJA), sebagian 
masyarakat sekitar yang masih melakukan pertanian 
konvensional, sistem pengolahan air limbah yang belum 
optimal, dan terjadinya sedimentasi. Dibutuhkan 
komitmen, konsistensi, dan kerja sama lintas instansi dan 
stakeholder untuk meningkatkan kualitas air Danau Batur 
sehingga dapat dimanfaatkan sebagai penyokong 
sumber air bersih di Provinsi Bali. 
Kata Kunci : Danau Batur, air bersih, kualitas air, 
pencemaran 
 
PENDAHULUAN 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau 
Sustainable Development Goals (SDGs) bukanlah 
sesuatu hal yang baru. TPB/SDGs pertama kali 
dicetuskan dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) yang dilaksanakan pada bulan Juni 2012 
di Rio de Jeneiro (Brasil). Pada bulan September 2015, 
dalam Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala 
Negara, TPB/SDGs disepakati sebagai agenda global 
pembangunan dan kebijakan politis tahun 2015 – 2030. 
Fokus utama TPB/SDGs adalah ketegasan akan 
pentingnya upaya untuk peningkatan pertumbuhan 
ekonomi, penerapan kebijakan sosial yang 
mengakomodir kebutuhan sosial, kebijakan untuk 
mengatasi perubahan iklim, dan pentingnya menjaga 
lingkungan secara berkelanjutan. TPB/SDGs mempunyai 
17 tujuan, diantaranya adalah ketersediaan air bersih 
(Bappenas, 2020). 

Menurut Ratnaningsih (2018), air termasuk 
dalam salah satu sumber daya alam yang sangat 
diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih 
merupakan salah satu komponen penting yang 
dibutuhkan manusia secara berkelanjutan dalam 
kehidupan. Air bersih ini dapat diperoleh dari sumber 
mata air yang ada di pegunungan, danau ataupun dari 
pengolahan air sungai (Aditya, 2015). Berdasarkan 
amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 
(3) yang berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, 
maka negara harus hadir dalam upaya penyediaan dan 
pengelolaan air bersih. Pemerintah mempunyai tanggung 
jawab dalam menjamin ketersediaan air baik dari segi 
kuantitas, kualitas, dan kontinuitasnya. 

Sumber daya air di Provinsi Bali yang 
merupakan sumber air baku potensial adalah sungai, 
mata air, danau, dan air tanah. Dalam kajian yang 
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali (2020), terdapat 
391 buah aliran sungai, 4 danau, dan ratusan mata air 
yang dapat digunakan sebagai modal utama penyediaan 
air. Danau yang terletak di Provinsi Bali yaitu Danau Batur 
(Kabupaten Bangli), Danau Beratan (Kabupaten 
Tabanan), serta Danau Buyan dan Danau Tamblingan 
(Kabupaten Buleleng). Danau Batur merupakan danau 
terluas yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten 
Bangli. Danau ini termasuk jenis danau kaldera aktif yang 
mempunyai luas 16 km2 dengan volume air 815,38 juta 
m3. Danau Batur adalah danau terkungkung/tertutup yang 
tidak mempunyai inlet dan outlet, airnya bersumber dari 
air hujan dan rembesan air dari pegunungan sekitarnya 
dengan luas daerah tangkapan air 105,35 km2 (Nontji, 
2016). Air danau juga merembes ke dalam tanah dan 
mengalir menjadi sumber mata air tawar untuk sebagian 
sungai di Bali, kemudian di beberapa tempat muncul 
menjadi mata air dan dianggap sebagai “tirta suci” oleh 
masyarakat setempat. Menurut Laili dkk (2020), selain 
sebagai penyedia sumber air utama bagi masyarakat 
sekitar, Danau Batur juga berperan penting dalam sektor 
pariwisata, perikanan, pertanian, dan kegiatan 
keagamaan. 

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion 
Bali dan Nusa Tenggara (P3E Bali Nusra) berfungsi 
dalam hal pelaksanaan uji kualitas lingkungan yang 
mendukung Renstra KLHK dalam pencapaian target 
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) khususnya 
untuk Indeks Kualitas Air (IKA). Pelaksanaan pengujian 
kualitas lingkungan diantaranya berlokasi di Danau Batur. 
Dari hasil pelaksanaannya, diperoleh informasi bahwa 
selain sebagai tempat wisata, air Danau Batur juga 
berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai penyokong 
penyediaan air bersih di Provinsi Bali. 

 
PERMASALAHAN 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan 
Pemerintah Provinsi Bali (2020), sumber air bersih yang 
telah dimanfaatkan umumnya hanya berasal dari mata 
air, air sungai, air hujan, dan air tanah yang berupa sumur 
bor dan sumur gali. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke 
tahun yang cukup pesat akan berimbas pada 
peningkatan kebutuhan air bersih. Hal tersebut sesuai 
dengan pendapat Wiyanti dan Diara (2018) bahwa 
kebutuhan air mengalami peningkatan sebanding dengan 
bertambahnya jumlah penduduk. Utami dan Handayani 
(2018) menuliskan bahwa Indonesia telah mengalami 
krisis air, Jawa dan Bali juga dituliskan telah mengalami 
defisit air bersih. Dari kondisi ini, diperlukan sumber air 
bersih lain yang dapat menyokong kebutuhan penduduk 
Provinsi Bali. 

 Danau Batur sebenarnya telah dimanfaatkan 
oleh masyarakat sekitar untuk pemenuhan 
kebutuhannya. Kapasitas volume air Danau Batur yang 
besar dapat dijadikan alternatif untuk membantu 
pemenuhan kebutuhan air bersih di Provinsi Bali. Agar 
dapat digunakan sebagai penyokong sumber air bersih, 
permasalahan yang ada di Danau Batur harus dapat 
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teratasi terlebih dahulu. Permasalahan Danau Batur 
sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek 
yaitu aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan 
keagamaan, yang mana semua aspek tersebut saling 
terkait. Terdapat banyak kegiatan di sekitar Danau Batur 
yang dapat mempengaruhi kondisi kualitas air danau 
yaitu aktivitas pemukiman, penggunaan Keramba Jaring 
Apung (KJA) untuk budidaya ikan, pencemaran pupuk 
kimia dan pestisida akibat kegiatan pertanian 
konvensional, serta kegiatan peternakan yang belum 
mempunyai sistem pengelolaan limbah. Kemajuan 
industri pariwisata juga mempengaruhi kondisi kualitas air 
Danau Batur karena hingga saat ini masih ada 
usaha/kegiatan di sekitar danau yang belum mempunyai 
sistem pengolahan limbah. Belum lagi adanya longsor, 
erosi, dan sedimentasi yang disebabkan karena adanya 
perambahan hutan dan alih fungsi lahan. Selain itu, 
pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat berakibat pada 
menurunnya kualitas air di sumber air baku karena 
adanya penggunaan lahan dan aktivitas manusia 
(Bhaskoro dan Ramadhan, 2018).  

Pemerintah telah mengatur tata cara 
pemeliharaan mutu air pada danau tertutup dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 (PP Nomor 
22 Tahun 2021) tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan. Terdapat beberapa 
larangan untuk pemeliharaan mutu air, diantaranya 
adalah larangan untuk memasukkan limbah dan larangan 
untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan 
pencemaran air. Berdasarkan peraturan tersebut, 
aktivitas KJA pada Danau Batur seharusnya tidak 
diperbolehkan karena  berpotensi menimbulkan 
pencemarann air. Di sisi lain, KJA ini merupakan sumber 
mata pencaharian bagi sebagian masyarakat sekitar 
danau. Dimensi ekonomi dan lingkungan seringkali 
bertentangan. Kemajuan sektor ekonomi tidak diimbangi 
dengan semakin baiknya kondisi lingkungan. Lingkungan 
seringkali dinomorduakan apabila telah menyangkut 
ekonomi dan hajat hidup manusia.  

Setianingtias dkk (2019) dalam artikelnya 
menuliskan bahwa pada skema pembangunan 
berkelanjutan, permasalahan lingkungan merupakan 
dimensi penting yang perlu mendapat perhatian. 
Menurutnya pembangunan yang sudah dilaksanakan 
selama ini masih mengabaikan dampak yang terjadi pada 
lingkungan. Oleh karena itu diperlukan adanya data 
pendukung yang dapat memberikan informasi mengenai 
perubahan lingkungan yang terjadi sebelum dan sesudah 
adanya pembangunan. Terkait air Danau Batur, informasi 
mengenai kualitas airnya dapat diketahui dengan 
melakukan rangkaian kegiatan berupa pengambilan 
sampel air danau, uji kualitas air, melakukan perhitungan 
nilai Indeks Kualitas Air (IKA), dan penentuan status mutu 
air yang berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan 

pemantauan pencemaran kualitas air (Hamuna dkk, 
2018).  

 
PEMBAHASAN 

Danau Batur merupakan salah satu ikon 
pariwisata di Provinsi Bali. Pemandangan Gunung Batur 
dengan kalderanya dan pesona danau dengan 
keanekaragaman hayati merupakan kombinasi terbaik 
untuk menarik wisatawan domestik maupun 
mancanegara. Di bagian tepi timur danau terdapat desa 
tua bernama Terunyan yang terkenal dengan wisata 
budayanya. Di desa ini mayat orang yang meninggal tidak 
dikubur melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon 
Taru Menyan, dan uniknya mayat-mayat tersebut tidak 
mengeluarkan bau sedikitpun. Daya tarik wisata lainnya 
adalah Pura Ulun Danu Batur dan tempat pemandian air 
panas dengan pemandangan langsung ke Danau dan 
Gunung Batur. Pada tahun 2012, Kawasan Danau Batur 
juga telah ditetapkan secara resmi sebagai taman bumi 
pertama di Indonesia oleh UNESCO.  

Selain dari sektor pariwisata, perekonomian 
penduduk di sekitar Danau Batur ditunjang oleh kegiatan 
perikanan, perkebunan, peternakan, dan holtikultura. 
Lahan yang berada di sekitar danau selain merupakan 
hutan rakyat dan hutan negara, juga dimanfaatkan untuk 
tegalan dan budidaya sayur-sayuran (Nontji, 2016). 
Masyarakat memanfaatkan potensi air danau dengan 
mengembangkan  budidaya ternak ikan air tawar, 
sehingga tidak heran di pinggiran Danau Batur banyak 
terlihat deretan KJA. Perkembangan budidaya perikanan 
ini diimbangi dengan tumbuhnya restoran – restoran 
apung yang terletak di tepi danau.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan 
Danau Prioritas Nasional, Danau Batur termasuk salah 
satu dari lima belas (15) danau prioritas nasional. 
Penetapan danau prioritas nasional didasarkan pada 
beberapa kriteria diantaranya adalah mengalami 
penurunan kualitas air. Salah satu arah kebijakan dalam 
strategi penyelamatan danau prioritas nasional adalah 
penerapan hasil riset, pemantauan, evaluasi, dan 
pengembangan basis data dan informasi. 

P3E Bali Nusra telah melakukan pemantauan 
dan pengujian kualitas air Danau Batur mulai tahun 2016 
hingga sekarang. Di awal, pemantauan dilakukan 
terhadap 3 titik lokasi pengambilan sampel. Mulai tahun 
2017, pemantauan dilakukan pada 8 titik lokasi agar 
dapat lebih menggambarkan kondisi kualitas air yang ada 
di Danau Batur. Berikut merupakan titik lokasi 
pengambilan sampel air Danau Batur yang dilakukan oleh 
P3E Bali Nusra (Tabel 1) dan peta titik lokasi 
pengambilan sampel dapat dilihat pada Gambar 1 : 

 
Tabel 1. Titik Lokasi Pengambilan Sampel Air Danau Batur 2017 – 2020 

 
Titik Lokasi 
Sampling 

Nama Lokasi Koordinat Keterangan  
LS BT  

BA1 Desa Songan B, Kintamani 08016’51.63” 115023’17.14” Restoran, pertanian, pemukiman 
BA2 Desa Abang, Kintamani 08016’28.69” 115024’33.30” Keramba dan pemukiman 
BA3 Desa Terunyan, Kintamani 08015’09.13” 115025’25.30” Pemukiman dan pertanian 
BA4 Desa Buahan, Kintamani 08015’27.43” 115024’37.48” Tengah Danau 
BA5 Desa Songan, Kintamani 08013’26.46” 115025’06.99” Pura Ulun Danu dan pompa air 
BA6 Desa Songan, Kintamani 08014’34.52” 115024’29.37” Penginapan dan restoran 
BA7 Desa Songan, Kintamani 08015’04.34” 115024’03.96” Objek wisata air panas, restoran 
BA8 Desa Kedisan, Kintamani 08016’39.43” 115023’03.24” Keramba dan dermaga 

      Sumber : P3E Bali Nusra 
 



17Sekretariat Jenderal

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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industri pariwisata juga mempengaruhi kondisi kualitas air 
Danau Batur karena hingga saat ini masih ada 
usaha/kegiatan di sekitar danau yang belum mempunyai 
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selama ini masih mengabaikan dampak yang terjadi pada 
lingkungan. Oleh karena itu diperlukan adanya data 
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Gambar 1. Titik lokasi pengambilan sampel air Danau Batur 2017 - 2020 
 

Berdasarkan PP Nomor 22 tahun 2021, telah 
diatur tata cara perlindungan dan pengelolaan mutu air 
mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, dan pemeliharaan agar kualitas dan 
ketersediaan air bersih terjaga. Terkait kualitas air, 
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perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) sesuai Surat dari 
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan pada Desember 2020 mengenai 
perubahan metode perhitungan IKLH 2020 – 2024 yaitu 
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Bali Nusra (Gambar 2 – 8) : 

 

 
         Gambar 2. Grafik Konsentrasi TSS                     Gambar 3. Grafik Konsentrasi DO 

 
TSS merupakan bahan-bahan tersuspensi 

berdiameter >1 μm yang tertahan pada saringan millipore 
dengan diameter pori 0,45 μm. Bahan-bahan tersuspensi 
dan terlarut di perairan alami tidak bersifat toksik, tapi jika 
jumlahnya berlebihan dapat meningkatkan nilai 
kekeruhan yang akan menghambat penetrasi cahaya 
matahari yang diperlukan dalam proses fotosintesis di 
perairan (Effendi, 2003). Berdasarkan Gambar 2, terlihat 
bahwa konsentrasi TSS Danau Batur < 25 mg/L sehingga 
masih memenuhi Baku Mutu Air (BMA) Kelas I. 

Keberadaan oksigen terlarut sangat penting 
bagi makhluk hidup yang ada di perairan. Apabila nilai DO 
rendah maka mengindikasikan adanya tingkat 
pencemaran air yang tinggi. BMA Kelas I terpenuhi 
apabila konsentrasi DO di perairan minimal 6 mg/L. 
Berdasarkan Gambar 3, terdapat beberapa titik yang 
mempunyai konsentrasi DO di bawah BMA Kelas I. Titik 
terendah diperoleh pada waktu pemantauan tahun 2019. 
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     Gambar 4. Grafik Konsentrasi BOD                         Gambar 5. Grafik Konsentrasi COD 

 
BOD merupakan jumlah oksigen yang 

diperlukan mikroorganisme untuk menguraikan senyawa 
organik dalam kondisi aerobik. Berdasarkan Gambar 4, 
nilai konsentrasi BOD air Danau Batur dari tahun 2017 – 
2020 mengalami fluktuasi padarentang 0,8 – 10,28 mg/L. 
Secara umum kecenderungan nilai konsentrasi 
mengalami penurunan dan untuk tahun 2020 nilai BOD 
yang melebihi BMA Kelas I (2mg/L) berada di titik 1 yang 
dapat dipengaruhi oleh adanya buangan limbah dari 
aktivitas restoran, hotel, pertanian, dan permukiman. 

COD merupakan parameter yang sangat 
penting untuk menentukan kualitas air dan tingkat 

pencemaran organik pada perairan (Zhang dkk, 2017). 
Piranti dkk (2018) menuliskan bahwa perairan dengan 
nilai konsentrasi COD dan/atau BOD yang tinggi dapat 
menjadi indikasi terjadinya pencemaran oleh bahan 
organik. Sama halnya dengan BOD, nilai konsentrasi 
COD juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan 
dari tahun 2017 – 2020 terjadi penurunan nilai COD. 
Berdasarkan Gambar 5, konsentrasi COD sebagian 
besar melebihi BMA Kelas I. Penyebabnya dapat berasal 
dari aktivitas pemukiman yang menghasilkan limbah 
domestik, kegiatan peternakan, dan industri pariwisata 
yang ada di sekitar danau.  

 

 
Gambar 6. Grafik Konsentrasi Total Fosfat       Gambar 7. Grafik Konsentrasi Fecal Coliform 

 

 
Gambar 8. Grafik Konsentrasi Total Coliform 

 
Fosfat dapat ditemukan dalam makhluk hidup 

dan tanaman/hewan yang membusuk akan melepaskan 
ortofosfat dalam bentuk ion. Algae dan tanaman air 
(gulma) memanfaatkan ion tersebut untuk 
pertumbuhannya. Total fosfat juga terbentuk dari proses 
pelapukan batuan yang terbawa aliran air (Piranti dkk, 
2018). Total fosfat ini menjadi penyebab terjadinya 
blooming gulma. Menurut Effendi (2003) kandungan 
fosfor total dalam ortofosfat di perairan alami jarang 
melebihi 1 mg/L. Berdasarkan Gambar 6, hampir di setiap 
titik pantau mempunyai konsentrasi total fosfat melebihi 
BMA Kelas I yaitu >0,01 mg/L. 

Fecal coliform mengindikasikan keberadaan 
mikroorganisme yang biasanya terdapat pada limbah 
domestik. Bakteri ini terdapat dominan (97%) pada tinja 
manusia dan hewan (Effendi, 2003). Berdasarkan 
Gambar 7 diketahui bahwa konsentrasi fecal coliform 

terbesar berada pada titik 3 dan 4 pemantauan tahun 
2020 yang melebihi BMA Kelas I yaitu >100 MPN/100 mL. 
Tingginya konsentrasi fecal coliform dapat diakibatkan 
dari adanya buangan limbah domestik dari pemukiman 
sekitar yang kemudian terakumulasi di bagian tengah 
danau. 

Total coliform merupakan kelompok bakteri 
yang banyak ditemukan di lingkungan perairan yang 
dihasilkan dari kotoran manusia, hewan, dan limbah 
domestik. Parameter ini dapat dimanfaatkan sebagai 
indikator mikrobiologi suatu badan air (Widodo dkk., 
2019). Berdasarkan grafik pada Gambar 8 menunjukkan 
bahwa nilai total coliform pada tahun 2020 di titik 2 hingga 
titik 8 melebihi BMA Kelas I yaitu >1000 MPN/100mL. 
Besarnya jumlah bakteri coliform dapat dipengaruhi oleh 
adanya buangan limbah domestik dan aktivitas manusia 
di sekitar danau. 
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Nilai IKA ditentukan dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran air sungai (IPj) dengan rumus : 

𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑗𝑗 = √(𝐶𝐶𝑖𝑖/𝐿𝐿𝐿𝐿𝑗𝑗)2𝑀𝑀 + (𝐶𝐶𝐿𝐿/𝐿𝐿𝐿𝐿𝑗𝑗)2𝑅𝑅
2  

Keterangan : 
Lij = Konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam baku 
    Mutu peruntukan air (j) 
Ci = Konsentrasi parameter kualitas air hasil survei 
IPj = Indeks pencemaran bagi peruntukan (j) 
(Ci/Lij)M = Nilai Ci/Lij maksimum 
(Ci/Lij)R = Nilai Ci/Lij rata-rata 
 
 
Hubungan antara nilai IP dengan mutu perairan ditunjukkan pada Tabel 1  sebagai berikut : 
 

Tabel 1. Hubungan Antara Nilai IP dengan Mutu Perairan 
Nilai IP Mutu Perairan 
0 – 1,0 Kondisi baik 

1,1 – 5,0 Cemar ringan 
5,0 – 10,0 Cemar sedang 

>10,0 Cemar berat 
Sumber : Keputusan Menteri LH No. 115 Tahun 2003 

 
Berikut grafik hasil perhitungan nilai IP dari tahun 2017 – 2020 (Gambar 9) :  
 

 
Gambar 9. Grafik Indeks Pencemaran Air Danau Batur 

 
Berdasarkan grafik pada Gambar 9, diperoleh 

informasi bahwa terjadi kecenderungan penurunan 
kualitas pada air Danau Batur yang ditandai dengan 
meningkatnya nilai indeks pencemaran dari tahun 2017 - 
2020, terutama pada tahun 2020 dari kondisi baik di titik 
1 menjadi cemar sedang di titik 8. Penyebabnya adalah 
tingginya nilai konsentrasi parameter total coliform yang 
berasal dari limbah domestik pemukiman, industri 
pariwisata, dan kegiatan peternakan. Berdasarkan 
kondisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa air 
Danau Batur belum dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan air baku air minum. Perlu adanya upaya 
pengelolaan lebih lanjut agar dapat menurunkan 
konsentrasi 7 parameter diantaranya dapat dilakukan 
dengan membangun sistem pengolahan limbah, 
membatasi kegiatan manusia yang berdampak pada 
kualitas air misalnya membatasi budidaya perikanan 
menggunakan KJA dan mengalihkannya menjadi budi 
daya perikanan darat, mengatur dan mengawasi 
buangan limbah domestik dari pemukiman, industri 
pariwisata, dan peternakan agar tidak langsung terbuang 

ke alam, serta agar dapat menghindari penggunaan 
pupuk dan pestisida yang berlebihan.  

Upaya pemulihan Danau Batur ini sebenarnya 
telah dilakukan mulai tahun 2018, di mana P3E Bali Nusra 
telah membuat dokumen  Rencana Pengelolaan Sumber 
Air dan Lahan di Danau Batur serta daerah Tangkapan 
Airnya berbasis Daya Dukung Lingkungan Hidup. 
Dokumen ini kemudian dijadikan referensi utama dalam 
penyusunan Rencana Pengelolaan Danau Batur yang 
menjadi acuan semua stakeholder pusat dan daerah 
antar sektor dalam mengelola Danau Batur. Tidak hanya 
melakukan pemantauan dan pengujian kualitas air Danau 
Batur secara rutin, P3E Bali Nusra juga telah memberikan 
bantuan alat pencacah kompos, memberikan pelatihan 
pembuatan pupuk organik dan pupuk cair berbahan 
gulma/alga yang tumbuh di danau, memfasilitasi bantuan 
1 unit IPAL domestik, serta memfasilitasi pertemuan dan 
kerja sama antar instansi dan pemangku kepentingan 
yang bermuara pada perbaikan kondisi kualitas air Danau 
Batur. 
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PENUTUP 
Ketersediaan air bersih tidak dapat dipisahkan 

dari kondisi kualitas airnya. Semakin baik kualitas airnya 
maka semakin kecil biaya yang diperlukan untuk proses 
pengolahannya menjadi air bersih. Pencemaran air yang 
ditandai dengan adanya parameter yang melebihi BMA 
yang dipersyaratkan merupakan masalah klasik yang 
hingga saat ini masih belum terselesaikan. Kondisi ini 
juga yang terjadi pada Danau Batur. Berbagai kegiatan, 
bantuan, dan kerja sama telah dilakukan dalam upaya 
memperbaiki kualitas air danau. Tim penyelamatan 
danau juga telah dibentuk. Dalam hal pemantauan 
kualitas air, ke depannya perlu penambahan parameter 

uji mengacu pada Lampiran VI PP Nomor 22 tahun 2021 
atau minimal dapat memenuhi 8 parameter kunci yang 
dipergunakan untuk perhitungan IKLH 2020 - 2024 
sehingga dapat lebih menggambarkan kondisi di 
lapangan.  Komitmen dan konsistensi untuk memperbaiki 
kualitas air danau sangat diperlukan. Semangat 
kebersamaan dalam pengelolaan Danau Batur harus 
terus ditingkatkan sehingga manfaat Danau Batur dapat 
dioptimalkan baik dari segi pariwisata maupun potensinya 
dalam menyokong tersedianya air bersih di Provinsi Bali. 
Tanggung jawab untuk menjaga hak generasi mendatang 
akan ketersediaan air bersih dengan kualitas yang baik 
secara berkelanjutan menjadi tugas bersama yang harus 
dilaksanakan.   
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PENDAHULUAN 
Tujuan Pembanguan Berkelanjutan (TPB)/ 

Sustainable Development Goals (SDGs)  merupakan 
kesepakatan pembangunan global. Terdapat 17 tujuan 
yang telah disepakati akan dicapai di tahun 2030. 
Indonesia sebagai bagian dari negara yang turut dalam 
kesepakatan tersebut telah menuangkan komitmennya 
dalam perencanaan pembangunan nasional. Dalam 
RPJMN 2020-2024, Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) 
dan pengarusutamaan gender merupakan dua dari empat  
pengarusutamaan yang ditetapkan sebagai katalis 
pembangunan di Indonesia.  

Tujuan pembangunan berkelanjutan 
sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah 
untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilaksanakan 
tidak saja untuk kebutuhan masa kini, namun 
pembangunan yang dilaksanakan harus mengedepankan 
kesejahteraan tanpa mengorbankan generasi masa 
depan dengan memperhatikan dimensi sosial, ekonomi 
dan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) telah menginternalisasi nilai-nilai 
pembangunan berkelanjutan tersebut dalam seluruh 
program di KLHK. Pusat Pengendalian Pembangunan 
Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara sebagai unsur 
penunjang pelaksanaan tugas KLHK dan bertugas 
melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan 
hidup dan kehutanan di Ekoregion Bali dan Nusa 
Tenggara sudah barang tentu turut mengambil peran 
dalam pencapaian TPB/SDGs tersebut. Dalam 
pelaksanaan tugas fungsinya melalui program dukungan 
manajemen,  P3E Bali dan Nusa Tenggara telah turut 
memberi makna dalam pencapaian beberapa tujuan yang 
ditetapkan dalam TPB/SDGs. Melalui tulisan ini akan 
dipaparkan kiprah P3E Bali dan Nusa Tenggara dalam 
turut menyumbang pencapaian TPB/SDGs melalui 
pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan 
kehutanan di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. 
 
Mendorong Perencanaan Pembangunan 
Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung  
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Upaya perlindungan dan pengelolaan sumber 
daya alam dan lingkungan hidup harus dituangkan dan 
dilaksanakan sejak tahap perencanaan. Undang-undang 
nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan 
beberapa dokumen yang harus disusun dan dinternalisasi 
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 
Dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa 
daya dukung dan daya tampung (DDDT) lingkungan 
hidup merupakan salah satu pijakan dalam perencanaan 
pembangunan baik itu untuk pemanfaatan dan 
pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan 
perlindungan kualitas lingkungan, pengendalian, 
pemantauan dan pelestarian  sumber daya alam 
termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 
Tersedianya Dokumen DDDT lingkungan hidup dan 
digunakannya dokumen DDDT sebagai acuan 
perencanaan pembangunan  secara langsung maupun 

tidak langsung telah menjadi pendorong pencapaian TPB 
/SDGs di Indonesia khususnya di ekoregion Bali dan 
Nusa Tenggara. 
Terkait dengan hal tersebut maka P3E Bali dan Nusra 
melalui fungsinya melaksanakan inventarisasi dan 
penyusunan DDDT sumber daya alam dan lingkungan 
hidup di wilayah ekoregion,  telah berperan aktif untuk 
ketersediaan dokumen DDDT lingkungan hidup untuk 
menunjang perencanaan pembangunan di daerah.  Pada 
periode 2015 hingga 2020 P3E Bali dan Nusa Tenggara 
tidak saja telah memfasilitasi daerah untuk menyusun 
dokumen DDDT lingkungan hidup namun juga telah 
menyusun  11 (sebelas) Dokumen DDDT lingkungan 
hidup yaitu  

1. Dokumen DDDT Lingkungan Hidup Ekoregion 
Pulau Bali, 

2. Dokumen DDDT Lingkungan Hidup Ekoregion 
Provinsi NTB, 

3. Dokumen DDDT Lingkungan Hidup Ekoregion 
Provinsi NTT, 

4. Dokumen Daya Dukung Wisata Taman Nasional 
Komodo, 

5. Dokumen Kajian DDDT Lingkungan Hidup 
Berbasis Jasa Ekosistem Sektor  Pertanian di 
Pulau Sumbawa, 

6. Dokumen DDDT Indikatif Sektor Tambang 
Pulau Sumbawa-NTB, 

7. Dokumen Daya Dukung Wisata Taman Nasional 
Gunung Rinjani, 

8. Dokumen Daya Dukung Wisata Taman Nasional 
Tambora, 

9. 9. Dokumen Daya Dukung Daya Tampung   
Lingkungan Kawasan TWA Gunung Batur Bukit 
Payang, 

10. Dokumen Daya Dukung Wisata  Taman 
Nasional Bali Barat,  

11. Dokumen Daya Dukung  Wisata Taman 
Nasional Matalawa.  

 
Dokumen-dokumen tersebut telah dijadikan 

bahan acuan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan 
rencana pembangunan di daerah  termasuk penyusunan 
KLHS sebagai salah satu instrumen pencegahan 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dokumen 
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 
Ekoregion Pulau Bali telah digunakan oleh Pemerintah 
Provinsi Bali sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(RPPLH) Provinsi, Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) RPJMD Provinsi Bali dan KLHS Rencana Zonasi 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pualu Kecil (RZWP3K) 
Provinsi. Adapun untuk Dokumen Daya Dukung dan 
Daya Tampung Lingkungan Hidup  Ekoregion Provinsi 
NTB telah dimanfaatkan oleh  Pemerintah Provinsi NTB 
dalam penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi NTB. Kementerian PUPR juga telah 
memanfaatkan Dokumen DDDT Lingkungan Hidup 
Ekoregion Provinsi NTB dan Dokumen DDDT Lingkungan 
Hidup Ekoregion  Provinsi NTT  tersebut dalam 
penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur 
Wilayah  Nusa Tenggara. Selain itu Dokumen Kajian 
DDDT Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem  
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Sektor Pertanian Pulau Sumbawa telah digunakan pula 
sebagai dasar penyusunan Rencana Penyusunan 
Sumber Daya Lahan Pulau Sumbawa. Adapun Dokumen 
DDDT Indikatif Sektor Tambang Pulau Sumbawa 
digunakan sebagai pedoman untuk pemanfaatan ruang 
dan sumber daya alam.  Dokumen-dokumen daya 
dukung yang disusun untuk beberapa taman nasional di 
wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara juga sangat 
membantu untuk rencana pengelolaan kawasan taman 
nasional termasuk pengaturan jumlah wisatawan yang 
berkunjung ke taman nasional pada setiap waktunya, 
pengaturan wisata diving dan pengelolaan jalur 
pendakian. Beberapa dokumen  daya dukung untuk 
taman nasional tersebut bahkan digunakan pula oleh 
Pemerintah kabupaten setempat seperti Pemerintah 
Kabupaten Bangli yang memanfaatkan Dokumen Daya 
Dukung Daya Tampung  TWA Gunung Batur Bukit 
Payang sebagai dasar penyusunan Rencana Tata Ruang 
Kawasan Wisata Kabupaten Bangli.  

Dalam pelaksanaan perencanaan pengelolaan 
sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah 
ekoregion Bali dan Nusa Tenggara sebagai salah satu 
fungsi yang harus dilaksanakan oleh P3E Bali dan Nusa 
Tenggara, daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup juga menjadi salah satu acuannya. Dalam hal ini 
P3E Bali dan Nusa Tenggara telah melakukan 
penyusunan beberapa dokumen Rencana Pengelolaan 
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (RPSDALH) 
berbasis DDDT lingkungan hidup sesuai dengan  isu 
strategis di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Adapun 
dokumen RPSDALH tersebut meliputi : 
1. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lahan 

di Danau Beratan, Danau Buyan dan Danau 
Tamblingan serta daerah Tangkapan Airnya 
Berbasis pada Daya Dukung Lingkungan Hidup, 

2. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lahan 
Kota Bima dan Daerah Tangkapan Airnya Berbasis 
Daya Dukung Lingkungan Hidup, 

3. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lahan 
di Danau Batur  serta Daerah Tangkapan AIrnya 
Berbasis  Daya Dukung Lingkungan Hidup, 

4. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lahan 
di Kabupaten Manggarai Barat Berbasis Daya 
Dukung Lingkungan Hidup, 

5. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pulau 
Sumbawa Besar Berbasis Daya Dukung 
Lingkungan Hidup, 

6. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Lahan 
Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima 
Berbasis Daya Dukung Lingkungan Hidup, dan 

7. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lahan 
Pulau Timor Berbasis Daya Dukung Lingkungan 
Hidup. 

Seluruh kajian RPSDALH tersebut telah disampaikan 
kepada pemerintah daerah terkait sebagai bahan untuk 
menyusun arah kebijakan pelaksanaan pembangunan di 
daerah tersebut khususnya untuk pengelolaan sumber 
daya air dan lahan. Melalui rekomendasi yang tertuang 
dalam dokumen ini,  diharapkan pembangunan yang 
dilaksanakan untuk peningkatan perekonomiaan di 
daerah tidak akan mengabaikan keberlanjutan fungsi 
ekosistem untuk kelestarian lingkungan hidup. 

Upaya fasilitasi penyediaan Dokumen Daya 
Dukung Daya Tampung Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup serta Dokumen Rencana Pengelolaan 
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berbasis 
Daya Dukung Lingkungan Hidup  secara tidak langsung 
dapat dikatakan telah turut memberi andil dalam 
pencapaian TPB/SDGs di Indonesia khususnya di 
ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.  Goals  yang paling 

terkait dengan hal ini adalah tujuan ke- 14 Life Below 
Water  (ekosistem lautan)  khususnya melalui penyediaan 
Dokumen Daya Dukung Taman Nasional Komodo. 
Adapun  dokumen -dokumen DDDT lingkungan hidup 
lainnya serta dokumen – dokumen kajian RPSDALH 
mendukung pelaksanaan TPB/SDGs ke – 15 yaitu Life on 
Land (ekosistem daratan). 
 
Membangun Kota Berkelanjutan Serta 
Produksi dan Konsumsi Bertanggung Jawab 
melalui Penerapan Eco Office  

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion 
Bali dan Nusa Tenggara sangat berkomitmen dalam 
mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di 
Indonesia melalui pelaksanaan tugas pengendalian 
pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di 
ekoregion Bali Dan Nusa Tenggara. Komitmen tersebut 
salah satunya diwujudkan melalui sebuah inovasi yang 
sangat erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan 
perkantoran, yang tak dapat kita pungkiri menjadi salah 
satu penyumbang sampah serta pengguna sumber daya 
alam yang cukup besar. Maka sejak tahun 2016 P3E Bali 
dan Nusa Tenggara telah berupaya menerapkan prinsip-
prinsip budaya kantor ramah lingkungan (Eco Office)  
dalam segala aktivitas yang dilakukan. Penerapan 
prinsip-prinsip tersebut dalam segala aktivitas 
perkantoran memberi dampak yang cukup signifikan 
terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan 
lingkungan hidup. Prinsip-prinsip eco office  yang 
diterapkan mencakup beberapa area yaitu pengelolaan 
sampah,  pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun 
(LB3),  penghematan sumberdaya alam dan  
penghematan energi (listrik), pengelolaan ruang terbuka 
hijau (RTH), serta pengadaan barang dan peralatan 
ramah lingkungan. 

P3E Bali dan Nusa Tenggara telah menerapkan 
prinsip 3R ( Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan 
sampah perkantoran.  Pada setiap blok ruangan telah 
disediakan tempat sampah terpilah. Hal ini  dilakukan 
agar pemilahan sampah dilakukan sejak dari awal. 
Terdapat 5 (lima ) jenis tempat sampah yang disediakan  
di lingkungan kantor P3E Bali dan Nusra, yaitu tempat 
sampah organik, kertas, plastik, kaleng, dan tetra pack.  
Para petugas kebersihan melakukan pengolahan 
sampah organik yang dihasilkan di lingkungan kantor 
menjadi kompos yang kemudian dimanfaatkan untuk 
pemupukan tanaman yang ada. Adapun sampah-sampah 
terpilah lainnya yang memiliki nilai jual dibawa ke bank 
sampah atau pengepul. Jadi hanya residu saja yang 
terbuang ke TPA. Kebijakan lainnya adalah tidak 
menggunakan plastik sekali pakai maupun kemasan 
/tempat makanan dari kertas dalam setiap aktivitas yang 
dilakukan baik di kantor maupun di luar kantor. Upaya 3R 
ini telah turut menyumbang pengurangan sampah yang 
diangkut dari kantor P3E Bali dan Nusa Tenggara  ke TPA 
sebanyak kurang lebih 65,8%. 

Selain itu untuk menjaga agar tidak ada limbah B3 
yang tercecer di lingkungan atau terbuang ke TPA, maka 
untuk menangani limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas 
laboratorium yang dimiliki termasuk limbah B3 dari 
aktivitas perkantoran lainnya, P3E Bali dan Nusa 
Tenggara telah menyediakan  TPS LB3 untuk 
penyimpanan sementara. Limbah B3 ini selanjutnya akan 
diangkut oleh pihak ketiga yang telah memiliki ijin.  

Dalam upaya penghematan sumber daya alam, 
P3E Bali dan Nusa Tenggara menerapkan beberapa 
kebijakan yaitu penghematan air bersih, pemanfaatan air 
limbah yang telah terolah, penghematan penggunaan 
kertas, dan penghematan energi. Penghematan 
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pemanfaatan air bersih dilakukan melalui monitoring 
secara regular untuk memastikan tidak terdapat 
kebocoran yang menyebabkan air terbuang percuma. 
Selain itu  dilakukan pula upaya  pemanfaatan air limbah 
yang telah diolah terlebih dahulu pada  Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (IPAL). P3E Bali dan Nusra juga 
melakukan pengujian secara rutin terhadap hasil 
pengolahan air limbah tersebut untuk menjamin 
kesesuaian pemenuhan baku mutu yang dipersyaratkan. 
Air limbah yang telah melalui proses pengolahan di IPAL 
tersebut dimanfaatkan kembali untuk flushing toilet  dan 
menyiram tanaman.  Adapun upaya penghematan 
penggunaan kertas dilakukan melalui penerapan 
kebijakan  penggunaan kertas pada kedua sisinya. Untuk 
penghematan di sektor energi, maka P3E Bali dan Nusra 
telah menggunakan peralatan elektronik yang hemat 
energi. Ruangan kerja pun diatur sedemikian rupa agar 
pencahayaan alami bisa lebih optimal. Selain itu 
pemasangan beberapa panel listrik tenaga surya turut 
andil juga membantu  upaya penghematan penggunaan 
energi tak terbarukan di kantor P3E Bali dan Nusra.  

Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu unsur 
tak terpisahkan dalam pelaksanaan kantor ramah 
lingkungan. RTH di P3E Bali dan Nusra mencakup 30% 
dari luas total area kantor.  Vegetasi pada  RTH kantor 
P3E Bali dan Nusra cukup beragam dengan kanopi yang 
cukup rindang, sehingga turut menyumbang pada 
penyediaan oksigen di lingkungan serta mengurangi 
polusi udara perkotaan. Selain itu penghijauan juga 
dilakukan di dalam ruangan sehingga dapat membantu 
perbaikan kualitas udara di dalam ruangan kerja.  

Selanjutnya P3E Bali dan Nusa Tenggara juga 
telah berkomitmen untuk menggunakan sarana dan 
prasarana perkantoran yang ramah lingkungan. Alat tulis 
dan cetak kantor yang digunakan adalah yang memiliki 
label ecolabel ataupun ramah lingkungan. Demikian pula 
bahan-bahan yang digunakan untuk 
perawatan/pembersihan kantor adalah bahan-bahan 
yang memiliki label ramah lingkungan. Hal ini dalam 
rangka turut menghambat laju penurunan kualitas 
lingkungan serta mengurangi dampak buruk yang 
ditimbulkan terhadap kesehatan manusia. 

P3E Bali dan Nusa Tenggara menyadari bahwa 
jika prinsip eco office  dilaksanakan secara luas  maka 
akan memberikan dampak yang sangat signifikan 
khususnya dalam pengelolaan lingkungan perkotaan.  
Untuk itu, P3E Bali dan Nusra juga telah mendorong unit 
kerja dan institusi lainnya untuk menerapkan budaya 
kantor ramah lingkungan di lingkungan kerjanya.  
Pencanangan pelaksanaan eco office  untuk seluruh 
satker KLHK di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 
telah dilakukan oleh P3E Bali dan Nusa Tenggara 
bersama Inspektorat Wilayah II pada tanggal 18 Juli 
2019. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Surat 
Edaran Sekretaris Jenderal KLHK Nomor 
SE.13/Setjen/ROUM/Set.1/7/2018 tanggal 10 Juli 2018 
tentang Penerapan kantor Ramah Lingkungan (Program  
Eco Office ) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Sosialisasi tentang penerapan Kantor Ramah 
Lingkungan juga dilaksanakan ke berbagai mitra kerja di 
daerah. Hingga saat ini segala upaya yang telah 
dilakukan oleh P3E Bali dan Nusra ini telah menginspirasi 
beberapa daerah untuk menerapkan prinsip eco office  
ini. Pemerintah Provinsi NTT telah menerbitkan Peraturan 
Gubernur Nomor 51 tahun 2018 tentang Kantor Peduli 
Lingkungan di Provinsi NTT sedangkan Pemerintah 
Provinsi NTB telah menindaklanjutinya melalui Surat 
Edaran Gubernur NTB Nomor: 660/131/PSPPL-
DDISLHK/2021 tentang Penerapan Kantor Ramah 
Lingkungan (Eco Office) di LIngkungan Pemerintah 

Provinsi NTB. Di Pulau Bali prinsip eco office ini telah 
direplikasi pula menjadi eco temple.   

Jadi pelaksanaan prinsip-prinsip eco office  telah 
mendorong terjadinya perubahan gaya hidup menjadi 
lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab terhadap 
keberlanjutan lingkungan. Dengan demikia hasil dari 
implementasi prinsip-prinsip kantor ramah lingkungan ini 
turut berkontribusi terhadap pencapaian target 
TPB/SDGs yang ke-11 (Kota dan Komunitas yang 
Berkelanjutan) dan TPB/SDGs ke-12 (Konsumsi dan 
Produksi yang Bertanggung Jawab).  
 
Langkah Awal Mewujudkan Keadilan dan 
Kesetaraan Gender Dalam Pengendalian 
Pembangunan Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 

Pengarusutamaan gender (PUG) telah ditetapkan 
dalam RPJMN 2020-2024 sebagai salah satu katalis 
pembangunan untuk mengurangi kesenjangan gender 
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, 
berpartisipasi dalam semua proses pembangunan serta 
pengambilaan keputusan, dan memperoleh manfaat 
pembangunan. Dalam pelaksanaan pengendalian 
pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan isu 
gender tentu menjadi penting untuk diinternalisasi dalam 
penyusunaan kebijakan, perencanaan, penganggaaran, 
pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. P3E Bali 
dan Nusra telah berkomitmen untuk mengintegrasikan 
perspektif gender dalam pelaksanaan tugas 
pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan 
kehutanan. 

Namun  mengintegrasikan perspektif gender 
dalam seluruh proses bukanlah perkara yang mudah. 
Perbedaan pola pikir dan kurangnya pemahaman tentang 
gender dan cara pengintegrasiannya menjadi 
permasalahan yang perlu ditangani. Untuk itu sejak tahun 
2019 P3E Bali dan Nusra mulai secara intensif 
membangun komunikasi dalam peningkatan pemahaman 
dan kapasitas SDM di P3E Bali dan Nusra terkait PUG.  
Anggaran pun telah dialokasikan untuk mendukung hal 
tersebut. Pelatihan-pelatihan yang mendukung upaya 
pengintegrasian perspektif gender dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi P3E Bali dan Nusra termasuk 
perencanaan dan penganggaran responsive gender telah 
dilaksanakan. Isu gender dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi pengendalian pembangunan lingkungan hidup pun 
telah diidentifikasi. Hasil identifikasi tersebut telah 
dituangkan dalam rencana aksi kedepan. Diharapkan 
implementasi rencana aksi tersebut dapat menjamin 
kesetaraan gender dalam proses perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya – upaya 
pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan 
kehutanan serta keadilan dalam menikmati hasil dari 
upaya-upaya tersebut. Dengan demikian diharapkan 
langkah awal ini dapat memberi warna kontribusi 
Indonesia dalam pencapaian tujuan TPB/SDGs ke-5 
(Kesetaraan Gender). 
 
PENUTUP 

Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, P3E Bali dan 
Nusa Tenggara telah mengambil peran melalui 
pencapaian kinerja Program Dukungan Manajemen pada 
kegiatan pengendalian pembangunan lingkungan hidup 
dan kehutanan di Ekoregiona Bali dan Nusa Tenggara. 
Berbagai produk kajian seperti DDDT sumber daya alam 
dan lingkungan hidup telah dijadikan acuan dalam 
perencanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan 
hidup di daerah, demikian pula kajian RPSDALH yang 
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disusun berdasarkan daya dukung lingkungan hidup.  
Inovasi berupa pengembangan budaya kerja yang ramah 
lingkungan melalui penerapan prinsip-prinsip eco office  
juga ternyata memberi manfaat yang luar biasa bagi 
lingkungan. Disamping itu agar kesenjangan gender 
dapat diatasi serta upaya pengendalian pembangunan 
lingkungan hidup dan kehutanan dapat memberi hasil 

yang optimal dan  dirasakan secara adil, maka P3E Bali 
dan Nusra telah mengambil langkah awal PUG sebagai 
wujud komitmennya. 

Akhirnya, semoga P3E Bali dan Nusra dapat lebih 
meningkatkan kinerjanya dan memberi kontribusi yang 
semakin besar dalam pelaksanaan TPB/SDGs di 
Indonesia.  

 
DAFTAR PUSTAKA 
Bappenas, 2021, Dokumen SDGs.  Diakses pada 10 September 2021 dari https://sdgs.bappenas.go.id 
Biro Perencanaan-KLHK, 2021, SDGs Scorecard “Reviu Kontribusi Rincian Output (RO) Terhadap Tujuan, Target & 

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”,  Diakses pada 10 September 2021 dari  bit.ly/ScorecardsSDGSKLHK 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 
Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
P3E Bali dan Nusa Tenggara, 2015, Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekoregion Pulau Bali, Denpasar, 

P3E Bali dan Nusa Tenggara 
P3E Bali dan Nusa Tenggara, 2016,  Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekoregion Provinsi NTB, Denpasar, 

P3E Bali dan Nusa Tenggara 
P3E Bali dan Nusa Tenggara, 2017, Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekoregion Provinsi NTT, Denpasar, 

P3E Bali dan Nusa Tenggara 
P3E Bali dan Nusa Tenggara, 2017,  Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lahan di Danau Beratan, Danau Buyan 

dan Danau Tamblingan serta daerah Tangkapan Airnya Berbasis pada Daya Dukung Lingkungan Hidup, Denpasar, 
P3E Bali dan Nusa Tenggara 

P3E Bali dan Nusa Tenggara, 2017,  Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lahan Kota Bima dan Daerah 
Tangkapan Airnya Berbasis Daya Dukung Lingkungan Hidup, Denpasar, P3E Bali dan Nusa Tenggara 

P3E Bali dan Nusa Tenggara, 2018,  Daya Dukung Wisata Taman Nasional Komodo, Denpasar, P3E Bali dan Nusa 
Tenggara 

P3E P3E Bali dan Nusa Tenggara, 2018,  Daya Dukung Daya Tampung Indikatif Sektor Tambang Pulau Sumbawa-NTB, 
Denpasar, P3E Bali dan Nusa Tenggara 

P3E Bali dan Nusa Tenggara, 2018, Daya Dukung Wisata Taman Nasional Gunung Rinjani, Denpasar, P3E Bali dan Nusa 
Tenggara 

Bali dan Nusa Tenggara, 2018,  Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Sektor  
Pertanian di Pulau Sumbawa, Denpasar, P3E Bali dan Nusa Tenggara 

P3E Bali dan Nusa Tenggara, 2018,  Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lahan di Danau Batur  serta Daerah 
Tangkapan AIrnya Berbasis Daya Dukung Lingkungan Hidup, Denpasar, P3E Bali dan Nusa Tenggara 

P3E Bali dan Nusa Tenggara, 2018,  Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lahan di Kabupaten Manggarai Barat 
Berbasis Daya Dukung Lingkungan Hidup, Denpasar, P3E Bali dan Nusa Tenggara 

P3E Bali dan Nusa Tenggara, 2018, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pulau Sumbawa Besar Berbasis Daya 
Dukung Lingkungan Hidup, Denpasar, P3E Bali dan Nusa Tenggara 

P3E Bali dan Nusa Tenggara, 2019,  Daya Dukung Daya Tampung  Lingkungan Kawasan Taman Wisata Alam Gunung 
Batur Bukit Payang, Denpasar, P3E Bali dan Nusa Tenggara 

P3E Bali dan Nusa Tenggara,  2019, Daya Dukung Wisata  Taman Nasional Bali Barat, Denpasar, P3E Bali dan Nusa 
Tenggara 

P3E Bali dan Nusa Tenggara, 2019,  Daya Dukung Wisata Taman Nasional Tambora, Denpasar, P3E Bali dan Nusa 
Tenggara 

P3E Bali dan Nusa Tenggara, 2019,  Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lahan Pulau Timor Berbasis daya 
Dukung Lingkungan Hidup, Denpasar, P3E Bali dan Nusa Tenggara 

P3E Bali dan Nusa Tenggara, 2019,  Rencana Pengelolaan Sumber Daya Lahan Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima 
dan Kota Bima Berbasis Daya Dukung Lingkungan Hidup, Denpasar, P3E Bali dan Nusa Tenggara 

P3E Bali dan Nusa Tenggara, 2020, Daya Dukung  Wisata Taman Nasional Matalawa, Denpasar, P3E Bali dan Nusa 
Tenggara 

Undang-Undang  RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
 
 
 

 
 
 
 



25Sekretariat Jenderal

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PENGGUNAAN ANALISIS PENCEMARAN AIR SUNGAI JANGKOK DALAM UPAYA 
PENINGKATAN KUALITAS AIR BAKU DI KOTA MATARAM DAN  

KABUPATEN LOMBOK BARAT 
 
 

Hesti Sulistyarini 
 
 

ABSTRAK 
Air merupakan sumber daya yang sangat 

penting bagi kehidupan manusia, di lain pihak air sungai 
Jangkok yang digunakan sebagai air baku bagi 
masyarakat telah mengalami pencemaran dan akan 
berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat serta 
berdampak negarif terhadap ekosistem. Oleh karena itu 
perlu dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya 
pencemaran. Pemantauan kualitas air dan pengendalian 
pencemaran air sejalan dengan goal keenam Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu air bersih dan 
sanitasi yang layak. Hasil analisis menunjukkan 
terjadinya kecenderungan penurunan nilai indeks 
pencemaran air di bagian hulu, tengah maupun hilir. Hal 
ini berarti bahwa upaya pengendalian pencemaran telah 
berhasil. Analisis regresi dengan data bagian hulu, 
tengah dan hilir memberikan hasil bahwa parameter 
fosfat, pH dan DO berpengaruh signifikan. Hal tersebut 
dipengaruhi oleh peruntukan lahan pertanian di bagian 
hulu dan tengah serta pemukiman di bagian hilir. 
Diperlukan program dan kegiatan yang memiliki dampak 
langsung terhadap ketiga parameter tersebut sehingga 
dapat meningkatkan kualitas air baku dan goal TPB 
penyediaan air bersih dapat tercapai. 

 
PENDAHULUAN 

Sungai merupakan sumber air permukaan yang 
memiliki peran penting dalam kehidupan manusia serta 
makhluk hidup lainnya. Berdasarkan penelitian Kumar 
Reddy dan Lee (2012) dari seluruh pasokan air di bumi, 
0.036% berasal dari sungai dan danau. Masyarakat 
memanfaatkan 76% diantaranya untuk keperluan rumah 
tangga. Pemanfaatan rumah tangga ini tentu sangat 
dipengaruhi oleh kualitas air. Kualitas yang menurun 
akibat adanya pencemaran juga tidak lepas dari kegiatan 
masyarakat yang berada di area tersebut. Pencemaran 
sungai terjadi karena aktifitas manusia sebagai pengguna 
utama sungai yang memanfaatkan sumber daya alam di 
sekitarnya.  
 Sungai Jangkok merupakan sungai yang 
terdapat di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat memiliki 
luas Daerah Aliran Sungai (DAS) sebesar 17.243 Ha 
dengan panjang sungai utama 48,868 km melintasi 
Kabupaten Lombok Barat di bagian hulu dan Kota 
Mataram di bagian hilir serta bermuara di Selat Lombok. 
Perkembangan wilayah di DAS Jangkok sangat pesat 
terutama di bagian hilir karena merupakan kawasan 
perkotaan yang padat penduduk. Perkembangan wilayah 
ini berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk 
dan kebutuhan air. Pemanfaatan air Sungai Jangkok 
adalah untuk kebutuhan air baku, pertanian dan 
perikanan (Aziz, 2017). 

Pemanfaatan air Sungai Jangkok untuk 
pemenuhan kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi 
oleh kualitas air. Wiriani (2020) menyatakan bahwa 
kualitas air yang buruk akan menyebabkan kondisi 
lingkungan hidup menjadi buruk dan akhirnya akan 
mempengaruhi tingkat kesehatan dan keselamatan 
manusia. Turunnya kualitas air akan mempengaruhi daya 
dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta 
produktivitas sehingga akan menurunkan kualitas dan 
kuantitas sumber daya alam. Berdasarkan penelitian 
yang telah dilakukan sebelumnya, air sungai Jangkok 
tercemar berat (Diantari et al., 2018; Hariyani et al., 
2017), yang diantaranya disebabkan oleh limbah 
pembuangan MCK di bantaran sungai (Ruwaidah, 2020).  

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
berkomitmen memberikan kondisi lingkungan hidup yang 
baik. Terkait pemanfaatan air sungai Jangkok sebagai 
sumber air baku, perlu dilakukan pemantauan kualitas air 
serta analisis pencemaran air sungai dan faktor-faktor 
yang mempengaruhinya sehingga dapat digunakan 
dalam menyusun perencanaan pengendalian 
pencemaran air. Pemantauan kualitas air dan 
pengendalian pencemaran air sejalan dengan goal 
keenam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu 
air bersih dan sanitasi yang layak. 

 
METODE PENELITIAN 
Lokasi Pengambilan Sampel 

Penelitian ini diakukan di Sungai Jangkok yang 
melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. 
Pemantauan air dilakukan di 8 titik lokasi yang terdapat di 
bagian hulu, tengah dan hilir. Hasil pemantauan kualitas 
air diperoleh dari data sekunder Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Pengambilan sampel dilakukan mulai tahun 2015 sampai 
dengan tahun 2019. 

 

 
 

Gambar 1 Peta lokasi pengambilan sampel 
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Tabel 1 Lokasi pengambilan sampel 

BBTT LLSS
A 116.2335 -8.54353 Desa Buwun Sejati Hulu
B 116.21553 -8.55478 Desa Batu Mekar Hulu
C 116.21194 -8.54725 Desa Batu Mekar Hulu
D 116.17747 -8.57006 Desa Saribaye Tengah
E 116.14511 -8.57336 Kel Selagalas Tengah
F 116.10894 -8.57292 Kel Karang Baru Hilir
G 116.10264 -8.57467 Kel Monjok Barat Hilir
H 116.07856 -8.57328 Kel Ampenan Tengah Hilir

TTiittiikk  SSaammpplliinngg
KKoooorrddiinnaatt

LLookkaassii KKeetteerraannggaann

 
 
Analisis 

Parameter yang diuji adalah parameter fisika, 
kimia, dan mikrobiologi sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 
Perhitungan status mutu air menggunakan metode 
Indeks Pencemaran (IP) dengan rumus berikut: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
√(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿)

2𝑀𝑀−( 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿)
2𝑅𝑅

2   
Keterangan: 
Lij = Konsentrasi parameter kualitas air yang 

dicantumkan dalam baku mutu 
peruntukan air (j) 

Ci = Konsentrasi parameter kualitas air hasil 
survei 
IPj = Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) 
(Ci/Lij)M = Nilai Ci/Lij maksimum 
(Ci/Lij)R = Nilai Ci/Lij rata-rata 
 
Nilai Indeks Pencemaran yang didapat kemusian 
dianalisis tingkat ketercemarannya untuk menentukan 
status mutu air sesuai Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup No. 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan 
Status Mutu Air, seperti pada tabel berikut: 
 
Tabel 2 Hubungan antara nilai Indeks Pencemaran dengan 
Mutu Perairan 
NNoo IInnddeekkss  PPeenncceemmaarraann MMuuttuu  PPeerraaiirraann

1 0 ≤ PIj ≤ 1,0 Kondisi Baik
2 1,0 ≤ PIj ≤ 5,0 Cemar Ringan
3 5,0 ≤ PIj ≤ 10 Cemar Sedang
4 PIj ≥ 10 Cemar Berat  

 
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

indeks pencemaran menggunakan analisis regresi linier 
berganda menggunakan bantuan aplikasi SPSS guna 
mengetahui hubungan antarvariabel yang diteliti. Model 
regresi ditunjukan dalam persamaan berikut: 

𝑌𝑌 = 𝑓𝑓(𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 + 𝑋𝑋3 + 𝑋𝑋4, … , 𝑋𝑋𝑛𝑛) 
𝑌𝑌 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3 + 𝛽𝛽4𝑋𝑋4, … , 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛) 

Keterangan : α = intercept; β = koefisien; X = variabel 
penelitian  
 
HASIL PEMBAHASAN 

Analisa kualitas air Sungai Jangkok dilakukan di 
8 titik pengamatan dengan 8 parameter yang 
dibandingkan dengan Baku Mutu Kelas II. Baku Mutu 
Kelas II menurut PP Nomor 82 Tahun 2001 diperuntukkan 
untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan 
ikan air tawar, peternakan,air untuk pertanaman, dan 
atau oeruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air 
yang sama dengan kegunaan tersebut. Hasil pengukuran 
dan analisis kualitas air Sungai Jangkok dijabarkan 
seperti di bawah ini. 

 
Bagian Hulu 
Analisis kualitas air Sungai Jangkok bagian hulu 
dilakukan di 3 titik dengan 8 parameter yang 
dibandingkan dengan baku mutu kelas II dengan hasil 
sebagai berikut: 
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Tabel 1 Lokasi pengambilan sampel 

BBTT LLSS
A 116.2335 -8.54353 Desa Buwun Sejati Hulu
B 116.21553 -8.55478 Desa Batu Mekar Hulu
C 116.21194 -8.54725 Desa Batu Mekar Hulu
D 116.17747 -8.57006 Desa Saribaye Tengah
E 116.14511 -8.57336 Kel Selagalas Tengah
F 116.10894 -8.57292 Kel Karang Baru Hilir
G 116.10264 -8.57467 Kel Monjok Barat Hilir
H 116.07856 -8.57328 Kel Ampenan Tengah Hilir

TTiittiikk  SSaammpplliinngg
KKoooorrddiinnaatt

LLookkaassii KKeetteerraannggaann

 
 
Analisis 

Parameter yang diuji adalah parameter fisika, 
kimia, dan mikrobiologi sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 
Perhitungan status mutu air menggunakan metode 
Indeks Pencemaran (IP) dengan rumus berikut: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
√(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿)

2𝑀𝑀−( 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿)
2𝑅𝑅

2   
Keterangan: 
Lij = Konsentrasi parameter kualitas air yang 

dicantumkan dalam baku mutu 
peruntukan air (j) 

Ci = Konsentrasi parameter kualitas air hasil 
survei 
IPj = Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) 
(Ci/Lij)M = Nilai Ci/Lij maksimum 
(Ci/Lij)R = Nilai Ci/Lij rata-rata 
 
Nilai Indeks Pencemaran yang didapat kemusian 
dianalisis tingkat ketercemarannya untuk menentukan 
status mutu air sesuai Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup No. 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan 
Status Mutu Air, seperti pada tabel berikut: 
 
Tabel 2 Hubungan antara nilai Indeks Pencemaran dengan 
Mutu Perairan 
NNoo IInnddeekkss  PPeenncceemmaarraann MMuuttuu  PPeerraaiirraann

1 0 ≤ PIj ≤ 1,0 Kondisi Baik
2 1,0 ≤ PIj ≤ 5,0 Cemar Ringan
3 5,0 ≤ PIj ≤ 10 Cemar Sedang
4 PIj ≥ 10 Cemar Berat  

 
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

indeks pencemaran menggunakan analisis regresi linier 
berganda menggunakan bantuan aplikasi SPSS guna 
mengetahui hubungan antarvariabel yang diteliti. Model 
regresi ditunjukan dalam persamaan berikut: 

𝑌𝑌 = 𝑓𝑓(𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 + 𝑋𝑋3 + 𝑋𝑋4, … , 𝑋𝑋𝑛𝑛) 
𝑌𝑌 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3 + 𝛽𝛽4𝑋𝑋4, … , 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛) 

Keterangan : α = intercept; β = koefisien; X = variabel 
penelitian  
 
HASIL PEMBAHASAN 

Analisa kualitas air Sungai Jangkok dilakukan di 
8 titik pengamatan dengan 8 parameter yang 
dibandingkan dengan Baku Mutu Kelas II. Baku Mutu 
Kelas II menurut PP Nomor 82 Tahun 2001 diperuntukkan 
untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan 
ikan air tawar, peternakan,air untuk pertanaman, dan 
atau oeruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air 
yang sama dengan kegunaan tersebut. Hasil pengukuran 
dan analisis kualitas air Sungai Jangkok dijabarkan 
seperti di bawah ini. 

 
Bagian Hulu 
Analisis kualitas air Sungai Jangkok bagian hulu 
dilakukan di 3 titik dengan 8 parameter yang 
dibandingkan dengan baku mutu kelas II dengan hasil 
sebagai berikut: 

 
Tabel 3 Data Kualitas Air Sungai Jangkok Bagian Hulu 
TTaahhuunn LLookkaassii TTiittiikk  SSaammpplliinngg ppHH BBOODD CCOODD TTSSSS DDOO DDOO  MMaakkss NNiittrraatt  ((NNOO33

––)) FFoossffaatt  ((PPOO44
33––)) EE..  CCoollii IIPP KKeetteerraannggaann

2019 Hulu A 7.68 3.90 40.00 8.00 6.78 7.00 0.46 0.15 35000.00 6.28 Cemar Sedang
2019 Hulu B 7.74 3.99 40.00 11.00 6.82 7.00 0.57 0.26 92000.00 7.79 Cemar Sedang
2019 Hulu C 7.51 5.49 40.00 9.00 6.57 7.00 1.20 0.27 92000.00 7.80 Cemar Sedang
2019 Hulu A 8.24 4.31 40.00 2.50 6.44 7.00 0.00 0.13 2300.00 2.10 Cemar Ringan
2019 Hulu B 7.82 4.43 40.00 199.00 6.44 7.00 0.71 0.15 1700.00 2.99 Cemar Ringan
2019 Hulu C 7.12 11.60 40.00 2.50 4.87 7.00 0.60 0.28 1700.00 2.93 Cemar Ringan
2019 Hulu A 8.24 4.31 40.00 20.00 6.44 7.00 0.00 0.13 2300.00 2.11 Cemar Ringan
2019 Hulu B 8.24 4.31 40.00 50.00 6.44 7.00 0.00 0.13 2300.00 2.13 Cemar Ringan
2019 Hulu C 8.24 4.31 40.00 250.00 6.44 7.00 0.00 0.13 2300.00 3.36 Cemar Ringan
2018 Hulu A 6.79 1.44 4.00 29.00 6.10 7.00 0.77 0.11 54000.00 6.91 Cemar Sedang
2018 Hulu C 6.54 3.11 4.00 30.00 7.80 7.00 1.59 0.06 54000.00 6.92 Cemar Sedang
2018 Hulu B 6.45 1.34 4.00 42.00 7.86 7.00 0.09 0.05 160000.00 8.59 Cemar Sedang
2018 Hulu A 6.48 3.26 4.00 0.00 7.76 7.00 1.28 0.22 35000.00 6.26 Cemar Sedang
2018 Hulu C 6.53 3.26 4.00 1.00 7.62 7.00 2.38 0.03 35000.00 6.24 Cemar Sedang
2018 Hulu B 6.64 4.10 7.84 1.00 7.80 7.00 1.65 0.27 92000.00 7.77 Cemar Sedang
2017 Hulu A 7.46 0.54 4.00 10.00 7.83 7.00 0.67 0.11 54000.00 6.90 Cemar Sedang
2017 Hulu C 7.14 0.31 7.84 42.00 8.32 7.00 1.05 0.13 160000.00 8.59 Cemar Sedang
2017 Hulu B 7.26 0.41 4.00 141.00 7.91 7.00 1.64 0.02 54000.00 6.94 Cemar Sedang
2017 Hulu A 7.54 1.93 4.00 2.50 7.89 7.00 0.57 0.11 92000.00 7.73 Cemar Sedang
2017 Hulu C 7.04 3.15 7.84 3.00 7.81 7.00 1.44 0.19 240000.00 9.23 Cemar Sedang
2017 Hulu B 7.39 1.27 4.00 4.00 8.01 7.00 0.89 0.01 54000.00 6.89 Cemar Sedang
2017 Hulu A 7.05 3.96 4.00 14.00 7.97 7.00 0.66 0.10 54000.00 6.92 Cemar Sedang
2017 Hulu C 7.04 3.58 31.36 43.00 7.88 7.00 0.76 0.02 92000.00 7.76 Cemar Sedang
2017 Hulu B 7.06 3.90 23.52 20.00 7.79 7.00 0.59 0.14 160000.00 8.62 Cemar Sedang
2017 Hulu A 6.54 1.33 4.00 2.50 7.65 7.00 0.57 0.10 35000.00 6.24 Cemar Sedang
2017 Hulu C 6.39 1.48 4.00 2.50 7.10 7.00 0.79 0.01 92000.00 7.73 Cemar Sedang
2017 Hulu B 6.68 1.58 4.00 2.50 6.24 7.00 0.72 0.10 92000.00 7.73 Cemar Sedang
2017 Hulu A 6.79 1.52 4.00 12.00 6.10 7.00 0.61 0.12 54000.00 6.91 Cemar Sedang
2017 Hulu C 6.90 47.40 70.56 40.00 4.00 7.00 2.47 0.26 160000.00 8.79 Cemar Sedang
2017 Hulu B 7.02 2.48 4.00 2.50 4.60 7.00 0.96 0.02 160000.00 8.59 Cemar Sedang
2016 Hulu A 6.98 8.70 12.90 11.30 4.98 7.00 0.30 0.23 24000.00 5.72 Cemar Sedang
2016 Hulu B 6.88 7.25 11.60 23.30 4.64 7.00 0.31 0.27 24000.00 5.72 Cemar Sedang
2016 Hulu C 6.95 7.30 11.60 13.40 5.29 7.00 0.44 0.41 2400.00 2.24 Cemar Ringan
2016 Hulu A 7.44 2.00 4.66 9.30 6.55 7.00 0.30 0.21 2400.00 2.10 Cemar Ringan
2016 Hulu B 7.31 2.96 7.41 34.10 5.18 7.00 1.69 0.28 340.00 1.29 Cemar Ringan
2016 Hulu C 7.42 2.00 4.00 39.50 6.06 7.00 0.35 1.00 940.00 3.24 Cemar Ringan
2016 Hulu A 8.64 0.55 8.00 7.00 6.24 7.00 0.63 0.11 22000.00 5.52 Cemar Sedang
2016 Hulu B 8.00 0.84 8.00 5.00 6.35 7.00 1.44 0.12 22000.00 5.52 Cemar Sedang
2016 Hulu C 7.78 2.16 24.00 28.00 6.32 7.00 0.95 0.15 54000.00 6.93 Cemar Sedang
2016 Hulu A 7.22 0.64 2.00 19.00 5.00 7.00 0.63 0.11 35000.00 6.23 Cemar Sedang
2016 Hulu B 7.65 0.87 8.00 17.00 8.05 7.00 0.84 0.13 160000.00 8.59 Cemar Sedang
2016 Hulu C 7.49 1.32 16.00 1.00 7.64 7.00 0.87 0.13 92000.00 7.73 Cemar Sedang
2015 Hulu A 8.50 0.60 8.00 11.00 5.60 7.00 0.51 0.11 11000.00 4.45 Cemar Ringan
2015 Hulu B 7.70 5.70 16.00 9.00 4.60 7.00 12.46 0.12 92000.00 7.79 Cemar Sedang
2015 Hulu C 7.49 8.70 24.00 12.00 4.50 7.00 0.80 0.03 350000.00 9.84 Cemar Sedang
2015 Hulu A 7.50 0.50 2.00 13.00 5.30 7.00 0.41 0.09 3300.00 2.57 Cemar Ringan
2015 Hulu B 8.06 7.20 23.61 34.00 5.50 7.00 13.49 0.24 54000.00 7.01 Cemar Sedang
2015 Hulu C 7.80 3.20 23.61 17.00 4.60 7.00 0.62 0.03 7900.00 3.95 Cemar Ringan
2015 Hulu A 7.80 0.70 23.76 13.00 6.30 7.00 0.83 0.10 92000.00 7.74 Cemar Sedang
2015 Hulu B 7.90 6.20 15.84 32.00 5.00 7.00 12.71 0.13 920000.00 11.36 Cemar Berat
2015 Hulu C 8.05 10.20 31.68 14.00 4.90 7.00 4.94 0.02 170000.00 8.75 Cemar Sedang
2015 Hulu A 7.19 0.60 2.00 5.00 8.10 7.00 0.57 0.08 790.00 0.58 Memenuhi
2015 Hulu B 7.73 1.10 2.00 39.00 7.30 7.00 0.44 0.10 35000.00 6.24 Cemar Sedang
2015 Hulu C 7.28 0.70 2.00 14.00 7.50 7.00 0.47 0.01 11000.00 4.43 Cemar Ringan
2015 Hulu A 7.10 0.72 2.00 20.00 7.05 7.00 0.35 0.10 13000.00 4.70 Cemar Ringan
2015 Hulu B 7.63 0.13 2.00 15.00 6.02 7.00 0.67 0.07 92000.00 7.72 Cemar Sedang
2015 Hulu C 7.38 1.30 2.00 10.00 5.93 7.00 0.93 0.05 24000.00 5.64 Cemar Sedang  

Sumber: DLHK Prov. NTB dan Hasil analisis penulis, 2021 
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Gambar 2 Grafik Nilai Maksimal IP 

Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 
 

 
Gambar 3 Sebaran data 

Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 
 

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson 

 
Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 
 
Tabel 5 Hasil Uji F 

 
Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 

 
Tabel 6 Uji Multikolinearitas dan Hasil Analisis Regresi Metode Enter 

 
Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 
 

Dari grafik nilai maksimal IP menunjukkan 
bahwa cenderung mengalami penurunan indeks 
pencemaran air dari cemar sedang menjadi cemar ringan. 
Hasil regresi menunjukkan model regresi yang diperoleh 
berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada di 
sekitar garis diagonal. Uji autokorelasi menunjukkan nilai 
Durbin Watson adalah sebesar 1,912 yang berarti tidak 
terdapat masalah gejala autokorelasi. Dari tabel di atas 
juga diperoleh hasil nilai koefisien relasi (R) sebesar 
0,746. Hal tersebut menunjukkan variabel dependen dan 
independen memiliki hubungan linear yang kuat. Dari uji 
F diperoleh hasil F hitung sebesar 7,521 yang nilainya 
lebih besar dari F tabel, sehingga asumsi 
homoskedasitasnya terpenuhi. Maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu indeks 
pencemaran. Berdasarkan uji multikolinearitas dapat 
diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki 
nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak 
terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Begitu pula 
dengan nilai VIF. Dapat diketahui bahwa seluruh variabel 
independen memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 maka 
artinya tidak terjadi multikolinietitas dalam model regresi. 

Penentuan standar error dalam penelitian ini 
adalah 0,05 yang merupakan koefisien β0 untuk α= 5%. 
Apabila nilai Sig. dari variabel-variabel bebas kurang dari 
nilai α, maka variabel bebas tersebut mempengaruhi 
variabel terkait. Sedangkan nilai B menunjukkan 
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Gambar 2 Grafik Nilai Maksimal IP 

Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 
 

 
Gambar 3 Sebaran data 

Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 
 

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson 

 
Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 
 
Tabel 5 Hasil Uji F 

 
Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 

 
Tabel 6 Uji Multikolinearitas dan Hasil Analisis Regresi Metode Enter 

 
Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 
 

Dari grafik nilai maksimal IP menunjukkan 
bahwa cenderung mengalami penurunan indeks 
pencemaran air dari cemar sedang menjadi cemar ringan. 
Hasil regresi menunjukkan model regresi yang diperoleh 
berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada di 
sekitar garis diagonal. Uji autokorelasi menunjukkan nilai 
Durbin Watson adalah sebesar 1,912 yang berarti tidak 
terdapat masalah gejala autokorelasi. Dari tabel di atas 
juga diperoleh hasil nilai koefisien relasi (R) sebesar 
0,746. Hal tersebut menunjukkan variabel dependen dan 
independen memiliki hubungan linear yang kuat. Dari uji 
F diperoleh hasil F hitung sebesar 7,521 yang nilainya 
lebih besar dari F tabel, sehingga asumsi 
homoskedasitasnya terpenuhi. Maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu indeks 
pencemaran. Berdasarkan uji multikolinearitas dapat 
diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki 
nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak 
terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Begitu pula 
dengan nilai VIF. Dapat diketahui bahwa seluruh variabel 
independen memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 maka 
artinya tidak terjadi multikolinietitas dalam model regresi. 

Penentuan standar error dalam penelitian ini 
adalah 0,05 yang merupakan koefisien β0 untuk α= 5%. 
Apabila nilai Sig. dari variabel-variabel bebas kurang dari 
nilai α, maka variabel bebas tersebut mempengaruhi 
variabel terkait. Sedangkan nilai B menunjukkan 

hubungan variabel bebas terhadap variabel terkait 
dimana apabila B bernilai negatif maka berbanding 
terbalik dengan hipotesa. Sebaliknya apabila B bernilai 
positif maka berbanding lurus dengan hipotesa. Dari tabel 
diketahui variabel yang mempengaruhi indeks 
pencemaran air secara signifikan adalah fosfat, pH dan 
DO. Dari hasil analisis regresi diperoleh persamaan 
sebagai berikut: 
𝑌𝑌 = 9,328 − 0,856𝑋𝑋1 + 0,048𝑋𝑋2 + 0,004𝑋𝑋3 − 0,006𝑋𝑋4

+ 0,388𝑋𝑋5 + 0,096𝑋𝑋6 − 3,117𝑋𝑋7
+ 0,0000103𝑋𝑋8 

      
   (Persamaan 1) 
Keterangan: Y= Indeks Pencemaran Air; X1= pH; X2= 
BOD; X3 = COD; X4 = TSS; X5 = DO;  X6= Nitrat; 
X7= Fosfat; X8= E. Coli 
 
Bagian Tengah 

Analisis kualitas air Sungai Jangkok bagian 
tengah dilakukan di 2 titik dengan 8 parameter yang 
dibandingkan dengan baku mutu kelas II dengan hasil 
sebagai berikut: 

 
Tabel 7 Data Kualitas Air Sungai Jangkok Bagian Tengah 
TTaahhuunn LLookkaassii TTiittiikk  SSaammpplliinngg ppHH BBOODD CCOODD TTSSSS DDOO DDOO  MMaakkss NNiittrraatt  ((NNOO33

––)) FFoossffaatt  ((PPOO44
33––)) EE..  CCoollii IIPP KKeetteerraannggaann

2019 Tengah D 7.70 5.89   40.00   7.00      6.79 7.00        0.84               0.39                 160,000.00 8.67   Cemar Sedang
2019 Tengah E 7.76 7.60   40.00   14.00   6.58 7.00        0.76               0.17                 240,000.00 9.28   Cemar Sedang
2019 Tengah D 7.24 12.10 40.00   27.00   4.81 7.00        2.11               0.60                 1,700.00      3.06   Cemar Ringan
2019 Tengah E 7.35 8.10   40.00   3.00      5.20 7.00        0.55               0.43                 7,900.00      4.07   Cemar Ringan
2019 Tengah D 8.24 4.31   40.00   4.00      6.44 7.00        -                  0.13                 2,300.00      2.11   Cemar Ringan
2019 Tengah E 8.24 4.31   40.00   9.00      6.44 7.00        -                  0.13                 2,300.00      2.11   Cemar Ringan
2018 Tengah D 6.36 4.65   8.00      33.00   6.53 7.00        1.24               0.09                 92,000.00   7.77   Cemar Sedang
2018 Tengah E 6.33 4.28   16.00   55.00   6.84 7.00        1.10               0.06                 92,000.00   7.77   Cemar Sedang
2018 Tengah D 6.64 4.81   15.68   1.00      7.06 7.00        2.44               0.36                 160,000.00 8.64   Cemar Sedang
2018 Tengah E 6.52 14.20 27.44   2.00      6.48 7.00        3.14               0.27                 160,000.00 8.69   Cemar Sedang
2017 Tengah D 6.99 1.03   15.68   77.00   7.85 7.00        1.19               0.13                 240,000.00 9.24   Cemar Sedang
2017 Tengah E 7.12 1.78   15.68   79.00   7.93 7.00        1.06               0.12                 92,000.00   7.76   Cemar Sedang
2017 Tengah D 6.91 6.21   23.52   3.00      6.92 7.00        1.10               0.28                 240,000.00 9.27   Cemar Sedang
2017 Tengah E 7.45 5.14   15.68   102.00 7.45 7.00        0.75               0.10                 240,000.00 9.27   Cemar Sedang
2017 Tengah D 6.94 2.95   47.04   18.00   7.02 7.00        0.86               0.13                 240,000.00 9.26   Cemar Sedang
2017 Tengah E 7.30 3.20   31.36   47.20   7.24 7.00        0.97               0.16                 160,000.00 8.63   Cemar Sedang
2017 Tengah D 7.10 2.01   4.00      2.50      5.70 7.00        0.92               0.13                 160,000.00 8.59   Cemar Sedang
2017 Tengah E 7.10 3.04   7.84      2.50      4.65 7.00        0.98               0.15                 160,000.00 8.60   Cemar Sedang
2017 Tengah D 6.77 68.00 125.44 2.50      5.10 7.00        1.84               0.20                 160,000.00 8.81   Cemar Sedang
2017 Tengah E 6.76 5.32   15.68   12.00   5.00 7.00        1.00               1.00                 160,000.00 8.69   Cemar Sedang
2016 Tengah D 6.95 7.60   12.90   10.90   4.75 7.00        0.44               0.38                 24,000.00   5.73   Cemar Sedang
2016 Tengah E 6.92 10.40 16.00   23.60   4.44 7.00        0.55               0.48                 24,000.00   5.77   Cemar Sedang
2016 Tengah D 7.34 8.10   13.60   72.90   5.16 7.00        0.76               0.48                 1,100.00      2.40   Cemar Ringan
2016 Tengah E 7.22 2.00   4.00      65.90   5.78 7.00        0.68               0.65                 940.00         2.60   Cemar Ringan
2016 Tengah D 7.50 2.90   40.00   6.00      4.50 7.00        1.38               0.21                 240,000.00 9.25   Cemar Sedang
2016 Tengah E 7.65 10.27 80.00   18.00   3.93 7.00        1.57               0.21                 540,000.00 10.58 Cemar Berat
2016 Tengah D 7.33 1.09   16.00   27.00   6.87 7.00        1.08               0.16                 92,000.00   7.74   Cemar Sedang
2016 Tengah E 7.29 2.00   32.00   1.00      6.55 7.00        1.24               0.17                 350,000.00 9.82   Cemar Sedang
2015 Tengah E 7.19 5.70   32.00   16.00   4.00 7.00        1.01               0.13                 17,000.00   5.18   Cemar Sedang
2015 Tengah D 7.21 11.20 48.00   17.00   4.10 7.00        1.00               -                   7,000.00      3.85   Cemar Ringan
2015 Tengah E 7.80 9.20   39.36   17.00   4.30 7.00        0.87               0.10                 54,000.00   6.99   Cemar Sedang
2015 Tengah D 7.80 12.20 39.36   15.00   4.50 7.00        0.88               0.11                 11,000.00   4.55   Cemar Ringan
2015 Tengah E 7.80 7.20   47.52   12.00   4.70 7.00        1.13               0.19                 350,000.00 9.87   Cemar Sedang
2015 Tengah D 7.56 22.20 31.68   14.00   4.60 7.00        1.23               0.19                 280,000.00 9.55   Cemar Sedang
2015 Tengah E 7.05 4.00   7.84      42.00   4.60 7.00        0.99               0.14                 54,000.00   6.94   Cemar Sedang
2015 Tengah D 7.16 9.20   31.36   29.00   5.30 7.00        0.76               0.13                 54,000.00   6.98   Cemar Sedang
2015 Tengah E 7.40 7.50   15.23   15.00   5.18 7.00        0.59               0.22                 160,000.00 8.64   Cemar Sedang
2015 Tengah D 7.11 10.40 15.23   30.00   4.58 7.00        0.62               0.16                 35,000.00   6.31   Cemar Sedang  

Sumber: DLHK Prov. NTB, 2020 dan Hasil analisis penulis, 2021 
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Gambar 4 Grafik Nilai Maksimal IP 

Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 
 

 
Gambar 5 Sebaran data 

Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 
 
Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson 

 
Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 

 
Tabel 9 Hasil Uji Runs Test 

 
Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 
 
Tabel 10 Hasil Uji F 

 
Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 
Tabel 11 Uji Multikolinearitas dan Hasil Analisis Regresi Metode 
Enter 

 
Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 

 
Dari grafik nilai maksimal IP menunjukkan 

bahwa cenderung mengalami penurunan indeks 
pencemaran air meskipun masih di range cemar sedang. 
Hasil regresi menunjukkan model regresi yang diperoleh 
berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada di 
sekitar garis diagonal. Hasil uji autokorelasi diperoleh 
hasil nilai koefisien relasi (R) sebesar 0,919. Hal tersebut 
menunjukkan variabel dependen dan independen 
memiliki hubungan linear yang kuat. Uji autokorelasi 
menunjukkan nilai Durbin Watson adalah sebesar 1,948 
yang berarti terdapat gejala autokorelasi sehingga tidak 
menghasilkan kesimpulan yang pasti. Dikarenakan masih 
terdapat gejala autokorelasi dalam tes Durbin Watson, 
maka diperlukan tes lain untuk memastikan adanya 
autokorelasi melalui uji runs tes.  

Uji runs tes menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-
tailed) sebesar 0,869 yang lebih besar dari 0,05, maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala 
autokorelasi. Dari uji F diperoleh hasil F hitung sebesar 
19,725 yang nilainya lebih besar dari F tabel, sehingga 
asumsi homoskedasitasnya terpenuhi. Maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen 
yaitu indeks pencemaran. Berdasarkan uji 
multikolinearitas dapat diketahui bahwa seluruh variabel 
independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 
maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model 
regresi. Begitu pula dengan nilai VIF. Dapat diketahui 
bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF 
lebih kecil dari 10 maka artinya tidak terjadi 
multikolinietitas dalam model regresi. 

Dari tabel diketahui variabel yang 
mempengaruhi indeks pencemaran air secara signifikan 
adalah fosfat, pH dan DO. Dari hasil analisis regresi 
diperoleh persamaan sebagai berikut: 
𝑌𝑌 = 14,810 − 1,336𝑋𝑋1 + 0,61𝑋𝑋2 − 0,036𝑋𝑋3 − 0,013𝑋𝑋4

+ 0,206𝑋𝑋5 − 0,161𝑋𝑋6 − 1,966𝑋𝑋7
+ 0,00001802𝑋𝑋8 

(Persamaan 2) 
Keterangan: Y= Indeks Pencemaran Air; X1= pH; X2= 
BOD; X3 = COD; X4 = TSS; X5 = DO;  X6= Nitrat; 
X7= Fosfat; X8= E. Coli 
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Gambar 4 Grafik Nilai Maksimal IP 

Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 
 

 
Gambar 5 Sebaran data 

Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 
 
Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson 

 
Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 

 
Tabel 9 Hasil Uji Runs Test 

 
Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 
 
Tabel 10 Hasil Uji F 

 
Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 
Tabel 11 Uji Multikolinearitas dan Hasil Analisis Regresi Metode 
Enter 

 
Sumber: Hasil analisis penulis, 2021 

 
Dari grafik nilai maksimal IP menunjukkan 

bahwa cenderung mengalami penurunan indeks 
pencemaran air meskipun masih di range cemar sedang. 
Hasil regresi menunjukkan model regresi yang diperoleh 
berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada di 
sekitar garis diagonal. Hasil uji autokorelasi diperoleh 
hasil nilai koefisien relasi (R) sebesar 0,919. Hal tersebut 
menunjukkan variabel dependen dan independen 
memiliki hubungan linear yang kuat. Uji autokorelasi 
menunjukkan nilai Durbin Watson adalah sebesar 1,948 
yang berarti terdapat gejala autokorelasi sehingga tidak 
menghasilkan kesimpulan yang pasti. Dikarenakan masih 
terdapat gejala autokorelasi dalam tes Durbin Watson, 
maka diperlukan tes lain untuk memastikan adanya 
autokorelasi melalui uji runs tes.  

Uji runs tes menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-
tailed) sebesar 0,869 yang lebih besar dari 0,05, maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala 
autokorelasi. Dari uji F diperoleh hasil F hitung sebesar 
19,725 yang nilainya lebih besar dari F tabel, sehingga 
asumsi homoskedasitasnya terpenuhi. Maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen 
yaitu indeks pencemaran. Berdasarkan uji 
multikolinearitas dapat diketahui bahwa seluruh variabel 
independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 
maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model 
regresi. Begitu pula dengan nilai VIF. Dapat diketahui 
bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF 
lebih kecil dari 10 maka artinya tidak terjadi 
multikolinietitas dalam model regresi. 

Dari tabel diketahui variabel yang 
mempengaruhi indeks pencemaran air secara signifikan 
adalah fosfat, pH dan DO. Dari hasil analisis regresi 
diperoleh persamaan sebagai berikut: 
𝑌𝑌 = 14,810 − 1,336𝑋𝑋1 + 0,61𝑋𝑋2 − 0,036𝑋𝑋3 − 0,013𝑋𝑋4

+ 0,206𝑋𝑋5 − 0,161𝑋𝑋6 − 1,966𝑋𝑋7
+ 0,00001802𝑋𝑋8 

(Persamaan 2) 
Keterangan: Y= Indeks Pencemaran Air; X1= pH; X2= 
BOD; X3 = COD; X4 = TSS; X5 = DO;  X6= Nitrat; 
X7= Fosfat; X8= E. Coli 

 
 

Bagian Hilir 
Analisis kualitas air Sungai Jangkok bagian hilir dilakukan di 3 titik dengan 8 parameter yang dibandingkan 

dengan baku mutu kelas II dengan hasil sebagai berikut: 
 
Tabel 12 Data Kualitas Air Sungai Jangkok Bagian Hilir 
TTaahhuunn LLookkaassii TTiittiikk  SSaammpplliinngg ppHH BBOODD CCOODD TTSSSS DDOO DDOO  MMaakkss NNiittrraatt  ((NNOO33

––)) FFoossffaatt  ((PPOO44
33––)) EE..  CCoollii IIPP KKeetteerraannggaann

2019 Hilir F 7.80 9.80      40.00   15.00   6.12 7.00        0.97               0.21                 160,000.00    8.67   Cemar Sedang
2019 Hilir G 7.78 10.20   40.00   19.00   6.17 7.00        0.97               0.24                 240,000.00    9.30   Cemar Sedang
2019 Hilir H 7.86 19.80   40.00   23.00   5.98 7.00        1.10               0.19                 240,000.00    9.32   Cemar Sedang
2019 Hilir F 7.54 8.10      40.00   2.50      5.60 7.00        0.82               0.48                 3,300.00         2.75   Cemar Ringan
2019 Hilir G 7.31 16.20   56.80   14.00   3.62 7.00        1.06               0.41                 240,000.00    9.36   Cemar Sedang
2019 Hilir H 7.27 141.60 368.00 23.00   1.20 7.00        0.61               0.26                 240,000.00    9.55   Cemar Sedang
2019 Hilir F 8.24 4.31      40.00   2.50      6.44 7.00        -                 0.13                 2,300.00         2.10   Cemar Ringan
2019 Hilir G 8.24 4.31      40.00   7.00      6.44 7.00        -                 0.13                 2,300.00         2.11   Cemar Ringan
2019 Hilir H 8.24 4.31      40.00   800.00 6.44 7.00        -                 0.13                 2,300.00         5.13   Cemar Sedang
2018 Hilir F 6.33 5.89      16.00   45.00   6.93 7.00        1.34               0.06                 160,000.00    8.64   Cemar Sedang
2018 Hilir G 6.70 6.83      24.00   41.00   7.30 7.00        1.21               0.07                 160,000.00    8.64   Cemar Sedang
2018 Hilir H 6.40 6.52      24.00   13.00   6.37 7.00        1.39               0.13                 240,000.00    9.27   Cemar Sedang
2018 Hilir F 6.54 18.00   47.04   1.00      6.92 7.00        3.68               0.35                 160,000.00    8.73   Cemar Sedang
2018 Hilir G 6.60 26.00   54.88   1.00      6.75 7.00        3.69               0.20                 160,000.00    8.73   Cemar Sedang
2018 Hilir H 6.46 31.80   62.72   1.00      4.08 7.00        4.12               0.28                 240,000.00    9.39   Cemar Sedang
2017 Hilir F 7.15 1.29      23.52   44.00   7.28 7.00        1.44               0.14                 92,000.00       7.75   Cemar Sedang
2017 Hilir G 6.88 5.02      23.52   42.00   7.04 7.00        1.33               0.15                 54,000.00       6.96   Cemar Sedang
2017 Hilir H 6.92 5.45      23.52   56.00   0.26 7.00        1.34               0.20                 240,000.00    9.28   Cemar Sedang
2017 Hilir F 7.08 5.41      15.68   5.00      7.38 7.00        0.99               0.15                 240,000.00    9.25   Cemar Sedang
2017 Hilir G 7.05 7.10      31.36   4.00      7.15 7.00        0.93               0.13                 240,000.00    9.27   Cemar Sedang
2017 Hilir H 6.87 6.00      23.52   2.50      5.34 7.00        1.59               0.18                 240,000.00    9.26   Cemar Sedang
2017 Hilir F 7.38 4.67      7.84      10.00   7.70 7.00        1.38               0.18                 240,000.00    9.24   Cemar Sedang
2017 Hilir G 7.24 4.60      15.68   19.00   7.44 7.00        1.32               0.21                 160,000.00    8.62   Cemar Sedang
2017 Hilir H 6.93 6.00      15.63   14.00   2.84 7.00        1.43               0.29                 240,000.00    9.28   Cemar Sedang
2017 Hilir F 7.29 5.45      15.68   2.50      3.14 7.00        1.47               0.20                 92,000.00       7.77   Cemar Sedang
2017 Hilir G 7.45 15.80   31.36   2.50      5.98 7.00        1.55               0.24                 92,000.00       7.82   Cemar Sedang
2017 Hilir H 6.60 18.00   23.52   2.50      5.02 7.00        1.52               0.31                 240,000.00    9.32   Cemar Sedang
2017 Hilir F 6.95 42.60   54.88   42.20   5.20 7.00        2.09               0.18                 240,000.00    9.38   Cemar Sedang
2017 Hilir G 6.74 36.60   62.72   6.00      3.80 7.00        2.13               0.34                 160,000.00    8.78   Cemar Sedang
2017 Hilir H 6.73 34.00   62.78   56.00   1.90 7.00        2.39               0.18                 92,000.00       7.93   Cemar Sedang
2016 Hilir F 6.93 4.32      9.48      23.20   5.48 7.00        0.67               0.89                 24,000.00       5.75   Cemar Sedang
2016 Hilir G 6.93 8.30      12.90   21.20   4.62 7.00        0.30               0.66                 16,000.00       5.15   Cemar Sedang
2016 Hilir H 6.92 11.60   16.70   24.40   4.46 7.00        0.48               0.37                 24,000.00       5.76   Cemar Sedang
2016 Hilir F 7.11 7.20      12.90   42.00   4.53 7.00        0.65               1.28                 330.00             3.67   Cemar Ringan
2016 Hilir G 7.20 7.10      13.30   16.10   5.03 7.00        0.97               0.15                 1,100.00         2.10   Cemar Ringan
2016 Hilir H 7.06 2.00      4.00      41.00   6.22 7.00        0.56               0.54                 630.00             2.29   Cemar Ringan
2016 Hilir F 7.58 5.70      56.00   21.00   4.19 7.00        1.65               0.26                 2,400,000.00 12.86 Cemar Berat
2016 Hilir G 8.44 0.63      16.00   8.00      6.25 7.00        0.99               0.02                 35,000.00       6.24   Cemar Sedang
2016 Hilir H 7.72 1.52      24.00   3.00      5.28 7.00        0.88               0.13                 92,000.00       7.74   Cemar Sedang
2016 Hilir F 7.18 13.37   64.00   16.00   5.00 7.00        1.38               0.24                 920,000.00    11.41 Cemar Berat
2016 Hilir G 7.30 0.79      2.00      67.00   7.43 7.00        1.72               0.04                 17,000.00       8.82   Cemar Sedang
2016 Hilir H 7.22 0.50      16.00   2.00      6.64 7.00        0.89               0.13                 54,000.00       6.91   Cemar Sedang
2015 Hilir F 6.90 6.20      32.00   44.00   4.30 7.00        1.67               0.20                 54,000.00       6.98   Cemar Sedang
2015 Hilir G 6.89 5.70      48.00   61.00   3.60 7.00        1.41               0.23                 920,000.00    11.39 Cemar Berat
2015 Hilir H 6.96 20.20   80.00   180.00 3.50 7.00        12.30             0.30                 920,000.00    11.54 Cemar Berat
2015 Hilir F 7.80 10.20   39.36   33.00   4.20 7.00        1.65               0.17                 35,000.00       6.34   Cemar Sedang
2015 Hilir G 7.70 10.20   55.10   33.00   4.40 7.00        1.59               0.22                 70,000.00       7.42   Cemar Sedang
2015 Hilir H 7.30 27.20   133.82 154.00 3.40 7.00        13.20             0.33                 280,000.00    9.76   Cemar Sedang
2015 Hilir F 7.67 20.20   47.52   52.00   5.60 7.00        1.48               0.20                 220,000.00    9.21   Cemar Sedang
2015 Hilir G 7.64 21.20   63.36   88.00   3.80 7.00        1.49               0.23                 140,000.00    8.56   Cemar Sedang
2015 Hilir H 7.40 26.20   79.20   231.00 3.30 7.00        12.89             0.40                 920,000.00    11.58 Cemar Berat
2015 Hilir F 7.20 10.20   15.68   30.00   5.40 7.00        1.40               0.18                 160,000.00    8.65   Cemar Sedang
2015 Hilir G 7.19 24.20   47.04   46.00   3.40 7.00        1.60               0.22                 350,000.00    9.94   Cemar Sedang
2015 Hilir H 7.32 72.70   172.48 239.00 1.70 7.00        1.57               0.38                 920,000.00    11.64 Cemar Berat
2015 Hilir F 7.35 6.20      30.46   30.00   4.69 7.00        0.76               0.19                 240,000.00    9.27   Cemar Sedang
2015 Hilir G 7.34 23.00   30.46   35.00   4.22 7.00        0.75               0.23                 350,000.00    9.91   Cemar Sedang
2015 Hilir H 7.23 26.70   45.69   45.00   3.27 7.00        0.85               0.26                 540,000.00    10.61 Cemar Berat  

Sumber: DLHK Prov. NTB, 2020 dan Hasil analisis penulis, 2021 
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Dari grafik nilai maksimal IP menunjukkan 

bahwa cenderung mengalami penurunan indeks 
pencemaran air dimana pada tahun 2015 terdapat titik 
sampel yang cemar berat dan pada tahun 2019 menjadi 
cemar sedang. Hasil regresi menunjukkan model regresi 
yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran 
data berada di sekitar garis diagonal. Hasil uji 
autokorelasi diperoleh hasil nilai koefisien relasi (R) 
sebesar 0,792. Hal tersebut menunjukkan variabel 
dependen dan independen memiliki hubungan linear 
yang kuat. Uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin 
Watson adalah sebesar 1,085 yang berarti terdapat 
gejala autokorelasi sehingga tidak menghasilkan 
kesimpulan yang pasti. Dikarenakan masih terdapat 
gejala autokorelasi dalam tes Durbin Watson, maka 
diperlukan tes lain untuk memastikan adanya 
autokorelasi melalui uji runs tes.  

Uji runs tes menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-
tailed) sebesar 0,083 yang lebih besar dari 0,05, maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala 
autokorelasi. Dari uji F diperoleh hasil F hitung sebesar 
10,128  yang nilainya lebih besar dari F tabel, sehingga 
asumsi homoskedasitasnya terpenuhi. Maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel independen secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen 

yaitu indeks pencemaran. Berdasarkan uji 
multikolinearitas dapat diketahui bahwa seluruh variabel 
independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 
maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model 
regresi. Sedangkan untuk nilai VIF, terdapat nilai VIF 
lebih besar dari 10 maka artinya terjadi multikolinieritas 
dalam model regresi. Dalam uji ini diketahui bahwa nilai 
VIF variabel COD melebihi 10 sedangkan  nilai variabel 
BOD dibawah 10 tetapi nilainya mendekati nilai VIF 
variable COD. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 
korelasi yang kuat antara variable COD dan BOD. Uji 
regresi dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi indeks pencemaran air.. 

Dari tabel diketahui variabel yang 
mempengaruhi indeks pencemaran air secara signifikan 
adalah fosfat, pH dan DO. Dari hasil analisis regresi 
diperoleh persamaan sebagai berikut: 
𝑌𝑌 = 18,994 − 1,463𝑋𝑋1 + 0,043𝑋𝑋2 − 0,01𝑋𝑋3 + 0,001𝑋𝑋4

− 0,124𝑋𝑋5 + 0,001𝑋𝑋6 − 3,840𝑋𝑋7
+ 0,000004071𝑋𝑋8 

(Persamaan 3) 
Keterangan: Y= Indeks Pencemaran Air; X1= pH; X2= 
BOD; X3 = COD; X4 = TSS; X5 = DO; X6= Nitrat; X7= 
Fosfat; X8= E. Coli 
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bahwa cenderung mengalami penurunan indeks 
pencemaran air dimana pada tahun 2015 terdapat titik 
sampel yang cemar berat dan pada tahun 2019 menjadi 
cemar sedang. Hasil regresi menunjukkan model regresi 
yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran 
data berada di sekitar garis diagonal. Hasil uji 
autokorelasi diperoleh hasil nilai koefisien relasi (R) 
sebesar 0,792. Hal tersebut menunjukkan variabel 
dependen dan independen memiliki hubungan linear 
yang kuat. Uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin 
Watson adalah sebesar 1,085 yang berarti terdapat 
gejala autokorelasi sehingga tidak menghasilkan 
kesimpulan yang pasti. Dikarenakan masih terdapat 
gejala autokorelasi dalam tes Durbin Watson, maka 
diperlukan tes lain untuk memastikan adanya 
autokorelasi melalui uji runs tes.  

Uji runs tes menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-
tailed) sebesar 0,083 yang lebih besar dari 0,05, maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala 
autokorelasi. Dari uji F diperoleh hasil F hitung sebesar 
10,128  yang nilainya lebih besar dari F tabel, sehingga 
asumsi homoskedasitasnya terpenuhi. Maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel independen secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen 

yaitu indeks pencemaran. Berdasarkan uji 
multikolinearitas dapat diketahui bahwa seluruh variabel 
independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 
maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model 
regresi. Sedangkan untuk nilai VIF, terdapat nilai VIF 
lebih besar dari 10 maka artinya terjadi multikolinieritas 
dalam model regresi. Dalam uji ini diketahui bahwa nilai 
VIF variabel COD melebihi 10 sedangkan  nilai variabel 
BOD dibawah 10 tetapi nilainya mendekati nilai VIF 
variable COD. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 
korelasi yang kuat antara variable COD dan BOD. Uji 
regresi dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi indeks pencemaran air.. 

Dari tabel diketahui variabel yang 
mempengaruhi indeks pencemaran air secara signifikan 
adalah fosfat, pH dan DO. Dari hasil analisis regresi 
diperoleh persamaan sebagai berikut: 
𝑌𝑌 = 18,994 − 1,463𝑋𝑋1 + 0,043𝑋𝑋2 − 0,01𝑋𝑋3 + 0,001𝑋𝑋4

− 0,124𝑋𝑋5 + 0,001𝑋𝑋6 − 3,840𝑋𝑋7
+ 0,000004071𝑋𝑋8 

(Persamaan 3) 
Keterangan: Y= Indeks Pencemaran Air; X1= pH; X2= 
BOD; X3 = COD; X4 = TSS; X5 = DO; X6= Nitrat; X7= 
Fosfat; X8= E. Coli 

 
 

Berdasarkan dari ketiga persamaan yang 
diperoleh, diketahui bahwa variable fosfat, pH dan DO 
berpengaruh signifikan terhadap variable indeks 
pencemaran air. Persamaan 1 dan 2 menunjukkan 
bahwa DO berbanding lurus dengan hipotesa sedangkan 
pH dan fosfat berbanding terbalik dengan hipotesa. 
Persamaan 3 menunjukkan pH, DO, dan fosfat 
berbanding terbalik dengan hipotesis.  

Dalam kawasan perairan, fosfat berbentuk 
ortofosfat (PO43-) yang menandakan tingkat kesuburan 
perairan tersebut (Mustofa, 2015). Green menyatakan 
bahwa kandungan fosfat dalam air berasal dari pupuk 
pertanian, kotoran manusia maupun hewan, dan juga 
penggunaan detergen rumah tangga. Konsentrasi fosfat 
yang tinggi dalam perairan menyebabkan pertumbuhan 
alga yang cepat dan berakibat pada kurangnya sinar 
matahari yang masuk ke dalam perairan. Pada saat alga 
mati, bakteri akan memecahkannya menggunakan 
oksigen yang terlarut di dalamnya (Patricia et al., 2018). 
Jumlah oksigen yang digunakan bakteri ini sangat 
mempengaruhi nilai DO. Nilai DO juga dipengaruhi oleh 
banyak faktor lainnya, diantaranya fotosintesis, respirasi 
alga, kecepatan aliran dan nitrifikasi (Novia & Febrina, 
2018). Terkait nilai pH, Nurdin dalam Wanna dkk (2018) 
menyatakan bahwa nilai pH berbanding lurus dengan 
kandungan mineral perairan, sedangkan Connel dalam 
Alfionita dkk (2019) menyatakan bahwa pH dipengaruhi 
oleh kotoran organisme air yang mengandung amonia 
dan meningkatkan pH menjadi basa. 

Tipologi penggunaan lahan di bagian hulu dan 
tengah sungai Jangkok yang sebagian besar pertanian 

akan menghasilkan limpasan pupuk pertanian. Hal ini 
akan menaikkan kadar fosfat dan pH dalam perairan dan 
akan menurunkan nilai DO. Permasalahan yang sering 
timbul di bagian hilir yang merupakan pemukiman adalah 
pembuangan limbah rumah ke sungai sehingga akan 
mempengaruhi kualitas air sungai. Pengendalian 
pencemaran air di Sungai Jangkok sangat penting 
dilakukan karena merupakan sumber air baku bagi 
masyarakat di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok 
Barat sehingga diperlukan program-program terkait 
kegiatan masyarakat di sekitar sungai Jangkok agar tidak 
mencemari sungai. Upaya tersebut sejalan dengan goal 
dalam TPB yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. 
 
KESIMPULAN 

Analisis regresi digunakan untuk menentukan 
parameter yang mempengaruhi secara signifikan 
terhadap indeks pencemaran air. Perhitungan indeks 
pencemaran memberikan hasil bahwa terjadi 
kecenderungan penurunan nilai indeks pencemaran. 
Penurunan nilai indeks pencemaran menunjukkan 
terjadinya perbaikan kualitas air sungai yang dapat berarti 
program pengendalian pencemaran telah berjalan. 
Analisis regresi dengan data bagian hulu, tengah dan hilir 
memberikan hasil bahwa parameter fosfat, pH dan DO 
berpengaruh signifikan. Untuk selanjutnya dapat 
direkomendasikan program dan kegiatan yang memiliki 
dampak langsung terhadap ketiga parameter tersebut 
sehingga goal TPB penyediaan air bersih dapat tercapai. 
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FUNGSI P3E DALAM MENDUKUNG 
CAPAIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SKALA EKOREGION 

 
 

Aulia Yusri Riezkiani Artika 
 

 
Pembangunan dan lingkungan; dua istilah yang 

seringkali dianggap sebagai pisau bermata dua. 
Hubungan dua arah antara pembangunan dan 
lingkungan (two-way relationship between development 
and environment) menggambarkan bagaimana masalah 
lingkungan dapat merusak tujuan pembangunan (World 
Bank, 1992:1). Peningkatan aktivitas ekonomi akan 
berakibat pada kebutuhan input berupa energy dan 
material yang semakin besar, dan karenanya akan 
meningkatkan jumlah by-product yang dihasilkan 
(Meadow et al., 1972). 

Pertumbuhan ekonomi di seluruh penjuru dunia, 
termasuk di Indonesia, selama ini lebih sering dihitung 

menggunakan pendekatan Produk Domestik Bruto 
(PDB) dan PDB per kapita. Pendekatan ini tidak 
memperhitungkan biaya lingkungan dan social yang 
timbul akibat pembangunan. Artinya, pendekatan 
pertumbuhan ekonomi melalui PDB dan PDB per kapita 
kurang sesuai dengan konteks pembangunan 
berkelanjutan. Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa belum 
terjadi konsistensi antara satu indikator pembangunan 
dengan indikator pembangunan lainnya. Selain itu, 
pencapaian pertumbuhan ekonomi juga harus dibayar 
dengan biaya lingkungan yang ditunjukkan dengan 
indeks kualitas lingkungan yang rendah. 

 

 
 

Gambar 1 Indikator Pembangunan Ekonomi Beberapa Provinsi di Indonesia 
Tahun 2019 (Sumber: BPS dan KLHK, 2019, diolah) 

 
Rendahnya kualitas lingkungan di Indonesia 

terbukti pula dengan rendahnya nilai Environmental 
Performance Index (EPI) Indonesia pada tahun 2020 
yang hanya berada pada peringkat 116 dari 178 negara 
dengan skor sebesar 37,8 dari total skor 100 (EPI, 
2020). Peringkat EPI Indonesia mengalami penurunan 
dari tahun 2014 yang mendapatkan skor sebesar 44,36 
dan menempati peringkat 112. Hal ini menyiratkan 
bahwa kinerja pengelolaan lingkungan Indonesia justru 
mengalami penurunan selama enam tahun terakhir. 
Adalah merupakan tugas berat bagi Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai 
leading sector pengelolaan lingkungan hidup di 
Indonesia untuk tidak hanya menjaga kualitas dan 
kelestarian lingkungan hidup di Indonesia, namun juga 
memastikan bahwa laju penurunan kualitas lingkungan 
hidup akibat pertumbuhan ekonomi dapat ditekan 
sehingga mampu berkontribusi dalam mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan. 

Pada periode awal SDGs, KLHK telah 

memantapkan tujuan untuk memastikan kondisi 
lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan 
untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada 
pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel 
meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk 
memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional 
(KLHK, 2020). Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/ 
SDGs) telah menjadi salah satu pengarusutamaan 
(mainstreaming) dalam RPJMN 2020–2024. 
Pelaksanaan TPB/SDGs di KLHK pada prinsipnya ialah 
upaya pencapaian kinerja dari seluruh program yang 
ada, karena nilai yang diusung dalam pembangunan 
LHK ialah pembangunan berkelanjutan. 

Pemahaman akan pembangunan berkelanjutan 
akan dapat tercapai jika pengambil kebijakan mampu 
memahami lingkungan sebagai suatu kesatuan system. 
Van der Ryn dan Cowan dalam Bailey (2002) 
menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan dunia 
yang berkelanjutan, dimana generasi sekarang 
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bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan 
generasi yang akan datang dan semua makhluk hidup, 
diperlukan suatu desain produk, bangunan, dan lanskap 
dengan pemahaman ekologi yang terperinci. Urgensi 
untuk memahami lingkungan sebagai satu kesatuan 
system ini menjadi dasar diadaptasikannya konsep 
pendekatan ekoregion di Indonesia. 

Konsep Ekoregion secara resmi diperkenalkan di 
dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di 
dalam undang-undang ini ekoregion didefinisikan 
wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, 
tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi 
manusia dengan alam yang menggambarkan integritas 
sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion juga 
dijadikan sebagai dasar asas pelaksanaan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang 
dimaksud dengan asas ekoregion sendiri adalah bahwa 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 
memperhatikan karakteristik sumber daya alam, 
ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat 
setempat, dan kearifan lokal. 

Organisasi KLHK sendiri memiliki unit yang 
berada pada level ekoregion dengan nomenklatur Pusat 
Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E). Unit ini 
dibentuk untuk melaksanakan dukungan yang bersifat 
substantif kepada seluruh unsur organisasi di 
lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Berdasarkan PermenLHK No. 15 Tahun 
2021, P3E memiliki beberapa tugas untuk 
melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan 
hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. 

P3E memiliki beberapa fungsi yang berkaitan 
dengan tugas untuk melaksanakan pengendalian 
pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di 
wilayah ekoregion, akan tetapi terdapat 2 fungsi yang 
mendasar dan berkaitan erat dengan pencapaian 
pembangunan berkelanjutan pada level ekoregion. 
Kedua fungsi dasar P3E dalam mendukung pencapaian 
pembangunan berkelanjutan pada level ekoregion ini 
akan menjadi game changer dalam sejarah 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia apabila 
ketiganya dilaksanakan secara baik dan efektif. Kedua 
fungsi tersebut yakni: a) penyusunan kebijakan teknis 
pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan 
kehutanan di wilayah ekoregion; dan b) koordinasi 
perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan 
hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. 

Kebijakan teknis didefinisikan sebagai kebijakan 
yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. 
Kebijakan teknis memegang peranan penting di dalam 
pencapaian tujuan berkelanjutan karena kebijakan ini 
diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan 
daerah dengan satuan wilayah yang lebih kecil. 
Meskipun demikian, karena pembangunan 
berkelanjutan merupakan konsep dengan basis yang 
luas dan mempengaruhi seluruh sektor serta hampir 
semua kegiatan pembangunan Nasional, tentunya akan 
sulit untuk P3E mencoba menyusun tindakan setiap 
pelaku, pemangku kepentingan, dan pembuat 
keputusan. Oleh karena itu, kebijakan teknis P3E harus 
disusun sebagai pedoman dan kerangka pragmatis yang 
memfasilitasi pengambilan keputusan. Diharapkan 
kebijakan teknis ini akan diterjemahkan ke dalam 
rencana aksi nyata dengan menginformasikan semua 
program dan proyek yang disiapkan oleh berbagai 
sektor, bisnis, masyarakat dan individu. 

Kebijakan teknis yang disusun oleh P3E juga 
harus mampu mendukung pelaksanaan Green Growth 
Program yang dicanangkan oleh Bappenas. Green 

growth program muncul akibat adanya kesadaran 
bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian 
lingkungan seringkali tidak bisa dicapai secara 
bersamaan. Padahal, keduanya memegang peranan 
penting bagi masa depan umat manusia. 

Green growth program secara kontinyu 
memastikan bahwa pertumbuhan hijau dan kemajuan 
hijau dapat direfleksikan dengan baik di dalam RPJMN. 
Green growth sendiri merupakan pendekatan untuk 
mencapai beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan 
di Indonesia. Pendekatan ini dirancang untuk 
memberikan peningkatan PDB dan standar hidup yang 
berkelanjutan dan merata sementara, pada saat yang 
sama, mengekang polusi, membuat infrastruktur bersih 
dan tangguh, menggunakan sumber daya lebih efisien, 
dan mampu menaksir nilai ekonomis aset alam. 
Berdasarkan Global Green Growth Institute (2015) 
terdapat lima outcome yang ingin dicapai melalui 
adanya green growth program. Kebijakan teknis P3E 
sendiri harus disusun dengan mempertimbangkan 
kelima outcome tersebut yang terdiri atas: a) 
pertumbuhan ekonomi yang terus menerus; b) 
pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan; c) 
ketahanan social, ekonomi, dan lingkungan; d) 
ekosistem yang sehat dan produktif menyediakan 
layanan; serta d) pengurangan emisi zat rumah kaca. 

Tantangan ekonomi masa depan adalah 
pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat namun 
juga berfokus pada pembangunan manusia Indonesia. 
Peningkatan tekanan lingkungan dapat mengancam 
tercapainya tujuan ini. Adanya kebijakan yang 
mendukung program green growth ini diharapkan dapat 
memberikan perlindungan lebih terhadap lingkungan 
dan menggeser pertumbuhan ekonomi ke arah yang 
lebih bersih. Hal ini juga untuk mematahkan paradigm 
lama bahwa pertumbuhan ekonomi akan selalu 
berbanding lurus dengan penurunan kualitas 
lingkungan. 

Fungsi selanjutnya, yakni koordinasi 
perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan 
hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion juga 
memegang peranan yang tidak kalah penting di dalam 
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 
Seluruh pelaksanaan business process Pemerintahan 
didasarkan pada perencanaan. Dalam melaksanakan 
perencanaan yang bersifat regional, terdapat 4 fase 
berulang yang bisa menjadi bahan acuan P3E.  
 
Keempat fase sebagaimana diperkenalkan oleh Groves 
(2003) dalam Comer (2019) ini terdiri atas: 
1) Penetapan fokus geografis 

Penetapan fokus geografis di dalam perencanaan 
termasuk di dalamnya antara lain menetapkan 
wilayah perencanaan, memilih target fokus 
keanekaragaman hayati untuk wilayah tersebut, 
serta melakukan pemetaan distribusi target. 
Penetapan wilayah perencanaan dapat dilakukan 
berdasarkan isu strategis yang bisa bersifat 
spesifik antara satu ekoregion dengan ekoregion 
yang lain. Penetapan fokus keanekaragaman 
hayati suatu wilayah bisa dilakukan berdasarkan 
kerentanan keanekaragaman hayati wilayah yang 
bersangkutan. 

2) Penilaian terhadap kondisi dan tren saat ini 
Penilaian kondisi existing dapat mencakup analisis 
kesenjangan dari investasi konservasi saat ini, 
serta mengukur kerentanan ekologis yang terkait 
dengan ekosistem dan lokasi spesies. 

3) Penetapan prioritas kawasan dan tindakan 



36 Sekretariat Jenderal

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

konservasi 
Memprioritaskan kawasan dan tindakan 
konservasi dilakukan dengan menetapkan tujuan 
dan sasaran untuk konservasi keanekaragaman 
hayati, merancang skenario regional, dan 
mengidentifikasi strategi konservasi utama. 

4) Mengukur kemajuan 
Tahapan ini merupakan tahapan dilakukannya 
evaluasi pelaksanaan rencana dan efek yang 
diharapkan, baik secara ekologis maupun social. 

 
Perencanaan merupakan hal krusial yang 

menentukan tingkat keberhasilan KRP sekaligus 
berperan penting di dalam mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan. Perencanaan skala 
ekoregion harus didasarkan pada visi, misi, dan tujuan 
pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Tujuan 
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah 
untuk menciptakan ekonomi local yang kuat yang 
merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi 
daerah secara keseluruhan dan melibatkan seluruh 
elemen Pemerintah. 

Fungsi P3E sebagai koordinasi perencanaan 
mengimplikasikan bahwa kajian perencanaan yang 
dilakukan oleh P3E tidak hanya harus mampu 
menjawab tantangan perekonomian masa kini namun 
juga memberikan solusi terhadap resiko lingkungan 
yang menyertainya, sehingga pencapaian 
pembangunan ekonomi saat ini tidak akan membawa 
kerugian lingkungan bagi generasi yang akan datang. 
Dalam melaksanakan fungsinya sebagai koordinasi 
perencanaan.  

P3E juga harus mampu mengintegrasikan 
produk-produk perencanaan dari unit- unit 
Pemerintahan yang lain sehingga menghindari tumpang 
tindih program dan atau kegiatan pada level 
Pemerintahan yang sama sehingga seluruh 
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan 
secara lebih efektif dan efisien. Perencanaan pada level 
ekoregion akan menjadi pedoman oleh Kabupaten/Kota 
dalam mengimplementasikan pembangunan 
berkelanjutan di wilayahnya. 

Pembangunan berkelanjutan di masa yang akan 
datang seharusnya dikembangkan hingga skala terkecil 
yakni skala perkotaan. Pembangunan kota 
berkelanjutan berarti pertumbuhan yang 
bertanggungjawab dan melibatkan strategi 
pembangunan yang bertanggungjawab dan inovatif. 
Sebagaimana dibahas oleh American Society of 
Landscape Architect (2016) perkembangan perkotaan 
perlu dipandu oleh tidak hanya perencanaan, namun 
juga pengelolaan berkelanjutan yang menghubungkan 
antar ruang terbuka hijau, system transportasi multi-
moda. Kemitraan antara sektor publik dan swasta 
diarahkan untuk menciptakan komunitas berkelanjutan 
dan layak huni yang melindungi sumber daya sejarah, 
budaya, dan lingkungan. Selain itu, pembuat kebijakan, 
regulator, dan pengembang harus mendukung 
perencanaan lokasi dan teknik konstruksi yang 
berkelanjutan yang mengurangi polusi dan menciptakan 
keseimbangan antara sistem buatan dan sistem alami. 
Perwujudan pembangunan berkelanjutan di masa 
sekarang akan menjadi investasi bagi masa depan 
generasi yang akan datang. 
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PENGUATAN REGULASI  BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UNTUK 
MEWUJUDKAN  KESETARAAN GENDER SEBAGAI  SALAH SATU PENCAPAIAN TUJUAN 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
 
 

Dewi Cendika 
 
 
Kesetaraan Gender Sebagai Salah Satu Pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

Tanggal 25 September 2015 pada sidang umum 
PBB yang berlangsung di kota New York,  Amerika 
Serikat, menjadi langkah besar bagi  upaya 
keberlangsungan pembangunan dunia.   159 kepala 
negara, termasuk Indonesia, menyepakati rumusan yang 
berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran  dalam 35 lembar 
halaman Suistanable Development Goals (SDGs), dan 
selanjutnya sebagai target dalam perencanaan 
pembangunan negara yang berkomitmen. 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB)/Sustainabel Development Goals (SDGs) adalah 
pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, 
pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan 
sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas 
lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin 
keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu 
menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke 
generasi berikutnya. 

Salah satu target TPB/SDGs adalah mencapai 
kesetaraan gender dan memberdayakan kaum 
perempuan.  Dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 
59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan, pada tujuan global angka 
V, dirumuskan  sasaran global berupa upaya mengakhiri 
segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan 
dimana pun.   

Kebijakan yang responsif gender sebenarnya 
telah digaungkan jauh sebelumnya.  Pada tahun 1967, 
Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  mendeklarasikan 
penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.  
Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 1979,  Majelis 
Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on 
the Elimination of Forms Discrimination Against 
Women/CEDAW). Indonesia turut ambil bagian dengan 
menandatangani Konvensi tersebut, sebagai dukungan 
untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap 
wanita.   

Pemerintah Indonesia mengukuhkan dukungan 
terhadap konvensi tersebut  melalui Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi  
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women/CEDAW).  Apa 
yang dicita-citakan CEDAW tersebut telah sejalan 
dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga 
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan.   

Sejalan dengan amanat  Pasal 2  CEDAW  agar 
negara-negara pihak melakukan: 
a. Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan 

perempuan dalam        Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 atau perundang-undangan lainnya 
apabila belum dimasukkan ke dalamnya; 

b. Membuat peraturan perundang-undangan yang 
tepat dan upaya lainnya, yang melarang semua 
diskriminasi terhadap perempuan; 

c. Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak 
perempuan atas dasar persamaan dengan laki-
laki, dan menjamin perlindungan bagi kaum 
perempuan terhadap setiap diskriminatif; 

d. tidak melakukan suatu tindakan diskriminasi 
terhadap perempuan, dan menjamin lembaga 
publik bertindak sesuai kewajiban ini; 

e. Mengambil langkah tepat untuk menghapus 
diskriminatif terhadap perempuan; 

f. Mengambil langkah tepat, termasuk upaya 
legislatif, untuk mengubah dan menghapus 
undang-undang, peraturan, kebijakan, dan 
praktek yang mendiskriminasi terhadap 
perempuan; dan 

g. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang 
merupakan diskriminasi terhadap perempuan, 

Pemerintah Indonesia mewujudkannya dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia,  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Kesejahteraan Sosial,  dan         
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum. 

Presiden RI juga secara tegas melalui Instruksi 
Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan 
Nasional. menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala 
Lembaga Pemerintah Non Departemen (nomenklatur 
pada waktu itu), Gubernur dan Bupati/Wali kota, untuk 
melaksanakan PUG sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsi,  guna terselenggaranya perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 
atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang 
berperspektif gender. 

Berpangkal dari peraturan dan kebijakan yang 
berperspektif gender, dan amanat pada setiap 
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
untuk melakukan perencanaan, penyusunan, dan 
evaluasi terhadap kebijakan,  sejatinya aturan yang 
diamanatkan tersebut diterapkan dalam setiap bidang 
yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing 
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 
dan pemerintahan daerah, yang pada akhirnya akan 
menjadi tolak ukur keberhasilan untuk setiap regulasi dan 
kebijakan sebagai dasar kegiatan yang berpersepektif 
gender. 

Bertitik tolak dari hal tersebut, menjadi 
pertanyaan: 
a. bagaimana regulasi bidang Lingkungan hidup dan 

kehutanan telah menjalankan prinsip kesetaraan 
dan non-diskriminasi? 
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b. bagaimana muatan yang terkandung dalam 
penormaan regulasi bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan sebagai norma yang responsif gender? 

c. apakah regulasi bidang KLHK baik tersurat 
maupun tersirat mengandung ketidakadilan 
gender yang terdiri dari subordinasi, pelabelan, 
kekerasan, peminggiran, dan beban ganda? 

d. Bagaimana upaya penguatan regulasi bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka 
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 
terkait keseteraan gender? 

 
Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam  
Peraturan Perundang-undangan 

Sejarah mencatat perjuangan panjang baik secara 
global maupun nasional agar kebijakan responsif gender 
dapat diterapkan di setiap aspek pembangunan, 
termasuk dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.   
Pelaksanaan di setiap aspek pembangunan memerlukan 
suatu regulasi atau kebijakan sebagai dasar hukum yang 
bersifat memaksa, termasuk untuk diterapkannya 
pengaturan atau kebijakan yang responsif gender. 

Sebagai pengaturan atau kebijakan yang 
responsif gender harus termuat dalam  substansi 
pengaturan apakah telah memberikan  kesetaraan dan 
keadilan gender, dan tidak memberikan ruang untuk 
ketidakadilan gender.  Makna dari ketidakadilan gender 
jika terdapat kondisi:   
a. subordinari: suatu kondisi yang menempatkan 

posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki.  
b. marjinalisasi : proses peminggiran peran 

perempuan dari akses sumber daya atau peran 
ekonomi. 

c. Stereotip Gender (pelabelan):  pemberian label 
terhadap kelompok tertentu (perempuan) yang 
berpotensi terjadinya ketidakadilan. 

d. Beban ganda: beban yang lebih banyak berada 
pada perempuan yang perannya mengurus rumah 
tangga juga ketika dia bekerja di luar. 

e. Kekerasan : perlakuan kasar terhadap perempuan 
bisa dalam bentuk fisik atau verbal. 
Kondisi tersebut di atas akan terus terjadi jika tidak 

ada penguatan regulasi kesetaraan dan keadilan gender 
dan tata aturan yang adil, yang dapat menjamin 
pemenuhan kebutuhan setiap individu, baik laki-laki dan 
perempuan.  

Menyoroti regulasi di bidang lingkungan Hidup dan 
kehutanan,  Penulis melihat pada prinsipnya Kementerian 
LHK telah berupaya dalam  mengoptimalkan PUG  pada 
setiap perencanaan,  penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi kebijakan. 
Hal ini dapat dilihat dengan ditetapkannya Peraturan 
Menteri LHK Nomor 
P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai bentuk serius 
mendukung kebijakan yang responsif gender.   

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan tersebut merupakan penyempurnaan dari 
peraturan yang terbit pada tahun 2004,  yakni Keputusan 
Menteri Kehutanan Nomor 528/MENHUT-II/PEG/2004 

tentang Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender dalam Pembangunan Kehutanan, dan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2011 
tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran 
Responsif Gender. 

Penetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan tersebut sebagai langkah pelaksanaan 
PUG dan menjamin kesetaraan dan keadilan gender.  
Lebih lanjut Peraturan Menteri tersebut menjadi acuan 
dalam  perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan 
pemantauan, dan evaluasi pengarusutamaan gender di 
lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. 
 
Meninjau Regulasi Bidang Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan yang Responsif Gender 

Pemenuhan suatu tata aturan yang adil dan 
responsif Gender seyogyanya dilakukan mulai dari tahap 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, 
penyebarluasan, serta pemantauan dan peninjauan 
regulasi.  Pelaksanaan kegiatan ini tentu saja perlu 
didukung komitmen pimpinan lembaga, sumber daya 
manusia yang berpekstif gender, sumber daya manusia 
yang memiliki kemampuan diantaranya melakukan 
analisis gender dan mampu mengusulkan inovasi 
berbasis gender .  

Dalam menganalisa apakah suatu regulasi sudah 
responsif gender, selain mengkaji lima bentuk 
ketidakadilan gender seperti yang telah diuraikan di atas, 
juga perlu kajian muatan reguasi apakah telah 
memperhatikan prinsip kesetaraan substantif dan non 
diskriminasi, serta  

Suatu regulasi dikatakan telah memenuhi prinsip 
kesetaraan substantif dan nondiskriminasi,  dengan 
melihat  empat indikator sebagai tolak ukur, yakni: 
a. Akses.  Subyek hukum, perempuan dan laki-laki 

serta kelompok rentan dan/atau terpinggirkan 
harus mendapatkan akses atau jalan yang setara 
serta kemudahan  dalam pemenuhan tujuan 
tertentu; 

b. Partisipasi. Keterlibatan subyek hukum, 
perempuan dan laki-laki serta kelompok rentan 
dan/atau terpinggirkan memiliki kesempatan dan 
peluang yang sama secara aktif  untuk suatu 
tujuan tertentu dan dalam pengambilan 
keputusan; 

c. Kontrol.  Perlu diperhatikan dalam regulasi yang  
tidak tersurat maupun tersirat adanya 
ketimpangan posisi, dan menunjukkan 
keberpihakan pada laki-laki sebgai posisi yang 
melakukan kontrol pada pihak perempuan dan 
kelompok marginal; dan 

d. Manfaat. Indikator penting lainnya adalah 
bagaimana suatu regulasi memberikan manfaat  
secara nyata dan adil  pada perempuan dan 
kelompok rentan dan/atau terpinggirkan ketika 
diundangkannya satu regulasi.  
 
Dengan berpedoman pada pada 4 (empat) 

indikator/faktor dimaksud,  Penulis mencoba melakukan 
pencermatan awal terhadap beberapa regulasi bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan, sebagai berikut: 
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b. bagaimana muatan yang terkandung dalam 
penormaan regulasi bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan sebagai norma yang responsif gender? 

c. apakah regulasi bidang KLHK baik tersurat 
maupun tersirat mengandung ketidakadilan 
gender yang terdiri dari subordinasi, pelabelan, 
kekerasan, peminggiran, dan beban ganda? 

d. Bagaimana upaya penguatan regulasi bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka 
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 
terkait keseteraan gender? 

 
Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam  
Peraturan Perundang-undangan 

Sejarah mencatat perjuangan panjang baik secara 
global maupun nasional agar kebijakan responsif gender 
dapat diterapkan di setiap aspek pembangunan, 
termasuk dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.   
Pelaksanaan di setiap aspek pembangunan memerlukan 
suatu regulasi atau kebijakan sebagai dasar hukum yang 
bersifat memaksa, termasuk untuk diterapkannya 
pengaturan atau kebijakan yang responsif gender. 

Sebagai pengaturan atau kebijakan yang 
responsif gender harus termuat dalam  substansi 
pengaturan apakah telah memberikan  kesetaraan dan 
keadilan gender, dan tidak memberikan ruang untuk 
ketidakadilan gender.  Makna dari ketidakadilan gender 
jika terdapat kondisi:   
a. subordinari: suatu kondisi yang menempatkan 

posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki.  
b. marjinalisasi : proses peminggiran peran 

perempuan dari akses sumber daya atau peran 
ekonomi. 

c. Stereotip Gender (pelabelan):  pemberian label 
terhadap kelompok tertentu (perempuan) yang 
berpotensi terjadinya ketidakadilan. 

d. Beban ganda: beban yang lebih banyak berada 
pada perempuan yang perannya mengurus rumah 
tangga juga ketika dia bekerja di luar. 

e. Kekerasan : perlakuan kasar terhadap perempuan 
bisa dalam bentuk fisik atau verbal. 
Kondisi tersebut di atas akan terus terjadi jika tidak 

ada penguatan regulasi kesetaraan dan keadilan gender 
dan tata aturan yang adil, yang dapat menjamin 
pemenuhan kebutuhan setiap individu, baik laki-laki dan 
perempuan.  

Menyoroti regulasi di bidang lingkungan Hidup dan 
kehutanan,  Penulis melihat pada prinsipnya Kementerian 
LHK telah berupaya dalam  mengoptimalkan PUG  pada 
setiap perencanaan,  penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi kebijakan. 
Hal ini dapat dilihat dengan ditetapkannya Peraturan 
Menteri LHK Nomor 
P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai bentuk serius 
mendukung kebijakan yang responsif gender.   

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan tersebut merupakan penyempurnaan dari 
peraturan yang terbit pada tahun 2004,  yakni Keputusan 
Menteri Kehutanan Nomor 528/MENHUT-II/PEG/2004 

tentang Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender dalam Pembangunan Kehutanan, dan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2011 
tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran 
Responsif Gender. 

Penetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan tersebut sebagai langkah pelaksanaan 
PUG dan menjamin kesetaraan dan keadilan gender.  
Lebih lanjut Peraturan Menteri tersebut menjadi acuan 
dalam  perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan 
pemantauan, dan evaluasi pengarusutamaan gender di 
lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. 
 
Meninjau Regulasi Bidang Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan yang Responsif Gender 

Pemenuhan suatu tata aturan yang adil dan 
responsif Gender seyogyanya dilakukan mulai dari tahap 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, 
penyebarluasan, serta pemantauan dan peninjauan 
regulasi.  Pelaksanaan kegiatan ini tentu saja perlu 
didukung komitmen pimpinan lembaga, sumber daya 
manusia yang berpekstif gender, sumber daya manusia 
yang memiliki kemampuan diantaranya melakukan 
analisis gender dan mampu mengusulkan inovasi 
berbasis gender .  

Dalam menganalisa apakah suatu regulasi sudah 
responsif gender, selain mengkaji lima bentuk 
ketidakadilan gender seperti yang telah diuraikan di atas, 
juga perlu kajian muatan reguasi apakah telah 
memperhatikan prinsip kesetaraan substantif dan non 
diskriminasi, serta  

Suatu regulasi dikatakan telah memenuhi prinsip 
kesetaraan substantif dan nondiskriminasi,  dengan 
melihat  empat indikator sebagai tolak ukur, yakni: 
a. Akses.  Subyek hukum, perempuan dan laki-laki 

serta kelompok rentan dan/atau terpinggirkan 
harus mendapatkan akses atau jalan yang setara 
serta kemudahan  dalam pemenuhan tujuan 
tertentu; 

b. Partisipasi. Keterlibatan subyek hukum, 
perempuan dan laki-laki serta kelompok rentan 
dan/atau terpinggirkan memiliki kesempatan dan 
peluang yang sama secara aktif  untuk suatu 
tujuan tertentu dan dalam pengambilan 
keputusan; 

c. Kontrol.  Perlu diperhatikan dalam regulasi yang  
tidak tersurat maupun tersirat adanya 
ketimpangan posisi, dan menunjukkan 
keberpihakan pada laki-laki sebgai posisi yang 
melakukan kontrol pada pihak perempuan dan 
kelompok marginal; dan 

d. Manfaat. Indikator penting lainnya adalah 
bagaimana suatu regulasi memberikan manfaat  
secara nyata dan adil  pada perempuan dan 
kelompok rentan dan/atau terpinggirkan ketika 
diundangkannya satu regulasi.  
 
Dengan berpedoman pada pada 4 (empat) 

indikator/faktor dimaksud,  Penulis mencoba melakukan 
pencermatan awal terhadap beberapa regulasi bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan, sebagai berikut: 

  
 
 
 
 
 
 
 

NO. Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Pengaturan Responsif Gender Keterangan 

A. Undang-Undang  
1 UU Nomor 5 Tahun 

1990 tentang 
Konservasi Sumber 
Daya Hayati dan 
Ekosistemnya 
 

Menimbang huruf a: 
Bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan 
ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta 
peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan 
yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan 
dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan 
seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia 
pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik 
masa kini maupun masa depan. 
 
Pasal 37 : 
Ayat (1), Peran serta rakyat dalam konservasi sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan 
digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan 
yang berdaya guna dan berhasil guna. 
Ayat (2), Dalam mengembangkan peran serta rakyat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah 
menumbuhkan dan meningkatka sadar konservasi 
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan 
rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan. 
 

Muatan  dalam UU 5 Tahun 1990 pada 
dasarnya telah memperhatikan faktor 
akses, manfaat, partisipasi, kontrol  
pada kesejahteraan masyarakat  dalam 
mengelola dan memanfaatkan secara 
lestari, selaras dan seimbang  sumber 
daya alam hayati Indonesia tanpa 
membedakan antara laki-laki dan 
perempuan. 
 
Namun memang tidak ditegaskan 
bahwa masyarakat atau rakyat dalam 
norma yang menunjuk pada jenis 
kelamin baik laki-laki dan perempuan. 

2. UU Nomor 41 Tahun 
1999 tentang 
Kehutanan 
sebagaimana telah 
diubah terakhir 
dengan UU Nomor 
11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja 
 

Pasal 3 huruf d, Penyelenggaraan kehutanan bertujuan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang 
berkeadilan dan berkelanjutan dengan meningkatkan 
kemampuan dan mengembangkan kapasitas dan 
keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, 
dan berwawasan lingkungan sehingga mampu 
menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta 
ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. 
 
Pasal 55 ayat (3), Penyelenggaraan pendidikan dan 
latihan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah, dunia 
usaha dan masyarakat. 
Penjelasan Pasal 55 ayat (3), yang dimaksud dengan 
masyarakat adalah perorangan atau kelompok, antara 
lain pondok pesantren, lembaga keagamaan lainnya atau 
lembaga swadaya masyarakat.. 
 
Pasal 68 ayat (1), masyarakat berhak menikmati kualitas 
lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. 
 
Pasal 70 ayat (1), masyarakat turut berperan serta dalam 
pembangunan di bidang kehutanan. 
 

Pada dasarnya UU Kehutanan telah 
memberikan ruang yang sama bagi 
setiap orang sebagai anggota 
masyarakat atau rakyat Indonesia 
dalam keterlibatan penyelenggaraan 
kehutanan. 
Namun memang tidak secara tegas 
menunjuk pada jenis kelamin laki-laki 
dan perempuan sebagai bagian dari 
masyarakat atau rakyat. 

3. UU 32 Tahun 2009 
tentang 
Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
sebagaimana telah 
diubah dengan UU 
Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Cipta 
Kerja 

Menimbang  huruf a: 
Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan 
hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
Pasal 1 angka 31: 
Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat 
yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis 
tertentu karena adanya ikatan pad asal usul leluhur, 
adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, 
serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata 
ekonomi, politik, soisal, dan hukum. 
 
Pasal 1 angka 32: 
Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 
berbadan hukum. 
 
Penjelasan Pasal 2 huruf g: 
Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 
warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun 
lintas gender. 
 
Pasal 70: 
Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama 
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

UU PPLH menjamin lingkungan hidup 
yang sehat untuk semua warga negara 
Indonesia, tanpa terkecuali, serta 
memiliki hak dan kesempatan yang 
sama untuk berperan aktif dalam 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 
Namun memang tidak secara tegas 
menunjuk pada jenis kelamin laki-laki 
dan perempuan sebagai bagian dari 
masyarakat.  
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NO. Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Pengaturan Responsif Gender Keterangan 

4. UU Nomor 18 Tahun 
2008 tentang 
Pengelolaan 
Sampah 

Pasal  1 angka 10: 
Orang adalah orang perseorangan, kelompok, orang, 
dan/atau badan  hukum. 
 
Pasal 28: 
Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah. 
 
Penjelasan Pasal 3: 
Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa 
dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah 
daerah memberikan kesempatan yang sama kepada 
masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif 
dalam pengelolaan sampah. 
 

UU Pengelolaan Sampah memberikan 
kesempatan pada masyarakat untuk 
berperan dalam pengelolaan sampah. 

B. Peraturan Pemerintah   
1. PP 22 Tahun 2021 

tentang 
Penyelenggaraan 
Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
 

Pasal 1 angka 24: 
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan 
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu. 
 
Pasal 1 angka 95: 
Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 
berbadan hukum. 
 
Pasal 32 
Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung 
melalui konsultasi publik mencakup: 
a. Kelompok masyarakat rentan; 
b. Masyarakat adat; dan/atau 
c. Kelompok laki-laki dan kelompok perempuan 

dengan memperhatikan kesetaraan gender. 
 

PP 22 Tahun 2021 pada dasarnya 
telah memberikan ruang pada setiap 
orang untuk melakukan usaha, 
memberikan masukan terhadap kondisi 
lingkungan hidup. 

2. PP 23 Tahun 2021 
tentang 
Penyelenggaraan 
Kehutanan  

Pasal 1 angka 77 
Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, 
termasuk MHA atau badan hukum 
 
Pasal 251 huruf e: 
Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan hutan, 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat 
meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan 
pengelolaan hutan. 
 

PP 23 Tahun 2021 tidak membedakan 
masyarakat sebagai perwakilan dari 
jenis kelamin tertentu saja, walau 
memang tidak menunjukkan secara 
tegas bahwa masyarakat terdiri dari 
laki-laki darn perempuan. 

C. Peraturan Menteri  
 Peraturan Menteri 

LHK Nomor 9 Tahun 
2021 tentang 
Pengelolaan 
Perhutanan Sosial 
 

Pasal 1 angka 22: 
Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat tradisional 
yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki 
kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat 
hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan  
pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang 
keberadaanya dikukuhkan dengan peraturan daerah. 
 
Pasal 1 angka 26: 
Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri 
dari warga masyarakat baik perempuan dan laki-laki 
yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan 
kartu tanda penduduk yang bermukim dan/atau 
mengelola di dalam kawasan hutan negara dibuktikan 
dengan memilliki komunitas sosial berupa riwayat 
pengelolaan kawasan hutan dan bergantung pada hutan. 
 
Pasal 1 angka 33: 
Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang 
termasuk MHA atau badan hukum. 
 
 
Pasal 1 angka 34: 
Perseorangan adalah Warga Negara Indonesia yang 
cakap bertindak menurut hukum. 
 
Pasal 10 ayat (5) huruf a: 
Penerima manfaat HD merupakan warga desa setempat 
dengan ketentuan 1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) 

Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 
2021 secara tegas telah 
memperhatikan faktor akses, manfaat, 
partisipasi, kontrol  penyelenggaraan 
Perhutanan Sosial. Sebagai contoh  
Pendefinisian untuk masyarakat  telah 
menyebutkan keberadaan masyarakat 
baik perempuan dan laki-laki.  Begitu 
juga dalam  penerima manfaat HD atau 
HKm misalnya,  secara tegas 
memberikan kesempatan yang sama 
pada perempuan dan laki-laki. 
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NO. Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Pengaturan Responsif Gender Keterangan 

4. UU Nomor 18 Tahun 
2008 tentang 
Pengelolaan 
Sampah 

Pasal  1 angka 10: 
Orang adalah orang perseorangan, kelompok, orang, 
dan/atau badan  hukum. 
 
Pasal 28: 
Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah. 
 
Penjelasan Pasal 3: 
Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa 
dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah 
daerah memberikan kesempatan yang sama kepada 
masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif 
dalam pengelolaan sampah. 
 

UU Pengelolaan Sampah memberikan 
kesempatan pada masyarakat untuk 
berperan dalam pengelolaan sampah. 

B. Peraturan Pemerintah   
1. PP 22 Tahun 2021 

tentang 
Penyelenggaraan 
Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
 

Pasal 1 angka 24: 
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan 
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu. 
 
Pasal 1 angka 95: 
Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 
berbadan hukum. 
 
Pasal 32 
Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung 
melalui konsultasi publik mencakup: 
a. Kelompok masyarakat rentan; 
b. Masyarakat adat; dan/atau 
c. Kelompok laki-laki dan kelompok perempuan 

dengan memperhatikan kesetaraan gender. 
 

PP 22 Tahun 2021 pada dasarnya 
telah memberikan ruang pada setiap 
orang untuk melakukan usaha, 
memberikan masukan terhadap kondisi 
lingkungan hidup. 

2. PP 23 Tahun 2021 
tentang 
Penyelenggaraan 
Kehutanan  

Pasal 1 angka 77 
Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, 
termasuk MHA atau badan hukum 
 
Pasal 251 huruf e: 
Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan hutan, 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat 
meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan 
pengelolaan hutan. 
 

PP 23 Tahun 2021 tidak membedakan 
masyarakat sebagai perwakilan dari 
jenis kelamin tertentu saja, walau 
memang tidak menunjukkan secara 
tegas bahwa masyarakat terdiri dari 
laki-laki darn perempuan. 

C. Peraturan Menteri  
 Peraturan Menteri 

LHK Nomor 9 Tahun 
2021 tentang 
Pengelolaan 
Perhutanan Sosial 
 

Pasal 1 angka 22: 
Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat tradisional 
yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki 
kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat 
hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan  
pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang 
keberadaanya dikukuhkan dengan peraturan daerah. 
 
Pasal 1 angka 26: 
Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri 
dari warga masyarakat baik perempuan dan laki-laki 
yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan 
kartu tanda penduduk yang bermukim dan/atau 
mengelola di dalam kawasan hutan negara dibuktikan 
dengan memilliki komunitas sosial berupa riwayat 
pengelolaan kawasan hutan dan bergantung pada hutan. 
 
Pasal 1 angka 33: 
Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang 
termasuk MHA atau badan hukum. 
 
 
Pasal 1 angka 34: 
Perseorangan adalah Warga Negara Indonesia yang 
cakap bertindak menurut hukum. 
 
Pasal 10 ayat (5) huruf a: 
Penerima manfaat HD merupakan warga desa setempat 
dengan ketentuan 1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) 

Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 
2021 secara tegas telah 
memperhatikan faktor akses, manfaat, 
partisipasi, kontrol  penyelenggaraan 
Perhutanan Sosial. Sebagai contoh  
Pendefinisian untuk masyarakat  telah 
menyebutkan keberadaan masyarakat 
baik perempuan dan laki-laki.  Begitu 
juga dalam  penerima manfaat HD atau 
HKm misalnya,  secara tegas 
memberikan kesempatan yang sama 
pada perempuan dan laki-laki. 

NO. Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Pengaturan Responsif Gender Keterangan 

orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik  
laki-laki maupun perempuan. 
 
Pasal 21 ayat (8) huruf a: 
Anggota kelompok yang dapat diberikan persetujuan 
pengelolaan HKm dengan ketentuan 1 (satu) keluarga 
diwakili 1 (satu) orang dengan memberikan kesempatan 
yagn sama baik laki-laki maupun perempuan. 
 
Pasal 189 ayat (5) huruf f: 
Evaluasi pada kegiatan pengelolaan perhutanan sosial 
yang meliputi aspek sosial meliputi keterwakilan para 
pihak khususnya kelompok perempuan, pemuda dan 
kaum marjinal.  

 
Berdasarkan hal yang terurai di matriks,   pada 

dasarnya beberapa regulasi bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan, yang secara hierarki dari Undang-Undang 
sampai dengan Peraturan Menteri, telah  memperhatikan 
faktor akses, manfaat, partisipasi, kontrol  pada setiap 
penyelenggaraan bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan, yang bertujuan  mencapai kesejahteraan 
masyarakat/rakyat Indonesia baik laki-laki maupun 
perempuan, tanpa membeda-bedakan dengan 
memberikan perlakuan yang  tidak adil.  

Namun dari pencermatan Penulis, beberapa 
rumusan masih bias, contohnya  dalam penyebutan atau 
pendefinisian “masyarakat”.  Masyarakat didefinisikan 
sebagai orang perorangan atau kelompok orang tanpa 
menegaskan untuk jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan, sehingga berpotensi kecenderungan pada 
jenis kelamin tertentu.  Terhadap kebiasan rumusan ini 
diperlukan pengaturan yang tegas dalam setiap rumusan, 
dengan menunjuk pada jenis kelamin perempuan dan 
laki-laki untuk mendapatkan peran yang sama dalam 
kaitannya dengan kegiatan di bidang llingkungan hidup 
dan kehutanan,  seperti yang termuat dalam Peraturan 
Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 
Perhutanan Sosial. 

Perumusan yang tegas dan tidak bias  dapat 
memberikan hak dan peran yang sama bagi setiap 
masyarakat baik perempuan maupun laki-laki  dalam 
keikutsertaan dan memperoleh manfaat 
penyelenggaraan kegiatan di bidang lingkungan hidup 
dan kehutanan, dan tidak tersirat maupun tersurat 
muatan norma yang memposisikan jenis kelamin tertentu 
di bawah kontrol jenis kelamin yang lain. 

Pada akhirnya, Penulis menyarankan perlunya 
penguatan regulasi bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan dengan memperhatikan dan memasukkan 4 
(empat) indikator/faktor  pemenuhan pengaturan yang 
adil dan responsif Gender,   yang dimulai dari tahap 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, 
penyebarluasan, serta pemantauan dan peninjauan 
regulasi.  Penguatan regulasi berpekstif gender ini  dapat 
dilakukan didukung dengan komitmen jajaran pimpinan di 
KLHK, dan kemampuan sumber daya manusia dalam 
menyusun suatu regulasi atau kebijakan.  Kemampuan 
sumber daya manusia ini dapat ditingkatkan  melalui 
pelatihan dan pembekalan materi penyusunan regulasi 
yang berpekstif gender.  Penerapan kegiatan ini 
diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan gender 
sebagai salah satu pencapaian tujuan pembangunan 
berkelanjutan. 
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METAMORFOSIS IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KLHK: KONSTRUKSI 
TATA LAKSANA REFORMASI BIROKRASI DALAM KONTRIBUSI SDGS 

 
 

Andhika Respati HN 
 
 

ABSTRAK 
SDG 16 mendorong kelembagaan yang efektif, akuntabel 
dan transparan dalam pelaksanaan tata kelola 
pemerintahan yang baik secara berkelanjutan. 
Kementerian LHK selaku Badan Publik Informatif 
mengartikulasikan berbagai kepentingan dan aspirasi 
dengan menjamin hak masyarakat atas kebutuhan 
informasi sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menggunakan 
metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengukur 
tingkat layanan informasi publik KLHK berdasarkan 
sejumlah faktor regulasi, kelembagaan, aksesibilitas 
sistem, termasuk rencana aksi Reformasi Birokrasi 2020-
2024. Temuan mengindikasikan bahwa permohonan 
informasi secara konvensional melalui jalur persuratan 
berangsur turun seiring transformasi digital yang semakin 
berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 
Kata kunci: keterbukaan informasi, reformasi birokrasi, e-
government, layanan publik. 
 
LATAR BELAKANG 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) pernah memperoleh predikat Tidak Informatif 
pada tahun 2017 dengan nilai 37,58 berdasarkan hasil 
monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik 
oleh Komisi Informasi Pusat. Belajar dari pengalaman 
pahit tersebut, KLHK kemudian membenahi tata laksana 
dalam meningkatkan kualitas layanan informasi yang 
dikelola. 

Terbitnya Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 
185 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) diikuti dengan Peraturan Menteri 
LHK Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi 
Publik menandakan komitmen tinggi diikuti dengan 
pelaksanaan yang sistematis secara kelembagaan 
maupun regulasi kebijakan. 

Selanjutnya Biro Hubungan Masyarakat selaku 
PPID Utama KLHK secara bertahap memperbaiki sarana 
prasarana, menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan 
Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), meningkatkan 
kapasitas petugas layanan informasi sesuai Standar 
Operasional Prosedur (SOP), hingga mengembangkan 
beragam inovasi dan kolaborasi. Tidak sekedar untuk 
memenuhi mandat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik semata, melainkan 
KLHK semakin menyadari kebutuhan masyarakat akan 
kecepatan informasi yang akurat terkait pembangunan di 
bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 

Continual improvement tersebut menghadirkan 
predikat yang lebih baik bagi KLHK. Pada tahun 2019 
untuk pertama kalinya KLHK meraih penghargaan 
tertinggi sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai 
90,59 dilanjutkan dengan nilai 92,67 di tahun 2020. 

Peningkatan nilai sebesar 55,09 poin sejak 
tahun 2017 mengindikasikan perjuangan panjang dan 
lompatan besar dalam pelaksanaan keterbukaan 
informasi publik di KLHK. Masyarakat kini dapat 
mengakses informasi yang dihasilkan KLHK secara 
cepat, tepat dan mudah. Tidak hanya itu, keterbukaan 
informasi publik di KLHK juga mampu mengatasi hoax 

maupun mis-informasi yang menyesatkan di ruang 
diskusi publik. 

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) turut 
memaksa disrupsi teknologi informasi di KLHK dalam 
pelayanan informasi publik secara digital. Proses bisnis 
beralih kepada optimalisasi website, aplikasi digital, kanal 
permohonan online, hingga aktivasi media sosial. 
Transformasi digital ini tidak hanya memangkas 
operasional biaya dan waktu dalam pelayanan publik 
(Tolbert dan Mossberger, 2006), namun juga mampu 
meningkatkan interaksi masyarakat terhadap pemerintah 
(Caldow, 1999). 

Guna memastikan bahwa keterbukaan informasi 
publik berjalan dengan baik secara berkelanjutan, 
dibutuhkan visi jangka panjang, komitmen nyata dan 
peningkatan kapasitas yang tepat (UN E-Government 
Survey, 2020). Untuk itu ditetapkan Rencana Aksi 
Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang terukur sebagai 
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Biro Hubungan 
Masyarakat selaku PPID Utama dan Indikator Kinerja 
Program (IKP) Sekretariat Jenderal KLHK. 

Dukungan manajemen dan tugas teknis ini 
menjadi kontribusi berarti dalam SDG 16 yaitu 
kelembagaan yang efektif, akuntabel dan transparan 
kepada publik di dalam pembangunan lingkungan hidup 
dan kehutanan secara berkelanjutan. 

 
PENELITIAN DAN ANALISIS 

Sampai sejauh mana mandat keterbukaan 
informasi publik mampu mendorong akselerasi 
pelaksanaan e-government dan reformasi birokrasi di 
KLHK dalam kontribusi SDG 16? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu 
dipahami bahwa prinsip keterbukaan informasi publik 
mewajibkan Badan Publik termasuk KLHK untuk 
membuka akses informasi kepada masyarakat secara 
luas dan mudah (Laporan PPID KLHK, 2021). Oleh 
karena itu perlu adanya perubahan paradigma dimana 
seluruh informasi yang dihasilkan dan bersumber dari 
anggaran negara bersifat terbuka, kecuali yang 
dikecualikan. 

Disinilah dibutuhkan strategi konstruksi tata 
laksana yang lebih sistematis dan berlandaskan 
peraturan. DIP dan DIK menjadi panduan bagi seluruh 
satuan kerja dalam menentukan informasi mana saja 
yang harus disiapkan dan disajikan kepada masyarakat. 

 

 
Gambar 1: Framework E-Government Pelayanan Informasi 

Publik 
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Pengelolaan informasi dan dokumentasi yang 

berfokus kepada kebutuhan masyarakat mampu 
meningkatkan kepercayaan diri sebuah institusi dalam 
memberikan pelayanan publik sekaligus menumbuhkan 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Leigh 
dan Atkinson, 2001). 

Di dalam tata kelola pemerintah yang 
berorientasi pada kepuasan masyarakat, prinsip 
akuntabilitas, efektivitas dan transparansi menjadi 
mutlak. Pelaksanaannya perlu ditunjang dengan 
pemahaman terhadap keterbukaan informasi, 
penyederhanaan birokrasi dan percepatan akses sesuai 
dengan perkembangan teknologi. 

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Hutan Lestari (PHL) menyadari hal ini dan secara 

bertahap mengganti proses bisnis dalam pemenuhan 
kebutuhan informasi dari pola pengajuan/permohonan 
menjadi self service melalui website. 

Berawal dari banyaknya permohonan informasi 
melalui jalur persuratan yang diterima, Setditjen PHL 
melakukan evaluasi dan merancang sebuah sistem yang 
dapat memberikan efisiensi dan efektivitas bekerja. 
Informasi yang paling sering diminta oleh masyarakat 
tersebut kemudian langsung disajikan pada sebuah 
website data release dengan alamat 
https://phl.menlhk.go.id yang user-friendly. Diantaranya 
informasi publik seperti data izin usaha, data produksi 
kayu maupun hasil hutan bukan kayu, data PNBP, serta 
data nilai ekspor yang ditampilkan dalam bentuk data 
spasial, tabular dan infografik. 

 
 

 
Tabel 1: Statistik Permohonan Informasi Publik Setditjen PHL 

Tahun 2017-2020 

 
Tabel 2: Statistik Kunjungan Website PHL Tahun 2017-2020 

 
Tercatat permohonan informasi yang ditujukan 

ke Setditjen PHL turun drastis sebagaimana Tabel 1. Dari 
117 permohonan di tahun 2017 menjadi hanya 13 
permohonan di tahun 2020 (LKJ Subbag Datin PHL, 
2021). Di sisi lain, peningkatan terjadi pada tingkat akses 
masyarakat terhadap sistem portal satu data PHL 
sebagaimana Tabel 2. Jumlah masyarakat yang mencari 
informasi di website tersebut naik dari 1.536 kunjungan di 
tahun 2017 menjadi 9.357 di tahun 2020 atau 609% 
secara total dalam kurun 4 tahun. 

Persentase pertumbuhan diatas semakin 
dikuatkan dengan laporan UN E-Government Survey 
2020 yang telah menganalisa bahwa di masa depan 
masyarakat akan semakin memilih pelayanan pemerintah 
berbasis sistem. 

Trend serupa terjadi pada website utama KLHK 
dengan alamat https://www.menlhk.go.id. Peningkatan 
kunjungan tercatat sebanyak 16% dari 1.745.904 kali di 
tahun 2019 menjadi 2.029.314 di tahun 2020 
sebagaimana Tabel 3. Bahkan jika dibandingkan secara 
year-on-year, selalu ada peningkatan tiap semester 
seperti 13% dari semester 1 tahun 2021 dibanding 
semester 1 tahun 2020 dan 16% pada semester 1 tahun 
2020 dibanding semester 1 tahun sebelumnya. 

 

 
Tabel 3: Statistik Pengunjung Website Utama KLHK 

 

Peningkatan akses pada website utama tidak 
terlepas dari prinsip akuntabilitas dan transparansi KLHK 
yang terus mengupdate berbagai dokumen laporan 
kinerja dan anggaran yang dibutuhkan publik dalam 
mengevaluasi kinerja pemerintah. 

KLHK juga telah memulai integrasi seluruh 
sistem online yang ada sesuai Peraturan Presiden No. 39 
Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Berbagai 
sistem yang sejak lama tidak terurus, berdiri sendiri, dan 
tidak optimal dalam menunjang proses bisnis mulai 
dilebur dan diintegrasikan ke dalam sebuah portal Satu 
Data KLHK (Evaluasi SPBE KLHK, 2021). 

Dengan demikian tidak akan ada lagi 
ketidakcocokan data yang diakibatkan oleh Silo atau 
keengganan satuan kerja dalam berbagi pengelolaan 
data. Semuanya akan terintegrasi secara sistem dan 
bermuara kepada portal Satu Data KLHK. Bahkan ke 
depan, portal Satu Data KLHK ini tidak hanya mengelola 
data dan informasi lingkup internal, namun dapat 
memenuhi interoperabilitas dengan sistem informasi di 
Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 

Interoperabilitas data mampu menghadirkan 
efektivitas, efisiensi, serta responsivitas yang tinggi 
dalam mengidentifikasi resiko dan membantu 
pengambilan keputusan secara tepat (Landsbergen dan 
Wolken, 2001). Dengan interoperabilitas Satu Data ini, 
maka pemerintah Indonesia akan memiliki sebuah Big 
Data yang tervalidasi di bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan untuk digunakan dalam perencanaan 
pembangunan secara berkelanjutan. 

Biro Hubungan Masyarakat sebagai PPID 
Utama KLHK juga turut membuka berbagai kanal 
komunikasi publik seperti website PPID, media sosial 
resmi, dan publikasi informasi dalam bentuk siaran pers 
maupun infografik, termasuk tetap melayani permohonan 
informasi publik secara manual. 

Dalam Laporan Kinerja Biro Hubungan 
Masyarakat Tahun 2020 tercatat performa pemenuhan 
permohonan informasi PPID menyentuh angka 80% di 
akhir tahun (Kilas Balik Kehumasan, 2021) dan 
terselesaikan sepenuhnya di tahun berikutnya. Bahkan 
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terobosan komunikasi publik terlihat pada besarnya 
jumlah berita positif KLHK di media dengan 28.536 berita 
serta tingginya jumlah pengikut aktif media sosial resmi 
KLHK yakni 277.880 orang pada platform Instagram dan 
148.839 orang di Twitter. 

Di level yang lebih tinggi, Menteri LHK Siti 
Nurbaya dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong turut 
membuka media sosial sebagai ruang diskusi dalam 
menyerap aspirasi masyarakat terhadap pembangunan 
lingkungan hidup dan kehutanan. 

Pada titik ini, KLHK sebagai Badan Publik telah 
memahami bahwa peran pemerintah sebagai simpul 
negosiasi dalam mengatasi permasalahan dan 
mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak dapat 
terselesaikan menggunakan jalur birokrasi semata, 
melainkan dengan media-media yang lebih ramah dan 
sesuai gaya hidup masyarakat. Implikasinya terlihat 
dengan apresiasi masyarakat terhadap berbagai capaian 
kinerja KLHK. 

Selain itu tidak jarang website dan media sosial 
KLHK menjadi rujukan utama masyarakat saat muncul 
isu lingkungan hidup dan kehutanan. Pemberitaan yang 
cepat oleh Biro Hubungan Masyarakat mampu menekan 
beredarnya hoax dan mis-informasi lebih lebar. 

Dalam kebijakan jangka panjang, Biro 
Hubungan Masyarakat telah menjadikan keterbukaan 
informasi publik sebagai salah satu indikator penting dan 
tertuang dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 2020-
2024. Diantaranya adalah penyesuaian regulasi, 
peningkatan kapasitas dan anggaran secara 
berkelanjutan, termasuk pembentukan PPID hingga 
tingkat tapak sebagaimana Tabel 4. 

 

 
Tabel 4: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi KLHK Tahun 2020-

2024 
 

Dari tabel di atas terlihat bahwa komitmen dalam 
mewujudkan keterbukaan informasi publik di KLHK telah 
diterjemahkan ke dalam sebuah perencanaan yang 
terukur. Implementasinya tidak hanya dilakukan di tingkat 
Pusat namun didorong sampai ke seluruh daerah dengan 
pembentukan PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Pembentukan PPID UPT ini menjadi jawaban 
akan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi 
lingkungan hidup dan kehutanan di daerah. Sebagai 
contoh, pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM), sejumlah Balai Taman Nasional 
segera merilis informasi serta-merta berupa penutupan 
sementara kegiatan wisata maupun pendakian di 
kawasan (Monev KIP KLHK, 2021). 

Kecepatan informasi kepada masyarakat 
melalui kanal digital ini hanya dapat ditempuh saat 
seluruh unsur di dalam pemerintah mampu memahami 
potensi dan memaksimalkan fungsi e-government secara 
baik (Landsbergen dan Wolken, 2021). Tidak hanya itu, 
informasi yang bersumber dari pemerintah merupakan 
informasi valid sehingga masyarakat dapat dengan yakin 
turut menyebarluaskan kembali sehingga muncul 

partisipasi aktif di dalam pembangunan (Tolbert dan 
Mossberger, 2006). 

Saat ini KLHK telah memiliki 11 PPID UPT 
(Monev KIP KLHK, 2021) dan akan terus bertambah di 
masa yang akan datang. Biro Hubungan Masyarakat 
selaku PPID Utama menyiapkan berbagai panduan 
pelayanan informasi publik, memberikan peningkatan 
kapasitas SDM, hingga mengembangkan sejumlah 
terobosan inovasi sehingga masyarakat dapat 
merasakan manfaat dari informasi yang dihasilkan KLHK. 
Pada akhirnya diharapkan tumbuh kepercayaan publik 
(public trust) kepada pemerintah serta muncul partisipasi 
aktif seluruh lapisan masyarakat (public participation) di 
dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan 
secara berkelanjutan. 
 
TEMUAN DAN KESIMPULAN 

Masa pandemi Covid-19 membuka mata 
disrupsi teknologi digital di seluruh Badan Publik 
termasuk KLHK. Portal Satu Data PHL pada website 
https://phl.menlhk.go.id berimplikasi positif pada 
efektivitas layanan informasi publik. Data statistik 
menunjukkan dari 117 permohonan informasi dari 
masyarakat melalui persuratan pada tahun 2017 menjadi 
turun hanya 13 surat permohonan di tahun 2020. 
Masyarakat yang telah mengetahui website data release 
PHL kini memilih untuk mengakses dan memperoleh 
informasi secara mandiri. 

Lebih lanjut, investasi di bidang teknologi 
informasi juga berimplikasi positif terhadap tingkat 
aksesibilitas masyarakat terhadap informasi yang dirilis 
oleh Badan Publik. Terlihat dari statistik pengunjung 
website/portal Satu Data PHL yang melonjak 609% atau 
6 kali lipat sejak pertama kali dibangun 5 tahun yang lalu. 
Data yang sama juga terlihat pada statistik website utama 
KLHK https://www.menlhk.go.id dimana terjadi 
pertumbuhan pengunjung 16% dalam satu tahun terakhir. 
Kini website KLHK diakses oleh 2 juta orang setiap tahun. 
Angka ini tentu memiliki dampak signifikan karena 
masyarakat menjadikan website dan kanal komunikasi 
resmi pemerintah sebagai sumber validitas informasi. 

Pada akhirnya, pengembangan informasi 
seharusnya diarahkan bukan sebatas apa yang ingin 
pemerintah sajikan semata, melainkan juga apa yang 
paling masyarakat butuhkan dari pemerintah (Deloitte 
Research, 2000). 

Berdasarkan berbagai hal tersebut, Penulis 
merekomendasikan kepada satuan kerja lainnya untuk 
dapat mulai memprioritaskan inovasi berbasis teknologi 
informasi yang berorientasi dalam pemenuhan layanan 
publik. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya 
dimana e-government secara outcome menumbuhkan 
tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap 
kinerja pemerintah (Tolbert dan Mossberger, 2006). Bagi 
pemerintah sendiri, praktik e-government dapat 
memantapkan model bisnis yang lebih efektif, efisien dan 
ringkas (Dawes, 1996). 

Kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan 
informasi publik juga dimiliki oleh seluruh unsur KLHK 
mulai dari komitmen kuat di tingkat atas, reformasi 
birokrasi seperti regulasi, kelembagaan dan SDM, hingga 
aspek inovasi dan kolaborasi yang berkelanjutan. Satuan 
kerja pengelola informasi dan dokumentasi kini lebih 
percaya diri dalam menyajikan informasi secara cepat 
berbekal Daftar Informasi Publik yang terus 
dimutakhirkan secara periodik. 

Berbagai instrumen tersebut menunjukkan telah 
terjadi perubahan paradigma dimana KLHK tidak lagi 
hanya menunggu masyarakat mengajukan permohonan 
informasi, namun telah secara aktif memberikan 
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pelayanan informasi melalui website, media sosial dan 
berbagai kanal komunikasi digital. Transparansi dan 
akuntabilitas tersaji melalui laporan resmi yang dirilis 
secara berkala. 

Strategi jangka panjang telah tergambar dengan 
peningkatan kapasitas, pengembangan portal Satu Data 
KLHK, hingga mendorong pembentukan PPID hingga di 
tingkat UPT. Hal ini berpotensi membuka berbagai 
kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk lebih 

mudah dan cepat dalam memperoleh informasi di bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan. 

Metamorfosis implementasi keterbukaan 
informasi publik KLHK belum mencapai bentuk 
sempurna, namun telah berada di jalur yang tepat. 
Dukungan manajemen dan tugas teknis yang menjadi 
indikator dalam IKK dan IKP KLHK ini terbukti sangat 
berkontribusi bagi pemenuhan SDG 16 secara 
berkelanjutan. 
 

 
REFERENSI 
Biro Hubungan Masyarakat. 2021. Kilas Balik Kehumasan 2020: Kepingan Cerita dalam Aksara dan Rona. 
Biro Hubungan Masyarakat. 2021. Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Tahun 2020. 
Biro Hubungan Masyarakat. 2021. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020. 
Caldow, J. 1999. The Quest for Electronic Government: A Defining Version. Institute for Electronic Government, IBM 

Corporation. 
Dawes, S.S. 1996. Interagency Information Sharing: Expected Benefits, Manageable Risks. Journal of Policy Analysis and 

Management, Vol. 15, No. 3, pp. 377-394. 
Deloitte Consulting and Deloitte & Touche. 2000. At the Dawn of E-Government: The Citizen as Customer. Deloitte 

Research. 
Landsbergen, D.J., and Wolken, G.J. 2001. Realizing the Promise: Government Information System and the Fourth 

Generation of Information Technology. Public Administration Review, Vol. 61, No. 2. 
Leigh, A. and Atkinson, R.D. 2001. Breaking Down Bureaucratic Barriers: the Next Phase of Digital Government. 

Progressive Policy Institute. 
Pusat Data dan Informasi. 2021. Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sekretariat Jenderal 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. 2021. Laporan Kinerja Subbag Datin Tahun 2020. Bagian 

Program dan Evaluasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. 
Tolbert, C.J., Mossberger, K. 2006. The Effects of E-Government on Trust and Confidence in Government. Public 

Administration Review, Vol. 66, No. 3. 
United Nations. 2020. UN E-Government Survey. 

 



46 Sekretariat Jenderal

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PENGELOLAAN AIR LIMBAH MELALUI IPAL DI KANTOR P3E JAWA 
 
 

Arie Prasetyowati 
 

 
Air merupakan sumber kehidupan yang memiliki 

fungsi penting dalam mendukung kehidupan organisme 
sehingga perlu dijaga kuantitas dan kualitasnya. 
Pemanfaatan sumber daya air terus meningkat dari 
waktu ke waktu seiring pertumbuhan penduduk dan 
perkembangan aktivitas masyarakat. Air bersih 
dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, 
perkantoran, sekolah, industri, pertanian dan sektor 
lainnya. Untuk menjaga kualitas air perlu dilakukan 
upaya pengendalian pencemaran. 

Semua yang menjadi bekas adalah limbah, 
termasuk air yang diberdayakan saat memasak, 
membilas cucian, kotoran, air dari bak mandi, limbah 
industri, dan masih banyak lainnya. Sebelum air limbah 
dilepaskan ke alam, hendaknya harus melalui proses 
pengolahan. Alam dapat melakukan mekanisme 
pangaturan limbah maupun polusi pada batas tertentu. 
Namun dalam jumlah banyak dengan jumlah populasi 
dan pemukiman yang meningkat, ujungnya juga akan 
membebani alam. 

Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan 
Ekoregion Jawa (P3E Jawa) merupakan unit satuan 
kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Kantor P3E Jawa memanfaatkan air tanah 
untuk berbagai kebutuhan antara lain untuk menyiram 
kebun dan tanaman, MCK toilet, dapur, pencucian 
kendaraan roda 4 dan roda 2, pembersihan lantai 
ruangan, pembersihan kaca gedung. Berbagai aktivitas 
pendukung perkantoran tersebut menghasilkan air 
limbah yang perlu dikelola. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) 
Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana 
Pengendalian Pencemaran Air pasal 1 ayat (16) 
menyatakan air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha 
dan/atau kegiatan yang berwujud cair. 

Menurut Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 82 
Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air, dinyatakan bahwa setiap 
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 
berkewajiban memberikan informasi yang benar dan 
akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan 
kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Setiap 
usaha dan/atau kegiatan memiliki kewajiban untuk 
melakukan pengelolaan lingkungan tidak terkecuali 
kegiatan perkantoran. 

Kantor P3E Jawa menempati lahan seluas 2.597 
(dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) M2. 
Pemanfaatan lahan kantor P3E Jawa secara garis besar 
terdiri dari lahan tertutup bangunan seluas 1203,6 M2, 
sehingga lahan terbangun seluas 46,3% dan lahan 
terbuka seluas 53,7%. Lahan terbuka kantor P3E Jawa 
difungsikan sebagai ruang terbuka hijau berfungsi 
sebagai taman, peresapan air hujan, serta akses jalan 
dan lahan parkir kendaraan roda 4 dan roda 2. 

Dari berbagai aktivitas yang berlangsung dikantor 
dihasilkan air limbah. Air limbah kantor P3E Jawa 
berasal dari kegiatan toilet (MCK) pada lantai 1, lantai 2, 
lantai 3, kantin, air limbah dari cucian peralatan makan 
minum dari dapur di lantai 1, wastafel pada toilet di lantai 
1, lantai 2, lantai 3, air limbah dari pencucian mobil, air 
limbah dari pencucian motor yang keseluruhannya akan 
masuk kedalam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 
yang berada pada halaman sisi timur kantor P3E Jawa. 

Sistem IPAL kantor P3E Jawa menggunakan 
sistem IPAL biodigester. IPAL Biodigester 
menghasilkan biogas. Biogas adalah gas yang 
dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari 
bahan-bahan organik termasuk diantaranya kotoran 
manusia dan kotoran hewan. IPAL Biodigester adalah 
instalasi pengolahan air limbah dari kotoran manusia 
atau hewan yang mengubah kandungan organik dalam 
limbah menjadi gas. Kandungan utama dalam biogas 
adalah metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2). 
Biogas diproduksi oleh bakteri dari bahan organik di 
dalam kondisi hampa udara (anaerobik proses). 
Campuran gas metana dan karbon dioksida bersifat 
mudah terbakar jika kandungan metan mencapai lebih 
dari 50%. Produksi gas tergantung dari kondisi fisik 
bahan organik dan temperatur. Bahan kering dan 
berserabut lebih lama jika dibandingkan dengan bahan 
yang halus serta basah. Gas dihasilkan pada kisaran 
temperatur 350C. Proses digester yang sehat 
menunjukkan adanya pH 7 (tujuh). Bila bakteri yang 
menghasilkan metana telah tersedia dalam bahan 
misalnya dari kotoran manusia, produksi biogas dimulai 
dalam waktu 3 – 5 hari. 

IPAL biodigester/biogas kantor P3E Jawa terdiri 
dari saluran inlet, bak ekualisasi, digester, bak 
peluapan, baffle reaktor, anaerobik filter, bak 
pengurasan, outlet. 

Sumber air limbah kantor P3E Jawa yang 
disalurkan pada IPAL Biogas sebagian besar 
merupakan air limbah dari kegiatan domestik. Air limbah 
dari kegiatan domestik, seperti perkantoran atau hotel 
memiliki karakteristik air limbah seperti pada tabel 
berikut: 

Pengambilan sampel untuk pemantauan kualitas 
air limbah dilakukan setiap bulan dari bulan Januari 
hingga Desember 2020. Sedangkan pemantauan 
kualitas air bersih kantor P3E Jawa merujuk Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan 
Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan 
Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan 
Pemandian Umum, dengan parameter sejumlah 25 (dua 
puluh lima). Pemantauan kualitas air bersih dilakukan 2 
(dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan November 
2020. 

Jenis parameter yang menjadi rujukan dalam 
melakukan pengujian adalah Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor P.68/MenLHK/Setjen/ Kum.1/8/2016 Tentang 
Baku Mutu Air Limbah Domestik. Parameter berjumlah 8 
(delapan) terdiri pH, BOD, COD, TSS, minyak dan 
lemak, ammonia, total coliform, debit. IPAL biogas 
kantor P3E Jawa merupakan IPAL sistem tertutup. 
Artinya aliran air limbah masuk melalui jaringan pipa 
menuju sistem IPAL. Proses pada IPAL dihasilkan gas 
yang disalurkan sebagai sumber energi. Selain itu 
dihasilkan effluent yang tidak dibuang ke saluran 
lingkungan melainkan dimasukkan dalam tanah. Karena 
IPAL sistem tertutup maka parameter yang dianalisis 
sejumlah 7 (tujuh) yaitu pH, BOD, COD, TSS, minyak 
dan lemak, ammonia, total coliform. Hanya 1 (satu) 
parameter yang tidak dilakukan analisis yaitu 
pengukuran debit. Selain 7 (tujuh) parameter diatas, 
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Semua yang menjadi bekas adalah limbah, 
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industri, dan masih banyak lainnya. Sebelum air limbah 
dilepaskan ke alam, hendaknya harus melalui proses 
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Namun dalam jumlah banyak dengan jumlah populasi 
dan pemukiman yang meningkat, ujungnya juga akan 
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Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan 
Ekoregion Jawa (P3E Jawa) merupakan unit satuan 
kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Kantor P3E Jawa memanfaatkan air tanah 
untuk berbagai kebutuhan antara lain untuk menyiram 
kebun dan tanaman, MCK toilet, dapur, pencucian 
kendaraan roda 4 dan roda 2, pembersihan lantai 
ruangan, pembersihan kaca gedung. Berbagai aktivitas 
pendukung perkantoran tersebut menghasilkan air 
limbah yang perlu dikelola. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) 
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Pengendalian Pencemaran Air pasal 1 ayat (16) 
menyatakan air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha 
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Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air, dinyatakan bahwa setiap 
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 
berkewajiban memberikan informasi yang benar dan 
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(dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) M2. 
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terdiri dari lahan tertutup bangunan seluas 1203,6 M2, 
sehingga lahan terbangun seluas 46,3% dan lahan 
terbuka seluas 53,7%. Lahan terbuka kantor P3E Jawa 
difungsikan sebagai ruang terbuka hijau berfungsi 
sebagai taman, peresapan air hujan, serta akses jalan 
dan lahan parkir kendaraan roda 4 dan roda 2. 

Dari berbagai aktivitas yang berlangsung dikantor 
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1, lantai 2, lantai 3, air limbah dari pencucian mobil, air 
limbah dari pencucian motor yang keseluruhannya akan 
masuk kedalam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 
yang berada pada halaman sisi timur kantor P3E Jawa. 

Sistem IPAL kantor P3E Jawa menggunakan 
sistem IPAL biodigester. IPAL Biodigester 
menghasilkan biogas. Biogas adalah gas yang 
dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari 
bahan-bahan organik termasuk diantaranya kotoran 
manusia dan kotoran hewan. IPAL Biodigester adalah 
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atau hewan yang mengubah kandungan organik dalam 
limbah menjadi gas. Kandungan utama dalam biogas 
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Biogas diproduksi oleh bakteri dari bahan organik di 
dalam kondisi hampa udara (anaerobik proses). 
Campuran gas metana dan karbon dioksida bersifat 
mudah terbakar jika kandungan metan mencapai lebih 
dari 50%. Produksi gas tergantung dari kondisi fisik 
bahan organik dan temperatur. Bahan kering dan 
berserabut lebih lama jika dibandingkan dengan bahan 
yang halus serta basah. Gas dihasilkan pada kisaran 
temperatur 350C. Proses digester yang sehat 
menunjukkan adanya pH 7 (tujuh). Bila bakteri yang 
menghasilkan metana telah tersedia dalam bahan 
misalnya dari kotoran manusia, produksi biogas dimulai 
dalam waktu 3 – 5 hari. 

IPAL biodigester/biogas kantor P3E Jawa terdiri 
dari saluran inlet, bak ekualisasi, digester, bak 
peluapan, baffle reaktor, anaerobik filter, bak 
pengurasan, outlet. 

Sumber air limbah kantor P3E Jawa yang 
disalurkan pada IPAL Biogas sebagian besar 
merupakan air limbah dari kegiatan domestik. Air limbah 
dari kegiatan domestik, seperti perkantoran atau hotel 
memiliki karakteristik air limbah seperti pada tabel 
berikut: 

Pengambilan sampel untuk pemantauan kualitas 
air limbah dilakukan setiap bulan dari bulan Januari 
hingga Desember 2020. Sedangkan pemantauan 
kualitas air bersih kantor P3E Jawa merujuk Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan 
Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan 
Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan 
Pemandian Umum, dengan parameter sejumlah 25 (dua 
puluh lima). Pemantauan kualitas air bersih dilakukan 2 
(dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan November 
2020. 

Jenis parameter yang menjadi rujukan dalam 
melakukan pengujian adalah Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor P.68/MenLHK/Setjen/ Kum.1/8/2016 Tentang 
Baku Mutu Air Limbah Domestik. Parameter berjumlah 8 
(delapan) terdiri pH, BOD, COD, TSS, minyak dan 
lemak, ammonia, total coliform, debit. IPAL biogas 
kantor P3E Jawa merupakan IPAL sistem tertutup. 
Artinya aliran air limbah masuk melalui jaringan pipa 
menuju sistem IPAL. Proses pada IPAL dihasilkan gas 
yang disalurkan sebagai sumber energi. Selain itu 
dihasilkan effluent yang tidak dibuang ke saluran 
lingkungan melainkan dimasukkan dalam tanah. Karena 
IPAL sistem tertutup maka parameter yang dianalisis 
sejumlah 7 (tujuh) yaitu pH, BOD, COD, TSS, minyak 
dan lemak, ammonia, total coliform. Hanya 1 (satu) 
parameter yang tidak dilakukan analisis yaitu 
pengukuran debit. Selain 7 (tujuh) parameter diatas, 

dilakukan pengukuran parameter lapangan yaitu suhu, 
pH, DHL. 

Pengujian parameter sampel air bersih Kantor P3E 
Jawa dilakukan oleh laboratorium eksternal terakreditasi 
yaitu Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas 
Kesehatan DIY. Sehingga laporan hasil pengujian 
berupa LHU diterbitkan oleh laboratorium eksternal 
terakreditasi. Sedangkan untuk parameter air limbah 
karena pengujian dilakukan oleh laboratorium P3E 
Jawa dan laboratorium eksternal terakreditasi yaitu 
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan 
Pengendalian Penyakit Yogyakarta (BBTKLPP) untuk 
parameter amonia dan Total Coliform serta Balai Besar 
Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) untuk parameter 
minyak lemak. Laboratorium P3E Jawa menerbitkan 
LHU untuk parameter pH, TSS, BOD, COD, 

Sampling dan pengujian outlet air limbah IPAL 
P3E Jawa dilaksanakan pada bulan Januari- November 
2020 dengan parameter uji yang dipersyaratkan dalam 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor P 
68/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu 
Air Limbah Domestik yaitu pH, BOD, COD, TSS, Minyak 
dan Lemak, Ammonia dan Total Coliform. Pada bulan 
Desember tidak memungkinkan dilakukan pengambilan 
sampel outlet air limbah disebabkan volume tidak 
memungkinkan dilakukan sampling, 

Hasil Pengujian air limbah domestik kantor P3E 
Jawa pada tahun 2020 merujuk Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor P.68/MenLHK/Setjen/ Kum.1/8/2016 Tentang 
Baku Mutu Air Limbah Domestik dihasilkan sbb: 
a) Nilai pH selama kurun waktu pemantauan bulan 

Januari hingga November tidak ada yang melebihi 
BM, 

b) Nilai BOD melebihi baku mutu terjadi pada bulan 
Januari (34,693 mg/L), 

c) Nilai COD melebihi baku mutu terjadi pada bulan 
Januari (113,304 mg/L) dan bulan Maret (148,633 
mg/L), 

d) Nilai TSS melebihi baku mutu terjadi pada bulan 
Februari (32,88 mg/L), April (66,43 mg/L), Mei 
(105,83 mg/L), Juni (37,88 mg/L), Juli (33,92 mg/L), 
Agustus (43 mg/L), Oktober (73,7 mg/L), November 
(70,8 mg/L), 

e) Nilai minyak dan lemak melebihi baku mutu terjadi 
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f) Nilai amonia selama kurun waktu pemantauan 
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g) Nilai Total Coliform melebihi baku mutu terjadi 
selama kurun waktu pemantauan bulan Januari 
hingga November 2020. 
 
Sampling dan pengujian sampel air bersih kantor 

P3E Jawa telah dilakukan pada bulan Juni dan 
November 2020 dengan parameter uji yang 
dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang 
Standar Baku Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan 
Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam 
Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum, hasil 
pengujian sejumlah 25 (duapuluh lima) parameter yang 
diuji, pada bulan November nilai  total Coliform  melebihi 
BM, 

Tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19, pemerintah 
menetapkan PP Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tanggal 31 
Maret 2020 pemerintah menetapkan PP Nomor 1 Tahun 
2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 
19. Kantor P3E Jawa menerapkan dengan pembatasan 
aktivitas perkantoran melalui pemberlakuan piket sistem 
work from home (WFH) dan work at office (WAO) secara 
bergantian. Situasi ini menyebabkan berbagai praktek 
penyesuaian untuk menekan penyebaran pandemi 
melalui penerapan protokol kesehatan. Beberapa 
penyesuaian yang terjadi antara lain pemberlakuan 
bekerja dari rumah (work from home) dan bekerja di 
kantor (work at office). Berbagai instansi membatasi 
kegiatan yang bersifat kontak seperti menghilangkan 
rapat koordinasi digantikan dengan virtual meeting, 
laboratorium membatasi pelaksaaan sampling karena 
kontak dengan media lingkungan dan membatasi 
kegiatan mobilisasi keluar kantor. Kondisi ini terjadi pula 
pada laboratorium BBTKLPP dan BBKKP yang 
merupakan laboratorium mitra laboratorium P3E Jawa. 
Laboratorium BBKKP mengeluarkan kebijakan tidak 
melayani penerimaan sampel dan layanan pengujian 
sementara waktu. Kondisi ini berdampak tidak adanya 
LHU untuk parameter minyak lemak pada bulan April 
dan Mei. 

Untuk mengetahui pengaruh pemberlakuan piket 
terhadap parameter air limbah dilakukan perbandingan 
hasil pengujian outlet air limbah kantor P3E Jawa tahun 
2018, 2019, 2020 terhadap 7 (tujuh) parameter merujuk 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor 
P68/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016. Terdapat 3 (tiga) 
parameter yang menunjukkan trend perubahan relatif 
signifikan sbb: 
a) Nilai BOD tahun 2018 melebihi BM pada 5 (lima) 

bulan pemantauan, tahun 2019 nilai BOD melebihi 
BM pada 10 (sepuluh) bulan pemantauan, tahun 
2020 nilai BOD melebihi BM hanya pada 1 (satu) 
bulan pemantauan, 

b) Nilai TSS tahun 2018 melebihi BM pada 1 (satu) 
bulan pemantauan, tahun 2019 nilai TSS melebihi 
BM pada 4 (empat) bulan pemantauan, tahun 
2020 nilai TSS melebihi BM pada 8 (delapan) 
bulan pemantauan, 

c) Nilai amonia tahun 2018 melebihi BM pada 9 
(sembilan) bulan pemantauan, tahun 2019 nilai 
amonia melebihi BM pada 4 (empat) bulan 
pemantauan, tahun 2020 nilai amonia dalam kurun 
setahun pemantauan tidak ada yang melebihi BM. 
 
Hasil pengujian terhadap air limbah terolah pada 

tahun 2020 menunjukkan beberapa parameter masih 
melebihi BM. Perlu dilakukan kajian efektifitas IPAL 
biodigester kantor P3E Jawa. Bila sistem dianggap 
belum efektif perlu perawatan IPAL secara berkala. 
Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sumur dan 
instalasi air bersih Kantor P3E Jawa terhadap potensi 
rembesan dari IPAL. 

Pada pengujian air bersih tahun 2021, jika lembar 
hasil pengujian (LHU) parameter merkuri menunjukkan 
nilai limit deteksi, perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. 
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ABSTRAK 

Reformasi birokrasi dan layanan publik dalam 
beberapa tahun terakhir menjadi isu sentral telah 
memaksa semua pihak, baik negara/Instansi 
pemerintah. Reformasi birokrasi harus memperhatikan 
standar pelayanan yang baik untuk menerapkan good 
governance. Praktik good governance dapat dilakukan 
secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, 
masyarakat sipil, dan mekanisme pasar dengan 
memanfaatkan teknologi informasi.  Pengembangan E-
Government yang merupakan upaya pengembangan 
penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. 
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Laboratorium 
Lingkungan (SIMPLING) merupakan  bentuk reformasi 
birokrasi dengan memanfaatkan E-Government dalam 
penyelenggaraan layanan publik. Inovasi tersebut 
membutuhkan kemitraan antar lembaga lintas sektoral 
dari pemangku kepentingan, swasta dan masyarakat. 
Kemitraan tersebut terjalin dengan baik apabila setiap 
pihak paham dan menjalankan tugas dan wewenangnya 
masing-masing. Dengan demikian, kemitraan antara 
pemerintah, swasta dan masyarakat diharapkan untuk 
mendorong terwujudnya pelayanan pemerintah yang 
efektif dan efisien, pelaksanaan layanan publik yang 
demokratis dan profesional untuk mewujudkan 
pembangunan yang berkelanjutan (SDGs).  
Kata kunci: E-Government, SIMPLING, Kemitraan, 
SDGs.  
  
PENDAHULUAN  

Pelayanan publik digital di era revolusi industri 4.0 
merupakan suatu keniscayaan, konsep layanan publik 
mengarah pada prinsip efektif dan efisien (Yunaningsih 
dkk, 2021). Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa 
Industri 4.0 merupakan gambaran hadirnya revolusi 
industri keempat menuju era Internet of Things, data, 
dan layanan. Industri 4.0 merupakan pergeseran 
paradigma dari produksi "terpusat" ke "desentralisasi". 
Internet of Things dan dunia digital tidak dapat 
dipisahkan dari perubahan-perubahan yang terjadi di era 
globalisasi saat ini.. Inovasi-inovasi baru itu pun dituntut 
untuk dapat mengikuti kebutuhan masyarakat dan 
perkembangan yang terus bergerak maju (Simatupang, 
2020). 

Penyelenggara Pelayanan Publik bukan hanya 
sekedar memberikan pelayanan seadanya kepada 
masyarakat, melainkan harus memperhatikan standar 
pelayanan yang baik untuk menerapkan good 
governance. Praktik good governance dapat dilakukan 
secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, 
masyarakat sipil, dan mekanisme pasar dengan 
memanfaatkan teknologi informasi (Apriliani dkk, 2021). 
Pelayanan publik  dengan implementasi  e-Government 
diperlukan aplikasi berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi yang memadai serta digitalisasi untuk 
pengolahan dan petukaran informasi dari berbagai 
stakeholder (Pratama dkk, 2015). Masyarakat 
diharapkan mendapat pelayanan publik yang lebih baik 
dan penyelenggaraan tata kelola pemerintah mendapat 

feedback dan kemitraan yang baik juga dengan berbagai 
pihak . 

Kemitraan menjadi salah satu prinsip penting 
dalam reformasi pelayanan publik. Hal ini dikarenakan 
memberikan dampak positif antara pihak penyelenggara 
pelayanan dan badan/sektor publik yang berbeda. 
Berbagai sektor tersebut saling memberikan dukungan 
satu sama lain dalam rangka pelayanan publik yang 
menjadi bagian dari misi pemerintah (Fatmawati, 2011). 
Selain itu, Menurut (Uji, 2015) Kemitraan Pemerintah-
Swasta (Public-Private Partnership) merupakan salah 
satu cara untuk kolaborasi, sinergitas dan kerjasama 
dengan peran masing masing. 

Berdasarkan Sustainable Development Goals 
(SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan, prinsip 
kemitraan sesuai dengan poin ke-17 SDGs yaitu 
kemitraan untuk mencapai tujuan. Bertitik tolak dari 
beban tugas dan fungsi serta tanggung jawab UPTD 
Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik untuk layanan laboratorium 
lingkungan, maka diinisiasi penggunaan aplikasi 
berbasis digital Sistem Informasi Manajemen Pelayanan 
Laboratorium Lingkungan (SIMPLING). Aplikasi 
SIMPLING merupakan intergrasi pelayanan uji sampel 
laboratorium lingkungan kepada masyarakat yang 
terpadu melibatkan instansi lintas sektor, swasta dan 
masyarakat. Sasaran yang akan dicapai dari 
penggunaan aplikasi ini adalah peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat, integrasi sistem dan database dan 
memberikan kemitraan yang baik kepada swasta. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektif dan efisien 
dari inovasi pelayanan publik berbasis website yang 
sudah berjalan di Laboratorium Lingkungan Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dan 
mengetahui pihak-pihak yang terlibat serta pola 
kolaborasi dan kemitraan untuk mendukung tercapainya 
tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pelayanan Publik dan Electronic Government (E-
Gov) 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik 
(Yunaningsih dkk, 2021).  

Menurut (Pratama dkk, 2015) Prinsip-prinsip 
pelayanan publik digunakan sebagai upaya peningkatan 
kualitas di dalam penyediaan pelayanan pada sektor 
publik termasuk dalam hal ini adalah sebagai dasar 
pengembangan e-government. Prinsip-prinsip tersebut 
ialah prinsip aksesibilitas, kontinuitas, teknikalitas, 
profitabilitas, dan akuntabilitas.  Jenis-jenis pelayanan 
publik menurut LAN diantaranya adalah pelayanan 
pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan 
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TINJAUAN PUSTAKA 
Pelayanan Publik dan Electronic Government (E-
Gov) 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik 
(Yunaningsih dkk, 2021).  

Menurut (Pratama dkk, 2015) Prinsip-prinsip 
pelayanan publik digunakan sebagai upaya peningkatan 
kualitas di dalam penyediaan pelayanan pada sektor 
publik termasuk dalam hal ini adalah sebagai dasar 
pengembangan e-government. Prinsip-prinsip tersebut 
ialah prinsip aksesibilitas, kontinuitas, teknikalitas, 
profitabilitas, dan akuntabilitas.  Jenis-jenis pelayanan 
publik menurut LAN diantaranya adalah pelayanan 
pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan 

utilitas, pelayanan sandang, pangan dan papan, 
pelayanan kemasyarakatan. Di dalam pelaksanaanya, 
pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada 
masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa pola. 
Pola-pola di dalam memberikan pelayanan publik 
dijelaskan pula oleh LAN yaitu pola pelayanan teknis 
fungsional, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan 
satu atap, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan 
elektronik.  

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media 
dan Informatika) merupakan langkah awal pemerintah 
Indonesia menuju perbaikan ke arah Good Governance 
yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus 
menggunakan teknologi telematika untuk mendukung 
Good Governance. Kemudian didukung dengan 
dikeluarkanya Instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan Electronic Government 
(Bimasakti, 2017).  

Menurut (Sulaiman, 2012) Tuntutan dan kebutuhan 
akan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK) khususnya oleh pemerintah melalui electronic 
Government (e-Gov) dalam rangka meningkatkan 
pelayanan publik, partisipasi, implementasi, evaluasi dan 
transparansi dalam pelaksanaan pembangunan di era 
demokratisasi, otonomi daerah dan desentralisasi 
sebagai tuntutan reformasi. E-Gov sendiri adalah 
penggunaan TIK dalam domain administrasi (termasuk 
penyediaan layanan publik, peraturan, penegakan 
hukum, keamanan, peningkatan efisiensi birokrasi dan 
pembuatan kebijakan) dan domain politik (sejumlah 
aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana 
masyarakat membuat keputusan dan mewujudkan nilai-
nilai yang mengikat anggotanya) di tingkat lokal, 
nasional, regional, dan global. 
 
Kemitraan dalam Pelayanan Publik 

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan 
istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai 
pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut 
Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama 
formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau 
organisasiorganisasi (Uji, 2015). Secara umum, model 
kemitraan dalam sektor kesehatan dikelompokkan  
menjadi dua (Notoadmodjo, 2007) yaitu:  
• Model I  Model kemitraan yang paling sederhana 

adalah dalam bentuk jaring kerja (networking) atau 
building linkages. Kemitraan ini berbentuk jaringan 
kerja saja.  

• Model II  Kemitraan model II ini lebih baik dan solid 
dibandingkan model I. Hal ini karena setiap mitra 
memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap 
program bersama.  
Menurut (Sumarto, 2009) partnership adalah 

hubungan yang terjadi antara civil society, pemerintah 
dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu 
tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, 
kesetaraan, dan kemandirian.  
Menurut Anderson yang dikutip oleh (Melyanti, 2006) 
menjelaskan yang menjadi karakteristik atau ciri umum 
dari suatu kerjasama yang dibuat oleh para pihak dalam 
hal kemitraan adalah :  
• Timbul karena adanya keinginan untuk 

mengadakan hubungan konsensual, dimana 
keinginan itu timbul bukan karena diatur oleh 
undang-undang (melainkan dari masingmasing 
pribadi para pihak). 

• Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, 
pekerja atau gabungan dari keduanya.  

• Pada umumnya terdiri atas perusahaan (firma) dan 
mitranya.  

 
Kemitraan dalam Mencapai Tujuan pada SDGs 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang disepakati pada 
September 2015, digambarkan sebagai rencana aksi 
untuk manusia, planet, dan kemakmuran . SDGs telah 
digambarkan untuk menunjukkan skala dan ambisi' dari 
Agenda 2030 PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan' 
yang dirancang untuk 'menggeser dunia ke jalur yang 
berkelanjutan dan tangguh. Secara total, ada 17 SDGs, 
dan 169 target dalam hal adalah visi yang komprehensif 
dan ambisius untuk masa depan dan tujuan mencakup 
lingkungan, masalah sosial dan ekonomi, termasuk 
perubahan iklim, energi, pengelolaan air, konservasi 
laut, keanekaragaman hayati, kemiskinan, pasokan dan 
keamanan pangan, produksi dan konsumsi 
berkelanjutan, perawatan kesehatan, pendidikan, 
gender, kesetaraan, perdamaian dan pertumbuhan 
ekonomi (Jones, dkk, 2017). 

PBB meminta semua pemerintah untuk 
mengembangkan strategi nasional untuk mengejar 
SDGs tetapi juga menekankan bahwa komunitas bisnis 
memiliki peran penting memainkan peran penting dalam 
mencapai tujuan-tujuan ini. ada ruang untuk 
meningkatkan dampak pada SGDs 17 (Kemitraan untuk 
Mencapai Tujuan) melalui kemitraan multi-stakeholder, 
mendorong koordinasi agenda pembangunan 
berkelanjutan, serta terus mengembangkan dan 
mengimplementasikan platform terbuka (Jones, dkk, 
2017). 

 Identifikasi kesesuaian goal dalam SDGs 
dengan pembangunan berkelanjutan tercantum dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020-2024. Secara konkrit tantangan ini 
berupa: (i) perlunya kesamaan dan memperluas 
pemahaman pentingnya pembangunan berkelanjutan di 
seluruh aspek pembangunan: (ii) pengembangan data 
dan ukuran pembangunan berkelanjutan dan 
pencerminannya ke dalam kegiatan konkrit; (iii) 
pengembangan dan dorongan kegiatan ramah 
lingkungan; (iv) pengembangan tata kelola yang 
mendorong pengembangan SDM dan teknologi 
pendukung.  

Nampak bahwa seluruh Goals sudah memiliki 
padanan dalam Prioritas Nasional, artinya terdapat 
prioritas nasional bagi Indonesia untuk menjalankan 
pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 
Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi 
kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan 
yang meliputi keuangan, teknologi, peningkatan 
kapasitas, perdagangan, kebijakan dan kelembagaan 
yang koheren, kerjasama dengan para pemangku 
kepentingan, data, monitoring, dan akuntabilitas 
(Alisjahbana, dkk, 2018).  
 
METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian yang dilakukan adalah metode 
kualitatif deskriptif. pihak swasta atau masyarakat yang 
menggunakan jasa Laboratorium Lingkungan Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Sumber data 
yang primer berupa wawancara mendalam dan 
observasi lapangan serta sumber data sekunder dari 
catatan-catatan yang diperoleh di lapangan. Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, 
observasi dan dokumentasi dan analisis data 
menggunakan teknik flow analysis model.  
 



50 Sekretariat Jenderal

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oelh 

Harvard JFK School of Government dalam menerapkan 
konsep digitalisasi pada sektor publik, terdapat tiga 
elemen yang harus dimiliki yaitu support, capacity dan 
value. Support merupakan elemen pertama dan 
merupakan hal yang paling penting dan harus dimiliki 
oleh Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Banyuwangi. Dukungan utama berasal dari 
berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk 
benar-benar menerapkan E-Government dalam layanan 
publik. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa 
terdapat empat aspek yang menjadi kunci sukses 
pengembangan E-Government  Sistem Informasi 
Manajemen Pelayanan Laboratorium Lingkungan 
(SIMPLING) antara lain: 
1. Kesepakan bersama antara pemangku 

kepentingan, pihak swasta atau masyarakat untuk 
menerapkan dan memahami konsep E-
Government dalam SIMPLING sudah cukup baik. 
Laboratorium meyakini bahwa dengan penerapan 
G-Government menjadikan pelayanan publik 
menjadi lebih efektif dan efisien. Terdapat 
keuntungan sekaligus tantangan bagi Laboratorium 
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Banyuwangi sebagai pihak yang memiliki inisiatif 
untuk mengimplementasikan SIMPLING. 
Keuntungannya yaitu pelanggan menjadi lebih 
mudah untuk mencari informasi tentang 
laboratorium dan melakukan uji kualitas 
lingkungan. Selain itu, tantangan untuk 
meningkatkan pelayanan dan upgrade teknologi 
terbarukan.  
Hal Perlu diperhatikan dalam aspek ini ialah 
pertemuan khusus untuk membahas kemajuan 
aplikasi SIMPLING. Melalui koordinasi lintas 
sektoral dan pihak berwenang akan memudahkan 
dalam mencapai kualitas pelayanan publik  yang 
diinginkan. Hasil koordinasi diwujudkan dengan 
diterbitkannya Keputusan Bupati Banyuwangi 
Nomor 188/158/KEP/429.011/2021 tentang 
Program Inovasi Informasi Manajemen Pelayanan 
Laboratorium pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Banyuwangi. Regulasi ini sebagai 
upaya tindak lanjut dari kemitraan yang dilakukan 
laboratorium dengan pemangku kepentingan di 
Kabupaten Banyuwangi.  

 
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), 

dukungan anggaran, Teknologi Informasi (IT) dan 
Bimbingan Teknis (BimTek) sebagai langkah 
kesungguhan Laboratorium Lingkungan Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi untuk 
mengembangkan E-Government. E-Government 
diwujudkan dengan mulai dikembangkan teknologi 
digital dengan beberapa fitur-fitur layanan. 
Ketersedian SDM tertuang dalam Surat Keputusan 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Banyuwangi Nomor 188/2743/KEP/429.104/2020 
tentang Tim Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik 
pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. 
Dukungan anggaran dalam pelaksanaan inovasi 
SIMPLING tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA 
SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kabupaten Banyuwangi. 
Keterlibatan dan kemitraan dengan tim pelaksana 
mempermudah dalam membagi tugas dan 

tanggung jawab, sosialiasi secara maksimal ke 
masyarakat dan membranding inovasi pelayanan 
publik agar semakin banyak dampak 
kemanfaatannya.  Pelaksanaan untuk 
implementasi inovasi SIMPLING terdapat 
keterbatasan SDM laboratorium dengan latar 
belakang IT. Hal tersebut diatasi dengan 
melakukan  pelatihan atau Bimbingan Teknis 
(BimTek) dan pengembangan untuk meningkatkan 
kemampuan literacy pegawai yang difasilitasi oleh 
Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian 
Kabupaten Banyuwangi.  
Maka dari itu, Dibutukan tim jejaring inovasi 
SIMPLING yang kuat dan terintegrasi untuk saling 
melengkapi sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawabnya masing masing. Berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Banyuwangi Nomor 
800/2415/429.104/2020 tentang Pembentukan Tim 
Jejaring Sistem Informasi Manajemen Pelayanan 
Laboratorium Lingkungan pada UPTD 
Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari beberapa 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, UPTD 
Laboratorium Lingkungan, Dinas Perikanan dan 
Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas 
Koperasi dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum dan 
Pengairan, Dinas Komunikasi, Informasi dan 
Persandian, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Badan Pendapatan dan Bagian Organisasi 
Pemerintah Daerah. 
 

3. Infrastruktur pendukung telah diinisiasi agar 
tercipta suatu perangkat IT yang mumpuni dan 
kondusif untuk menerapkan pelayanan E-
Government. Pengembangan infrastruktur ini 
mengembangkan konsep kemitraan dan bekerja 
sama dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan 
Persandian Kabupaten Banyuwangi sebagai 
penyedia IT. Ketersediaan dan pengembangan 
infrastruktur ini merupakan strategi transformasi 
yang jelas dapat dilihat oleh masyarakat, dunia 
usaha dan pihak-pihak lain yang bekerjasama 
dengan pemerintah. 
 

4. Sosialisasi konsep E-Government dalam 
SIMPLING harus secara merata, konsisten dan 
menyeluruh. Sosialisasi SIMPLING dilakukan 
kepada SKPD pemerintah daerah, kelompok 
usaha, akademisi, media, organisasi 
kemasyarakatan dan penggiat lingkungan. Aplikasi 
SIMPLING telah dilauncing dan disosialisasikan 
kepada swasta dan masyarakat sebagai layanan 
publik di laboratorium. Perubahan layanan 
konvensional menjadi layanan yang responsif yang 
mengutamakan kenyamanan pelanggan. kinerja 
pelayanan publik laboratorium terlihat meningkat 
dan hal ini terjadi sejak program e-government di 
Laboratorium Lingkungan dicanangkan. 
Sistem aplikasi pelayanan pengujian sampel 
berbasis online menjadi yang pertama di UPTD 
Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten 
Banyuwangi dan belum diterapkan di Laboratorium 
Lingkungan lainnya. Karena berbasis online, maka 
praktis dan fleksibel, dapat memangkas jarak, 
waktu, dan biaya yang selama ini menjadi kendala 
dalam sistem manual. Waktu pelayanan dari 
dipangkas dari 30 menit per contoh uji menjadi 5 
menit. Penggunaan kertas berkurang sehingga 



51Sekretariat Jenderal

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oelh 

Harvard JFK School of Government dalam menerapkan 
konsep digitalisasi pada sektor publik, terdapat tiga 
elemen yang harus dimiliki yaitu support, capacity dan 
value. Support merupakan elemen pertama dan 
merupakan hal yang paling penting dan harus dimiliki 
oleh Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Banyuwangi. Dukungan utama berasal dari 
berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk 
benar-benar menerapkan E-Government dalam layanan 
publik. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa 
terdapat empat aspek yang menjadi kunci sukses 
pengembangan E-Government  Sistem Informasi 
Manajemen Pelayanan Laboratorium Lingkungan 
(SIMPLING) antara lain: 
1. Kesepakan bersama antara pemangku 

kepentingan, pihak swasta atau masyarakat untuk 
menerapkan dan memahami konsep E-
Government dalam SIMPLING sudah cukup baik. 
Laboratorium meyakini bahwa dengan penerapan 
G-Government menjadikan pelayanan publik 
menjadi lebih efektif dan efisien. Terdapat 
keuntungan sekaligus tantangan bagi Laboratorium 
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Banyuwangi sebagai pihak yang memiliki inisiatif 
untuk mengimplementasikan SIMPLING. 
Keuntungannya yaitu pelanggan menjadi lebih 
mudah untuk mencari informasi tentang 
laboratorium dan melakukan uji kualitas 
lingkungan. Selain itu, tantangan untuk 
meningkatkan pelayanan dan upgrade teknologi 
terbarukan.  
Hal Perlu diperhatikan dalam aspek ini ialah 
pertemuan khusus untuk membahas kemajuan 
aplikasi SIMPLING. Melalui koordinasi lintas 
sektoral dan pihak berwenang akan memudahkan 
dalam mencapai kualitas pelayanan publik  yang 
diinginkan. Hasil koordinasi diwujudkan dengan 
diterbitkannya Keputusan Bupati Banyuwangi 
Nomor 188/158/KEP/429.011/2021 tentang 
Program Inovasi Informasi Manajemen Pelayanan 
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Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Banyuwangi. Regulasi ini sebagai 
upaya tindak lanjut dari kemitraan yang dilakukan 
laboratorium dengan pemangku kepentingan di 
Kabupaten Banyuwangi.  

 
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), 

dukungan anggaran, Teknologi Informasi (IT) dan 
Bimbingan Teknis (BimTek) sebagai langkah 
kesungguhan Laboratorium Lingkungan Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi untuk 
mengembangkan E-Government. E-Government 
diwujudkan dengan mulai dikembangkan teknologi 
digital dengan beberapa fitur-fitur layanan. 
Ketersedian SDM tertuang dalam Surat Keputusan 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
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pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. 
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SIMPLING tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA 
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(RKPD) Kabupaten Banyuwangi. 
Keterlibatan dan kemitraan dengan tim pelaksana 
mempermudah dalam membagi tugas dan 

tanggung jawab, sosialiasi secara maksimal ke 
masyarakat dan membranding inovasi pelayanan 
publik agar semakin banyak dampak 
kemanfaatannya.  Pelaksanaan untuk 
implementasi inovasi SIMPLING terdapat 
keterbatasan SDM laboratorium dengan latar 
belakang IT. Hal tersebut diatasi dengan 
melakukan  pelatihan atau Bimbingan Teknis 
(BimTek) dan pengembangan untuk meningkatkan 
kemampuan literacy pegawai yang difasilitasi oleh 
Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian 
Kabupaten Banyuwangi.  
Maka dari itu, Dibutukan tim jejaring inovasi 
SIMPLING yang kuat dan terintegrasi untuk saling 
melengkapi sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawabnya masing masing. Berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Banyuwangi Nomor 
800/2415/429.104/2020 tentang Pembentukan Tim 
Jejaring Sistem Informasi Manajemen Pelayanan 
Laboratorium Lingkungan pada UPTD 
Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari beberapa 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, UPTD 
Laboratorium Lingkungan, Dinas Perikanan dan 
Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas 
Koperasi dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum dan 
Pengairan, Dinas Komunikasi, Informasi dan 
Persandian, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Badan Pendapatan dan Bagian Organisasi 
Pemerintah Daerah. 
 

3. Infrastruktur pendukung telah diinisiasi agar 
tercipta suatu perangkat IT yang mumpuni dan 
kondusif untuk menerapkan pelayanan E-
Government. Pengembangan infrastruktur ini 
mengembangkan konsep kemitraan dan bekerja 
sama dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan 
Persandian Kabupaten Banyuwangi sebagai 
penyedia IT. Ketersediaan dan pengembangan 
infrastruktur ini merupakan strategi transformasi 
yang jelas dapat dilihat oleh masyarakat, dunia 
usaha dan pihak-pihak lain yang bekerjasama 
dengan pemerintah. 
 

4. Sosialisasi konsep E-Government dalam 
SIMPLING harus secara merata, konsisten dan 
menyeluruh. Sosialisasi SIMPLING dilakukan 
kepada SKPD pemerintah daerah, kelompok 
usaha, akademisi, media, organisasi 
kemasyarakatan dan penggiat lingkungan. Aplikasi 
SIMPLING telah dilauncing dan disosialisasikan 
kepada swasta dan masyarakat sebagai layanan 
publik di laboratorium. Perubahan layanan 
konvensional menjadi layanan yang responsif yang 
mengutamakan kenyamanan pelanggan. kinerja 
pelayanan publik laboratorium terlihat meningkat 
dan hal ini terjadi sejak program e-government di 
Laboratorium Lingkungan dicanangkan. 
Sistem aplikasi pelayanan pengujian sampel 
berbasis online menjadi yang pertama di UPTD 
Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten 
Banyuwangi dan belum diterapkan di Laboratorium 
Lingkungan lainnya. Karena berbasis online, maka 
praktis dan fleksibel, dapat memangkas jarak, 
waktu, dan biaya yang selama ini menjadi kendala 
dalam sistem manual. Waktu pelayanan dari 
dipangkas dari 30 menit per contoh uji menjadi 5 
menit. Penggunaan kertas berkurang sehingga 

lebih hemat biaya dan ramah lingkungan. Didesain 
agar dapat digunakan semudah mungkin baik oleh 
pihak Laboratorium maupun pelanggan dari dan 
luar wilayah Kabupaten Banyuwangi. 

 
Berbagai inisiatif E-Government SIMPLING 

menjadi tidak berguna jika tidak ada pihak yang 
diuntungkan dengan adanya implementasi konsep 
tersebut. Manfaat yang diperoleh dengan adanya 
SIMPLING tidak hanya dirasakan oleh pemerintah 
sendiri, akan tetapi pihak swasta dan masyarakat yang 
berkepentingan.  

Inovasi SIMPLING merupakan aplikasi pertama 
lingkup Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten/Kota 
di Jawa Timur yang menerapkan sistem online untuk 
pelayanan laboratorium. Aplikasi SIMPLING ini memiliki 
potensi untuk direplikasi oleh Laboratorium Lingkungan 
lainnya karena memiliki problem, lingkup, dan cakupan 
yang sama. Kemudahan dan peningkatan kualitas 
layanan laboratorium sering menjadi latar belakang 
beberapa laboratorium untuk mereplikasi aplikasi 
SIMPLING. Apabila Laboratorium Lingkungan lainnya 
ingin mereplikasi, maka harus melalui Nota 
Kesepakatan/MOU. Beberapa Kabupaten/Kota  yang 
telah melakukan MOU untuk inovasi SIMPLING yaitu 
DLH Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, DLH 
Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan Dinas PERKIMLH 
Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. 

Ketiga unsur pemerintah, dunia usaha (swasta) 
dan masyarakat harus secara bersama-sama/ 
mengadakan hubungan kemitraan berupaya 
mewujudkan terlaksananya good governance (tata 
pemerintahan yang baik). Konsep kemitraan menjadi 
penting untuk didiskusikan, karena adanya kesadaran 
bahwa persoalan-persoalan pembangunan tidak dapat 
lagi dilihat hanya dari kepentingan dan tanggung jawab 
satu kelompok saja. Pembangunan telah menjadi 

kesadaran baru sebagai ‘kerja patungan’ dan bukan 
sebagai ‘single fighter’ dari pemerintah saja.  

Pemerintah tidak mungkin lagi mengerjakan semua 
urusan karena keterbatasan dana dan sumber daya 
manusia. Kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak 
lain harus dilakukan agar kualitas pelayanan publik tetap 
dapat dipenuhi sesuai dengan tuntutan masyarakat. 
Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah 
dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik 
sementara tuntutan masyarakat terhadap kualitas 
pelayanan publik semakin meningkat. Sebagai suatu 
konsep, kemitraan pemerintah dunia usaha masyarakat 
diprediksi dapat meningkatkan kualitas pelayanan 
publik. Pola Kemitraan untuk mencapai tujuan sesuai 
dengan penerapan konsep Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs) poin 17. 

 
KESIMPULAN 

Penyelenggaraan pemerintahan berawal dari 
knowledge society menuju E-Government sehingga 
bergantung dari pola pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh pemerintah. Penerapan inovasi 
SIMPLING dalam pelayanan publik sudah 
diimplementasikan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. 
Keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung 
inovasi tercetus dalam surat Keputusan Bupati 
Banyuwangi tentang program inovasi SIMPLING dan 
jejaring pelaksana inovasi. Keterlibatan pemangku 
kepentingan, SKPD, swasta dan masyarakat menjadi 
kunci utama dalam kemitraan untuk mencapai tujuan. 
Pengelola SIMPLING di laboratoium  sudah memahami 
manfaat dan pentingnya aplikasi teknologi informasi 
dalam pelayanan publik. Pelaksanaan E-Government 
agar dapat  berjalan maksimal maka perlu dibuat payung 
hukum yang jelas dan membuat grand design 
pengembangan dan dukungan anggaranya.  
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PENDAHULAN 

Hasil Survei Persepsi Risiko Global diantara 
anggota komunitas multipihak Forum Ekonomi Dunia, 
menegaskan bahwa masalah lingkungan ternyata 
mendominasi risiko jangka panjang teratas berdasarkan 
kemungkinan dan dampak investasi. Menurut hasil 
survey, “kegagalan mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim” adalah risiko nomor satu berdasarkan dampak dan 
risiko nomor dua selama 10 tahun ke depan berdasarkan 
kemungkinan. “Hilangnya keanekaragaman hayati” 
sebagai risiko kedua yang paling berdampak dan ketiga 
paling mungkin untuk dekade berikutnya. Isu-isu ini dinilai 
memiliki implikasi kritis bagi kemanusiaan, yaitu risiko 
runtuhnya sistem pangan dan kesehatan hingga 
terganggunya seluruh rantai pasokan (Forum Ekonomi 
Dunia, 2020). 

Pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga saat ini 
telah memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan 
ekonomi, baik nasional maupun global. Berbagai program 
Pemulihan Ekonomi pada berbagai sektor telah 
direncanakan secara Nasional untuk mencegah adanya 
resesi. Namun demikian kita juga tetap perlu waspada 
dalam upaya memperhatikan lingkungan. 

Publikasi Macmillan (2011) dalam 
www.nature.com/natureclimatechange menunjukkan 
gambaran peningkatan emisi CO2 global yang 
diakibatkan dari bahan bakar fosil mencapai 5,9% pada 
tahun 2010 pasca krisis ekonomi 2008-2009. 
Peningkatan emisi pasca krisis ekonomi 2008-2009 
disebabkan stimulus ekonomi dan investasi untuk 
pertumbuhan ekonomi secara global juga diarahkan 
kepada industri-industri yang tinggi karbon. 

Dengan memperhatikan tren kemungkinan 
investasi global kedepan berdasarkan survey persepsi 
global dan semangat kemudahan investasi di Indonesia 
melalui terbitnya UU Cipta Kerja maka upaya perhatian 
terhadap masalah lingkungan, khususnya oleh 
Pemerintah Daerah menjadi sangat penting seiring upaya 
peningkatan investasi di berbagai daerah. Layanan yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerah pada urusan 
lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya kegiatan 
pengawasan adalah bentuk layanan publik yang seperti 
tidak terlihat langsung, namun dampaknya akan bersifat 
langsung bagi masyarakat setempat, seiring dampak 
adanya usaha/kegiatan investasi. Terbitnya PP No. 22 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 23 Tahun 
2021 tentang Kehutanan sebagai turunan UU Cipta Kerja 
telah menegaskan bahwa aspek pengawasan lingkungan 
hidup dan kehutanan menjadi peran penting dalam upaya 
pengendalian. 

Beberapa kejadian bencana ekohidrologis 
didaerah adalah pertanda alam agar kita lebih peduli dan 
perhatian pada lingkungan.  Nilai penting indikator pilar 
lingkungan di daerah juga terkait dengan aspek sosial 
dan ekonomi masyarakat.  Oleh karena itu, mengingat 
resiko bencana sebagai dampak perubahan iklim telah 
menjadi perhatian forum ekonomi global, maka sudah 
saatnya indikator pilar lingkungan juga menyentuh ruang 
alokasi penganggaran dalam Pemerintah. Hal ini sejalan 

dengan prinsip SDGs dimana pilar lingkungan, pilar 
sosial, pilar ekonomi dan pilar tatakelola dapat bersinegi. 

Berkenaan dengan tren investasi global dan faktor 
kesiapan Pemerintah Daerah sebagai tapak investasi, 
maka pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19 perlu 
dilakukan dengan skema build back better. Untuk itu 
dalam rangka memperkuat desentralisasi fiskal melalui 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah seharusnya 
memasukkan indikator berbasis ekologi sebagai saringan 
dalam penentuan distribusi dan alokasi Dana Transfer. 

 
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terdiri 
dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), 
Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Keistimewaan 
Daerah Istimewa Yogyakarta serta Dana Desa. Setiap 
tahun Pemerintah bersama DPR melakukan 
pembahasan dan penetapan besaran alokasi TKDD per 
daerah. Secara umum, semua daerah tentu berharap 
agar alokasi yang akan diterima untuk tahun depan lebih 
besar dari tahun sebelumnya. 

Mengutip informasi pada website Kementerian 
Keuangan, selama ini penentuan alokasi TKDD yang 
akan diterima oleh setiap daerah ditentukan oleh 3 hal 
sebagai berikut: 

Berdasarkan Formula (By Formula); Sebagian 
besar pengalokasian TKDD dilakukan berdasarkan 
formula. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan data 
dasar sebagai sumber/input untuk dilakukan perhitungan 
alokasi. Daerah tidak bisa melakukan pengurusan/lobi 
untuk menaikan jumlah alokasi yang akan diterimanya. 
Daerah hanya bisa memastikan bahwa data yang ada 
sudah benar dan valid. Oleh sebab itu, diperlukan 
rekonsiliasi data khususnya dengan Badan Pusat 
Statistik (BPS) di daerah masing-masing, karena data 
yang biasa digunakan dalam perhitungan berasal dari 
lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah dalam 
mengeluarkan data. Jenis alokasi TKDD yang 
menggunakan formula antara lain: Dana Alokasi Umum 
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) kecuali yang 
berdasarkan usulan/proposal, Dana Desa. 

Berdasarkan Daerah Penghasil (By Origin); 
Daerah yang telah diberikan oleh Tuhan kekayaan alam 
berupa sumber daya alam maka daerah tersebut akan 
mendapatkan kembali dalam bentuk bagi hasil apabila 
ada penerimaan negaranya. Dana Bagi Hasil (DBH) 
diberikan kembali ke daerah penghasil dalam rangka 
mengatasi ketimpangan vertical (vertical imbalance) 
karena daerah penghasil mendapatkan eksternalitas 
sebagai dampak dari eksploitasi sumber daya alam 
tersebut. Daerah yang tidak memiliki sumber daya alam 
akan diberikan oleh pemerintah dalam bentuk DAU yang 
mana berfungsi sebagai horizontal imbalance. 

Berdasarkan Kinerja (By Performance); TKDD 
yang alokasinya ke daerah berdasarkan performance 
atau kinerja adalah Dana Insentif Daerah (DID). Setiap 
daerah memiliki kesempatan yang sama dan berupaya 
untuk mendapatkan insentif ini sesuai dengan kriteria 
yang telah ditentukan. Daerah dengan kinerja yang baik, 
salah satunya terkait pengelolaan keuangannya maka 
akan mendapatkan insentif dalam bentuk alokasi dana, 
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sebaliknya daerah yang kinerja kurang baik maka tidak 
akan mendapatkannya. 

Selain ketiga hal tersebut diatas, ada beberapa 
daerah yang menerima alokasi TKDD karena adanya 
peraturan perundang-undangan yang 
mengamanatkannya. Dana Otonomi Khusus (Dana 
Otsus) Provinsi Aceh sebagai amanat dari UU 11 Tahun 
2006 serta Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai 
amanat dari UU 21 Tahun 2001 serta Dana Keistimewaan 
(Dais) diberikan kepada Provinsi D.I. Yogyakarta 
berdasarkan UU 13 Tahun 2012. Hal-hal tersebut diatas 
yang dapat menentukan besar kecilnya alokasi TKDD 
yang akan diterima oleh daerah. 

 
INDIKATOR PILAR LINGKUNGAN YANG 
DIGUNAKAN 

Tujuan menjadikan Indikator TPB/SDGs Pilar 
Lingkungan sebagai Pertimbangan Dana Transfer 
Daerah sebenarnya sederha, yaitu memberikan motivasi 
kepada Pemerintah Daerah untuk lebih baik dalam 
memberikan layanan publik di sektor lingkungan hidup 
dan kehutanan.  

Beberapa indikator SDGs pilar lingkungan yang 
ketersediaan datanya bisa dipantau dan dapat menjadi 
pertimbangan untuk alokasi Dana Transfer berupa DAK, 
maupun Dana Insentif Daerah, diantaranya ialah : 
1. Indeks Kualitas Air di Daerah,  yang sejalan dengan 

upaya pencapaian Tujuan 6 SDGs, yaitu Menjamin 
Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan 
Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua 

2. Indeks Kualitas Udara di Daerah dan Indeks Kinerja 
Pengelolaan Sampah, yang sejalan dengan upaya 
pencapaian Tujuan 11 SDGs, yaitu Menjadikan 
Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tannguh dan 
Berkelanjutan 

3. Proporsi tutupan lahan berhutan, yang sejalan 
dengan upaya pencapaian Tujuan 15 SDGs, yaitu 
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan 
Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, 
Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan 
Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta 
Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati 

Secara Nasional, isu lingkungan hidup menjadi 
Bab penting dalam RPJMN 2020 – 2024. Berbagai 
program – kegiatan dan corrective action untuk 
meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 
mengurangi Laju Deforestasi, meningkatkan kinerja 
pengelolaan sampah dan konservasi SDA telah 
diformulasikan dalam berbagai skema pendanaan baik 
oleh APBN maupun Hibah luar negeri. 

 
PENERAPAN PADA DANA INSENTIF DAERAH 

Tingginya laju pertambahan penduduk dan 
pembangunan yang cenderung eksploitatif terhadap 
sumberdaya alam menyebabkan meningkatnya ancaman 
terhadap kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya 
hutan. Di sisi lain, dengan adanya pembagian 
kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 
urusan LHK bukan merupakan urusan prioritas 
pembangunan di daerah, sehingga berdampak pada 
rendahnya dukungan kebijakan dan anggaran untuk 
urusan pembangunan LHK di daerah. Hal tersebut 
merupakan salah satu faktor pemicu rendahnya kinerja 
pengelolaan LHK di daerah yang ditunjukkan dari 
rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di 
daerah tersebut. Pemerintah daerah menghadapi 
berbagai pilihan kebijakan pembangunan, yaitu 
melakukan pemanfaatan SDA yang intensif atau 
mengkonservasi dan mengurangi intensitas aktivitas 

pembangunan sehingga berdampak lingkungan yang 
rendah. Hal ini menimbulkan opportunity loss atau 
hilangnya kesempatan daerah mendapat manfaat 
ekonomi dari berkurangnya aktivitas pembangunan 
eksploitatif.   

Salah satu kebijakan insentif yang dapat 
digunakan untuk mendorong pemerintah daerah dalam 
pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan adalah 
kebijakan transfer fiskal antar-pemerintah berbasis 
indikator kinerja ekologi, dalam hal ini adalah Dana 
Insentif Daerah (DID).  Hal ini karena arah kebijakan DID 
secara umum berupaya memberikan reward 
(penghargaan/imbalan) kepada daerah yang berkinerja 
baik. Selain itu, penggunaan DID juga diharapkan dapat 
mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan 
prioritas daerah. Skema insentif berbasis ekologi 
diharapkan dapat memberikan reward kepada Pemda 
yang telah berhasil mengelola LHK dengan baik dan 
dapat memicu Pemda lain untuk meningkatkan kinerja 
pengelolaan LHK-nya sehingga dapat terjadi perbaikan 
kualitas LHK di tingkat tapak dan dapat sejalan dengan 
pembangunan nasional dan tujuan penyelenggaraan 
negara.  

Mekanisme insentif dengan indikator terkait 
lingkungan hidup dalam mekanisme DID adalah Dana 
Insentif Daerah (DID) Pengelolaan Sampah yang telah 
berjalan sejak tahun 2019. Mekanisme insentif ini 
memberikan reward kepada Pemda yang telah memiliki 
inovasi dan secara nyata dapat menurunkan jumlah 
timbulan sampahnya, dengan demikian diharapkan dapat 
memicu Pemda untuk meningkatkan partisipasi aktif dan 
pengembangan inovasi di dalam mengurangi timbulan 
sampah. Akan tetapi, permasalahan lingkungan hidup 
dan kehutanan yang dihadapi saat ini semakin kompleks.  

Berbagai bencana alam dan lingkungan akibat 
pembangunan dan eksploitasi SDA yang tidak 
berwawasan lingkungan banyak terjadi. Kerusakan 
lingkungan tersebut meliputi kerusakan komponen-
komponen lingkungan hidup penting seperti pencemaran 
air, udara maupun degradasi tanah/lahan yang 
berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. 
Berdasarkan justifikasi tersebut, diperlukan penguatan 
skema insentif lingkungan yang selama ini berjalan 
(skema DID dengan kriteria Pengelolaan Sampah), 
dengan lebih mempertimbangkan kinerja pengelolaan 
LHK sebagai parameter pengukuran kinerja Pemda 
terhadap pengelolaan LHK di tingkat tapak.  

Pemilihan indikator kinerja DID didasarkan pada 
prinsip dan syarat transfer DID yang telah ditetapkan oleh 
Kementerian Keuangan. Prinsip dasar transfer DID ke 
daerah adalah sebagai berikut: 

1) Berkeadilan: setiap daerah memiliki 
kesempatan yang sama untuk mencapai kinerja 
tersebut; 

2) Dapat diperbandingkan: mekanisme 
pengukuran sama untuk setiap daerah; 

3) Objektif: pengukuran kinerja tidak menimbulkan 
penafsiran ganda;   

4) Terukur: menggunakan data kuantitatif dan/atau 
kualitatif yang dapat dikuantitatifkan; 

5) Berkesinambungan: pengukuran dapat 
dilakukan setiap tahun; 

6) Akuntabel: data dapat diperoleh dari lembaga 
statistik pemerintah dan/atau 
kementerian/lembaga teknis yang berwenang.  

Sementara itu, syarat pemilihan indikator kinerja 
DID adalah: 

1) Tersedia variabel yang menunjukkan kinerja 
kategori yang akan dinilai; 

2) Data/Variabel harus tersedia setiap tahun; 



54 Sekretariat Jenderal

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3) Data/variabel tersedia di 542 pemerintah daerah 
(provinsi, kabupaten, dan kota); 

4) Terdapat instansi yang bertanggung jawab atas 
ketersediaan data. 

Hasil simulasi yang dilakukan oleh Nurfatriani dkk 
(2021) menunjukkan bahwa 4 provinsi dan 15 
kabupaten/kota memiliki nilai kinerja pembangunan LHK 
di atas nilai minimum yang ditetapkan dan berhak 
mendapat insentif DID bidang Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Provinsi yang berhak mendapatkan DID 
memiliki nilai yang tinggi untuk parameter kualitas lahan 
serta indikator pengelolaan sampah. Sementara itu, 
kabupaten yang berhak mendapatkan DID adalah 
kabupaten/kota yang memiliki indikator pengelolaan 
sampah dan Indeks Kualitas Udara yang tinggi, disusul 

oleh Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air. 
Hampir seluruh kabupaten yang berhak mendapat 
insentif DID memiliki nilai indikator pengelolaan sampah 
dan Indikator Kualitas Udara yang tinggi.  

Tujuan penerapan indikator SDGs pilar 
lingkungan dalam penyaluran TKDD ini sebenarnya 
sederha, yaitu memberikan motivasi kepada Pemerintah 
Daerah untuk lebih baik dalam memberikan layanan 
publik dibidang lingkungan hidup. Keberlanjutan 
lingkungan usaha dan investasi berarti keberlanjutan 
ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Untuk 
itu perhatian oleh Pemerintah Daerah terhadap 
pelayanan lingkungan dicerminkan melalui diterapkannya 
beberapa indikator pembangunan yang berbasis ekologi.  
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PIPPIB : AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM MENGAWAL 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 
 

Ahmad Faizan Bustomi 
 

 
Indonesia bersama 192 negara lain di Persatuan 
Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen melaksanakan 
pembangunan berkelanjutan untuk 2030 setelah agenda 
pembangunan global tahun 2015. (Alisjahbana & 
Murniningtyas, 2018) Tujuan pembangunan 
berkelanjutan adalah menjaga peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 
berkesinambungan, pembangunan yang menjaga 
kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang 
menjamin adanya serta terlaksananya tata kelola yang 
mampu menjaga peningkatan kualitas hidup antar 
generasi. Tujuan tersebut dibagi menjadi 17 tujuan 
pembangunan yaitu : (1) tidak adanya kemiskinan, (2) 
tidak adanya kelaparan, (3) kehidupan sehat dan 
sejahtera, (4) pendidikan berkualitas , (5) kesetaraan 
gender, (6) air bersih dan sanitasi layak , (7) energy 
bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan 
pertumbuhan ekonomi, (9) industry, inovasi, dan 
infrastruktur, (10) berkurangnya kesenjangan, (11) kota 
dan permukiman yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan 
produksi yang bertanggung jawab, (13) penanganan 
perubahan iklim, (14) ekosistem lautan, (15) ekosistem 
daratan, (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan 
yang tangguh, dan (17) kemitraan untuk mencapai 

tujuan. (Bappenas, 2020) 
Perubahan iklim merupakan salah satu isu global. 
Perubahan iklm berdampak lingkungan hidup manusia. 
Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change 
Working Group I (IPCC WG I) menunjukkan bahwa 
perubahan iklim semakin cepat terjadi, sebagai contoh 
peningkatan suhu permukaan lahan sebesar 1,090C 
pada tahun 2011-2020 dibanding tahun 1850-1900, 
peningkatan rerata hujan serta pola hujan maupun 
badai, hilangnya es di Laut Artik, peningkat suhu laut, 
serta kenaikan muka air laut yang meningkat menjadi 
3,7 mm/tahun di tahun 2011-2020 dibanding 1850-1900. 
Peningkatan perubahan terjadi akibat aktivitas manusia. 
Gambar 1 menunjukkan peningkatan suhu sejak tahun 
1850 hingga tahun 2020. Peningkatan suhu permukaan 
bumi di 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan 
yang lebih tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya. 
Prediksi IPCC WG I menunjukkan bahwa region Asia 
Tenggara akan mengalami kenaikan suhu ekstrem serta 
peningkatan curah hujan ekstrim beberapa tahun 
kedepan apabila kegiatan-kegiatan manusia yang 
mengakibatkan peningkatan perubahan iklim masih 
berjalan. 

 

 
 

Gambar 1 Peningkatan suhu bumi hingga tahun 2020 (IPCC, 2021) 
 
Indonesia tidak tinggal diam terhadap isu perubahan 
iklim. Sesuai amanah Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bangsa 
Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang bedasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 
keadilan social serta Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang 
Dasar tahun 1945 untuk menghormati hak setiap orang 
hidup salah satunya lingkungan hidup yang baik dan 
sehat, Indonesia menandatangai persetujuan paris 
dalam rangka menahan laju peningkatan, meningkatkan 
adaptasi perubahan iklim, ketahanan iklim, 
pembangunan yang menghasilkan emisi rendah, serta 
dukungan finansial konsisten untuk menjalankannya. 
Indonesia berkomitmen terhadap persetujuan ini 
dengan meratifikasi persetujuan paris ke Undang-
undang nomor 16 tahun 2016. Sebagai tindaklanjut 
komitmen, Indonesia menguraikan komitmen 
pencegahan peningkatan suhu permukaan lahan dalam 
National Determined Contribution. 
Terdapat 5 sektor utama yang digunakan sebagai dasar 
pengelompokan aksi mitigasi perubahan iklim dalam 

NDC untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, yaitu 
energi, kehutanan dan penggunaan lahan, pertanian, 
industrial process and production use (IPPU), pertanian, 
dan limbah. NDC Indonesia diserahkan tahun 2017 dan 
direvisi tahun 2021 sesuai dengan kondisi 
perkembangan penanganan emisi gas rumah kaca 
hingga tahun 2020. Pendetailan aksi tersebut tertuang 
dalam Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon 
and Climate Resilence (LTS- LCCR) 2050. Kebijakan 
untuk mitigasi perubahan iklim dibagi menjadi 4 sektor, 
yaitu energy, limbah, IPPU, serta pertanian dan 
kehutanan. 
Sektor pertanian dan kehutanan ditargetkan mampu 
mencapai karbon netral tahun 2030. Target optimis di 
sektor ini didukung oleh pencapaian Indonesia 
menurunkan angka deforestasi tahun 2019-2020 
sebesar 75,3% dari tahun angka deforestasi tahun 2018-
2019. Penurunan angka deforesasi tidak berjalan 
secara tiba-tiba. Penurunan deforestasi terjadi tiap 
periode sejak periode 2014-2015. Berbagai kebijakan 
sektor kehutanan tentu menjadi pendukung penurunan 
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ini, seperti perhutanan sosial, pengelolaan hutan 
produksi lestari, pengamanan kawasan konservasi, dan 

kebijakan lainnya, Perkembangan angka deforestasi 
dapat dilihat pada gambar 2 

 

 
Gambar 2 Perkembangan Angka Deforestasi Indonesia (hasil pengolahan, 2021) 

 
Berdasarkan Indonesia LTS-LCCR 2050, terdapat 
beberapa kebijakan untuk mewujudkan target emisi 
Indonesia sektor pertanian dan kehutanan tahun 2030, 
salah satu kebijakan tersebut adalah Instruksi Presiden 
(Inpres) nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian 
Pemberian Izin Baru pada Hutan Alam Primer dan 
Lahan Gambut. Sejarah Inpres 5 tahun 2019 diumulai 
sejak Inpres 10 tahun 2011 tentang penundaan 
pemberian izin baru. Penundaan pemberian izin baru 
ditinjau setiap 2 tahun sehingga terdapat beberapa 
inpres sebelum inpres 5 tahun 2019, yaitu inpres 6 
tahun 2013, inpres 8 tahun 2015, dan inpres 6 tahun 
2017. 
 
Tujuan penghentian pemberian izin baru ini adalah 
mencapai tata kelola hutan alam primer dan lahan 
gambut. Lahan gambut merupakan lahan basah yang 
menyimpan cadangan karbon. Berdasarkan informasi 
dari halaman resmi Direktorat Pengendalian Kerusakan 
Gambut, cadangan karbon Indonesia diperkirakan 
mencapai 46 giga ton atau 8-14% cadangan karbon 
dunia. Hutan terkait emisi karbon dapat menjadi sumber 
maupun tempat penyerapan. Berdasarkan data 
penutupan lahan tahun 2020, luas hutan alam primer 
Indonesia adalah 46,9 juta Ha atau 25% dari total 187,7 
Juta Ha. Sebelum mencapai tata kelola hutan alam 
primer dan lahan gambut, PIPPIB menahan 
pemanfaatannya agar emisi karbon mampu terkontrol. 
 

Dasar areal penghentian izin tertera dalam peta indikatif 
penghentian pemberian izin baru (PIPPIB) yang 
diamanahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan untuk direvisi 6 bulan sekali berkoordinasi 
dengan kementerian/lembaga lain. Penetapan peta 
dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dengan hasil koordinasi dari 
kementerian/lembaga lain. Sesuai dengan nomenklatur 
Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja, nama peta indikatif penghentian pemberian izin 
baru berubah menjadi Indikatif Penghentian Pemberian 
Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan 
Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan 
Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam 
Primer dan Lahan Gambut. Terdapat 3 kategori pada 
PIPPIB, yaitu Kawasan, Gambut, dan Primer. PIPPIB 
kawasan merupakan areal penghentian pada kawasan 
perlindungan kehutanan yang terdiri dari kawasan 
konservasi dan hutan lindung. PIPPIB gambut 
merupakan areal penghentian pada lahan gambut 
yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan. 
PIPPIB Primer adalah areal penghentian pada hutan 
alam primer baik di dalam maupun di luar kawasan 
hutan. Sejak inpres 10 tahun 2011 tentang penundaan 
pemberian izin baru telah dilakukan 18 kali revisi peta. 
Revisi mengakibatkan adanya penambahan dan 
pengurangan luasan areal PIPPIB. Perkembangan luas 
di tiap revisi dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3 Perkembangan Luas Areal PIPPIB (hasil pengolahan, 2021) 
 
Revisi dilakukan guna mengakomodir kegiatan 
pembangunan yang sesuai dengan ketentuan 
pengecualian kegiatan PIPPIB di Inpres 5 tahun 2019 
serta perbedaan kondisi lapangan. Pengecualian 
kegiatan dalam areal PIPPIB memberi kesempatan 
untuk tetap melaksanakan kegiatan pembangunan 
tanpa merusak lingkungan secara tidak terkontrol. 
Beberapa kegiatan yang termasuk dalam pengecualian 

di antaranya : pelaksanaan pembangunan nasional 
yang bersifat vital, restorasi ekosistem, kegiatan 
pertahanan dan keamanan negara, jalur evakuasi 
korban bencana alam, penyiapan pusat pemerintahan, 
infrastruktur proyek strategis nasional, dan prasarana 
penunjang keselamatan umum. Pelaksanaan 
pembangunan nasional yang bersifat vital terbatas pada 
kegiatan pembangunan fasilitas panas bumi, minyak 
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ini, seperti perhutanan sosial, pengelolaan hutan 
produksi lestari, pengamanan kawasan konservasi, dan 

kebijakan lainnya, Perkembangan angka deforestasi 
dapat dilihat pada gambar 2 

 

 
Gambar 2 Perkembangan Angka Deforestasi Indonesia (hasil pengolahan, 2021) 

 
Berdasarkan Indonesia LTS-LCCR 2050, terdapat 
beberapa kebijakan untuk mewujudkan target emisi 
Indonesia sektor pertanian dan kehutanan tahun 2030, 
salah satu kebijakan tersebut adalah Instruksi Presiden 
(Inpres) nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian 
Pemberian Izin Baru pada Hutan Alam Primer dan 
Lahan Gambut. Sejarah Inpres 5 tahun 2019 diumulai 
sejak Inpres 10 tahun 2011 tentang penundaan 
pemberian izin baru. Penundaan pemberian izin baru 
ditinjau setiap 2 tahun sehingga terdapat beberapa 
inpres sebelum inpres 5 tahun 2019, yaitu inpres 6 
tahun 2013, inpres 8 tahun 2015, dan inpres 6 tahun 
2017. 
 
Tujuan penghentian pemberian izin baru ini adalah 
mencapai tata kelola hutan alam primer dan lahan 
gambut. Lahan gambut merupakan lahan basah yang 
menyimpan cadangan karbon. Berdasarkan informasi 
dari halaman resmi Direktorat Pengendalian Kerusakan 
Gambut, cadangan karbon Indonesia diperkirakan 
mencapai 46 giga ton atau 8-14% cadangan karbon 
dunia. Hutan terkait emisi karbon dapat menjadi sumber 
maupun tempat penyerapan. Berdasarkan data 
penutupan lahan tahun 2020, luas hutan alam primer 
Indonesia adalah 46,9 juta Ha atau 25% dari total 187,7 
Juta Ha. Sebelum mencapai tata kelola hutan alam 
primer dan lahan gambut, PIPPIB menahan 
pemanfaatannya agar emisi karbon mampu terkontrol. 
 

Dasar areal penghentian izin tertera dalam peta indikatif 
penghentian pemberian izin baru (PIPPIB) yang 
diamanahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan untuk direvisi 6 bulan sekali berkoordinasi 
dengan kementerian/lembaga lain. Penetapan peta 
dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dengan hasil koordinasi dari 
kementerian/lembaga lain. Sesuai dengan nomenklatur 
Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja, nama peta indikatif penghentian pemberian izin 
baru berubah menjadi Indikatif Penghentian Pemberian 
Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan 
Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan 
Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam 
Primer dan Lahan Gambut. Terdapat 3 kategori pada 
PIPPIB, yaitu Kawasan, Gambut, dan Primer. PIPPIB 
kawasan merupakan areal penghentian pada kawasan 
perlindungan kehutanan yang terdiri dari kawasan 
konservasi dan hutan lindung. PIPPIB gambut 
merupakan areal penghentian pada lahan gambut 
yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan. 
PIPPIB Primer adalah areal penghentian pada hutan 
alam primer baik di dalam maupun di luar kawasan 
hutan. Sejak inpres 10 tahun 2011 tentang penundaan 
pemberian izin baru telah dilakukan 18 kali revisi peta. 
Revisi mengakibatkan adanya penambahan dan 
pengurangan luasan areal PIPPIB. Perkembangan luas 
di tiap revisi dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3 Perkembangan Luas Areal PIPPIB (hasil pengolahan, 2021) 
 
Revisi dilakukan guna mengakomodir kegiatan 
pembangunan yang sesuai dengan ketentuan 
pengecualian kegiatan PIPPIB di Inpres 5 tahun 2019 
serta perbedaan kondisi lapangan. Pengecualian 
kegiatan dalam areal PIPPIB memberi kesempatan 
untuk tetap melaksanakan kegiatan pembangunan 
tanpa merusak lingkungan secara tidak terkontrol. 
Beberapa kegiatan yang termasuk dalam pengecualian 

di antaranya : pelaksanaan pembangunan nasional 
yang bersifat vital, restorasi ekosistem, kegiatan 
pertahanan dan keamanan negara, jalur evakuasi 
korban bencana alam, penyiapan pusat pemerintahan, 
infrastruktur proyek strategis nasional, dan prasarana 
penunjang keselamatan umum. Pelaksanaan 
pembangunan nasional yang bersifat vital terbatas pada 
kegiatan pembangunan fasilitas panas bumi, minyak 

dan gas bumi, ketenagalistrikan, dan lahan untuk 
program kedaulatan pangan nasional dengan 
komoditas padi, tebu, jagung, sagu, kedelai, dan 
singkong. 
Peta hasil revisi dapat diakses secara publik. Akses 
terhadap peta dan surat keputusan penetapan melalui 

laman geoportal Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Masyarakat dapat mengunduh peta cetak 
tanpa memerlukan surat. Hal ini sebagai bentuk 
keterbukaan informasi terhadap publik. Gambar 4 
menunjukkan salah satu contoh peta cetak yang 
diunduh dari laman geoportal. 

 

 
Gambar 4 PIPPIB sebagian Wilayah Provinsi Riau (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021) 

 
Bukti manfaat dari kebijakan PIPPIB dapat dilihat dari 
kondisi deforestasi yang terjadi dalam Areal PIPPIB. 
Selama 10 tahun kebijakan PIPPIB berjalan, 
perkembangan deforestasi di dalam PIPPIB tiap tahun 
cenderung mengalami penurunan. Fluktuasi deforestasi 

di dalam PIPPIB terjadi pada periode 2011-2012 hingga 
2014-2015. Sejak tahun 2015 tidak terjadi kenaikan 
angka deforestasi hingga periode 2019-2020. Grafik 
perkembangan deforestasi di dalam dan di luar areal 
PIPPIB dapat dilihat pada gambar 5 

 

 
Gambar 5 Perkembangan Deforestasi di Terhadap PIPPIB (hasil pengolahan, 2021) 

 
Proporsi deforestasi dalam areal pippib cenderung 
memiliki persentase yang rendah. Berdasarkan hasil 
pengolahan data deforestasi terhadap PIPPIB tiap 12 
bulan, deforestasi tahunan dalam PIPPIB memiliki 

luasan kurang dari 30% dari total deforestasi tahunan. 
Proporsi luas deforestasi terhadap PIPPIB dapat dilihat 
pada gambar 6. 
 

 

 
 

Gambar 6 Proporsi Angka Deforestasi di Dalam dan di Luar PIPPIB (hasil pengolahan, 2021) 
 
PIPPIB sebagai salah satu kebijakan untuk mitigasi 
perubahan iklim tidak menghalangi pembangunan. 
Pengecualian yang telah tercantum dalam Inpres 5 
tahun 2019 memberi kesempatan tujuan pembangunan 

berkelanjutan tercapai tanpa menyebabkan kerusakan 
yang tidak terkontrol terhadap lingkungan dan fungsi 
bentang alam lahan gambut dan hutan alam primer. 
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EVALUASI PEMBANGUNAN DAS BERKELANJUTAN BERBASIS 
SISTEM MONITORING HUTAN NASIONAL – SIMONTANA 

 
 

Iid Itsna Adkhi 
 

 
PENDAHULUAN 
Pertumbuhan penduduk yang pesat seringkali 
menyebabkan pembangunan daerah yang tidak 
terkendali dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang 
berat. Pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan 
karakteristik lingkungan wilayahnya. Aspek ekonomi 
terkadang lebih ditonjolkan daripada kebutuhan sosial 
dan ekologi lingkungannya (Belinawati et al., 2018). 
Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat 
menyeimbangkan antara pemenuhan aspek lingkungan 
ekologi, sosial dan ekonomi (Parris, 2016). Dalam 
pemenuhan ketiga aspek ini diperlukan pula 
kelembagaan yang kuat agar pelaksanaannya dapat 
konsisten dan tercapai seluruh tujuan yang diharapkan 
(Pires et al., 2017). Kriteria kelembagaan ini merupakan 
bagian yang melingkupi dan mendukung seluruh aspek 
lingkungan berkelanjutan (Gambar 1). Aspek 
kelembagaan yang kuat dan terintegrasi akan 
memastikan sistem pembangunan dapat berjalan secara 
berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh 
pihak.  
 

 
Gambar 1. Kriteria pembangunan berkelanjutan (Pires et al., 

2017) 
 
Untuk dapat mengetahui keberlanjutan suatu 
pembangunan diperlukan penentuan kriteria, indikator 
dan tujuan yang jelas dan terukur. Dengan penetapan ini 
maka proses pembangunan dapat dilaksanakan secara 
tepat dan terarah. Di Indonesia, perencanaan 
pembangunan berkelanjutan diatur dalam Peraturan 
Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 
Kebijakan ini mengadopsi kriteria dan indikator dari 
Sustainable Development Goals (SDG’s) yang telah 
disepakati di PBB. Dengan adanya peraturan ini maka 
perencanaan pembangunan, baik di Pusat maupun di 
Daerah harus dapat terintegrasi untuk mencapai tujuan 
yang ditentukan. 
Dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, 
partisipasi dan peran serta seluruh pemangku 
kepentingan menjadi penting agar perencanaan dapat 
bersifat inklusif dan dapat dilaksanakan bersama (PAGE, 
2016). Partisipasi dan peran aktif masyarakat diperlukan 

untuk dapat menjaring dan mewadahi semua 
kepentingan yang ada. Walaupun memiliki program kerja 
yang beragam, setiap pemangku kepentingan harus 
mempunyai persepsi yang sama dalam pencapaian 
tujuan pembangunan berkelanjutan.  
 
PEMBANGUNAN DAS 
BERKELANJUTAN 
Perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan 
kondisi dan potensi wilayah yang ada. Konsep 
pembangunan yang sukses diterapkan di satu lokasi bisa 
jadi tidak dapat berjalan di lokasi lain. Dari segi ekologi, 
cakupan rencana pembangunan wilayah perlu 
dicocokkan dengan batas-batas bentang lahan yang ada. 
Batas bentang lahan dapat digambarkan dari daerah 
yang memiliki tata air yang sama yaitu batas daerah aliran 
sungai (DAS). Batas DAS tidak hanya menjadi pembatas 
pengelolaan lahan, air dan habitat, namun juga termasuk 
sumber daya lain di dalamnya seperti keberadaan aspek 
sosial dan ekonomi masyarakatnya (Wang et al., 2016).  
Keberlanjutan pembangunan di wilayah DAS sangat erat 
berhubungan dengan fungsi DAS sebagai penyedia jasa 
lingkungan. Jasa lingkungan ini merujuk pada daya 
dukung dan daya tampung lingkungan yang ada di DAS 
(Sriyana, 2018). Fungsi DAS dalam pengelolaan air 
berpengaruh dalam pengendalian bencana terutama 
banjir. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir perlu 
disesuaikan dengan kondisi fisik di lapangan. Di bagian 
hulu, penguatan proses pengisian air tanah perlu 
ditingkatkan agar air larian yang dihasilkan dapat 
minimal. Proses pengisian air tanah ini dapat dilakukan 
secara alami maupun buatan. Penguatan rehabilitasi 
lahan dengan vegetasi yang tepat merupakan salah satu 
solusi untuk mengurangi air larian (Mugume et al., 2015). 
Konsep teknis lainnya dapat dilaksanakan dengan 
pembangunan sumur resapan/biopori (Mukarromah et 
al., 2018).  
 
SIMONTANA 
Sistem Pemantauan Hutan Nasional atau lebih dikenal 
dengan Sistem Monitoring Hutan Nasional 
(SIMONTANA) merupakan sistem yang dikembangkan 
oleh Direktorat Inventarsisasi dan Pemantauan Sumber 
Daya Hutan (Dit IPSDH) pada Direktorat Jenderal 
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) 
untuk memantau kondisi biogeofisik suatu wilayah. 
Sistem ini dapat diakses melalui laman 
https://nfms.menlhk.go.id/. SIMONTANA dibangun sejak 
awal abad 21 sebagai bentuk pengembangan dari Proyek 
inventarisasi hutan NFI (National Forest Inventory) di 
tahun 90-an. Sistem ini terus mengalami perkembangan 
sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada. Saat ini 
sistem pemantauan hutan telah terintegrasi dan menjadi 
bagian dari struktur organisasi Dit IPSDH (Dit IPSDH, 
2020).  
SIMONTANA menyediakan informasi kondisi biogeofisik 
terutama series data penutupan lahan sejak tahun 1990 
hingga saat ini. Di awal periode, data penutupan lahan 
hanya diproduksi pada periode tahun 1990 dan 1996. 
Sejak tahun 2000 data tersedia setiap tiga tahunan dan 
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sejak 2011 hingga saat ini tersedia data penutupan lahan 
tahunan (Dewi, 2020). Pada periode awal, saat sistem 
mulai dibangun, data citra satelit yang merupakan 
sumber data utama, adalah data yang sangat mewah dan 
mahal. Citra satelit harus dibeli dengan anggaran yang 
cukup besar dan kondisinya pun belum tentu memiliki 
kualitas yang baik. Pada tahun 2008 USGS (U.S. 
Geological Survey) menyediakan data citra Landsat 
secara gratis. Hal ini menjadi sebuah lompatan besar 
karena data citra dapat diperoleh secara mudah dan 
proses penyediaan data penutupan lahan dapat menjadi 
semakin akurat dan detail.  
Proses produksi data penutupan lahan melibatkan 
banyak pihak seperti Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai penyedia data citra 
satelit dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai 
penyedia data Peta Dasar. Selain Dit IPSDH sebagai 
walidata dan koordinator pelaksana, proses identifikasi 
citra melibatkan 22 Balai Pemantapan Kawasan Hutan 

(BPKH) yang merupakan UPT Ditjen PKTL. Pelibatan 
BPKH tentunya untuk memberikan informasi kondisi 
lapangan agar data yang dihasilkan semakin terpercaya. 
Dari perhitungan akurasi terhadap data penutupan lahan, 
nilai akurasi terus mengalami perbaikan dari tahun ke 
tahun (Tosiani, 2020). 
 
PENGAPLIKASIAN SIMONTANA 
UNTUK EVALUASI PEMBANGUNAN 
DAS BERKELANJUTAN  
Pengaplikasian SIMONTANA bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi aspek dan indikator 
keberlanjutan pembangunan di wilayah DAS Cisadane. 
Evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui kondisi sosial, 
ekonomi, lingkungan dan kelembagaan (Tabel 1), 
sehingga setiap pemangku kepentingan di wilayah ini 
dapat menentukan arah dan strategi pembangunan yang 
tepat bagi keberlanjutan DAS.  

 
Tabel 1. Parameter keberlanjutan pembangunan DAS  

Aspek  Indikator Data SDG’s 

Lingkungan 

Luas vegetasi alami Peta penutupan hutan lahan kering primer, 
hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove 
primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa 
primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, 
semak belukar, semak belukar rawa dan 
savana/padang rumput tahun 2020 (sumber: 
SIMONTANA) 

Tujuan 6, 11, 
12, 13, 14 dan 
15 

Curah hujan Curah hujan tahunan (Raharjo et al., 2018) 

Sosial 

Luas permukiman Peta penutupan permukiman, bandara, 
transmigrasi tahun 2020 (sumber: 
SIMONTANA) Tujuan 1, 2, 3, 

4 dan 5 Kepadatan penduduk Jumlah penduduk Indonesia dan kepala 
keluarga (sumber: Kemendagri) 

Kualitas sumber daya 
manusia 

Indeks Pembangunan Manusia/IPM (sumber: 
BPS) 

Ekonomi 

Pendapatan perkapita Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per 
Kapita Provinsi (sumber: BPS)  Tujuan 7, 8, 9, 

10 dan 17 Luas lahan pertanian Peta penutupan perkebunan, pertanian lahan 
kering, pertanian campur, sawah dan tambak 
tahun 2020 (sumber: SIMONTANA) 

Kelembagaan 
Peraturan  Kebijakan pemerintah pusat dan daerah di 

lokasi studi Tujuan 16 Pemangku kepentingan Instansi yang terlibat dalam pengelola wilayah 
DAS (Ianah et al., 2020) 

(olahan Penulis) 
 
4.1 Aspek Lingkungan 
Tutupan vegetasi alami di wilayah DAS Cisadane terus 
mengalami penurunan luasan dari tahun ke tahun (Tabel 
2). Selama 30 tahun, luas tutupan vegetasi alami 
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sejak 2011 hingga saat ini tersedia data penutupan lahan 
tahunan (Dewi, 2020). Pada periode awal, saat sistem 
mulai dibangun, data citra satelit yang merupakan 
sumber data utama, adalah data yang sangat mewah dan 
mahal. Citra satelit harus dibeli dengan anggaran yang 
cukup besar dan kondisinya pun belum tentu memiliki 
kualitas yang baik. Pada tahun 2008 USGS (U.S. 
Geological Survey) menyediakan data citra Landsat 
secara gratis. Hal ini menjadi sebuah lompatan besar 
karena data citra dapat diperoleh secara mudah dan 
proses penyediaan data penutupan lahan dapat menjadi 
semakin akurat dan detail.  
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penyedia data Peta Dasar. Selain Dit IPSDH sebagai 
walidata dan koordinator pelaksana, proses identifikasi 
citra melibatkan 22 Balai Pemantapan Kawasan Hutan 

(BPKH) yang merupakan UPT Ditjen PKTL. Pelibatan 
BPKH tentunya untuk memberikan informasi kondisi 
lapangan agar data yang dihasilkan semakin terpercaya. 
Dari perhitungan akurasi terhadap data penutupan lahan, 
nilai akurasi terus mengalami perbaikan dari tahun ke 
tahun (Tosiani, 2020). 
 
PENGAPLIKASIAN SIMONTANA 
UNTUK EVALUASI PEMBANGUNAN 
DAS BERKELANJUTAN  
Pengaplikasian SIMONTANA bertujuan untuk 
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SIMONTANA) 

Tujuan 6, 11, 
12, 13, 14 dan 
15 

Curah hujan Curah hujan tahunan (Raharjo et al., 2018) 

Sosial 

Luas permukiman Peta penutupan permukiman, bandara, 
transmigrasi tahun 2020 (sumber: 
SIMONTANA) Tujuan 1, 2, 3, 

4 dan 5 Kepadatan penduduk Jumlah penduduk Indonesia dan kepala 
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Kualitas sumber daya 
manusia 

Indeks Pembangunan Manusia/IPM (sumber: 
BPS) 
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Kapita Provinsi (sumber: BPS)  Tujuan 7, 8, 9, 

10 dan 17 Luas lahan pertanian Peta penutupan perkebunan, pertanian lahan 
kering, pertanian campur, sawah dan tambak 
tahun 2020 (sumber: SIMONTANA) 

Kelembagaan 
Peraturan  Kebijakan pemerintah pusat dan daerah di 

lokasi studi Tujuan 16 Pemangku kepentingan Instansi yang terlibat dalam pengelola wilayah 
DAS (Ianah et al., 2020) 

(olahan Penulis) 
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Keberadaan vegetasi alami sebagai areal perlindungan di 
kawasan urban diperlukan selain untuk meningkatkan 

ketahanan terhadap bencana banjir, juga sebagai usaha 
pengelolaan air tanah untuk peningkatan daya dukung 

lingkungan (Schuch et al., 2017). Areal lindung dengan 
tutupan vegetasi berpohon sangat penting dalam 
menyusun struktur penutupan lahan suatu wilayah. 
Dengan penutupan lahan yang baik, tata air akan 
terkelola secara optimal (Wu et al., 2018). Sebagai 
sebuah sistem hidrologi, DAS memerlukan tutupan 

vegetasi minimal untuk dapat melaksanakan fungsinya 
dengan baik. Keberlanjutan hidrologi DAS memerlukan 
luas hutan sekurang-kurangnya 30%-40% pada bagian 
hulunya (Tarigan et al., 2018). Walaupun angka minimum 
kecukupan ini bisa berlaku lain di tempat dengan 
karakteristik berbeda. 

 
 

   
Gambar 2. Peta penutupan lahan di wilayah DAS Cisadane (A) tahun 1990 dan (B) tahun 2020 (sumber: SIMONTANA, olahan Penulis) 

 
Bila dibandingkan dengan luas Kawasan hutan di wilayah 
DAS Cisadane (Tabel 3), penutupan vegetasi alami pada 
tahun 2020 memiliki persentase 82,6%. Hal ini 
menunjukkan bahwa, Kawasan hutan di wilayah DAS 

memiliki 17,4% penutupan yang diakibatkan oleh aktivitas 
manusia. Hal ini bisa menunjukkan adanya kegiatan 
perambahan atau penggunaan lahan selain untuk 
keperluan kehutanan dan perlindungan. 

 
 
Tabel 3. Luas Kawasan hutan dan wilayah Provinsi di DAS Cisadane (dalam hektar) 

Status Lahan Provinsi Luas Total 
DKI Jakarta Banten Jawa Barat 

Kawasan Hutan  733 29.771      30.504  
Bukan Kawasan Hutan 180 39.092 83.778    123.050  

Jumlah 180 39.825 113.548    153.554  
(sumber: KLHK; olahan Penulis) 
 
Curah hujan di wilayah DAS Cisadane termasuk dalam 
tingkatan yang sangat tinggi (Tabel 4). Rataan curah 
hujan di Indonesia adalah 2.702 mm/tahun dan masih di 
bawah rataan Papua Nugini (3.142 mm/tahun) dan 
Kolumbia (3.240 mm/tahun) (The World Bank, 2021). 

Nilai curah hujan DAS Cisadane juga masih lebih tinggi 
bila dibandingkan dengan kondisi curah hujan di wilayah 
tenggara Brazil yaitu 1.291 mm/tahun (da Costa et al., 
2019).  

 
Tabel 4. Curah hujan tahunan di DAS Cisadane (dalam mm) 

Tahun 
Stasiun Pengamatan 

Rataan Karacak  
(hulu barat) 

Pasir Jaya  
(hulu timur) 

Pasar Baru 
(hilir) 

2008 4.228 3.471 1.386         3.028  
2009 4.023 4.376 1.852         3.417  
2010 5.118 6.081 1.966         4.388  
2011 2.142 2.674 1.333         2.050  
2012 2.944 2.964 1.304         2.404  
2013 3.973 3.818 2.359         3.383  
2014 4.370 4.162 1.659         3.397  
2015 1.708 4.261 645         2.205  

Keterangan
Batas Provinsi

Penutupan Lahan
Vegetasi alami

Lahan pertanian

Lahan terbangun

Lainnya
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2016 7.737 4.008 1.856         4.534  
2017 3.808 3.351 1.369         2.843  

(Raharjo et al., 2018) 
 
Dengan tingkat curah hujan yang tinggi, keberadaan 
penutupan vegetasi alami menjadi penting. Kondisi 
penutupan dan penggunaan lahan mempengaruhi 
kemampuan lahan dalam penyerapan air ke dalam tanah 
(Nugroho et al., 2019). Tutupan vegetasi yang rendah 
ditambah dengan topografi areal yg curam akan 
meningkatkan resiko erosi tanah dan aliran permukaan 
(El Mouatassime et al., 2019). Daerah yang tidak memiliki 
tutupan vegetasi akan lebih kesulitan menyerap air jika 
dibandingkan dengan wilayah bervegetasi. Areal yang 
bertutupan pohon juga memiliki kemampuan menyerap 
air lebih baik dari pada yang daerah yang hanya 
berpenutupan semak atau rerumputan (Rodgers et al., 
2018). Areal yang ditutupi oleh lahan terbangun seperti 
perumahan dan kawasan industri maupun lahan 
pertanian akan memiliki aliran permukaan yang tinggi 
(Setyorini et al., 2017). Wilayah dengan potensi air larian 
yang tinggi akan memiliki kerentanan banjir yang semakin 
tinggi pula (Lee & Choi, 2018). 
 
4.2 Aspek Sosial 
Wilayah DAS Cisadane memiliki jumlah penduduk cukup 
tinggi. Pola pembangunan permukiman di wilayah DAS 

Cisadane menunjukkan bahwa peningkatan lahan 
terbangun banyak terjadi di daerah Kota Tangerang 
Selatan (Gambar 2) dan juga menyebabkan 
pertumbuhan permukiman pula ke wilayah Kabupaten 
Bogor. Hal ini berhubungan dengan lahirnya Kota 
Tangerang Selatan, yang yang merupakan pemekaran 
dari Kabupaten Tangerang, di Tahun 2008. Dengan 
pemekaran Kota ini, pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan wilayah menjadi semakin pesat dan luas 
lahan permukiman semakin tinggi (Aminah et al., 2019). 
Ditambah lagi tahun 2011 Kereta listrik Jabodetabek 
mengalami revitalisasi di beberapa trayek, sehingga 
tingkat hunian di sekitar jalur kereta api listrik semakin 
tinggi (KAI Commuter, 2021).  
Potensi sumber daya manusia di wilayah DAS Cisadane 
cukup tinggi. Ketiga Provinsi di wilayah DAS memiliki nilai 
IPM di atas rataan Indonesia di tahun 2020 (Tabel 5). 
Dengan nilai yang tinggi ini maka kualitas SDM di wilayah 
ini tentunya mempunyai kompetensi yang unggul dan 
mampu bersaing dengan daerah lain. Nilai IPM yang 
tinggi ini juga seharusnya dapat meningkatkan 
keberlanjutan pembangunan DAS Cisadane (Varis et al., 
2019).  

 
Tabel 5. Indeks Pembangunan Manusia pada Ketiga Provinsi di Wilayah DAS Cisadane (dalam %) 

Provinsi Tahun 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DKI Jakarta 76,98 77,53 78,08 78,39 78,99 79,60 80,06 80,47 80,76 80,77 
Jawa Barat 66,67 67,32 68,25 68,80 69,50 70,05 70,69 71,30 72,03 72,09 
Banten 68,22 68,92 69,47 69,89 70,27 70,96 71,42 71,95 72,44 72,45 

Indonesia 67,09 67,70 68,31 68,90 69,55 70,18 70,81 71,39 71,92 71,94 
(Sumber: BPS) 
 
4.3 Aspek Ekonomi 
Distribusi pendapatan per kapita di wilayah DAS sangat 
tidak merata apabila dilihat dalam nilai rataan Provinsi 
(Tabel 6). Hal ini dikarenakan nilai PDRB per kapita di DKI 
Jakarta yang sangat tinggi, tertinggi di Indonesia pada 
tahun 2018. Pembandingan nilai PDRB per kapita 
mungkin akan lebih proporsional apabila perbandingan 
dilakukan antar wilayah di Jabodetabek. Dari data 
penutupan lahan (Tabel 2) menunjukkan bahwa luas 

lahan pertanian menurun dan banyak areal yang berubah 
menjadi lahan terbangun (Gambar 3). Hilangnya lahan 
pertanian, yang merupakan akibat dari pertumbuhan 
kota, dapat pula digunakan untuk menunjukkan 
perubahan pola hidup masyarakat (Hassan & 
Southworth, 2017). Penghasilan masyarakat yang 
awalnya mayoritas bergantung pada usaha pertanian 
mulai berubah menjadi usaha manufaktur dan usaha jasa 
(Amirapu et al., 2019).  

 
Tabel 6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita per tahun di Ketiga Provinsi di Wilayah DAS Cisadane 

(dalam Ribu Rupiah) 

Provinsi 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

DKI Jakarta 111.529 125.534 138.858 155.154 174.914 195.432 210.075 228.003 247.679 
Jawa Barat 20.975 23.251 25.272 27.767 30.107 32.648 34.894 37.223 40.273 
Banten 25.398 27.977 30.202 32.992 36.629 40.091 42.440 45.276 48.370 

(Sumber: BPS) 
 
4.4 Aspek Kelembagaan 
Penataan wilayah DAS Cisadane diatur dalam Rencana 
Tata Ruang dan Wilayah Provinsi. Di wilayah Banten 
berlaku Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, 

di wilayah Jawa barat diatur dalam Peraturan Daerah 
Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 
dan untuk wilayah Jakarta ditetapkan Peraturan Daerah 
DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah 2030. Karena lokasi DAS Cisadane yang 
lintas wilayah Provinsi maka diterbitkan Peraturan 
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4.4 Aspek Kelembagaan 
Penataan wilayah DAS Cisadane diatur dalam Rencana 
Tata Ruang dan Wilayah Provinsi. Di wilayah Banten 
berlaku Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, 

di wilayah Jawa barat diatur dalam Peraturan Daerah 
Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 
dan untuk wilayah Jakarta ditetapkan Peraturan Daerah 
DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah 2030. Karena lokasi DAS Cisadane yang 
lintas wilayah Provinsi maka diterbitkan Peraturan 

Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata 
Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur. Penetapan 
Kawasan hutan di wilayah Provinsi Banten diatur dalam 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-II/1999 
dan untuk Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003. 
Pengaturan pembangunan wilayah DAS tidak hanya 
pada pengelolaan lahan saja. Pengelolaannya juga 
termasuk dalam hal pengelolaan sungai dan rehabilitasi 
lahan. Pengelolaan sungai ini merupakan salah satu 
bagian pemanfaatan sumber daya air di wilayah DAS 
sebagai satu kesatuan wilayah hidrologis. Pengelolaan 
yang terintegrasi bertujuan untuk mengatur kualitas dan 
kuantitas air (Thompson et al., 2017), penyediaan air 
bersih (Cutts et al., 2018), pengendalian bencana banjir 
(McClymont et al., 2019) dan juga sebagai bentuk 
konservasi lahan untuk perlindungan lingkungan (W. Gao 
et al., 2018). Sungai dan DAS sebagian besar berada 
pada lintas batas administratif, sehingga dibutuhkan 
institusi pengelola dari tingkat pusat hingga ke daerah 
agar dapat dikelola dengan baik (X. Gao et al., 2019).  
Fokus pengelolaan DAS secara garis besar dibagi dalam 
pengelolaan aliran sungai dan pengelolaan tutupan lahan 
di seluruh wilayah DAS. Sebagai contoh di Indonesia 
pengelolaan aliran sungai di awasi oleh Balai Wilayah 
Sungai, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 
Pengelolaan dan rehabilitasi lahan (terutama Kawasan 
hutan lindung) di wilayah DAS menjadi kewenangan Balai 
Pengelolaan DAS yang merupakan UPT dari KLHK. 
Pengelolaan wilayah DAS juga dapat dibedakan antara 
kewenangan Pusat/Nasional dengan kewenangan pada 
tingkat daerah (Ianah et al., 2020). 
 
4.5 Strategi Pembangunan DAS Berkelanjutan  
Dengan potensi dan tantangan yang cukup beragam, 
pembangunan di DAS memerlukan perencanaan yang 
tepat, inklusif dan partisipatif agar dapat mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan pembangunan 
berkelanjutan di DAS Cisadane harus difokuskan pada 

aspek lingkungan, sosial dan ekonomi dengan penguatan 
kelembagaan dalam implementasinya. Pembangunan 
DAS Cisadane membutuhkan beberapa kebijakan 
terutama untuk mengarus-utamakan aspek-aspek 
keberlanjutan. DAS Cisadane memiliki modal sosial dan 
ekonomi yang cukup baik. Hal ini salah satunya karena 
pengaruh pertumbuhan perkotaan di wilayah 
Jabodetabek yang cukup signifikan. Keberadaan 
peraturan lintas Provinsi juga menambah penguatan 
aspek kelembagaan yang ada di wilayah tersebut 
(Jovovic et al., 2017). Dengan aturan lintas batas, maka 
proses pembangunan di wilayah DAS diharapkan dapat 
terintegrasi dan tidak kontra kepentingan.  
Untuk penguatan aspek lingkungan, diperlukan arah 
kebijakan untuk mengkonservasi areal bervegetasi alami 
agar tidak dikonversi menjadi lahan lainnya. Pengkayaan 
vegetasi dan rehabilitasi lahan perlu didorong untuk 
meningkatkan luas areal bervegetasi. Luasan areal 
bervegetasi ini seharusnya dapat sesuai dengan luas 
Kawasan hutan yang ada di wilayah DAS. Dengan 
penambahan areal bervegetasi ini maka keberlanjutan 
pembangunan DAS dapat dicapai.  
 
KESIMPULAN  
Keberadaan SIMONTANA sebagai penyedia data 
penutupan lahan yang akurat, detail dan terkini sangat 
membantu dalam pemantauan hutan dan lahan di suatu 
wilayah. Data-data dari sistem ini dapat memberikan 
evaluasi kondisi biogeofisik karena data yang digunakan 
merupakan data series sejak lebih dari 30 tahun yang 
lalu. Dengan memadukan SIMONTANA dengan data dari 
sumber lain tentunya akan memberikan informasi yang 
holistik melingkupi seluruh aspek pembangunan 
berkelanjutan seperti aspek sosial, ekonomi, lingkungan 
dan kelembagaan. Penggunaan data yang tepat dan 
akurat dalam perencanaan pembangunan harus sesuai 
dengan kondisi masing-masing wilayah untuk mencapai 
tujuan pembangunan berkelanjutan.  
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SAPAHARI: SATU PETA UNTUK HUTAN LESTARI MENUJU AGENDA SDGS 2030 DAN 
INDONESIA EMAS 2045 

 
 

Doni Nugroho 
 
 

“Saya ingin menekankan pentingnya satu data dalam proses pengambilan kebijakan yang tepat dan juga dalam 
membangun kepercayaan atas data yang dikeluarkan Pemerintah, baik oleh masyarakat maupun dunia internasional”. 

(Bapak Presiden Joko Widodo, 2 Juni 2020) 
 
PENDAHULUAN 

SATU PETA menjadi suatu keharusan dan 
keniscayaan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Presiden 
RI diatas, bahwa betapa pentingnya ketersediaan data, 
diantaranya untuk mendukung Visi Indonesia 2045 yaitu 
Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur yang dapat dicapai 
dengan 4 pilar pembangunan, yaitu Pembangunan 
Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, 
Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan 
Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan 
(Bappenas, 2019). Untuk meningkatkan efektivitas 
perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan 4 pilar 
Sustainable Development Goals/SDGs1 (ekonomi, sosial, 
lingkungan, serta hukum dan tata kelola), maka Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) harus dilakukan 
menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan 
spasial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional.  

Menurut Nurlambang (2021), RPJMN Hijau dan 
Pembangunan Rendah Karbon dalam rangka SDGs akan 
mengutamakan pembangunan berkelanjutan, dengan 
mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sumber 
daya alam (SDA) serta mewujudkan keseimbangan 
antara target pembangunan ekonomi, penurunan tingkat 
kemiskinan, dan penurunan emisi gas rumah kaca yang 
pasti membutuhkan integrasi data nasional. Oleh karena 
itu, ketersediaan data (geospasial2 dan non geospasial) 
yang akurat, terkini, terintegrasi dan mudah diakses 
menjadi hal yang sangat penting dan utama untuk 
meningkatkan efektivitas dan ketepatan perencanaan 
pembangunan berkelanjutan terutama untuk mengatasi 
kesenjangan pembangunan antar wilayah dan 
perencanaan wilayah berbasis spasial menuju agenda 
SDGs 2030 dan Indonesia Emas 2045.  

Tulisan ini membahas tata kelola satu peta atau 
Informasi Geospasial (IG) dalam Jaringan Informasi 
Geospasial (JIG) KLHK untuk mendukung pelaksanaan 
percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) sehingga dapat 
digunakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda 
sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan 
berkelanjutan agenda SDGs 2030 beserta pemantauan 
dan evaluasinya, khususnya KLHK dalam mendukung 
pembangunan pilar lingkungan agar tercapai pengelolaan 
SDA dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai 
penyangga seluruh kehidupan menuju Indonesia Emas 
2045. 

 

 
 

A. SATU PETA PADA JIG KLHK UNTUK TATA 
KELOLA HUTAN LESTARI MENUJU AGENDA 
SDGS 2030  

Dalam rangka mendukung Agenda SDGs, 
dimana kesepakatan pembangunan baru akan 
mendorong perubahan yang bergeser ke arah 
pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi 
manusia dan kesetaraan untuk mendukung 
pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, 
maka diperlukan adanya acuan satu peta untuk 
menghasilkan IG berkualitas dari setiap K/L. Beberapa 
contoh akibat tidak adanya satu peta adalah terjadi konflik 
di perbatasan wilayah yaitu antar dua kepala daerah 
menerbitkan ijin di lokasi yang sama; sengketa tanah 
akibat tumpang tindih lebih dari satu jenis perijinan dan 
pemanfaatan lahan pada lokasi yang sama; 
pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang, dan 
ketidakselarasan antara tata ruang wilayah 
provinsi/kab/kota dengan kawasan hutan, yang pada 
akhirnya dapat menghambat keberlanjutan 
pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup 
(Sekretariat Percepatan KSP, 2020).  

Menurut Marfai (2021) yang dimodifikasi 
penulis, IG memiliki peran strategis dalam penyediaan 
informasi secara spasial (darat, laut, udara) baik 
mengenai potensi SDA misalnya untuk pengembangan 
pariwisata, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan 
hutan, perhutanan sosial, permukiman, industri, 
pelayanan umum, dan infrastruktur bagi kesejahteraan 
rakyat, maupun informasi mengenai resiko terhadap 
rawan bencana, keberadaan kawasan lindung dan 
konservasi, ruang terbuka hijau, sempadan sungai, dan 
cagar budaya serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
untuk mewujudkan capaian agenda SDGs, yaitu 
keseimbangan antara livable environment, social equity 
dan inclusive economy. IG mampu memberikan 
pengetahuan mengenai hubungan antar faktor yang 
membentuk pola kejadian masa lampau, serta 
memberikan pilihan keputusan dan arahan kebijakan di 
masa depan. IG yang terintegrasi menyediakan layanan 
informasi yang menghubungkan dan menyederhanakan 
alur kerja dan kolaborasi antar pemangku kepentingan 
dalam pengambilan keputusan secara bersama untuk 
merancang pembangunan berkelanjutan dan masa 
depan inklusif. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk 
mendukung agenda SDGs, setiap K/L dan Pemda tak 
terkecuali KLHK pasti menggunakan IG sebagai dasar 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan, sehingga diperlukan referensi geospasial 
yang seragam dalam bentuk satu peta yang akurat dan 
akuntabel yang digunakan oleh seluruh pemangku 
kepentingan. Pemerintah telah menetapkan KSP melalui 
Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang 
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Percepatan Pelaksanaan KSP pada Tingkat Ketelitian 
Peta Skala 1:50.000 junto Perpres Nomor 23 tahun 2021, 
serta kebijakan Satu Data Indonesia (SDI)  melalui 
Perpres Nomor 39 Tahun 2019. KSP merupakan arahan 
strategis dalam mewujudkan Satu Peta yang mengacu 
pada satu referensi geospasial, satu standar, satu 
basisdata, dan satu geoportal yang disusun oleh 
walidata Informasi Geospasial Tematik (IGT)3 dari K/L 
dan Pemda yang dapat dimanfaatkan bersama melalui 
portal KSP, kemudian diintegrasikan dengan portal SDI. 

Sebelumnya telah diterbitkan Perpres Nomor 27 
tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial 
Nasional (JIGN). JIGN merupakan satu sistem 
penyelenggaraaan pengelolaan DG secara bersama, 
tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta 
berdayaguna, dimana KLHK merupakan salah satu 
simpul jaringan dalam JIGN. JIGN menjadi sarana 
pertukaran dan penyebarluasan DG yang 
diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi 
berbasis elektronik diantaranya untuk mendukung 
pelaksanaan percepatan KSP. 

Sebagai tindak lanjut Perpres 27/2014, 
diundangkan Peraturan Menteri LHK Nomor 
P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang JIG lingkup 
KLHK, yang menetapkan Unit Kliring4 DG dan IG adalah 
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya 
Hutan (IPSDH), serta walidata5 adalah setiap Unit kerja 
setingkat Eselon II lingkup KLHK. Pasca Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah 
diterbitkan PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Kehutanan yang mengamanatkan 
untuk melakukan pemantauan kawasan hutan dan 
penutupan hutan melalui Sistem Informasi Kehutanan 
yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Spasial 
Kehutanan. 

Direktorat IPSDH menyelenggarakan 78 IGT 
yang bersumber dari 34 walidata didalam basis data 
geospasial untuk menjamin tersedianya IGT pada JIG 
KLHK yang terintegrasi dengan JIGN. Ketersediaan IGT 
selain untuk mendukung percepatan KSP, juga untuk 
mencapai agenda SDGs 2030 menuju Indonesia Emas 
2045. Berdasarkan Kementerian LHK (a, 2020) yang 
dimodifikasi penulis, berbagai output kegiatan KLHK yang 
berkontribusi terhadap pencapaian seluruh goals dalam 
agenda SDGs yang tertuang dalam RPJMN tidak bisa 
dipungkiri pasti menggunakan IGT bersumber dari JIG 
KLHK baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi maupun pelaporan. 

 

 
Gambar 1 Ilustrasi Konfigurasi JIG KLHK 

 
Melalui JIG KLHK yang dikelola oleh SDM dengan 

kelembagaan yang kuat dan telah ditetapkan, 

 
 
 

memungkinkan penyelenggaraan IGT secara bersama, 
terintegrasi dan online, sehingga telah memberikan 
kontribusi positif bagi para pihak yaitu : 
1. Pengguna memperoleh IGT dengan cepat dan 

mudah untuk mendukung penyelenggaraan negara 
yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel; 

2. Pengambil kebijakan KLHK telah memanfaatkan IGT 
dalam merumuskan program, kebijakan, dan 
kegiatan untuk mendukung peningkatan tata kelola 
kehutanan dan lingkungan hidup menuju agenda 
SDGs 2030; 

3. Masyarakat telah mendapatkan informasi yang 
transparan untuk mendorong partisipasi publik dalam 
pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan; 

4. Geoportal KLHK telah terintegrasi dengan JIGN 
untuk mendukung percepatan pelaksanaan KSP. 

Produk Satu Peta yang terintegrasi tersebut 
menjadi acuan dalam pembangunan berbasis spasial 
diantaranya mendukung agenda SDGs, perbaikan peta 
tematik masing-masing sektor, perencanaan dan 
pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam rencana tata 
ruang, kesesuaian perijinan pemanfaatan ruang masing-
masing sektor, dan penyelesaian tumpang-tindih 
penggunaan lahan/pemanfaatan ruang. Pendekatan KSP 
sangat diperlukan untuk mendukung instansi terkait 
dalam penyelesaian konflik sosial, terutama yang terkait 
dengan tumpang-tindih perizinan sektoral (Karsidi, 2016 
dalam Nurwadjedi, 2019).  

Berdasarkan Perpres 9/2016 jo Perpres 
23/2021, pelaksanaan KSP meliputi:  
a. Kompilasi IGT yang dimiliki K/L, Kelompok Kerja 

Nasional IGT, dan/atau Pemda seluruh wilayah 
Indonesia;  

b. Integrasi IGT melalui proses koreksi dan verifikasi 
IGT terhadap Informasi Geospasial Dasar (IGD) 

c. Sinkronisasi dan penyelarasan antar IGT yang 
terintegrasi, (Penyusunan rekomendasi dan fasilitasi 
penyelesaian permasalahan IGT termasuk 
penyediaan anggaran dalam penyelesaian 
permasalahan tersebut); dan 

d. Berbagi data dan IG melalui JIGN.  
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Perpres 9/2016 telah berhasil mengintegrasikan 

84 dari 85 IGT (99%), dan telah diunggah pada Geoportal 
KSP untuk diberbagikan antar K/L/Pemda. Satu IGT yang 
belum terintegrasi adalah Peta Batas Desa/Kelurahan 
skala 1:10.000. IGT hasil integrasi telah di-launching 
pada Geoportal KSP yang dikelola oleh Badan Informasi 
Geospasial (BIG) dan dapat diakses oleh seluruh 
K/L/Pemda. KLHK bertanggung jawab terhadap 9 IGT 
sebagaimana Tabel 1 dengan capaian sampai dengan 
tahun 2019 sebagaimana Gambar 3. 
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Tabel 1. IGT KLHK yang Telah Terintegrasi 

No IGT Walidata  
1 Peta Penetapan Kawasan Hutan (Hasil Tata 

Batas) minimal pada skala 1:50.000 
Dit. Pengukuhan dan Penatagunaan 
Kawasan Hutan 

2 Peta Penunjukan Kawasan Hutan skala 
1:250.000 

Dit. Pengukuhan dan Penatagunaan 
Kawasan Hutan 

3 Peta Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-
HA/HT/RE) minimal pada skala 1:50.000 

Dit. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 

4 Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR) minimal 
pada skala 1:50.000 

Dit. Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 

5 Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan 
Khusus, minimal pada skala 1:50.000 

Dit. Rencana, Penggunaan dan 
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 

6 Peta Neraca Sumber Daya Hutan skala 
1:250.000 

Dit. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber 
Daya Hutan 

7 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 
1:50.000 

Dit. Perencanaan dan Evaluasi 
Pengendalian DAS 

8 Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 
1:50.000 

Dit. Pemolaan dan Informasi Konservasi 
Alam 

9 Peta Hutan Adat skala 1:50.000 Dit. Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan 
Adat 

 
 

 
Gambar 3 Capaian Pelaksanaan KSP lingkup KLHK 

 
Sesuai amanat Perpres 9/2016, tujuan 

pelaksanaan KSP adalah mewujudkan Satu Peta dengan 
target tersedianya 85 IGT terintegrasi dari 19 K/L dan 
Pemda di 34 Provinsi yang dapat diberbagikan melalui 
JIGN. Perpres 23/2021 menambah target menjadi 158 
IGT dari 24 K/L, dimana KLHK bertanggung jawab 
terhadap 25 IGT (16 IGT baru dan 9 IGT pemutakhiran 
renaksi Perpres No 9/2016), yaitu terdiri dari 9 IGT Status, 
6 IGT Potensi, pemutakhiran 7 IGT Status, dan 
Pemutakhiran 3 IGT Potensi. 

Keberhasilan pengintegrasian IGT antar sektor 
merupakan modal awal bagi penyelesaian tumpang tindih 
penggunaan lahan secara tepat dan menjadi titik awal 
perbaikan tata kelola penyelenggaraaan IG di Indonesia 
pada masa depan untuk mendukung tercapainya agenda 
SDGs. Dari 84 jenis IGT yang telah terintegrasi, 
Sekretariat Tim Percepatan KSP (Kemenko Bidang 
Perekonomian dan BIG bersama K/L terkait termasuk 
KLHK) telah selesai memetakan Peta Indikatif Tumpang-
Tindih IGT (PITTI) di seluruh wilayah Indonesia. PITTI ini 
digunakan untuk penyelesaian tumpang tindih 
penggunaan lahan melalui proses sinkronisasi antar IGT 
status sektor kehutanan, pertanahan, pertambangan dan 
tata ruang. Mulai tahun 2018 dilakukan kegiatan 
sinkronisasi IGT dengan output berupa PITTI. 

Berdasarkan laporan Tim Sekretariat 
Percepatan KSP (Sekretariat Percepatan KSP, 2020), 
hasil sinkronisasi IGT sampai dengan Februari 2020 
terdapat tumpang tindih pemanfaatan lahan seluas 40,6 
% dari total luas wilayah Indonesia yang berasal dari akar 
masalah a) tumpang tindih RTRW Provinsi dengan 
RTRW Kab/Kota (9,3 %); b) tumpang tindih RTRW 
dengan kawasan hutan (10,6 %); c) tumpang tindih 

ijin/hak atas tanah pada tatakan (RTRW dan kawasan 
hutan) yang telah selaras (16,1 %); dan d) kombinasi 
tumpang tindih yang melibatkan RTRW, kawasan hutan, 
dan atau ijin/hak atas tanah (4,6 %). Sebaran lokasi 
tumpang tindih disajikan pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. PITTI 

 
Penyelesaian permasalahan tumpang-tindih 

penggunaan lahan menjadi pekerjaan rumah Sekretariat 
Tim Percepatan KSP yang harus diselesaikan agar dapat 
mendukung tercapainya agenda SDGs 2030 dan 
Indonesia Emas 2045, dimana masalah tumpang-tindih 
menyangkut IGT status (berdampak hukum), maka 
penyelesaian sinkronisasi IGT akan memerlukan waktu 
lebih lama daripada penyelesaian integrasi IGT yang 
sifatnya lebih teknis.  

 Menurut Kemenko Perekonomian (2020), 
penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang ini 
harus mempertimbangkan prinsip penyelesaian, rezim 
regulasi, subyek hukum dan limitasi, dan pola 
penyelesaian. Prinsip dasar penyelesaian tumpang tindih 
berlandaskan pada legitimasi hukum, penghormatan 
hak masyarakat, penjaminan kepastian berinvestasi, 
dan memperhatikan pembangunan keberlanjutan. 
Prinsip legitimasi hukum merupakan faktor utama yang 
harus dipertimbangkan karena penyelesaian tumpang-
tindih penggunaan lahan menyangkut masalah hukum. 
Setiap mekanisme penyelesaian permasalahan tumpang 
tindih berlandaskan pada dasar hukum yang sah dan 
memiliki kekuatan mengikat. Penghormatan hak 
masyarakat diperlukan untuk menjaga agar masyarakat 
lokal tidak merasa dirugikan. Hak-hak masyarakat 
didahulukan berdasarkan privilege di atas kepentingan 
lainnya, sepanjang hak-hak tersebut dapat dibuktikan 

dalam Kementerian 
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secara fisik dan administratif. Penjaminan kepastian 
berinvestasi diperlukan untuk menjaga agar masalah 
tumpang-tindih penggunaan lahan tidak merusak iklim 
investasi yang dapat menghambat pembangunan 
kawasan dan infrastruktur, serta untuk mendorong 
investasi melalui penjaminan atas hak-hak badan usaha 
yang sah. Prinsip keberlanjutan lingkungan diperlukan 
untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam, ekosistem 
dan lingkungan hidup sebagai modal dasar 
pembangunan pilar lingkungan dalam agenda SDGs. 

Presiden RI telah memberikan arahan pada 
Ratas Pelaksanaaan KSP tanggal 6 Februari 2020, yaitu 
KLHK berserta K/L terkait agar segera menyelesaikan 
permasalahan Kawasan Hutan dalam rangka percepatan 
penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi dan RTRW 
Kabupaten/Kota; Penyelesaian Tumpang Tindih 
Pemanfaatan Lahan agar mendahulukan penyelesaian 
hak-hak masyarakat dengan tetap memperhatikan 
kepastian investasi; dan K/L agar berkomitmen 
mendukung program penyelesaian permasalahan 
tumpang tindih lahan khususnya untuk melindungi hak–
hak masyarakat dan kepastian investasi. Dalam rangka 
penyelesaian tumpang tindih tersebut, walidata IGT 
KLHK telah melakukan updating data pembentuk PITTI 
dan data pendukung PITTI. IGT KLHK yang menjadi data 
pembentuk PITTI meliputi: Penunjukan Kawasan Hutan, 
Penetapan Kawasan Hutan, IUPHHK-HA/HT/RE, 
Indikatif TORA, IUPHHK HTR, IUP HKm, HPHD, KHDTK, 
Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Sedangkan IGT 
pendukung data PITTI antara lain: IPPKH, Pelepasan 
Kawasan Hutan, Perkembangan Tata Batas Areal Kerja 
Izin Pemanfaatan (IUPHHK HA/HT), dan Daya Dukung 
dan Daya Tampung LH. 

Tahun 2021, Sekretariat Percepatan KSP 
bersama K/L terkait termasuk KLHK melakukan 
penyusunan Rancangan PITTI Ketidaksesuaian 
Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan yang 
kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor SK.164 Tahun 
2021 sebagai dasar penyusunan Renaksi dan Acuan 
Kerja dalam penyelesaian ketidaksesuaian. 

Penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan 
ruang memperhatikan UU Cipta Kerja dan peraturan 
turunanya, diantaranya PP Nomor 43 Tahun 2021 
Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, 
Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, PP 
Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 
Kehutanan, PP Nomor 24 Tahun 2021 Tata cara 
Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari 
Denda Administratif di Bidang Kehutanan untuk 
menjamin keberlangsungan dalam proses penyelesaian 
tumpang tindih serta dalam mewujudkan Satu Peta clear 
and clean dari sengketa.  

Serangkaian dukungan instrumen regulasi 
tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum 
bagi usaha/kegiatan eksisting untuk melanjutkan 
usaha/kegiatannya, sehingga kegiatan ekonomi dan 
pelayanan publik tetap dapat berjalan. Dalam rangka 
menjamin konsistensi, harmonisasi dan koordinasi lintas 
instansi telah ditetapkan subyek penanggungjawab PITTI 
(pemerintah pusat dan pemda) berdasarkan akar 
permasalahan tumpang tindih. Sesuai PP 43/2021, 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh bupati/walikota 
dapat mengajukan permohonan penyelesaian 
ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, 
Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan 
kepada Menko Perekonomian yang dilengkapi dengan 
data pendukung dan lampiran peta. 

Beberapa tantangan yang dihadapi dan upaya 
yang dilakukan untuk mencapai target KSP yaitu: Kualitas 
dan ketersediaan IGD mutakhir; Integrasi KSP dengan 
SDI untuk mewujudkan DG yang berkualitas dan terkini; 
Penyelesaian tumpang tindih dan kebutuhan akan 
verifikasi lapangan secara legally dan scientifically; 
Implementasi regulasi turunan UU Cipta Kerja mengenai 
penyelesaian tumpang tindih atau ketidaksesuaian 
pemanfaatan ruang; Pemutakhiran IGT sektoral; 
Percepatan penyelesaian IGT batas wilayah administrasi 
definitif (batas administrasi terutama desa sangat vital 
dan dapat menjadi sumber konflik, sehingga harus 
diutamakan selesai); serta Penguatan kelembagaan 
simpul jaringan JIGN dan Pengembangan portal 
KSP/SDI.  

KLHK sebagai salah satu penanggung jawab 
pelaksanaan KSP telah dan sedang melakukan beberapa 
strategi dalam rangka mewujudkan target renaksi KSP, 
dengan memperhatikan prinsip ketersediaan DG dan IGT 
untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan 
perencanaan pembangunan agenda SDGs 2030 dan 
Indonesia Emas 2045, yaitu: 
1. Menyempurnakan regulasi untuk memperkuat 

kelembagaan JIG KLHK, serta mengintegrasikan 
KSP dan SDI melalui penyempurnaan PermenLHK 
No. P.28/2016 dengan mengacu pada PP 45/2021, 
Perpres KSP dan Perpres SDI. 

2. Peningkatan kapasitas SDM dan kualitas IGT 
sesuai standar yang ditetapkan. 

3. Pemutakhiran IGT dengan landasan aturan yang 
terkini. 

4. Monitoring kondisi DG dan IGT secara berkala. 
5. Peningkatan teknologi, infrastruktur jaringan dan 

Geoportal/WEBGIS KLHK. 
 

PENUTUP 
Banyak dan beragamnya peta yang diproduksi 

oleh K/L dan Pemda mengharuskan adanya referensi 
geospasial yang seragam untuk seluruh instansi pusat 
dan daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 
pembangunan berkelanjutan menuju Agenda SDGs 
2030. Ketersediaan satu peta pada JIG KLHK yang 
terintegrasi dengan JIGN dan portal SDI, serta dapat 
diberbagipakaikan antar K/L dan Pemda dapat memberi 
manfaat yaitu: a)Menghindari duplikasi dalam 
penyediaan DG dan IG; b)Memastikan kualitas DG dan 
IG; c)Meredusir harga DG dan IG; d)Menjadikan DG dan 
IG mudah diakses oleh pihak yang memerlukan; dan 
e)Membangun kemitraan antar berbagai institusi untuk 
meningkatkan ketersediaan data dan informasi guna 
mendukung berbagai program dan kebijakan 
pembangunan berkelanjutan, diantaranya  Gerakan 
Nasional Penyelamatan SDA, Perbaikan kualitas 
Rencana Tata Ruang, Online Single Submission, 
pelaksanaan Reforma Agraria dan penyelesaian 
tumpang tindih pemanfaatan lahan, proses verifikasi 
tutupan sawit pada  kawasan hutan (moratorium sawit), 
dan Penyusunan RDTR untuk percepatan 
berusaha/berinvestasi. 

Dengan demikian ketersediaan satu peta 
menjadi hal penting dan utama untuk pengurusan hutan 
lestari yang dapat mengarah pada lompatan kuantum 
dalam pelaksanaan dan pemantauan agenda SDGs 
2030 menuju Indonesia Emas 2045. Setiap kita harus 
bertanggungjawab terhadap keberlangsungan hidup 
umat manusia dalam ruang kehidupan sosial dan 
ekonomi yang berwawasan lingkungan karena tanpa 
lingkungan, manusia maupun ekonomi tidak akan tumbuh 
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secara fisik dan administratif. Penjaminan kepastian 
berinvestasi diperlukan untuk menjaga agar masalah 
tumpang-tindih penggunaan lahan tidak merusak iklim 
investasi yang dapat menghambat pembangunan 
kawasan dan infrastruktur, serta untuk mendorong 
investasi melalui penjaminan atas hak-hak badan usaha 
yang sah. Prinsip keberlanjutan lingkungan diperlukan 
untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam, ekosistem 
dan lingkungan hidup sebagai modal dasar 
pembangunan pilar lingkungan dalam agenda SDGs. 

Presiden RI telah memberikan arahan pada 
Ratas Pelaksanaaan KSP tanggal 6 Februari 2020, yaitu 
KLHK berserta K/L terkait agar segera menyelesaikan 
permasalahan Kawasan Hutan dalam rangka percepatan 
penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi dan RTRW 
Kabupaten/Kota; Penyelesaian Tumpang Tindih 
Pemanfaatan Lahan agar mendahulukan penyelesaian 
hak-hak masyarakat dengan tetap memperhatikan 
kepastian investasi; dan K/L agar berkomitmen 
mendukung program penyelesaian permasalahan 
tumpang tindih lahan khususnya untuk melindungi hak–
hak masyarakat dan kepastian investasi. Dalam rangka 
penyelesaian tumpang tindih tersebut, walidata IGT 
KLHK telah melakukan updating data pembentuk PITTI 
dan data pendukung PITTI. IGT KLHK yang menjadi data 
pembentuk PITTI meliputi: Penunjukan Kawasan Hutan, 
Penetapan Kawasan Hutan, IUPHHK-HA/HT/RE, 
Indikatif TORA, IUPHHK HTR, IUP HKm, HPHD, KHDTK, 
Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Sedangkan IGT 
pendukung data PITTI antara lain: IPPKH, Pelepasan 
Kawasan Hutan, Perkembangan Tata Batas Areal Kerja 
Izin Pemanfaatan (IUPHHK HA/HT), dan Daya Dukung 
dan Daya Tampung LH. 

Tahun 2021, Sekretariat Percepatan KSP 
bersama K/L terkait termasuk KLHK melakukan 
penyusunan Rancangan PITTI Ketidaksesuaian 
Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan yang 
kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor SK.164 Tahun 
2021 sebagai dasar penyusunan Renaksi dan Acuan 
Kerja dalam penyelesaian ketidaksesuaian. 

Penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan 
ruang memperhatikan UU Cipta Kerja dan peraturan 
turunanya, diantaranya PP Nomor 43 Tahun 2021 
Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, 
Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, PP 
Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 
Kehutanan, PP Nomor 24 Tahun 2021 Tata cara 
Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari 
Denda Administratif di Bidang Kehutanan untuk 
menjamin keberlangsungan dalam proses penyelesaian 
tumpang tindih serta dalam mewujudkan Satu Peta clear 
and clean dari sengketa.  

Serangkaian dukungan instrumen regulasi 
tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum 
bagi usaha/kegiatan eksisting untuk melanjutkan 
usaha/kegiatannya, sehingga kegiatan ekonomi dan 
pelayanan publik tetap dapat berjalan. Dalam rangka 
menjamin konsistensi, harmonisasi dan koordinasi lintas 
instansi telah ditetapkan subyek penanggungjawab PITTI 
(pemerintah pusat dan pemda) berdasarkan akar 
permasalahan tumpang tindih. Sesuai PP 43/2021, 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh bupati/walikota 
dapat mengajukan permohonan penyelesaian 
ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, 
Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan 
kepada Menko Perekonomian yang dilengkapi dengan 
data pendukung dan lampiran peta. 

Beberapa tantangan yang dihadapi dan upaya 
yang dilakukan untuk mencapai target KSP yaitu: Kualitas 
dan ketersediaan IGD mutakhir; Integrasi KSP dengan 
SDI untuk mewujudkan DG yang berkualitas dan terkini; 
Penyelesaian tumpang tindih dan kebutuhan akan 
verifikasi lapangan secara legally dan scientifically; 
Implementasi regulasi turunan UU Cipta Kerja mengenai 
penyelesaian tumpang tindih atau ketidaksesuaian 
pemanfaatan ruang; Pemutakhiran IGT sektoral; 
Percepatan penyelesaian IGT batas wilayah administrasi 
definitif (batas administrasi terutama desa sangat vital 
dan dapat menjadi sumber konflik, sehingga harus 
diutamakan selesai); serta Penguatan kelembagaan 
simpul jaringan JIGN dan Pengembangan portal 
KSP/SDI.  

KLHK sebagai salah satu penanggung jawab 
pelaksanaan KSP telah dan sedang melakukan beberapa 
strategi dalam rangka mewujudkan target renaksi KSP, 
dengan memperhatikan prinsip ketersediaan DG dan IGT 
untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan 
perencanaan pembangunan agenda SDGs 2030 dan 
Indonesia Emas 2045, yaitu: 
1. Menyempurnakan regulasi untuk memperkuat 

kelembagaan JIG KLHK, serta mengintegrasikan 
KSP dan SDI melalui penyempurnaan PermenLHK 
No. P.28/2016 dengan mengacu pada PP 45/2021, 
Perpres KSP dan Perpres SDI. 

2. Peningkatan kapasitas SDM dan kualitas IGT 
sesuai standar yang ditetapkan. 

3. Pemutakhiran IGT dengan landasan aturan yang 
terkini. 

4. Monitoring kondisi DG dan IGT secara berkala. 
5. Peningkatan teknologi, infrastruktur jaringan dan 

Geoportal/WEBGIS KLHK. 
 

PENUTUP 
Banyak dan beragamnya peta yang diproduksi 

oleh K/L dan Pemda mengharuskan adanya referensi 
geospasial yang seragam untuk seluruh instansi pusat 
dan daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 
pembangunan berkelanjutan menuju Agenda SDGs 
2030. Ketersediaan satu peta pada JIG KLHK yang 
terintegrasi dengan JIGN dan portal SDI, serta dapat 
diberbagipakaikan antar K/L dan Pemda dapat memberi 
manfaat yaitu: a)Menghindari duplikasi dalam 
penyediaan DG dan IG; b)Memastikan kualitas DG dan 
IG; c)Meredusir harga DG dan IG; d)Menjadikan DG dan 
IG mudah diakses oleh pihak yang memerlukan; dan 
e)Membangun kemitraan antar berbagai institusi untuk 
meningkatkan ketersediaan data dan informasi guna 
mendukung berbagai program dan kebijakan 
pembangunan berkelanjutan, diantaranya  Gerakan 
Nasional Penyelamatan SDA, Perbaikan kualitas 
Rencana Tata Ruang, Online Single Submission, 
pelaksanaan Reforma Agraria dan penyelesaian 
tumpang tindih pemanfaatan lahan, proses verifikasi 
tutupan sawit pada  kawasan hutan (moratorium sawit), 
dan Penyusunan RDTR untuk percepatan 
berusaha/berinvestasi. 

Dengan demikian ketersediaan satu peta 
menjadi hal penting dan utama untuk pengurusan hutan 
lestari yang dapat mengarah pada lompatan kuantum 
dalam pelaksanaan dan pemantauan agenda SDGs 
2030 menuju Indonesia Emas 2045. Setiap kita harus 
bertanggungjawab terhadap keberlangsungan hidup 
umat manusia dalam ruang kehidupan sosial dan 
ekonomi yang berwawasan lingkungan karena tanpa 
lingkungan, manusia maupun ekonomi tidak akan tumbuh 

berkelanjutan. “Manusia tidak hidup secara bersamaan di 
bumi dalam satu kurun waktu. Generasi yang hidup 
sesudah kita harus diperlakukan sebagai satu kesatuan. 

Kita harus memperlakukan mereka seperti perlakuan 
yang kita harapkan dari mereka jika saja mereka hidup 
sebelum kita” (Gaarder, 2018 dalam Nug, 2019). 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara 
di satu sektor akan memiliki efek domino yang dirasakan 
pada sektor kehidupan lainnya. Pembangunan ekonomi 
yang terus meningkat memiliki dampak positif dalam 
meningkatkan kesejahteraan hidup warganya, akan 
tetapi di sisi lain kerusakan alam dan lingkungan terus 
terjadi tanpa terkendali. Ketersediaan infrastuktur yang 
memadai sebagai modal pembangunan ekonomi menjadi 
salah satu penyebab alih fungsi hutan menjadi 
peruntukan lain. Berkurangnya tutupan hutan 
mengakibatkan munculnya berbagai bencana dan isu 
lingkungan hidup seperti perubahan iklim. Oleh karena itu 
diperlukan upaya pembangunan berkelanjutan, yang 
tidak hanya fokus pada satu sektor, tetapi juga 
memperhatikan sektor lainnya. 

Deklarasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
atau Sustainable Development Goals  (SDGs) yang 
dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 di 
Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New 
York oleh 193 negara sebagai komitmen agenda 
pembangunan global memberikan panduan kepada 
setiap negara dalam melakukan perencanaan 
pembangunannya. SDGs merupakan kelanjutan dan 
penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium 
atau Millennium Development Goals (MDGs) yang sudah 
dilaksanakan selama periode 2000-2015. Komitmen 
pembangunan SDGs tidak hanya berfokus pada 
pembangunan manusia, namun juga pembangunan 
ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan 
lingkungan hidup. Indonesia menjadi salah satu negara 
yang ikut berperan secara signifikan dalam setiap tahap 
proses penyusunan SDGs (Alisjahbana dan 
Murniningtyas, 2018).  

SDGs membangun keterkaitan antar sektor 
dengan 3 pilar yakni ekonomi, sosial dan lingkungan, 
yang di Indonesia kemudian diintegrasikan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) sebagai wujud implementasinya. SDGs 
sebagai penyempurna MDGs memiliki 17 tujuan (goals), 
169 target dan 241 indikator. Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendukung setiap upaya 
pencapaian target dan indikator SDGs yang sesuai 
dengan lanskap ekologi, sosial dan budaya di Indonesia. 
Bentuk dukungan KLHK terhadap SDGs dituangkan 
dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK yang menjadi 
acuan bagi seluruh unit kerja Eselon I untuk menyusun 
Renstra-nya termasuk pada Direktorat Jenderal Planologi 
Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL). Renstra 
Ditjen PKTL tahun 2020-2024 memuat tugas pokok dan 
fungsi (tupoksi) yang dijabarkan dalam 3 program, yaitu 
(1) program pengelolaan hutan berkelanjutan, (2) 
program kualitas lingkungan hidup dan (3) program 
dukungan manajemen.  Kondisi yang ditargetkan sebagai 
sasaran program serta indikator kinerja program 
pengelolaan hutan berkelanjutan diantaranya adalah 
tersedianya data dan informasi sumber daya hutan, 
dengan indikator program yaitu meningkatnya 
penggunaan data dan informasi sumber daya hutan oleh 

para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan 
rencana kelola (Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024). 
Ketersediaan data dan informasi sumber daya hutan ini 
diwujudkan dengan kegiatan inventarisasi hutan. 

Inventarisasi hutan merupakan salah satu wujud 
kegiatan perencanaan kehutanan yang menjadi tanggung 
jawab KLHK sesuai amanah Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Kehutanan. Perencanaan kehutanan adalah proses 
penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat 
yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk 
memberikan pedoman dan arah guna menjamin 
tercapainya tujuan penyelenggaraan Kehutanan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan 
dan berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2021). Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk 
mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang 
sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta 
lingkungan secara lengkap, yang sebagian kegiatannya 
dilakukan dengan penyelenggaraan pemantauan hutan. 
Penyelenggaraan pemantauan hutan ini dilaksanakan 
oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber 
Daya Hutan (IPSDH) Ditjen PKTL.  

Kegiatan pemantauan hutan dilakukan untuk 
memperoleh data dan informasi kondisi hutan dan lahan 
Indonesia secara berkala dan menyeluruh melalui 
pemanfaatan data penginderaan jauh yang diproses 
menjadi data penutupan lahan nasional. Kegiatan ini 
terus mengalami improvement seiring dengan kemajuan 
teknologi data penginderaan jauh, sehingga bisa 
diselenggarakan secara rutin tahunan dan terintegrasi 
dalam sistem yang saat ini lebih dikenal dengan Sistem 
Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) atau National 
Forest Monitoring System (NFMS).  

 
SIMONTANA DALAM MENDUKUNG TUJUAN 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

SIMONTANA dibangun melalui proses yang 
cukup panjang seiring dengan proses penyusunan data 
penutupan lahan nasional yang menjadi data utama 
dalam sistem ini. SIMONTANA mulai diinisiasi sejak 
tahun 1990-an melalui proyek National Forest Inventory 
(NFI). Kegiatan NFI ini merupakan proyek kerja sama 
antara pemerintah Indonesia dengan Food and 
Agriculture Organization (FAO) untuk salah satunya 
menghasilkan data penutupan lahan dengan 
memanfaatkan citra satelit penginderaan jauh (Margono 
et al., 2016). Pada awal penyusunannya di tahun 1990, 
data penutupan lahan dibuat pada rentang waktu 6 dan 4 
tahunan. Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2009, 
data penutupan lahan dibuat pada periode 3 tahunan. 
Untuk kemudian, sejak United State Geological Survey 
(USGS) menggratiskan data citra satelit Landsat yang 
merupakan data utama dalam penyusunan data 
penutupan lahan, maka data ini diproduksi secara 
tahunan (Dewi, 2020). Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan merupakan satu-satunya Kementerian 
yang bisa memproduksi data penutupan lahan nasional 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara 
di satu sektor akan memiliki efek domino yang dirasakan 
pada sektor kehidupan lainnya. Pembangunan ekonomi 
yang terus meningkat memiliki dampak positif dalam 
meningkatkan kesejahteraan hidup warganya, akan 
tetapi di sisi lain kerusakan alam dan lingkungan terus 
terjadi tanpa terkendali. Ketersediaan infrastuktur yang 
memadai sebagai modal pembangunan ekonomi menjadi 
salah satu penyebab alih fungsi hutan menjadi 
peruntukan lain. Berkurangnya tutupan hutan 
mengakibatkan munculnya berbagai bencana dan isu 
lingkungan hidup seperti perubahan iklim. Oleh karena itu 
diperlukan upaya pembangunan berkelanjutan, yang 
tidak hanya fokus pada satu sektor, tetapi juga 
memperhatikan sektor lainnya. 

Deklarasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
atau Sustainable Development Goals  (SDGs) yang 
dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 di 
Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New 
York oleh 193 negara sebagai komitmen agenda 
pembangunan global memberikan panduan kepada 
setiap negara dalam melakukan perencanaan 
pembangunannya. SDGs merupakan kelanjutan dan 
penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium 
atau Millennium Development Goals (MDGs) yang sudah 
dilaksanakan selama periode 2000-2015. Komitmen 
pembangunan SDGs tidak hanya berfokus pada 
pembangunan manusia, namun juga pembangunan 
ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan 
lingkungan hidup. Indonesia menjadi salah satu negara 
yang ikut berperan secara signifikan dalam setiap tahap 
proses penyusunan SDGs (Alisjahbana dan 
Murniningtyas, 2018).  

SDGs membangun keterkaitan antar sektor 
dengan 3 pilar yakni ekonomi, sosial dan lingkungan, 
yang di Indonesia kemudian diintegrasikan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) sebagai wujud implementasinya. SDGs 
sebagai penyempurna MDGs memiliki 17 tujuan (goals), 
169 target dan 241 indikator. Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendukung setiap upaya 
pencapaian target dan indikator SDGs yang sesuai 
dengan lanskap ekologi, sosial dan budaya di Indonesia. 
Bentuk dukungan KLHK terhadap SDGs dituangkan 
dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK yang menjadi 
acuan bagi seluruh unit kerja Eselon I untuk menyusun 
Renstra-nya termasuk pada Direktorat Jenderal Planologi 
Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL). Renstra 
Ditjen PKTL tahun 2020-2024 memuat tugas pokok dan 
fungsi (tupoksi) yang dijabarkan dalam 3 program, yaitu 
(1) program pengelolaan hutan berkelanjutan, (2) 
program kualitas lingkungan hidup dan (3) program 
dukungan manajemen.  Kondisi yang ditargetkan sebagai 
sasaran program serta indikator kinerja program 
pengelolaan hutan berkelanjutan diantaranya adalah 
tersedianya data dan informasi sumber daya hutan, 
dengan indikator program yaitu meningkatnya 
penggunaan data dan informasi sumber daya hutan oleh 

para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan 
rencana kelola (Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024). 
Ketersediaan data dan informasi sumber daya hutan ini 
diwujudkan dengan kegiatan inventarisasi hutan. 

Inventarisasi hutan merupakan salah satu wujud 
kegiatan perencanaan kehutanan yang menjadi tanggung 
jawab KLHK sesuai amanah Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Kehutanan. Perencanaan kehutanan adalah proses 
penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat 
yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk 
memberikan pedoman dan arah guna menjamin 
tercapainya tujuan penyelenggaraan Kehutanan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan 
dan berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2021). Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk 
mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang 
sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta 
lingkungan secara lengkap, yang sebagian kegiatannya 
dilakukan dengan penyelenggaraan pemantauan hutan. 
Penyelenggaraan pemantauan hutan ini dilaksanakan 
oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber 
Daya Hutan (IPSDH) Ditjen PKTL.  

Kegiatan pemantauan hutan dilakukan untuk 
memperoleh data dan informasi kondisi hutan dan lahan 
Indonesia secara berkala dan menyeluruh melalui 
pemanfaatan data penginderaan jauh yang diproses 
menjadi data penutupan lahan nasional. Kegiatan ini 
terus mengalami improvement seiring dengan kemajuan 
teknologi data penginderaan jauh, sehingga bisa 
diselenggarakan secara rutin tahunan dan terintegrasi 
dalam sistem yang saat ini lebih dikenal dengan Sistem 
Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) atau National 
Forest Monitoring System (NFMS).  
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PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

SIMONTANA dibangun melalui proses yang 
cukup panjang seiring dengan proses penyusunan data 
penutupan lahan nasional yang menjadi data utama 
dalam sistem ini. SIMONTANA mulai diinisiasi sejak 
tahun 1990-an melalui proyek National Forest Inventory 
(NFI). Kegiatan NFI ini merupakan proyek kerja sama 
antara pemerintah Indonesia dengan Food and 
Agriculture Organization (FAO) untuk salah satunya 
menghasilkan data penutupan lahan dengan 
memanfaatkan citra satelit penginderaan jauh (Margono 
et al., 2016). Pada awal penyusunannya di tahun 1990, 
data penutupan lahan dibuat pada rentang waktu 6 dan 4 
tahunan. Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2009, 
data penutupan lahan dibuat pada periode 3 tahunan. 
Untuk kemudian, sejak United State Geological Survey 
(USGS) menggratiskan data citra satelit Landsat yang 
merupakan data utama dalam penyusunan data 
penutupan lahan, maka data ini diproduksi secara 
tahunan (Dewi, 2020). Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan merupakan satu-satunya Kementerian 
yang bisa memproduksi data penutupan lahan nasional 
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secara tahunan. Gambaran perkembangan SIMONTANA 
oleh Direktorat IPSDH disajikan pada Gambar 1.  

 

 
Gambar 1. Perkembangan SIMONTANA oleh Direktorat 

IPSDH  
 

Penyusunan data penutupan lahan melibatkan 
banyak pihak. Data ini dikerjakan secara bersama-sama 
antara Direktorat IPSDH dan 22 Balai Pemantapan 
Kawasan Hutan (BPKH) di seluruh Indonesia. Proses 
penyusunan data penutupan lahan juga memperoleh 
dukungan penuh dari Kementerian/Lembaga lain, yaitu 
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 
sebagai penyedia data citra penginderaan jauh, Badan 
Informasi Geospasial (BIG) sebagai penyedia data dasar 
serta dari akademisi (diantaranya adalah Institut 
Pertanian Bogor) dalam kegiatan pengembangan sistem 
monitoringnya. Peran masing-masing pihak dalam 
penyusunan data penutupan lahan pada SIMONTANA 
disajikan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Peran masing-masing pihak dalam 

penyusunan data penutupan lahan  
 pada SIMONTANA (sumber : Perdirjen Planologi 

Kehutanan, 2015) 
 

Kaitannya dengan SDGs, paling tidak ada ada 5 
(lima) tujuan SDGs yang tercakup dalam SIMONTANA, 
yaitu (1) tujuan ke-5 : kesetaraan gender, (2) tujuan ke-9 
: industri, inovasi dan infrastruktur, (3) tujuan ke-13 : 
penanganan perubahan iklim, (4) tujuan ke-15 : 
ekosistem daratan, dan (5) tujuan ke-17 : kemitraan untuk 
mencapai tujuan.  

 
❖ Tujuan ke-5 : Kesetaraan Gender 

Data penutupan lahan yang menjadi data 
utama dalam SIMONTANA dibuat melalui kegiatan 
penafsiran. Sesuai dengan Gambar 2, kegiatan 
penafsiran dilakukan di BPKH oleh tim penafsir. Tim 
penafsir adalah pegawai di BPKH, baik Aparatur 
Sipil Negara (ASN) maupun nonASN, perempuan 
maupun laki-laki yang memiliki kemampuan untuk 
mengoperasikan software Sistem Informasi 
Geografis (SIG) dan bisa melakukan identifikasi 
objek pada citra penginderaan jauh. Susunan tim 

penafsir BPKH dituangkan dalam Surat Keputusan 
Kepala Balai. Komposisi tim penafsir di BPKH 
berdasarkan perbedaan gender disajikan pada 
Gambar 3. 

 
Gambar 3. Kompisisi tim penafsir di BPKH 

berdasarkan perbedaan gender  
            (sumber : olah data dari SK Tim Penafsir 

BPKH tahun 2020) 
 

Kompisisi tim penafsir di beberapa BPKH 
masih didominasi oleh laki-laki, akan tetapi di 3 
BPKH, yaitu BPKH Wilayah V Banjarbaru, BPKH 
Wilayah XI Yogyakarta dan BPKH Wilayah XII 
Tanjung Pinang komposisi tim penafsir perempuan 
lebih dominan. Walaupun masih didominasi oleh 
laki-laki, tetapi di sejumlah BPKH koordinator tim 
penafsir dijabat oleh perempuan, seperti 
diantaranya di BPKH Wilayah III Pontianak, BPKH 
Wilayah XIV Kupang dan BPKH Wilayah IX Ambon. 
Hal ini menunjukkan bahwa pegawai perempuan di 
BPKH memiliki kesempatan yang sama 
berkontribusi dalam penyusunan data penutupan 
lahan nasional. 

 
❖ Tujuan ke-9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur 

Metode yang digunakan dalam penyusunan 
data penutupan lahan nasional oleh Direktorat 
IPSDH adalah metode visual/manual. Metode ini 
dipilih dengan beberapa pertimbangan, diantaranya 
adalah (1) data penutupan lahan nasional memiliki 
23 kelas. Jumlah kelas ini cukup banyak dan cukup 
sulit jika dianalisis dengan menggunakan metode 
digital, terutama untuk kelas hutan yang berbeda 
ekosistem (lahan basah atau lahan kering) karena 
memiliki digital number yang mirip, (2) Indonesia 
merupakan negara khatulistiwa yang di beberapa 
daerah memiliki tutupan awan cukup banyak. 
Kondisi ini agak menyulitkan karena diperlukan 
koreksi radiometrik dan berpeluang memberikan 
hasil yang bias jika tutupan awan tidak bisa 
dieliminasi, (3) data penutupan lahan ini banyak 
dimanfaatkan sebagai data pendukung dalam 
analisis lanjutan guna pengambilan kebijakan 
sehingga akan lebih mudah dianalisis jika berupa 
data vektor.  

Proses penyusunan data penutupan lahan 
terus mengalami pengembangan, diantaranya 
adalah pemanfaatan data devegetasi yang 
diproduksi sebagai hasil kerjasama LAPAN, IPB dan 
KLHK. Data ini diproses secara automatisasi dan 
bermanfaat dalam membantu mengidentifikasi 
lokasi-lokasi yang mengalami perubahan 
penutupan lahan. Selain itu, sejak tahun 2020 
Direktorat IPSDH melakukan pengembangan pada 
website SIMONTANA dan aplikasi mobile 
SIMONTANA sebagai wujud inovasi dalam 
meningkatkan kualitas data dan fungsi pelayanan 
kepada pengguna. Tampilan website SIMONTANA 
dan aplikasi mobile SIMONTANA disajikan pada 
Gambar 4a dan 4b. 
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Gambar 4a. Website 

SIMONTANA 
Gambar 4b. 

Aplikasi mobile 
 
Pada tahun 2020, SIMONTANA 

mendapatkan penghargaan TOP 99 Inovasi 
Pelayanan Publik dan berlanjut kepada tahap Top 
45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PAN-RB). Bukti penghargaan Top 45 
Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN-RB 
disajikan pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Penghargaan Top 45 Inovasi 

Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Tahun 
2020 

 
❖ Tujuan ke-13 : Penanganan Perubahan Iklim 

Data penutupan lahan nasional dalam 
SIMONTANA dimanfaatkan sebagai data aktivitas di 
berbagai analisis dalam penanganan perubahan 
iklim. Diantaranya adalah untuk penghitungan emisi 
gas rumah kaca dari sektor kehutanan, di mana 
Direktorat IPSDH terlibat secara kelembagaan pada 
subsektor KLHK di bawah koordinator Direktorat 
Inventarisasi GRK dan MPV (Prihatno et al., 2018).  

 
❖ Tujuan ke-15 : Ekosistem Daratan 

Data penutupan lahan nasional memberikan 
informasi tutupan hutan dan lahan secara rutin 
tahunan. Data ini untuk kemudian 
ditumpangsusunkan dengan data lainnya sehingga 
memberikan data dan informasi baru yang 
bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan 
pimpinan. Terkait dengan ekosistem darat yang 
menjadi tupoksi Direktorat IPSDH, data penutupan 
lahan dalam SIMONTANA diantaranya 
dimanfaatkan untuk : 
1. Penghitungan angka deforestasi yang 

dipublikasikan setiap awal tahun oleh KLHK. 
Angka deforestasi menyajikan informasi 
perubahan tutupan lahan hutan menjadi 
nonhutan di berbagai fungsi kawasan hutan di 
seluruh provinsi di Indonesia. 

2. Penghitungan rekalkulasi penutupan lahan 
yang menyajikan informasi luas penutupan 

lahan di berbagai fungsi kawasan hutan di 
setiap provinsi di Indonesia. 

3. Sebagai data dasar dalam proses penetapan 
Peta Indikatif Penghentian Pemberian 
Perizianan Berusaha, Persetujuan 
Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan 
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru 
pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut 
(PIPPIB). 
 

❖ Tujuan ke-17 : Kemitraan untuk Mencapai 
Tujuan 

Direktorat IPSDH terus menjalin kerjasama 
dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk 
melakukan proses pengembangan SIMONTANA. 
Kerjasama yang dibangun tidak hanya dengan 
sesama Kementerian/Lembaga seperti LAPAN dan 
BIG, tetapi juga dengan kalangan nonpemerintah 
seperti Lembaga Swadaya Masyarakat maupun 
kalangan akademisi. Direktorat IPSDH juga ikut 
berperan aktif dalam kerjasama dengan pihak luar 
diantaranya dengan United Nations Development 
Programme (UNDP) dalam proyek Kalimantan 
Forest, GIZ forclime Indonesia dan Food and 
Agriculture Organization of United Nations (FAO) 
dalam rangka meningkatkan kualitas data serta 
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 
program pelatihan/training. 

Secara sederhana, integrasi SIMONTANA 
dalam mendukung SDGs disajikan pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Integrasi SIMONTANA dalam mendukung 

SDGs 
 

TANTANGAN DIREKTORAT IPSDH DALAM 
MENYAJIKAN DATA DAN INFORMASI MELALUI 
SIMONTANA  

Seiring meningkatnya kebutuhan terhadap data 
penutupan lahan nasional melalui SIMONTANA, 
Direktorat IPSDH menghadapi beberapa tantangan, yaitu 
: 
1. Metode klasifikasi visual/manual yang digunakan 

dalam memproduksi data penutupan lahan 
memerlukan dukungan ketersediaan data citra 
penginderaan jauh dengan kualitas yang baik, yaitu 
yang paling bersih dari tutupan awan dan memiliki 
tingkat koreksi geometrik yang baik.  

2. Data devegetasi sebagai data pendukung dalam 
melakukan identifikasi perubahan penutupan lahan 
perlu ditingkatkan akurasinya. Direktorat IPSDH 
perlu terus menjalin kerjasama dengan LAPAN, IPB 
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BIG, tetapi juga dengan kalangan nonpemerintah 
seperti Lembaga Swadaya Masyarakat maupun 
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maupun pihak lain yang dapat berkontribusi dalam 
proses peningkatan akurasi data ini. 

3. Perkembangan teknologi penginderaan jauh serta 
metode pemantauan sumber daya hutan cukup 
dinamis. Direktorat IPSDH perlu terus melakukan 
pengembangan SIMONTANA agar bisa 
memberikan data dan informasi terkini dengan 
kualitas yang baik. 

4. Keterbatasan sumber daya (anggaran, infrastruktur 
dan sumber daya manusia) di Direktorat IPSDH dan 
di BPKH perlu mendapatkan dukungan dari 
berbagai pihak agar bisa terus menyajikan data 

penutupan lahan nasional termutakhir dengan 
kualitas yang terus meningkat. 

 
PENUTUP 

Direktorat IPSDH terus berupaya melakukan 
pengembangan terhadap SIMONTANA agar bisa 
menyajikan data dan informasi yang lebih berkualitas, 
lebih tepat waktu dan lebih mudah diakses oleh 
pengguna, baik lingkup KLHK maupun instansi lain yang 
berkepentingan supaya terus berperan dalam 
mewujudkan SDGs di KLHK. 
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Penyelenggaraan pemantapan kawasan 
hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan 
merupakan salah satu tugas yang diemban Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selaras 
dengan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/Suistainable Development Goals 
(TPB/SDGs) (KLHK 2020). Sebagai Unit Pelaksana 
Teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 
dan Tata Lingkungan (PKTL), salah satu tugas pokok 
yang diemban Balai Pemantapan Kawasan Hutan 
(BPKH) adalah pelaksanaan pengukuhan kawasan 
hutan. Pengukuhan kawasan hutan merupakan 
rangkaian kegiatan penunjukan kawasan hutan, 
penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan 
hutan, dan penetapan kawasan hutan, dengan tujuan 
untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, 
batas, dan luas kawasan hutan (Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2021). 

Pengukuhan kawasan hutan memberikan 
kepastian hukum terhadap status yang berimplikasi 
terhadap kepastian dalam pengelolaan sesuai dengan 
mandat penunjukan atau sesuai dengan fungsinya, baik 
yang berfungsi lindung, produksi maupun konservasi. 
Dengan mantapnya kawasan hutan secara yuridis, 
diharapkan dapat mendukung pengelolaan kawasan 
hutan di tingkat tapak (Taman Nasional, Taman Hutan 
Raya/Tahura, Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH) secara 
optimal, efektif, efisien dan lestari. Adapun ketika 
kawasan hutan yang telah dikukuhkan, namun eksisting-
nya tidak berfungsi sesuai dengan mandatnya, maka 
pihak pengelola baik Pemerintah Pusat (dalam hal ini 
Taman Nasional) dan Pemerintah Daerah (dalam hal ini 
Tahura dan KPH), berupaya mengembalikan fungsinya 
sesuai mandat penunjukan. 

Kondisi eksisting di tingkat tapak, bahwa hutan 
tidak lepas dari unsur adanya keberadaan masyarakat 
baik yang berada di sekitar kawasan hutan atau yang 
bermukim di dalamnya secara beregenerasi. Kondisi ini 
memicu terjadinya konflik dalam pengelolaan kawasan 
hutan dalam hal penguasaan tanah di dalam kawasan 
hutan (tenurial). Sejatinya konflik dapat diatasi, atau 
setidaknya dapat diminimalisasi, hal ini pun berlaku untuk 
penanganan konflik tenurial di kawasan hutan. 
Penanganan Konflik Tenurial dilakukan dengan 
mengusung prinsip-prinsip dasar dalam TPB/SDGs 
diantaranya adalah people/manusia, planet, prosperity 
/kesejahteraan, peace/perdamaian dan 
partnership/kemitraan (KLHK 2020), melalui kebijakan, 
program dan kegiatan yang diselaraskan dengan mandat 
pengelolaan atau fungsinya, dan menjamin bahwa 

aktivitas tersebut tidak merubah fungsi atau adanya 
jaminan terhadap keberlangsungan fungsinya. 

Terhadap keterlanjuran berupa aktivitas 
budidaya di dalam kawasan hutan (lahan garapan), 
penyelesaiannya dapat ditempuh melalui Program 
Perhutanan Sosial yang berkontribusi terhadap Goals 
TPB/SDGs (KLHK 2020), yaitu goal 1 (tanpa kemiskinan), 
goal 2 (tanpa kelaparan), goal 5 (kesetaraan gender), 
goal 6 (air bersih dan sanitasi layak), goal 10 
(berkurangnya kesenjangan), goal 12 (konsumsi dan 
produksi yang bertanggungjawab) dan goal 15 
(ekosistem daratan). Pengelolaan Perhutanan Sosial 
terdiri atas Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan 
(HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan 
Kemitraan Kehutanan. Skema Perhutanan Sosial yang 
dapat diterapkan di kawasan Hutan Lindung adalah HD, 
HKM dan/atau Kemitraan Kehutanan, sedangkan pada 
Hutan Produksi adalah HD, HKM, HTR dan/atau 
Kemitraan Kehutanan, sebagaimana diatur pada 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor 9 Tahun 2021. Kemitraan Kehutanan pada 
Kawasan Konservasi diberikan dalam bentuk Kemitraan 
Konservasi yang dilaksanakan sesuai Peraturan 
perundang-undangan bidang KSDAE. 
 
Pengukuhan Kawasan Hutan: Hutan Lestari, 
Masyarakat Sejahtera, Provinsi Lampung Berjaya 

Provinsi Lampung memiliki kawasan hutan 
seluas 1.004.735 Ha berdasarkan Keputusan Menteri 
Kehutanan dan Perkebunan No.256/Kpts-II/2000 
Tanggal 23 Agustus 2000, atau sekitar 28,45%,  yang 
meliputi tiga fungsi kawasan hutan yaitu Hutan Produksi 
seluas  225.090 Ha (Hutan Produksi Tetap seluas 33.358 
Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 191.732 Ha), 
Hutan Lindung seluas 317.615 Ha, dan Hutan Konservasi 
seluas 462.030 Ha. Untuk menuju kawasan hutan yang 
legal dan legitimate, maka diperlukan kepastian hukum 
atas kawasan hutan, melalui proses pengukuhan 
kawasan hutan yang meliputi penunjukan, penetapan 
batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. 
Terhadap tugas pokok pelaksanaan pengukuhan 
kawasan hutan di Provinsi Lampung, telah dilaksanakan 
tata batas sepanjang 4.471,09 Km atau sebesar 98,57% 
dari panjang batas kawasan hutan dan 1,43% atau 
sepanjang    65 km yang belum dilakukan tata batas. 
Sekitar 58,11% atau seluas       583.850,86 Ha kawasan 
hutan di Provinsi Lampung sudah ditetapkan oleh 
Menteri, adapun perkembangan pengukuhan kawasan 
hutan di Provinsi Lampung secara rinci tersaji pada Tabel 
1, Tabel 2 dan Tabel 3 berikut. 
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LEGAL DAN LEGITIMATE KAWASAN HUTAN:  
JAMINAN HUTAN LESTARI, MASYARAKAT SEJAHTERA? 

 
 

Helly Fitriyanty 
 
 
 

Penyelenggaraan pemantapan kawasan 
hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan 
merupakan salah satu tugas yang diemban Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selaras 
dengan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/Suistainable Development Goals 
(TPB/SDGs) (KLHK 2020). Sebagai Unit Pelaksana 
Teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 
dan Tata Lingkungan (PKTL), salah satu tugas pokok 
yang diemban Balai Pemantapan Kawasan Hutan 
(BPKH) adalah pelaksanaan pengukuhan kawasan 
hutan. Pengukuhan kawasan hutan merupakan 
rangkaian kegiatan penunjukan kawasan hutan, 
penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan 
hutan, dan penetapan kawasan hutan, dengan tujuan 
untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, 
batas, dan luas kawasan hutan (Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2021). 

Pengukuhan kawasan hutan memberikan 
kepastian hukum terhadap status yang berimplikasi 
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mandat penunjukan atau sesuai dengan fungsinya, baik 
yang berfungsi lindung, produksi maupun konservasi. 
Dengan mantapnya kawasan hutan secara yuridis, 
diharapkan dapat mendukung pengelolaan kawasan 
hutan di tingkat tapak (Taman Nasional, Taman Hutan 
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Taman Nasional) dan Pemerintah Daerah (dalam hal ini 
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Kondisi eksisting di tingkat tapak, bahwa hutan 
tidak lepas dari unsur adanya keberadaan masyarakat 
baik yang berada di sekitar kawasan hutan atau yang 
bermukim di dalamnya secara beregenerasi. Kondisi ini 
memicu terjadinya konflik dalam pengelolaan kawasan 
hutan dalam hal penguasaan tanah di dalam kawasan 
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penanganan konflik tenurial di kawasan hutan. 
Penanganan Konflik Tenurial dilakukan dengan 
mengusung prinsip-prinsip dasar dalam TPB/SDGs 
diantaranya adalah people/manusia, planet, prosperity 
/kesejahteraan, peace/perdamaian dan 
partnership/kemitraan (KLHK 2020), melalui kebijakan, 
program dan kegiatan yang diselaraskan dengan mandat 
pengelolaan atau fungsinya, dan menjamin bahwa 

aktivitas tersebut tidak merubah fungsi atau adanya 
jaminan terhadap keberlangsungan fungsinya. 

Terhadap keterlanjuran berupa aktivitas 
budidaya di dalam kawasan hutan (lahan garapan), 
penyelesaiannya dapat ditempuh melalui Program 
Perhutanan Sosial yang berkontribusi terhadap Goals 
TPB/SDGs (KLHK 2020), yaitu goal 1 (tanpa kemiskinan), 
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produksi yang bertanggungjawab) dan goal 15 
(ekosistem daratan). Pengelolaan Perhutanan Sosial 
terdiri atas Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan 
(HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan 
Kemitraan Kehutanan. Skema Perhutanan Sosial yang 
dapat diterapkan di kawasan Hutan Lindung adalah HD, 
HKM dan/atau Kemitraan Kehutanan, sedangkan pada 
Hutan Produksi adalah HD, HKM, HTR dan/atau 
Kemitraan Kehutanan, sebagaimana diatur pada 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor 9 Tahun 2021. Kemitraan Kehutanan pada 
Kawasan Konservasi diberikan dalam bentuk Kemitraan 
Konservasi yang dilaksanakan sesuai Peraturan 
perundang-undangan bidang KSDAE. 
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Masyarakat Sejahtera, Provinsi Lampung Berjaya 

Provinsi Lampung memiliki kawasan hutan 
seluas 1.004.735 Ha berdasarkan Keputusan Menteri 
Kehutanan dan Perkebunan No.256/Kpts-II/2000 
Tanggal 23 Agustus 2000, atau sekitar 28,45%,  yang 
meliputi tiga fungsi kawasan hutan yaitu Hutan Produksi 
seluas  225.090 Ha (Hutan Produksi Tetap seluas 33.358 
Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 191.732 Ha), 
Hutan Lindung seluas 317.615 Ha, dan Hutan Konservasi 
seluas 462.030 Ha. Untuk menuju kawasan hutan yang 
legal dan legitimate, maka diperlukan kepastian hukum 
atas kawasan hutan, melalui proses pengukuhan 
kawasan hutan yang meliputi penunjukan, penetapan 
batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. 
Terhadap tugas pokok pelaksanaan pengukuhan 
kawasan hutan di Provinsi Lampung, telah dilaksanakan 
tata batas sepanjang 4.471,09 Km atau sebesar 98,57% 
dari panjang batas kawasan hutan dan 1,43% atau 
sepanjang    65 km yang belum dilakukan tata batas. 
Sekitar 58,11% atau seluas       583.850,86 Ha kawasan 
hutan di Provinsi Lampung sudah ditetapkan oleh 
Menteri, adapun perkembangan pengukuhan kawasan 
hutan di Provinsi Lampung secara rinci tersaji pada Tabel 
1, Tabel 2 dan Tabel 3 berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung Berdasarkan Fungsinya Sampai Dengan Tahun 
2020 

 

 
Sumber: BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, Tahun 2021 

Keterangan: KSA/KPA: Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam; HL: Hutan Lindung;    HP: Hutan Produksi 
Tetap; HPT: Hutan Produksi Terbatas. 

 
Tabel 2. Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan Provinsi Lampung Sampai Dengan Tahun 2020 

 

No Progres Penataan Batas Panjang 
Km % 

1 Belum ditata batas *) 65 1,43 
2 Telah ditata batas definitif 180,26 3,97 
3 Telah ditata batas definitif dan disahkan 2.241,95 49,42 
4 Telah ditetapkan Menteri 2.048,88 45,17 

Total 4.536,09 100,00 
 

Sumber: BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, Tahun 2021 
Keterangan: Sisa panjang batas yang belum ditata batas:  + 65 Km  (1,43 %) 

*)   1. HP Giham Tahmi:  32  Km; 2. HP Rebang: 10 Km; 3. HP Mesuji: 8 Km; 4. HL Rumbia: 15 Km. 
 

Tabel 3. Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Lampung Sampai Dengan Tahun 2020 
 

Fungsi Kawasan Hutan Luas Berdasarkan 
SK.256/2000 (Ha) 

Luas Penetapan 
(Ha) % 

Kawasan Suaka Alam/Kawasan 
Pelestarian Alam (KSA/KPA) 

462.030 398.105,76 39,62 

Hutan Lindung (HL) 317.615 68.753,66 6,84 
Hutan Produksi Terbatas (HPT) 33.358 0,00 0,00 

Hutan Produksi Tetap (HP) 191.732 116.991,44 11,64 
Jumlah 1.004.735 583.850,86 58,11 

 
Sumber: BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, Tahun 2021 

 
Pada hakekatnya keberadaan kawasan hutan 

dengan karakteristik multifungsi yang bersifat holistik dan 
jangka panjang, sangat erat kaitannya dengan isu-isu 
strategis saat ini diantaranya perubahan iklim dan 
pemanasan global, ketahanan pangan, energi dan air, 
pertumbuhan penduduk, dan kemiskinan serta daya 
dukung bagi pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan 
kawasan hutan di Provinsi Lampung saat ini dihadapkan 
pada tingginya tekanan terhadap kawasan hutan akibat 
kebutuhan ruang hidup masyarakat, yang menyebabkan 
permasalahan konflik tenurial. Kondisi eksisting, 
menunjukan bahwa kawasan hutan di Provinsi Lampung 
mengalami kerusakan, akibat adanya perambahan, 
illegal logging dan dampak dari kegiatan usaha 
masyarakat. 

Sebagai pihak yang diberi kewenangan dalam 
pengelolaan kawasan hutan, baik yang berfungsi hutan 
produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi (dalam hal 
ini Taman Hutan Raya/Tahura), sebagaimana amanah 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi Lampung 

mengupayakan pengelolaan yang menjamin 
keberlangsungan fungsinya. Hal ini diawali dengan 
pembentukan Kelembagaan Unit Pengelolaan di tingkat 
tapak berupa 17 (tujuh belas) UPTD KPH yang 
merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan 
Provinsi Lampung, sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tanggal 8 Juli 
2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Provinsi 
Lampung, yaitu 9 (sembilan) UPTD Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Lindung  (KPHL), 7  (tujuh) UPTD  
Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP), dan 1 
(satu) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi 
(KPHK).  Pembentukan unit pengelola tingkat tapak ini 
mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 
SK.68/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang 
Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP di Provinsi 
Lampung. 

Tingginya tingkat ketergantungan/interaksi 
masyarakat sekitar terhadap kawasan hutan dan telah 
terjadinya penguasaan dan pengelolaan lahan secara 
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ilegal, menjadi permasalahan yang dihadapi oleh semua 
unit pengelola tingkat tapak (dalam hal ini UPTD KPH), 
baik di wilayah kelola KPHL, KPHP maupun KPHK. 
Sebagian besar wilayah pengelolaan di tingkat tapak 
merupakan lahan-lahan yang sudah dikuasai dan dikelola 
oleh masyarakat baik yang berada di dalam dan/atau di 
sekitar kawasan hutan. Selain itu juga terindikasi terdapat  
permukiman secara beregenerasi yang berada di dalam 
kawasan hutan.  

Salah satu upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung agar dapat 
menyelaraskan kepentingan masyarakat dengan kondisi 
kawasan yang kompleks tersebut melalui pemberdayaan 
masyarakat dengan skema Perhutanan Sosial yaitu 
pemberian akses kelola. Butuh perjuangan dari pihak 

UPTD KPH untuk merangkul dan mendorong masyarakat 
untuk mengikuti program Perhutanan Sosial. Berbekal 
kepastian hukum kawasan hutan (kejelasan akan status, 
letak, batas, luasan dan fungsi) dan diawali dengan 
silahturahmi door to door yang dilanjutkan dengan 
sosialisasi, hingga akhirnya pihak KPH mendapatkan 
kepercayaan “trust” dan pengakuan dari masyarakat 
yang pada awalnya menolak keberadaan petugas di 
lapangan. Hal ini berdampak terhadap antusiasme 
masyarakat, dan ditandai dengan telah terbitnya ijin 
usaha Perhutanan Sosial dengan skema Hutan 
Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 
Hutan Desa (HD), Kemitraan Kehutanan (KK) dan 
Kemitraan Konservasi dengan rincian sebagaimana 
Tabel 4 berikut. 

 
Tabel 4. Perkembangan Pelaksanaan Perhutanan Sosial Di Provinsi Lampung 
 

No 
Skema 

Perhutanan 
Sosial 

Jumlah 
Izin 

Hutan 
Konservasi 

(Ha) 

Hutan 
Lindung 

(Ha) 

Hutan 
Produksi 

(Ha) 

Jumlah 
Luas 
(Ha) 

Jumlah 
Anggota 

(KK) 
1 Hutan 

Kemasyarakatan 
(HKm) 

187 izin - 154.044 322 154.366 63.156 

2 Hutan Tanaman 
Rakyat (HTR) 

13 izin - - 20.159 20.159 7.521 

3 Hutan Desa (HD) 22 izin - 2.015 - 2.015 9.210 
4 Kemitraan 

Kehutanan (KK) 
78 Kulin 
KK 

- 5.983 10.745 16.728 7.309 

5 Kemitraan 
Konservasi 

17 PKS 733 - - 733 689 

Jumlah 317 
izin/KuLin 

733 162.042 31.226 194.001 87.885 

 
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Tahun 2021 
 

Pasca pemberian izin Perhutanan Sosial, 
maka pemegang izin bertanggung jawab dalam 
pengelolaan hutan yang menjadi areal kerjanya. 
Keberhasilan pengelolaan hutan sangat bergantung pada 
sejauh mana masyarakat menjalankan 
kewajiban/tanggung jawabnya sebagai pemegang izin. 
Oleh karena itu pihak UPTD KPH harus memastikan 
bahwa perencanaan yang tertuang dalam Rencana 
Pengelolaan Hutan (RPH), Rencana Kerja Usaha (RKU) 
dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) mendukung upaya 
pemulihan dan penjagaan fungsi kawasan hutan dengan 
menerapkan konsep keberlanjutan yaitu kelestarian 
lingkungan, akseptabilitas sosial dan kelayakan ekonomi. 
Selanjutnya memastikan bahwa terpenuhinya kewajiban 
sebagaimana tertuang pada       Pasal 93 Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 
Tahun 2021, diantaranya melaksanakan pengelolaan 
hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari, 
menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran 
lingkungan, melakukan penanaman dan pemeliharaan 
hutan di areal kerjanya dan melaksanakan perlindungan 
hutan.  

Pelaksanaan Perhutanan Sosial ini diharapkan 
mampu meningkatkan kualitas tutupan berhutan pada 
kawasan hutan di Provinsi Lampung, dengan penanaman 
jenis yang layak secara ekologis dan bernilai ekonomi. 
Pemilihan jenis diawali dengan filter sosial yaitu 
menggunakan jenis yang disukai oleh masyarakat dan 
kualitas bibit yang baik, dilanjutkan dengan analisis 
secara ekonomi “layak secara ekonomi”, dan tidak 
membahayakan lingkungan “layak ekologi”. Dan 
terhadap keterlanjuran komoditas eksisting di dalam 
kawasan hutan (tanaman budidaya/perkebunan), upaya 
yang dapat dilakukan melalui pengkayaan “enrichment 

planting” menggunakan tanaman kehutanan multi guna 
atau MPTS (Multi Purpose Tree Species). Berdasarkan 
Data Rekalkulasi Penutupan Lahan yang bersumber dari 
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya 
Hutan (IPSDH), dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 
(tahun 2018, 2019 dan 2020) tidak terjadinya penurunan 
luasan penutupan lahan berhutan terhadap luas kawasan 
hutan di Provinsi Lampung, baik di Kawasan Hutan 
Konservasi, Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan 
Hutan Produksi, dan dapat diindikasikan sebagai salah 
satu dampak terlaksananya Perhutanan Sosial. 
Penutupan lahan berhutan pada Kawasan Hutan 
Konservasi pada Tahun 2020 sebesar 258,4 ribu Ha 
55,9%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar  253,3 ribu 
Ha 54,4% dan pada Tahun 2018 sebesar 251,6 ribu Ha 
54,4%. Penutupan lahan berhutan pada Kawasan Hutan 
Lindung pada Tahun 2020 sebesar 50,6 ribu Ha 15,9%, 
sedangkan pada tahun 2019 sebesar  50,6 ribu Ha 15,8% 
dan pada Tahun 2018 sebesar 50,1 ribu Ha 15,8%. 
Penutupan lahan berhutan pada Kawasan Hutan 
Produksi Terbatas pada Tahun 2020 sebesar 8,0 ribu Ha 
23,9%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar  2,7 ribu Ha 
7,0% dan pada Tahun 2018 sebesar 2,3 ribu Ha 7,0%. 
Penutupan lahan berhutan pada Kawasan Hutan 
Produksi Tetap pada Tahun 2020 sebesar 13,5 ribu Ha 
7,0%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar  13,5 ribu Ha 
6,8% dan pada Tahun 2018 sebesar 13,0 ribu Ha 6,8%.  

Dengan terlaksananya Perhutanan Sosial di 
wilayah kelola UPTD KPH secara tepat sasaran dan 
sesuai aturan yang berlaku, maka suatu keniscayaan 
tercapainya penambahan tutupan berhutan pada wilayah 
tersebut, yang selaras dengan dampak ekologis dan 
kembalinya fungsi kawasan hutan sesuai dengan mandat 
pengelolaannya. Dengan menjaga luasan dan fungsi 
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ilegal, menjadi permasalahan yang dihadapi oleh semua 
unit pengelola tingkat tapak (dalam hal ini UPTD KPH), 
baik di wilayah kelola KPHL, KPHP maupun KPHK. 
Sebagian besar wilayah pengelolaan di tingkat tapak 
merupakan lahan-lahan yang sudah dikuasai dan dikelola 
oleh masyarakat baik yang berada di dalam dan/atau di 
sekitar kawasan hutan. Selain itu juga terindikasi terdapat  
permukiman secara beregenerasi yang berada di dalam 
kawasan hutan.  

Salah satu upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung agar dapat 
menyelaraskan kepentingan masyarakat dengan kondisi 
kawasan yang kompleks tersebut melalui pemberdayaan 
masyarakat dengan skema Perhutanan Sosial yaitu 
pemberian akses kelola. Butuh perjuangan dari pihak 

UPTD KPH untuk merangkul dan mendorong masyarakat 
untuk mengikuti program Perhutanan Sosial. Berbekal 
kepastian hukum kawasan hutan (kejelasan akan status, 
letak, batas, luasan dan fungsi) dan diawali dengan 
silahturahmi door to door yang dilanjutkan dengan 
sosialisasi, hingga akhirnya pihak KPH mendapatkan 
kepercayaan “trust” dan pengakuan dari masyarakat 
yang pada awalnya menolak keberadaan petugas di 
lapangan. Hal ini berdampak terhadap antusiasme 
masyarakat, dan ditandai dengan telah terbitnya ijin 
usaha Perhutanan Sosial dengan skema Hutan 
Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 
Hutan Desa (HD), Kemitraan Kehutanan (KK) dan 
Kemitraan Konservasi dengan rincian sebagaimana 
Tabel 4 berikut. 

 
Tabel 4. Perkembangan Pelaksanaan Perhutanan Sosial Di Provinsi Lampung 
 

No 
Skema 

Perhutanan 
Sosial 

Jumlah 
Izin 

Hutan 
Konservasi 

(Ha) 

Hutan 
Lindung 

(Ha) 

Hutan 
Produksi 

(Ha) 

Jumlah 
Luas 
(Ha) 

Jumlah 
Anggota 

(KK) 
1 Hutan 

Kemasyarakatan 
(HKm) 

187 izin - 154.044 322 154.366 63.156 

2 Hutan Tanaman 
Rakyat (HTR) 

13 izin - - 20.159 20.159 7.521 

3 Hutan Desa (HD) 22 izin - 2.015 - 2.015 9.210 
4 Kemitraan 

Kehutanan (KK) 
78 Kulin 
KK 

- 5.983 10.745 16.728 7.309 

5 Kemitraan 
Konservasi 

17 PKS 733 - - 733 689 

Jumlah 317 
izin/KuLin 

733 162.042 31.226 194.001 87.885 

 
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Tahun 2021 
 

Pasca pemberian izin Perhutanan Sosial, 
maka pemegang izin bertanggung jawab dalam 
pengelolaan hutan yang menjadi areal kerjanya. 
Keberhasilan pengelolaan hutan sangat bergantung pada 
sejauh mana masyarakat menjalankan 
kewajiban/tanggung jawabnya sebagai pemegang izin. 
Oleh karena itu pihak UPTD KPH harus memastikan 
bahwa perencanaan yang tertuang dalam Rencana 
Pengelolaan Hutan (RPH), Rencana Kerja Usaha (RKU) 
dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) mendukung upaya 
pemulihan dan penjagaan fungsi kawasan hutan dengan 
menerapkan konsep keberlanjutan yaitu kelestarian 
lingkungan, akseptabilitas sosial dan kelayakan ekonomi. 
Selanjutnya memastikan bahwa terpenuhinya kewajiban 
sebagaimana tertuang pada       Pasal 93 Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 
Tahun 2021, diantaranya melaksanakan pengelolaan 
hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari, 
menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran 
lingkungan, melakukan penanaman dan pemeliharaan 
hutan di areal kerjanya dan melaksanakan perlindungan 
hutan.  

Pelaksanaan Perhutanan Sosial ini diharapkan 
mampu meningkatkan kualitas tutupan berhutan pada 
kawasan hutan di Provinsi Lampung, dengan penanaman 
jenis yang layak secara ekologis dan bernilai ekonomi. 
Pemilihan jenis diawali dengan filter sosial yaitu 
menggunakan jenis yang disukai oleh masyarakat dan 
kualitas bibit yang baik, dilanjutkan dengan analisis 
secara ekonomi “layak secara ekonomi”, dan tidak 
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planting” menggunakan tanaman kehutanan multi guna 
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hutan serta merawat keseimbangan ekosistem dan 
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ekosistem hutan. Selanjutnya akan diberdayakan secara 
legal dalam mengelola kawasan hutan sesuai fungsinya 
dan aturan yang berlaku. Pelaksanaan pemberdayaan ini 
membuka peluang kepada pihak lain yang 
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peningkatan kesejahteraan. Dan akhirnya jargon “Hutan 

Lestari, Masyarakat Sejahtera dan Provinsi Lampung 
Berjaya” mejadi suatu keniscayaan. 
 
KESIMPULAN 

Penyelenggaraan pemantapan kawasan 
hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, 
memiliki peranan penting dalam menunjang 
pembangunan bangsa dan negara. Kepastian hukum 
“legal dan legitimate” kawasan hutan (kejelasan akan 
status, letak, batas, luasan dan fungsi) merupakan 
pondasi dasar dalam mengatasi permasalahan konflik 
tenurial dan menjadi salah satu faktor pendukung 
pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan 
melalui Skema Perhutanan Sosial dengan pendekatan 
prinsip kelestarian ekologis, kelestarian ekonomis dan 
kelestarian sosial budaya. Ketiga prinsip kelestarian 
tersebut merupakan satu kesatuan yang membutuhkan 
peran aktif dan sinergitas dari berbagai pihak yang 
berkepentingan (stakeholders) yang dituangkan dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dan 
dilaksanakan secara konsisten, yang akan bermuara 
pada tercapainya hutan lestari dan masyarakat sejahtera. 
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PENDAHULUAN 

Climate change menjadi suatu permasalahan 
global yang merupakan perubahan jangka panjang pada 
suhu dan pola cuaca. Dalam dasawarsa terakhir 
perubahan cuaca cukup ekstrim yang membawa 
perubahan perilaku alam. Fenomena tersebut dapat 
terjadi karena faktor alam dan juga non alam. Namun 
demikian, sejak tahun 1800-an climate change lebih 
didorong oleh faktor non alam yaitu berupa aktivitas 
manusia. Dampak perubahan iklim yang berupa 
peningkatan suhu global merupakan fase awal dari 
dampak kerusakan alam lainnya. Kerusakan jangka 
panjang akan mempengaruhi kelangkaan air, energi dan 
pangan (Water, Energy, and Food (WEF)).  

Indonesia telah berperan aktif dalam aksi 
pengendalian perubahan iklim dalam setiap perundingan 
internasional dan ikut meratifikasi Konvensi Perubahan 
Iklim dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 
Dalam pertemuan para pihak (UNFCCC) di Paris, 
November 2015, Pemerintah Indonesia mengajukan 
inisiatif pertama untuk strategi jangka panjang melalui 
upaya rendah emisi karbon dan ketahanan iklim sebagai 
konsep rencana pembangunan lima tahun. Menyikapi hal 
tersebut, bagaimana aksi mitigasi dan pengendalian 
perubahan iklim ini mampu bersinergi dengan tujuan 
SDGs. Pentingnya memunculkan innovation 
breakthrough yang mampu mengakselerasi 
pengendalian perubahan iklim global. Sebagai Negara 
agraris dengan jumlah penduduk mencapai 270,2 juta 
jiwa (BPS, 2020) dengan luasan tutupan hutan 94,1 juta 
Ha (KLHK, 2020), Indonesia memiliki tekad ambisius 
untuk net-sink pada tahun 2030 pada sektor FoLU serta 
dibarengi dengan sektor lain (energi, pertanian, industri, 
dan limbah) pada tahun 2060.  

Romer dan Nordhaus (2018) mempresentasikan 
terjadinya kegagalan kelembagaan ekonomi global dalam 
mencapai SDGs akibat munculnya permasalahan 
perubahan iklim global. Peningkatan suhu global 
disebabkan peningkatan gas rumah kaca berpengaruh 
pada peningkatan frekuensi El Nino dan La Nina 
(L’Heureux, 2020). Posisi geografis Indonesia dengan 
karakteristik negara agraris dan kepulauan memiliki 
kerentanan tinggi terhadap bencana La Nina dan El Nino. 
Meningkatnya frekuensi terjadinya bencana La Nina 
maupun El Nino membawa konsekuensi antara lain 
naiknya permukaan laut, banjir, kekeringan hebat, 
kelangkaan air, kebakaran hebat, pencairan es kutub, 
badai dahsyat, cekaman/stress tanaman dan penurunan 
keanekaragaman hayati.  Indonesia memiliki kepedulian 
besar dalam upaya pengendalian perubahan iklim untuk 
menjaga stabilitas ketahanan pangan dan proses 
transformasi sosio-ekonomi menuju kehidupan yang 
layak dan berkeadilan. 

 

 
 

 
Gambar 1. Pergeseran Paragdima pembangunan 

berkelanjutan (Sugardiman, 2021) 
 

Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah 
upaya pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, 
sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa 
dan generasi yang akan datang dengan tetap memelihara 
kelangsungan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup. Masalah perubahan iklim menjadikan 
pergeseran paradigma pembangunan berkelanjutan dari 
aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling 
bersinggungan menuju aspek lingkungan menjadi 
pondasi bagi aspek sosio-ekonomi (Sugardiman, 2021), 
terlihat pada Gambar 1. Pergeseran tersebut akan 
selaras dengan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945: ”Setiap 
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan 
sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan 
Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945: ”Perekonomian nasional 
diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, 
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional”.  

Dalam pertemuan KTT Perubahan Iklim atau 
Leaders Summit on Climate tanggal 22 April 2021, Bapak 
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pertama, 
Indonesia berkomitmen serius dalam mengatasi 
perubahan iklim serta mengajak dunia untuk melakukan 
aksi-aksi nyata. Keseriusan tersebut dengan pencapaian 
angka deforestasi tahun terakhir menjadi terendah dalam 
dekade terakhir. Kedua, mengajak para pemimpin untuk 
memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih 
baik, dan Indonesia telah memutakhirkan Nationally 
Determined Contributions (NDC). Ketiga, kemitraan 
global harus diperkuat dengan kesepahaman bersama 
dalam penciptaan strategi karbon netral dan menuju 
UNFCCC COP 26 Glasgow. 

Dalam kesempatan Ministerial Meeting COP 26 
Glasgow dan Kesiapan Indonesia, Ibu Siti Nurbaya 
selaku Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan menyampaikan bahwa agenda adaptasi dan 
mitigasi dalam aksi-aksi yang nyata perubahan iklim serta 
telah menetapkan peta jalan/Road Map adaptasi 
perubahan Iklim hingga tahun 2030, yang tertuang dalam 
updated NDC bersamaan dengan dokumen LTS-LCCR. 
Ibu menteri juga menyampaikan keseriusan Indonesia 
untuk mencapai target ambisius melalui inisiatif 
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“Indonesia FoLU Net-Sink 2030” dengan dilengkapi 
manual operasional. Hal tersebut merupakan panduan 
implemantatif dalam operasionalnya. 

“Indonesia FoLU Net-Sink 2030” merupakan suatu 
Innovation Breakthrough dalam aksi mengurangi emisi 
menuju Net-Sink pada tahun 2030 terutama dari sektor 
FoLU. Selanjutnya melihat sektor non-FoLU yang dapat 
diekplorasi dan menjadi daya dukung besar dalam 
mencapai target Net-Sink yaitu sektor energi. Sektor 
energi memiliki cakupan luas dan banyak muncul inovasi 
baru (Enviromental Friendly) seperti halnya penggunaan 
Energi Baru dan Terbarukan (EBT). 

 
A. Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate 

Resilince (LTS-LCCR) 2050 

Didalam Dokumen Indonesian LTS-LCCR 2050, 
strategis jangka panjang sampai dengan tahun 2050 
dapat ditempuh 3 skenario yang terlihat pada Gambar 3, 
yaitu 1) Current Policy Scenario (CPS), 2) Transition 
Scenario (TRNS), 3) Low Carbon Scenario compatible 
with Paris Agreement Target (LCCP). Skenario CPOS 
merupakan gambaran kondisi emisi karbon jangka 
panjang sampai dengan tahun 2050 dengan tanpa syarat 
dari NDC. Skenario yang kedua yaitu TRNS merupakan 
skenario transisi diantara CPOS dan LCCP. Sedangkan 
Skenario LCCP merupakan gambaran kondisi emisi 
karbon jangka panjang sampai dengan tahun 2050, hal 
tersebut termasuk skema ambisius dengan target 
pelengkungan kurva melalui usaha sinergis berbagai 
sektor (FoLU, Energi, Pertanian, Limbah dan Industri) 
secara progesif.  

 

 
Gambar 2. Skenario CPOS, TRNS, dan LCCP untuk LTS 

 
Dalam menempuh pembangunan ekonomi jangka 

panjang, disaat menuju puncak kesejahteraan (GDP 
perkapita tinggi) maka terjadi suatu kondisi permasalahan 
kesenjangan sosial (ketimpangan pendapatan) (Kuznets, 
1955) dan kondisi lingkungan yang buruk, yang lebih 
dikenal dengan EKC (Environment Kuznets Curve) (Antle 
dan Heidebrink 1995; Barbier dan Burgess 2001; 
Ehrhardt-Martinez et al. 2002; Ewers 2006; Culas 2012). 
Namun demikian kondisi tersebut dapat dilakukan upaya 
mitigasi dan adaptasi dengan berbagai kondisi 
pemungkin (enable condition) seperti ketersediaan dan 
dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, SDM 

berkualitas, political will, iklim politik dan keamanan yang 
kondusif serta pendanaan yang cukup.  

Usaha dalam melengkungkan EKC yang lebih 
agresif membutuhkan upaya yang besar dan harus 
dilakukan menyeluruh diberbagai sektor. Ilustrasi 
tersebut terlihat pada strategi LCCP pada Gambar 3. 
Selanjutnya, untuk menempuh LTS-LCCR 2050, 
Indonesia diperkirakan akan kehilangan GDP sampai 
dengan 3,45% pada tahun 2050. LTS-LCCR 2050 ini juga 
inline dengan bahasan dan ilmu pengetahuan yang 
berkembang sekarang ini. 

 

 
 (a) 

 
(b) 
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Gambar 3. Skema Global Pajak Karbon (Romer dan Nordhaus, 2018) 

 
Dalam skala global, terdapat 3 skema untuk 

penyelesaian kelembagaan global melalui skema pajak 
karbon sebagai bentuk usaha melengkungkan kurva 
Romer dan Nordhaus (2018), yang terlihat pada gambar 
3. Skema pertama (Nordhaus’s best parameter guess) 
merupakan kebijakan terpilih menurut Romer dan 
Nordhaus (2018) untuk memaksimalkan kesejahteraan 
dengan asumsi aktifitas ekonomi dapat berjalan dan 
saving rate terkait berapa harga pajak yang seharusnya 
dapat menekan emisi. Romer dan Nordhaus (2018) 
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mempercepat penurunan emisi, namun memiliki peluang 
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sebaliknya. Didasarkan skema Nordhaus’s best, kami 
memperkirakan investasi menuju Indonesia FoLU Net 
Sink 2030 mencapai ± 21 Milyar $ (USD). Instrumen lain 
yang diperlukan untuk menentukan pajak karbon adalah 
membuat sistem informasi carbon foot print. 
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proses alamiah lainnya, penyediaan air bersih yang 
menjamin kehidupan dan proses-proses esensial lainnya 
menjadi enabling condition terhadap ketersediaan energi 
dan pangan.  
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penting dilakukan dan memiliki keterkaitan dengan 
keseluruhan tujuan SGDs, terlihat pada gambar 5. 
Kegiatan sektor FoLU memiliki keterkaitan erat dengan 
perlindungan biosphere yang termuat pada tujuan SGDs 
ke-6, 13, dan 15 menjadi dasar dalam meletakkan 
enabling condition kehidupan sosial (society life) dengan 
tujuan SGDs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 16 dan pembangunan 
ekonomi dengan tujuan SGDs 8, 9, 10, 12 melalui 
kerjasama (kemitraan) yang baik sebagaimana sesuai 
dengan tujuan SGDs 17.  
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menyusun dokumen NDC Updated dan LTS-LCCR. 
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jalan/roadmap yang dijadikan pedoman bagi pemangku 
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Tabel 1. Projected BAU and Emission Reduction from Each Sector Category (Source: updated NDC, 2020) 

 
 
Dalam rincian target penurunan emisi diatas, 

Sektor FoLU memiliki kontribusi penurunan sebesar 
hampir 60%. Dengan kontribusi penyumbang emisi yang 
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Rencana operasional Indonesia Net Sink FoLU 2030 
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capaian dan target terjabar dalam 11 kegiatan yaitu 1) 
Pengurangan laju deforestasi lahan mineral, 2) 
pengurangan laju deforestasi lahan gambut, 3) 
pengurangan laju degradasi lahan mineral, 4) 
pengurangan laju degradasi lahan gambut, 5) 
pembangunan hutan tanaman industri, 6) pengelolaan 
hutan lestari, 7) rehabilitasi dengan rotasi, 8) rehabilitasi 
non rotasi, 9) restorasi gambut, 10) perbaikan tata air 
gambut, 11) konservasi keanekaragaman hayati.  

Dari target 11 aksi kegiatan renop FoLU Net-Sink 
2030 disusun secara detail melalui analisis spasial 
dengan mempertimbangkan peta biogeofisik, peta 
arahan optimasi dan peta tipologi kelembagaan. Untuk 
Peta Indeks Biogeofisik (IBGF) disusun atas dasar IBGF 
Emisi, IBGF Serapan, dan IBGF Kebakaran. Sedangkan 
Peta arahan optimasi didasarkan oleh indeks kualitas 
hutan, High conservation Value (HCV), serta daya 
dukung dan daya tampung. Selanjutnya, Peta tipologi 
kelembagaan dinilai dari modal sosial (keberadaan 
penduduk dan aktivitas masyarakat) dan kapasitas 
kelembagaan (kapasitas instansi pemerintah/pemda dan 
kapasitas kelembagaan KPH), luasan KPH dan 
prosentase dibebani izin berusaha. 
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indeks prioritas penanganan dari 11 aksi mitigasi dengan 
pemangku kawasan serta jenis pengelolaan seperti 
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KPHL-Non PIAPS, KPHK, KPHL-PIAPS, KPHP-PIAPS, 
GAMBUT, Pemda-Non HGU, Pemda-HGU. Dari 
pemetaan indeks prioritas tersebut dapat teridentifikasi 
Right, Restriction dan Responsibility yang jelas sebagai 
wilayah pelaksanaan 11 kegiatan aksi untuk menuju 
FoLU net Sink tahun 2030. 

Peran hutan dan kehutanan dalam tujuan SDGs 
ke 15 yang memiliki keterkaitan dengan tujuan SGDs 
yang lain (Sugardiman, 2021) seperti yang terlihat pada 
Gambar 6. Untuk menempuh 11 kegiatan aksi, fokus 
pertama adalah pra-kondisi menjadi kunci penting dalam 
memastikan unsur right yang mengandung unsur 
legalitas dan legitimasi. Undang-Undang Cipta Kerja 
beserta peraturan turunannya seperti PP. 23 Tahun 2021 

dan P. 7 MenLHK 2021, P.8 MenLHK 202 dan P.9 
MenLHK 2021 telah memastikan restriction dalam 
skema-skema penyelesaian masalah tenurial dan 
pemberdayaan masyarakat yang aktif. Regulasi di atas 
telah memuat penyelesaian permasalahan terkait hak 
dan akses lahan. Kegiatan Pra-kondisi dapat dilakukan 
dengan pemberdayaan masyarakat melalui 
pendampingan penyuluh kehutanan sebelum 
menjalankan 11 aksi tersebut. Kegiatan pra-kondisi ini 
selaras dengan tujuan SDGs ke 16 yaitu menyediakan 
hak dan akses lahan yang berkeadilan melalui penangan 
konflik tenurial dan tujuan SDGs ke 10 yaitu 
berkurangannya kesenjangan terutama hak dan akses 
lahan. Responsibility memiliki ranah dalam 
menyelenggarakan instrumen insentif dan disinsentif 
untuk menyukseskan 11 aksi rencana operasional FoLU 
ini. Koordinasi antar instansi dan peran serta masyarakat 
secara menyeluruh menjadi langkah awal untuk tahap 
kegiatan selanjutnya. 

 

 
Gambar 6. Keterkaitan Strategi Indonesia FoLU Net-Sink 

dengan capaian SDGs (Sugardiman, 
2021) 
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pencegahan Karhutla, penjagaan ekosistem gambut, 
revitalitas areal konsesi pengelolaan hutan dan 
perhutanan sosial. Fokus kedua adalah pencegahan 
Karhutla dan penjagaan ekosistem gambut. Tentu ini 
penting, jika tidak dilakukan menjadi penyumbang emitter 
terbesar sektor FoLU. Pengembangan solusi, terobosan, 
kebijakan yang bersifat permanen dan efektif menuju zero 
fire perlu dilakukan secara kontinyu. Penanggulangan 
Karhutla membutuhkan sinergisitas seluruh sektoral oleh 
berbagai pihak dari pusat hingga ke daerah. Penanganan 
Karhutla dilakukan melalui deteksi dini, pemantauan dan 
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patroli rutin ditingkat lapangan untuk memastikan 
munculnya api tidak menjadi besar, penataan 
pengelolaan ekosistem gambut dengan pengendalian 
hidrologinya, penegakan hukum secara tegas agar 
menciptakan efek jera serta perlu dicari solusi permanen 
terkait motif ekonomi.  

Fokus ketiga adalah revitalitas areal konsesi 
pengelolaan hutan, dengan pertimbangannya adalah 
target terluas dari 11 aksi FoLU terletak dalam wilayah ini, 
kejelasan pemangku kepentingan, ketersediaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan terpetakannya wilayah-
wilayah konflik yang dapat dilakukan penyelesaian 
melalui skema kemitraan serta tersedianya market. 
Perkembangan Silvikultur Intensif (SILIN) dengan 
penanaman jalur dengan jenis asli (native spesies) 
sehingga keanekaragaman hayati terpelihara. Dari sisi 
pemantauan dan evaluasi dapat terlihat jelas dari 
pantauan citra penginderaan jauh, hal tersebut 
disebabkan agregasi hasil pembangunnya mudah 
membentuk kelompok hutan, terlihat pada Gambar 7. 
Dengan teknologi SILIN ini diperkirakan benih yang 
ditanam yang berasal dari kultur jaringan dapat dipanen 
10 tahun, dari stek pucuk 15 tahun dan benih generatif 
unggul 25 tahun. Dengan demikian, dengan target luasan 
terbesar dan dukungan teknologi SILIN ini diharapkan 4 
– 25 tahun sudah terbentuk kelompok hutan yang dapat 
dipantau melalui penginderaan jauh. Revitalitas dengan 
multiusaha dalam pengusahaan hutan dan hasil hutan 
juga membuka inovasi terkait dengan tanaman energi 
(bio-fuel) dan membuka destinasi ekowisata dan 
pemanfaatan kehati dengan standar-standar lingkungan 
berupaya menjalankan tujuan SDGs ke 7, 8, 9, 10 dan 12. 

 

 

 
Gambar 7. Silvikultur intensif (SILIN) dengan jenis asli 
(KLHK, 2019) 

 
Fokus Keempat adalah membangun skema 

kemitraan yang kuat melalui perhutanan sosial. Skema 
perhutanan sosial dengan kemitraan menjadi program 
dalam mencapai tujuan SDGs ke 1 yaitu menekan angka 
kemiskinan, dan tujuan SDGs ke 17 yaitu dengan 
membangun kerjasama/kemitraan yang kuat. 11 kegiatan 
didominasi dengan konflik lahan yang memerlukan 
skema kemitraan. Skema ini akan selaras dengan 
kegiatan reforma agraria (TORA) akan berupaya 
menjalankan tujuan SDGs ke 10 yaitu dengan menekan 
adanya kesenjangan dan masalah-masalah sosial. 
Skema agroforestry selaras dengan kegiatan perhutanan 
sosial usaha multi, yang sesuai dengan SDGs ke 2 yaitu 
menekan adanya kelaparan sekaligus memadukan 
tujuan ke 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera bagi 
masyarakat, termasuk skema hutan kota dan hutan 
sebagai pemenuhan tanaman obat-obatan.  

 
PENUTUP  

Indonesia berkomitmen kuat dalam permasalahan 
perubahan iklim yang bersinergi dengan SDGs. 
Pentingnya mengintegrasikan tindakan mitigasi 
perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan 
perencanaan. Sebagai bagian dari implementasi NDC 
dan LTS-LCCR, sektor FoLU menjadi salah satu sektor 
vital Indonesia dalam upaya penurunan emisi gas rumah 
kaca. Indonesia menyusun Rencana Operasional 
Indonesia FoLU Net Sink 2030 yang dijabarkan menjadi 
11 (sebelas) kegiatan aksi mitigasi sektor kehutanan.  11 
kegiatan tersebut meliputi 1) Pengurangan laju 
deforestasi lahan mineral, 2) pengurangan laju 
deforestasi lahan gambut, 3) pengurangan laju degradasi 
lahan mineral, 4) pengurangan laju degradasi lahan 
gambut, 5) pembangunan hutan tanaman industri, 6) 
pengelolaan hutan lestari, 7) rehabilitasi dengan rotasi, 8) 
rehabilitasi non rotasi, 9) restorasi gambut, 10) perbaikan 
tata air gambut, 11) konservasi keanekaragaman hayati. 

Sektor FoLU memiliki peranan penting dalam 
menjaga keseimbangan nexus air, energi, dan pangan 
(WEF) dalam menjaga biosfer untuk pencapaian SDGs 
ke 6, 13, 14, dan 15. Selanjutnya kondisi biosfer sehat 
menjadi enabling condition bagi society life dalam 
pencapaian SDGs ke 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 dan 16 dan 
ekonomi dalam pencapaian SDGs ke 8, 9, 10, 12. Melalui 
kemitraan/kerjasama menjadi solusi permasalahan dari 
kehidupan sosio-ekonomi untuk pencapaian SDGs ke 17. 
Menuju Indonesia FoLU Net Sink 2030 dalam kerangka 
UUCK merupakan Innovation Breakthrough untuk 
pencapaian NDC dan SGDs dalam mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
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PENERAPAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI (KLHS) DALAM MENDUKUNG 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  

 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 
telah diamanatkan di dalam Pasal 15 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan 
bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 
membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan 
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 
kebijakan, rencana dan/atau program (KRP).
Peraturan KLHS terbit di Indonesia sebagai suatu 
instrument pencegahan kerusakan lingkungan. Jika 
melihat laporan Stataus Lingkungan Hidup Indonesia 
(SLHI) bahkan dari berita diberbagai media, terlihat laju 
kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran 
lingkungan di Indonesia semakin terus meningkat dan 
tidak menunjukkan gejala penurunan. Pencemaran air 
dan udara di kota-kota besar dan wilayah padat 
penduduk juga telah berada pada ambang yang tidak 
hanya membahayakan kesehatan penduduk tetapi juga 
telah mengancam kemampuan pulih dan keberlanjutan 
pemanfaatan sumberdaya hayati. Banyak faktor yang 
menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, dari factor 
demografis, etika, sosial, ekonomi, budaya, hingga 
faktor institusi dan politik.

Salah satu faktor strategis yang menyebabkan 
terjadinya hal ini adalah karena portofolio KRP 
pembangunan wilayah dan sektor, tidak menyatu

(embedded) atau tidak terintegrasi dengan kebijakan 
pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan, 
dengan kata lain pertimbangan lingkungan tidak 
diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan 
pada tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program-
program pembangunan karena utamanya lebih bersifat 
peningkatan perekonomian dan investasi.

Faktor kedua yang secara signifikan turut 
menyumbang percepatan kerusakan dan pencemaran 
lingkungan adalah lemahnya efektivitas instrumen 
pencegahan dampak lingkungan pada tingkat proyek, 
yakni instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL). Hingga kini AMDAL masih terus diaplikasikan 
sebagai instrumen untuk pengendalian dampak 
lingkungan di tingkat rencana kegiatan atau proyek. 
Salah satu penyebab lemahnya efektivitas AMDAL 
adalah sebagian besar dokumennya disusun di 
Indonesia justru dilakukan ketika proyek telah memasuki 
tahap konstruksi atau bahkan operasi yang seharusnya 
sebelum usaha/kegiatan diimplementasikan. Selain itu 
karena KRP di atasnya memperbolehkan suatu 
usaha/kegiatan berjalan, AMDAL seringkali tidak bisa 
merubah / membatalkan suatu usaha/kegiatan tersebut 
meskipun secara lokasi tidak layak. karena AMDAL 
bukan safeguard LH ditingkat KRP. Gambaran berikut 
Rmemperlihatkan bagaimana KLHS berperan sebagai 
safeguard aspek LH dan keberlanjutan pada level KRP.

Ga
mbar 1. Relung KLHS pada Aras Kebijakan, Rencana dan Program (Partidario 2000: 656, dengan modifikasi pada 
beberapa istilah)

Pada dasarnya ada dua faktor utama yang 
menyebabkan kehadiran KLHS dibutuhkan saat ini: 
pertama, KLHS mengatasi kelemahan dan keterbatasan 
AMDAL, dan kedua, KLHS merupakan instrumen yang 
lebih efektif untuk mendorong pembangunan 

berkelanjutan (Briffetta et al 2003). Manfaat lebih lanjut 
yang dapat dipetik dari KLHS adalah:

a) Merupakan instrumen proaktif dan sarana 
pendukung pengambilan keputusan;

b) Mengidentifikasi dan mempertimbangkan 
peluang-peluang baru melalui pengkajian 

Tria Yuliati  
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secara sistematis dan cermat atas opsi-opsi 
pembangunan yang tersedia; 

c) Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup 
secara lebih sistematis pada jenjang 
pengambilan keputusan yang lebih tinggi; 

d) Mencegah kesalahan investasi dengan 
mengingatkan para pengambil keputusan akan 
adanya peluang pembangunan yang tidak 
berkelanjutan sejak tahap awal proses 
pengambilan keputusan; 

e) Tata pengaturan (governance) yang lebih baik 
berkat terbangunnya keterlibatan para pihak 
(stakeholders) dalam proses pengambilan 
keputusan melalui proses konsultasi dan 
partisipasi; 

f) Melindungi aset-aset sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup guna menjamin 
berlangsungnya pembangunan berkelanjutan; 

g) Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk 
mencegah konflik, berbagi pemanfaatan 
sumberdaya alam, dan menangani masalah 
kumulatif dampak lingkungan. 
 

 Sejak tahun 2009, pemerintah dan pemerintah 
daerah telah banyak yang menjalankan amanat KLHS, 
dengan mengacu pada Peraturan Menteri LH No. 09 
tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS, 
Permendagri No. 67 tahun 2012 tentang KLHS untuk 
Rencana Pembangunan serta Surat Edaran (SE) 
MenLHK tahun 2015 tentang Pelaksanaan KLHS. 
Peraturan teknis tersebut telah menjadi acuan dalam 
menjembatani PP KLHS yang belum diterbitkan. Saat ini 
telah terbit Peraturan Pemerinta (PP) No.46 tahun 2016 
tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS tanggal 31 
Oktober 2016 yang memuat pokok-pokok pengaturan 
yang meliputi penyelenggaraan KLHS, keterlibatan 
masyarakat dan pemangku kepentingan, pembinaan, 
pemantauan dan evaluasi serta pembiayaan. 
Sedangkan peraturan turunnya telah terbit Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 
P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2016 
tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 
tentang  Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD 
 Lingkup pengaturan pada Peraturan Menteri 
LHK 69/2017 ini antara lain; Kebijakan, Rencana, 
dan/atau Program yang wajib dibuat dan dilaksanakan 
KLHS; Pembuatan dan pelaksanaan KLHS; Penjaminan 
kualitas dan pendokumentasian KLHS; Validasi KLHS; 
dan Pembinaan, pemantauan dan evaluasi KLHS. KLHS 
wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi 
Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang 
antara lain mencakup: 

• Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
beserta rencana rincinya,  

• RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM 
nasional, RPJM daerah,  

• Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil beserta rencana rincinya, 
rencana zonasi kawasan strategis nasional 
tertentu untuk pulau-pulau kecil terluar 
serta rencana pengelolaan dan zonasi 
kawasan konservasi perairan; dan 

• Kebijakan, Rencana, dan/atau Program 
lain yang berpotensi menimbulkan dampak 
dan/atau risiko Lingkungan Hidup 
(penjelasannya termuat dalam PP No. 
46/2016).  

Bisnis proses pembuatan dan pelaksanaan 
KLHS dimulai dari Pengkajian Pengaruh yaitu dengan 
mengidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan, 
mengidentifikasi muatan KRP berdampak dan 
menganalisis pengaruh KRP terhadap isu dan kondisi 
LH. Melakukan Perumusan Alternatif penyempurnaan 
KRP dan Penyusunan Rekomendasi perbaikan KRP. 
Dalam melakukan analisis pengaruh KRP terhadap 
kondisi LH. KLHS paling sedikit memuat pertimbangan 
kajian terhadap: 

1. Kapasitas DDL/DTL; 
2. Dampak dan risiko LH; 
3. Kinerja jasa ekosistem 
4. Efisiensi pemanfaatan SDA; 
5. Tingkat ketahanan dan potensi kehati 
6. Tingkat kerentanan dan adaptasi Perubahan 

Iklim; 
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Gambar 2. Bisnis proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS (sumber: Permen LHK No.P.69/MENLHK/ 
SETJEN/KUM.1/12/2017 dan bahan bimtek Direktorat PDLKWS) 
 

Prinsip KLHS selain prosesnya yang 
partisipatif, juga self-assessment yang berarti dilakukan 
penjaminan kualitas KLHS secara mandiri. Penjaminan 
kualitas merupakan internal quality assurance untuk 
memastikan bahwa KLHS yang disusun telah sesuai 
dengan mekanisme dalam peraturan  perundang-
undangan, akuntabel serta dapat mencapai tujuan 
penyusunannya.  Hasil evaluasi terhadap implementasi 
KLHS di Indonesia yang pernah dilaksanakan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2012 
dan 2013 menunjukkan bahwa sebagian besar 
pemerintah daerah melaksanakan KLHS untuk 
memenuhi persyaratan administrative semata. Sehingga 
belum sampai memperhatikan kualitas muatannya dan 
banyak KLHS yang belum secara efektif mampu 
mencapai tujuan penyusunannya. Hal inilah yang 
mendorong dibutuhkan mekanisme Validasi KLHS dari 
Kementerian LHK.  

Validasi KLHS prosesnya melihat kesesuaian 
hasil penjaminan kualitas dengan dokumen KLHS. 
Pelaksanaanya dilakukan oleh Menteri, untuk KLHS 
KRP tingkat nasional dan provinsi; atau gubernur, untuk 

KRP tingkat kabupaten/kota. Validasi KLHS juga 
merupakan bentuk penjabaran dari amanat Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 15 ayat (1), 
berupa kegiatan pemeriksaan, penelaahan dokumen 
KLHS guna memastikan prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan telah terintegrasi dalam Kebijakan, 
Rencana, dan/atau Program. Dalam penerapannya 
diperlukan peran dari pihak lain yang lebih objektif. 
Validasi KLHS juga sebagai bentuk pembagian 
tanggung jawab, dalam hal ini Kementerian LHK serta 
para  Gubernur ikut bertanggung jawab terhadap KRP 
yang diterbitkan dan menjamin KRP tersebut telah 
mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan. 
 Mainstreaming Pembangunan Berkelanjutan 
diperkuat oleh KLHS dengan terbitnya Permendagri No. 
7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan KLHS 
RPJMD. Pengaturan KLHS RPJMD dilakukan dengan 
mempertimbangkan arahan Perpres no. 59/ 2017 
tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Bappenas 
telah menetapkan pencapaian 17 tujuan, 169 target, dan 
241 indikator sebagaimana gambar berikut. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. TPB dan 4 Pilar Pembangunan (Sumber: Perpres no. 59/ 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

dan Bappenas) 
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Dikutip dari laman http://sdgs.bappenas.go.id/,  
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable 
Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang 
menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan 
yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial 
masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas 
lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin 
keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu 
menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi 
ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan 
komitmen global dan nasional dalam upaya untuk 
menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu 
(1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) 
Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan 
Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan 
Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) 
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) 
Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya 
Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang 
Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang 
Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; 
(14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) 
Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; 
(17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. 

Pencapaian TPB dilaksanakan sejalan dengan 
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
perlindungan Lingkungan Hidup (LH). Untuk 
mewujudkan pencapaian TPB tersebut di atas, 
dijembatani melalui KLHS dalam Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 
KLHS adalah instrumen pendukung perencanaan 
pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi 
kepentingan LH dan prinsip- prinsip TPB ke dalam 
perencanaan pembangunan. Upaya pengarusutamaan 
kepentingan LH dan prinsip-prinsip TPB ini penting 
karena pelaksanaan pembangunan selama ini selain 
meningkatkan keuntungan ekonomi, juga 
mengakibatkan kemerosotan kualitas LH dan persoalan-
persoalan sosial. Degradasi kualitas LH dan persoalan 
sosial terkait erat dengan persoalan perumusan 
kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) 

pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan/atau 
tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip TPB. Dengan 
kata lain, sumber masalah degradasi kualitas LH dan 
persoalan sosial berawal dari proses pengambilan 
keputusan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan 
degradasi LH dan persoalan sosial ekonomi harus 
dimulai dari proses pengambilan keputusan 
pembangunan. Implementasi KLHS adalah pada 
komponen-komponen strategis dalam suatu proses 
pengambilan keputusan (decision-making cycle 
process), sehingga perbaikan proses dan substansi KRP 
pembangunan dapat dilakukan seawal mungkin.  

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam 
Penyusunan RPJMD  dengan mengukur capaian 
indikator TPB bertujuan untuk menjaga 
keberlangsungan sumber daya dan menjamin 
keselamatan, kemampuan kesejahteraan, mutu hidup 
generasi masa kini serta generasi masa depan. 
Direktorat PDLKWS KLHK sebagai penanggung jawab 
terhadap substansi KLHS yang telah disusun, memiliki 
tusi menelaah dan menjamin bahwa dokumen KLHS 
yang telah disusun telah sesuai dengan ketentuan dan 
menjamin bahwa seluruh 17 TPB telah menjadi dasar 
dalam rencana pembangunan wilayah serta tidak ada 
yang ditinggalkan, dikarenakan prinsipnya no one left 
behind. 

Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan 
bersamaan dengan waktu penyusunan rancangan awal 
RPJMD teknokratik dan pembuatannya dimulai selama 
pemungutan suara berlangsung sampai dengan 
dilantiknya kepala daerah terpilih. Dengan demikian 
terdapat 2 kondisi proses pembuatan KLHS-RPJMD, 
yaitu durasi 3 bulan dan lebih dari 3 bulan. Kondisi ini 
mempengaruhi proses dan substansi kajian 
pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah bagan 
kerangka pikir proses penyusunan KLHS RPJMD yang 
dimulai dengan memetakan kondisi umum daerah dan 
isu strategis, pengkajian pembangunan berkelanjutan 
sampai kepada merumuskan skenario/alternative 
proyeksi TPB dan rekomendasi yang terintegrasi dengan 
RPJMD. 

 

 
 

Gambar 4.. Bagan Kerangka Pikir Proses Penyusunan KLHS RPJMD (sumber : Juklak KLHS RPJMD 2018) 
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Sebagaimana peran KLHK dalam menjamin 
suatu Kebijakan Rencana dan/atau Program baik pada 
tingkat Nasional maupun Lokal yang telah 
mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan melalui KLHS, dibutukan mekanisme 
validasi KLHS. Pasal 25 ayat (1) PP 46 Tahun 2016 
menyebutkan bahwa validasi dilakukan untuk 
memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan 
secara akuntabel dan dapat dipertanggung-jawabkan 
kepada publik sebagaimana tercantum pada Pasal 25 
ayat (2) PP 46/2016. Sedangkan penjaminan kualitas 
KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh 
Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk 
memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan 
pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan. Validasi KLHS dilakukan oleh Menteri LHK 
untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat 
nasional dan provinsi. Dikerenakan tanggung jawab 
yang berat terhadap legitimasi suatu KRP, maka 
dokuemn KLHS yang telah disusun dilakukan asistensi 
teknis /pra validasi KLHS terlebih dahulu sebelum 
permohonan validasi KLHS ditujukan kepada Menteri 
LHK c.q Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata 
Lingkungan. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam 
melakukan telaah substansi dokumen KLHS RPJMD 
salah satunya adalah dengan melihat keterkaitan antara 
capaian SDG’s, Isu Strategis, KRP eksisting serta 
kondisi faktual dilapangan (status D3TLH, karakteristik 
wilayah, dsb) sebagaimana yang tergambar pada prinsip 
KLHS RPJMD berikut. 

 
 

 
Gambar  5. Prinsip KLHS RPJMD (sumber ppt pra 

validasi KLHS Direktorat PDLKWS) 
 

Asistensi Teknis / Pra Validasi KLHS selama 
masa pandemi covid 19 diselenggarakan secara Daring 
dan Luring. Prinsip kehati-hatian dalam penyusunan 
KLHS sangat kerap diterapkan untuk menjamin 
keberlanjutan suatu pembangunan meminimalisir 
dampak dan/atau risiko lingkungan yang diakibatkan 
suatu pembangunan. Pelaksanaan rapat pra validasi 
KLHS wajib disertai dengan pembuatan Berita Acara 
yang disepakati. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Rapat melalui daring pembahasan 

pra validasi KLHS Perubahan RPJMD Kalimantan 
Selatan (sumber: IG Dit. PDLKWS) 

 

Peran Direktorat PDLKWS tidak hanya 
melakukan penilaian dokumen KLHS namun juga 
berperan dalam penyusunan KLHS Program 
Pengembangan Lahan Pangan Nasional (Food Estate)  
dalam rangka mendukung ketahanan pangan di 
Indonesia. Hal ini sejalan dengan target TPB/SDG’s 
nomor (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; dan 
(8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonom. 
Reformasi struktural ketahanan pangan dilakukan guna 
dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional 
sekaligus dikaitkan dengan intervensi-investasi dalam 
rangka memperkuat daya saing negara yang dilakukan 
secara terintegrasi berbasis pada pertanian modern 
(high-tech), pemulihan fungsi lingkungan hidup 
(ekosistem gambut) dan penataan hutan yang berpihak 
pada masyarakat dan keberlanjutan (sustainability), 
modernisasi transmigrasi serta keterpaduan desa, adat 
dan elemen masyarakat/dunia usaha  untuk 
memperkuat kohesi sosial dengan dengan melibatkan 
berbagai pihak termasuk investasi dunia usaha (swasta), 
migrasi professional (pemuda/angkatan kerja), dan SDM 
unggul (pelopor).  

Peran penyusunan KLHS Program 
Pengembangan Lahan Pangan Nasional disamping 
dalam rangka kemandirian pangan juga tercipta 
lapangan pekerjaan dan muncul sumber perekonomian 
baru sebagai multiplier effect dari KRP tersebut. Sebagai 
upaya mendukung KRP tersebut, Ditjen PKTL KLHK, 
melaksanakan KLHS yang dilakukan secara cepat (rapid 
assessment). Tujuan Penyusunan KLHS Cepat untuk 
membangun strategi perlindungan lingkungan 
(environmental safeguard), kebijakan pendukung 
(enabling policy) yang harus dilakukan, langkah-langkah 
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 
hidup, serta arahan monitoring dan evaluasi 
keberlanjutan landscape, sehingga program 
pengembangan pangan nasional dapat berkelanjutan. 
Daerah yang dilakukan program ketahanan pangan dan 
dibantu penyusunan KLHSnya oleh Direktorat PDLKWS-
Ditjen PKTL, KLHK pada TA 2020-2021 yaitu Provinsi 
Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara.  

Lokasi tepatnya untuk di Provinsi Kalimantan 
Tengah yaitu pada area eks-PLG. Analisis KLHS 
dilakukan terhadap kebijakan, rencana dan program 
(KRP) terkait dengan PSN pengembangan lahan 
pangan nasional dan terhadap karekteristik lingkungan 
hidup yang terkait dengan lingkungan fisik (potensi 
gambut, karhutlah, kerusakan, pemulihan, daya dukung 
untuk pertanian serta konservasi keanekaragaman 
hayati), sosial ekonomi masyarakat (kompleksitas 
perizinan, tenurial, penataan permukiman dan kampung, 
adat, investasi pertanian, inovasi teknologi dan SDM 
unggul) dan politik pembangunan (people centered 
development, stigma dan reposisi eks-PLG, transformasi 
masyarakat, kelola adat dan governance). Pembuat 
KRP pengembangan lahan pangan nasional di Provinsi 
Kalimantan Tengah diinisiasi oleh Menko Perekonomian 
dan Bappenas.  Sebagaimana dikutip pada Dokumen 
KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional eks –
PLG Kalimantan Tengah, KLHS ini merekomendasi 
reposisi areal Eks-PLG sebagai PSN Pembangunan 
Wilayah Pertanian Pusat Pangan Nasional Terpadu, 
Modern dan Berkelanjutan dengan konsep sebagai 
berikut:  

1) PSN dengan karakter terpadu (upaya 
membangun wilayah bukan bersifat 
1. parsial-sektoral), modern (teknik 

pertanian dan SDM profesional yang 
terlatih), 

2. berkelanjutan (sustainable);  
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melaksanakan KLHS yang dilakukan secara cepat (rapid 
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Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara.  

Lokasi tepatnya untuk di Provinsi Kalimantan 
Tengah yaitu pada area eks-PLG. Analisis KLHS 
dilakukan terhadap kebijakan, rencana dan program 
(KRP) terkait dengan PSN pengembangan lahan 
pangan nasional dan terhadap karekteristik lingkungan 
hidup yang terkait dengan lingkungan fisik (potensi 
gambut, karhutlah, kerusakan, pemulihan, daya dukung 
untuk pertanian serta konservasi keanekaragaman 
hayati), sosial ekonomi masyarakat (kompleksitas 
perizinan, tenurial, penataan permukiman dan kampung, 
adat, investasi pertanian, inovasi teknologi dan SDM 
unggul) dan politik pembangunan (people centered 
development, stigma dan reposisi eks-PLG, transformasi 
masyarakat, kelola adat dan governance). Pembuat 
KRP pengembangan lahan pangan nasional di Provinsi 
Kalimantan Tengah diinisiasi oleh Menko Perekonomian 
dan Bappenas.  Sebagaimana dikutip pada Dokumen 
KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional eks –
PLG Kalimantan Tengah, KLHS ini merekomendasi 
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Wilayah Pertanian Pusat Pangan Nasional Terpadu, 
Modern dan Berkelanjutan dengan konsep sebagai 
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1) PSN dengan karakter terpadu (upaya 
membangun wilayah bukan bersifat 
1. parsial-sektoral), modern (teknik 

pertanian dan SDM profesional yang 
terlatih), 

2. berkelanjutan (sustainable);  

2) Agenda: Reposisi eks-PLG, Pusat 
Kawasan Pertanian Pangan; 

3) Investasi dengan bobot SDM; 
4) Socio-engineering masyarakat (people 

centered development), tata permukiman, 
3. tata desa (dan adat); 

5) Pembangunan berkelanjutan: gambut yang 
sehat/pulih, pertanian yang lestari, 
4. mengatasi deforestasi, konservasi 

kawasan dan spesies, peran 
5. stakeholders/adat.  

Pandemi global COVID-19 telah menyebabkan 
terjadi perubahan lingkungan strategis yang sangat 
significant dan memberikan dampak luar biasa terhadap 
perekonomian dunia, terutama terkait dengan 
kelangkaan dan krisis pangan di dunia dalam jangka 
menengah-panjang. Oleh karena itu, dalam rangka 
mengantisipasi kelangkaan dan krisis pangan tersebut, 
Pemerintah Indonesia terus mengambil langkah 
strategis dan taktis untuk meningkatkan produktivitas 
tanaman pangan dalam rangka menjamin ketersedian 
stock/cadangan pangan nasional sehingga ketahanan 
pangan nasional dapat tetap terjaga.  Kondisi ini dapat 
menjadi momentum untuk mewujudkan kemandirian 
pangan. KLHS tidak hanya mengkaji pada wilayah Eks 
PLG namun juga mengkaji pada wilayah yang menjadi 
satu kesatuan fungsional dengan wilayah Eks PLG.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7: Areal KRP kawasan inti dan fungsional  
(sumber: dokumen KLHS Pengembangan Lahan 

Pangan Nasional Kalimantan Tengah) 
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PENETAPAN KAWASAN HUTAN : KONTRIBUSINYA DALAM SDGs GUNA MENDUKUNG 
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 

 
 

Desmayanti Eka Saputri 
 

 
 
PENDAHULUAN 
Hutan menyediakan sumberdaya dan jasa lingkungan 
yang esensial bagi kesejahteraan manusia dan juga bagi 
pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/Sustainable Develop- ment Goals (SDGs). 
SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan 
rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 
2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, 
mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. 
SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga 
seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki 
kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target 
SDGs. 
 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
yang sepenuhnya mendukung setiap upaya pencapaian 
target dan indikator SDGs yang sesuai dengan lanskap 
ekologi, sosial dan budaya di Indonesia. Visi KLHK adalah 
keadilan global dimana kualitas lingkungan hidup dan 
kehutanan adalah kunci dari peningkatan kesejahteraan 
sosial dan ekonomi di Indonesia. Dengan sinkronisasi 
sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap 
TPB/SDGs, harapannya ialah akan meningkatkan 
kontribusi terhadap agenda untuk mencapai visi global 
tersebut. 
 
Dalam implementasinya, KLHK memantapkan tujuan 
untuk memastikan kondisi lingkungan berada pada 
toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan 
sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, 
serta secara paralel meningkatkan SDA untuk 
memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional 
(Potret kontribusi SDGs KLHK, 2020). 
 
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata 
Lingkungan merupakan salah satu unit eselon I lingkup 
KLHK yang memiliki kontribusi dalam pencapaian goal 
SDGs nomor 2, 5, 7, 9, 10, 15 yang berdasarkan potret 
kontribusi SDGs KLHK 2020 secara ringkas dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
(2). Kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui 
output kegiatan agroforestri, penggunaan kawasan hutan, 
dan pelepasan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). 
(5). Kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui 
output kegiatan koordinasi perencanaan dan 
penganggaran yang responsif gender termasuk integrasi 
isu gender serta peningkatan  akses/peran perempuan 
dalam setiap kegiatan lingkup KLHK hingga di tingakt 
tapak.  
(7). Kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui 
output kegiatan terkait rehabilitasi Daerah Tangkapan Air 
untuk panas bumi, izin jasa lingkungan panas 
bumi, pengembangan hutan tanaman energi, penelitian 
dan pengembangan sumber energi terbarukan, 
penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan, serta 
pelayanan izin lingkungan terkait energi. 
(9). Kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui 
output kegiatan pelayanan izin ingkungan serta 
penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan 
infrastruktur nasional, penelitian pengembangan dan 

inovasi LHK di berbagai daerah. 
(10). Kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui 
output kegiatan dalam perhutanan sosial dan 
peningkatsn kualitas pendamping masyarakat, koperasi 
dan kelompok tani hutan. 
(15). Kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui 
output kegiatan pengelolaan hutan konservasi, hutan 
lindung dan hutan produksi melalui operasional KPH, 
rehabilitasi hutan dan lahan kritis baik secara vegetatif, 
maupun teknis, penyediaan benih dan bibit, pengelolaan 
KHDTK, penelitian dan pengembangan, rehabilitasi lahan 
akses terbuka, restorasi ekosistem, restorasi kawasan 
hidrologis gambut, pengembangan hutan rakyat, 
pengukuran indeks kualitas tutupan lahan berhutan, 
penegakan hukum terkait kasus illegal logging, kasus 
perambahan kawasan hutan, dan kasus perburuan. 
 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KELESTARIAN 
HUTAN 
Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan 
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 
alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 
 
Hutan merupakan salah satu bagian dari lingkungan 
hidup yang sangat penting bagi kehidupan karena 
merupakan sumber kebutuhan primer di bumi ini. Hutan 
mempunyai banyak fungsi selain sebagai habitat 
tumbuhan dan hewan. Hutan berperan penting dalam 
proses siklus air di bumi dengan menyerap dan 
menyimpannya melalui akar-akar dari tumbuhan di hutan. 
Hutan sebagai wilayah yang berpotensi sebagai penahan 
dan resapan air yang efektif kaya akan lapisan humus dan 
banyaknya akar tumbuhan yang berfungsi menahan 
tanah, meningkatkan fungsi hutan sebagai area penahan 
dan resapan air tersebut. 
 
Fungsi kelestarian hutan yang merupakan bagian integral 
dari lingkungan hidup mendukung salah satu peran 
utama yang diusung oleh KLHK dalam mensukseskan 
SDGs, poin-poin tersebut antara lain : 
(1) Menjaga kualitas lingkungan hidup yang 

memberikan daya dukung, pengendalian 
pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman 
hayati serta pengendalian perubahan iklim; 

(2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang 
kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan 
sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan 
jenis flora dan fauna serta endangered species; 

(3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga 
hutan, dan merawat keseimbangan
 ekosistem dan keberadaan 
sumberdaya. 
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PENDAHULUAN 
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yang esensial bagi kesejahteraan manusia dan juga bagi 
pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/Sustainable Develop- ment Goals (SDGs). 
SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan 
rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 
2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, 
mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. 
SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga 
seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki 
kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target 
SDGs. 
 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
yang sepenuhnya mendukung setiap upaya pencapaian 
target dan indikator SDGs yang sesuai dengan lanskap 
ekologi, sosial dan budaya di Indonesia. Visi KLHK adalah 
keadilan global dimana kualitas lingkungan hidup dan 
kehutanan adalah kunci dari peningkatan kesejahteraan 
sosial dan ekonomi di Indonesia. Dengan sinkronisasi 
sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap 
TPB/SDGs, harapannya ialah akan meningkatkan 
kontribusi terhadap agenda untuk mencapai visi global 
tersebut. 
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Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata 
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PENETAPAN KAWASAN HUTAN 
Penetapan kawasan hutan merupakan proses akhir dari 
skema pengukuhan kawasan hutan, rangkaian kegiatan 
Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan   Batas 
Kawasan Hutan, Pemetaan Batas Kawasan Hutan, dan 
Penetapan  Kawasan Hutan. Penjelasan  tiap tahapan 
dalam skema antara lain : 

1. Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal 
peruntukan suatu wilayah terntentu sebagai Kawasan 
Hutan, 

2. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang 
meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, 
pengumuman, inventarisasi, dan penyelesaian hak-hak 
pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran, dan 
pemetaan, serta pembuatan berita acara tata batas. 

3. Pemetaaan Kawasan Hutan adalah pemetaan hasil 
Pengukuhan Kawasan Hutan sesuai dengan tahapannya. 

4. Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan 
tentang kepastian hukum mengenai status, batas, dan 
luas suatu kawasan hutan menjadi Kawasan Hutan 
Tetap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Skema Pengukuhan Kawasan Hutan 
berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. 
 
Merujuk pada Legitimasi 
Pengukuhan Kawasan Hutan yang seyogyanya dapat 
mendukung percepatan penetapan kawasan hutan dapat 
dimaknai sebagai berikut: 

1. Penetapan penunjukan kawasan hutan sebagai 
penetapan awal Kawasan hutan, dilandasi dengan 
kesepakatan dari berbagai pihak dan instansi yang 
berkaitan  dengan 
pemanfaatan   dan 
penggunaan lahan dengan istilah Tata Guna Hutan 
Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1980 –an. 

2. Pengumuman Hasil 
Pemancangan  Batas 
Sementara: bersama-sama dengan para wakil penduduk 
persekutuan hukum yang bersangkutan (Kepala 
Desa/Lurah) mengumumkan kepada masyarakat di 
sekitar trayek batas. 

3. Penataan batas Kawasan hutan yang melibatkan 
banyak pihak di daerah antara lain BPKH, Dinas 
Kehutanan Provinsi, Badan yang diserahi tugas dan 
tanggung jawab di bidang Penataan Ruang di tingkat 
Kab/kota, Kantor Pertanahan ART/BPN Kab/Kota, Bagian 
Tata Pemerintahan Setda Kab/Kota, UPT lingkup 
Kementerian, Camat 
setempat, instansi yang membidangi kelautan, pesisir dan 
pulau kecil (jika Pada wilayah Kawasan konservasi 
perairan). 

4. Proses penataan batas luar Kawasan hutan selalu 
dilakukan tahapan Pemancangan  batas 
sementara dan inventarisasi hak-hak pihak ketiga yang 
melibatkan kepala desa. Hal ini dimaksudkan untuk 
memastikan batas Hak Pihak Ketiga di sepanjang Trayek 
Batas Kawasan hutan. 

5. Masyarakat sekitar hutan diikutsertakan dalam 
kebijakan pengelolaan hutan dengan penataan Kawasan 
hutan. 

6. Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan 
dengan penataan Kawasan hutan. 

7. Penunjukan Kawasan hutan parsial berdasarkan usulan 
daerah serta sudah clean and clear area. 

8. Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan 
dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya 
sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai 
Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang 
tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui 
perubahan batas Kawasan Hutan. 
 
Kemudian daripada itu, menurut data 2018, tata batas 
kawasan hutan yang telah ketemu gelang mencapai 81%. 
Ini pun baru tata batas luar antara kawasan hutan dan 
non kawasan hutan. Belum menyentuh tata batas antar 
fungsi kawasan (hutan lindung, hutan konservasi dan 
hutan produksi) maupun tata batas dalam fungsi kawasan 
(hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat 
dikonversi). Selanjutnya, untuk progres sampai dengan 
September 2021, telah mencapai akumulasi 89.192.477 
Ha. 
 

 
Gambar 2. Progres Penetapan KH s.d September 2021 
 
Dengan kondisi penetapan Kawasan yang segera 
mencapai 100% akan memudahkan KLHK 
 untuk 
mengoptimalisasikan perannya dalam 
mensukseskan tujuan utama SDGs yang diemban, salah 
satunya dalam hal menjaga kualitas lingkungan hidup, 
seperti yang telah dijelaskan pada Alinea sebelumnya. 
 
TUGAS DAN FUNGSI BPKH 
Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 
P.6/Menlhk/Setjen/OTL.01/ 2016 tentang organisasi dan 
tata kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan disebutkan 
bahwa BPKH merupakan unit pelaksana teknis di bidang 
pemantapan kawasan hutan yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Direktur Planologi Kehutanan 
dan Tata Limgkungan.  Memiliki tugas 
melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan 
bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data 
perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan 
kawasan hutan, penyajian data dan informasi 
pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan 
kawasan hutan, dan penyajian data informasi 
sumberdaya alam. 

1. Penunjukan 2. Penataan 
Kawasan Hutan Batas Kawasan 

Hutan 

Pengukuhan 
Kawasan Hutan 

 
3. Pemetaan  4. Penetapan 

Kawasan Hutan Kawasan Hutan 
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Dalam implementasinya, dimulai pada Tahun 2020, 
BPKH Wilayah XX Bandar Lampung melaksanakan 
progres percepatan penetapan kawasan hutan melalui 
tata batas, orientasi batas, dan rekonstruksi batas. 
Kawasan Hutan di Provinsi Lampung terkini mengacu 
pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan 
Nomor SK. 256/Kpts- II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 
tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di 
Wilayah Provinsi Lampung seluas ± 1.004.735 Ha dan 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor SK. 8096/MENLHK-PKTL/PLA.2/11/2018 
tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan
 Pengukuhan 
Kawasan Hutan Provinisi Lampung sampai dengan 
Tahun 2017. 
 

 

Gambar 3. Progres Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi 
Lampung 
 
Lebih lanjut mengenai kegiatan penataan batas kawasan 
hutan, dilakukan pengamanan batas yang bertujuan agar 
batas tersebut tetap ada di lapangan kendatipun sangat 
memungkinkan pal batas kawasan hutan tersebut 
hilang, rusak atau bergeser.  
Keberadaan batas kawasan hutan di lapangan 
merupakan suatu bentuk tanda yang sangat penting 
untuk diketahui secara seksama oleh para pelaksana 
kehutanan maupun masyarakat, dengan harapan tidak 
ada tindakan yang melanggar aturan dalam kawasan 
hutan. Sebab, apabila tidak ada tanda batas kawasan 
hutan, akan menimbulkan ketidakjelasan batas 
kawasan hutan yang menjadi wilayah pengelolaan 
pelaksana di lapangan. Demikian juga dengan masyarakat 
yang berada di sekitar kawasan hutan akan merasa 
kesulitan dalam membedakan kawasan hutan dan area 
penggunaan lain (APL). Kemudian daripada itu, terdapat 
sajian data mengenai perkembangan penataan batas 
kawasan hutan Provinsi sampai dengan Tahun 2020 
dengan panjang 4.536,09km. Selanjutnya daripada itu, 
BPKH Wilayah XX Bandar Lampung memiliki target 
Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2021-2022 yang 
sedang berlangsung kegiatannya di BPKH Wilayah XX 
Bandar Lampung. Target tersebut tertuang pada sajian 
gambar-gambar di bawah. 

 
 
 

 
 

Gambar 4. Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan Provinsi Lampung (s.d Tahun 2020). 
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Gambar 5. Target Penetapan Kawasan Hutan BPKH Wilayah XX Bandar Lampung 

 

 
Gambar 6. Peta Lokasi Target Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Lampung Tahun 2021 

 

 
 

Gambar 7. Peta Lokasi Target Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Tahun 2021. 
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PENUTUP 
Fungsi kelestarian hutan yang akan mendukung 
terjaganya kualitas lingkunga hidup yang baik, merupakan 
salah satu peran utama dari KLHK untuk mendukung 
capaian pelaksanaan SDGs. Kelestarian hutan hanya 
dapat tercapai dengan paripurna apabila proses      
pengukuhan Kawasan hutan, yang salah satu proses 
pentingnya yaitu penetapan Kawasan hutan terlaksana 
sempurna (100%). Balai pemantapan Kawasan hutan 
wilayah XX Bandar lampung berperan serta aktif untuk 
mensukseskan hal tersebut. Kuang lebih 60% Kawasan 
hutan yang ada di wilayah kerja sudah melalui proses 

penetapan Kawasan hutan. Hal ini tentunya menjadi 
dukungan yang sangat penting bagi terjaganya kualitas 
lingkungan hidup, dengan kondisi wilayah yang telah 
clean and clear , kegiatan-kegiatan lain yang akan 
dilaksanakan oleh KLHK di Kawasan hutan tersebut akan 
lebih mudah dan diakui secara legal. 
Melalui penetapan Kawasan hutan , juga mendukung 
terlindungi nya wilayah-wilayah hutan yang memiliki fungsi 
pengaturan atau penyedia jasa lingkungan yang penting 
bagi kehidupan sehingga tidak hanya berefek bagi hutan, 
namun juga bagi masyarakat sekitar hutan dan tentunya 
mensukseskan tujuan utama KLHK dalam mendukung 
capaian SDGs. 
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PENDAHULUAN  

Sustainable Development Goals atau Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah memasuki 
tahun ke-6 sejak disepakati penerapannya tahun 2016. 
Masih tersisa  10 tahun lagi untuk melihat capaian target 
17 tujuan dan 169  sasaran global yang dapat dipenuhi. 
Setidaknya 193 negara yang menyatakan komitmennya, 
termasuk Indonesia. Pelaksanaan  pencapaian 
TPB/SDGs di Indonesia dituangkan melalui Peraturan 
Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.  

Secara lebih operasional target TPB/SDGs telah 
termuat dalam  RPJMN 2015-2019 yang dilanjutkan 
dengan terbitnya Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-
2024. Dari ketujuhbelas tujuan TPB/SDGs, upaya 
pengentasan kemiskinan ditempatkan di awal, yaitu: 
mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. 
Hal ini menandakan bahwa tujuan kesatu ini merupakan 
tujuan terpenting dan menjadi tujuan utama dalam tema 
pembangunan. Sehingga integrasi dan 
pengarusutamaan pengentasan kemiskinan perlu 
menjadi agenda utama dan berkelanjutan yang 
melatarbelakangi berbagai tujuan pembangunan lain 
seperti infrastruktur, pariwisata, pangan, energi dan lain-
lain (Bappenas 2015). KLHK pun telah menindaklanjuti 
dukungannya terhadap TPB/SDGs tersebut melalui 
upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan bentang 
lahan yang  mempertimbangkan aspek-aspek ekologi 
serta sosial budaya. KLHK mengindikasikan dalam 
seluruh target TPB/SDGs terdapat kontribusi program 
KLHK, yang secara lebih rinci tertuang dalam 70 sasaran.   

PP 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi 
LH yang mencakup pengaturan untuk lebih dari 10 jenis 
instrumen, diantaranya memuat instrumen Pembayaran 
Jasa Lingkungan Hidup (PJLH). Praktik PJLH telah 
dilaksanakan di beberapa tempat di Indonesia. Sejauh ini, 
hasil menunjukkan bahwa di samping kinerja lingkungan 
yang menjadi dasar terjadinya kerjasama,  terdapat juga 
manfaat lain di antaranya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.  

Berdasarkan uraian di atas, makalah ini 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang 
bagaimana PJLH, sebuah instrumen sukarela berbasis 
kinerja terukur, ternyata memiliki ragam manfaat: 
ekonomi, sosial dan lingkungan. Sehingga apabila 
instrument ini dapat didukung dan difasilitasi lebih 
optimal, maka berpotensi dapat memberikan kontribusi  
kepada target capaian TPB/ SDGs.  Makalah ini akan 
menguraikan tentang kondisi masyarakat sekitar hutan, 
program-program yang telah dikembangkan KLHK dalam 
upaya mendukung target TPB/SDGs, kontribusi 

instrument PJLH dalam target TPB/SDGs, dan 
rekomendasi untuk arah kebijakan serta tindak lanjut. 
 
Tantangan kondisi masyarakat sekitar hutan  

Menteri LHK dalam pernyataaannya pada tahun 
2019 menyebutkan bahwa terdapat 25.863 desa di dalam 
dan di sekitar kawasan hutan yang terdiri dari 9,2 juta 
rumah tangga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,7 juta 
rumah tangga yang masuk dalam kategori rumah tangga/ 
keluarga miskin, dan KLHK berkomitmen untuk 
mengatasinya.  

 

 
 

Dalam menentukan kemiskinan, ada beberapa 
indikator yang dapat digunakan. PBB menggunakan 
indikator kemiskinan ekstrim bagi masyarakat yang 
berpendapatan kurang dari 1,25 USD per hari. 
Sedangkan Badan Pusat Statistik Indonesia dalam 
mengukur kemiskinan menggunakan konsep 
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, yakni 
penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita 
perbulan di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia, 
kemiskinan lebih banyak dialami oleh penduduk yang 
tinggal di desa dibandingkan di kota. BPS mencatat pada 
Maret 2021 persentase penduduk miskin di desa sebesar 
13,1%, sedangkan di kota sebesar 7,89% (BPS 2021). 
Penduduk miskin desa tersebut sebagian berada di 
sekitar hutan, baik di   kawasan hutan maupun di tepi 
hutan.  

Sebagai gambaran tentang kondisi masyarakat 
sekitar hutan, tabel berikut menyajikan berbagai informasi 
yang disajikan berdasarkan hasil matching data Hasil 
Podes 2018 dengan data desa hasil tumpangsusun 
kawasah hutan. Walaupun informasi tersebut bukan 
merupakan indikator langsung yang digunakan untuk 
mengukur tingkat kemiskinan oleh suatu lembaga, namun 
secara tidak langsung dapat digunakan sebagai indikator 
yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.  
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Tabel 1. Kondisi Masyarakat Desa Sekitar Hutan di Indonesia  

 
Sumber: diolah dari Identifikasi dan Analisis Desa di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial 2019  
 

Tabel di atas menunjukkan di antara desa 
tersebut, belum semuanya memiliki Indeks 
Pembangunan Desa, yakni ukuran yang digunakan untuk 
menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di 
Indonesia. Dan dari sejumlah desa yang telah memiliki 
IPD, sekitar 20% desa masuk dalam kategori desa 
tertinggal. Demikian pula halnya untuk keberadaan 
penderita gizi buruk, serta kepemilikan kartu penerima 
bantuan dari pemerintah, jumlahnya masih  relatif banyak.  
 
Program KLHK dalam membantu pengentasan 
kemiskinan  

Penanganan permasalahan rendahnya 
kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat sekitar 
kawasan hutan, tentunya memerlukan kolaborasi 
berbagai pihak: pemerintah, pemerintah daerah, dunia 
usaha, akademisi serta berbagai kelompok elemen 
masyarakat. KLHK telah hadir dengan berbagai program, 
seperti pemberian akses lahan dan pendampingan 
masyarakat.  Melalui program Perhutanan Sosial, KLHK 
mencoba menjawab permasalahan tersebut khususnya 
untuk masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. 
Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan 
lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara 
atau hutan hak/ hutan adat yang dilaksanakan oleh 
masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat 
sebagai pelaku utama untuk meningkatkan 
kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan 
dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan 
Kemasyarakatan, Hutan Tanaman rakyat, Hutan Rakyat, 
Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (PermenLHK No. 
83/2016).  

Perhutanan Sosial sebagai konsep pemberian 
akses legal bagi masyarakat untuk memanfaatkan 
sumberdaya hutan sebenarnya sudah berproses sejak 
tahun 1990. Hingga 10 Agustus 2021 setidaknya telah 
diberikan 7.212 Unit SK untuk +/- 1.029.529 KK, 
4.721.389,78 Ha sehingga total sekitar 34% telah dicapai 
dari jumlah lahan yang dialokasikan bagi masyarakat 
untuk mengakses lahan (PKPS 2021).  Di samping 
program Perhutanan Sosial yang lebih berfokus pada 

masyarakat yang berada dalam kawasan hutan, 
masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan perlu 
juga mendapat perhatian. Salah satu inisiasi masyarakat 
yang saat ini telah berlangsung cukup lama dan masih 
membutuhkan dukungan baik di antaranya dari sisi 
regulasi, penguatan kelembagaan dan peningkatan  
kapasitas adalah pengembangan Instrumen Pembayaran 
Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) yang merupakan bagian 
dari PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan 
Hidup.    
 
Kontribusi Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup 
(PJLH) dalam capaian TPB/SDGs  

Instrument PJLH didefinisikan dalam PP 46 
tahun 2017 sebagai bentuk pengalihan sejumlah uang 
dan/ atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara 
pemanfaat dengan penyedia jasa lingkungan hidup 
melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk 
meningkatkan jasa lingkungan hidup. Prinsip-prinsip yang 
dikedepankan dalam penyelenggaraaan instrument ini 
mencakup seperti yang telah dirangkum oleh van 
Noordwijk et al. (2007) dalam Leimona (2009):  

a. Realistis: inisiasi harus dapat memberikan 
manfaat kepada para pihak terutama penyedia 
dan pemanfaat secara nyata dan berkelanjutan.    

b. Bersyarat atau berbasis kinerja: menekankan 
kepada kinerja yang terukur sebagai dasar 
pembayaran   

c. Berbasis sukarela: pilihan kedua belah pihak 
penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup 
untuk melakukan kerjasama  

d. Pro/ berpihak pada masyarakat miskin/ petani 
kecil.  
Penyedia/ pemanfaat jasa lingkungan adalah 

orang perseorangan (badan usaha dan kelompok 
masyarakat), bukan berasal dari unsur pemerintah. 
Beberapa inisiasi tersebut diantaranya berlangsung di 
Cidanau Serang, Sumberjaya Lampung, Rejoso 
Pasuruan Jawa Timur dan Lombok Barat.  
 

Tertinggal Berkembang Mandiri BPJS/PBI/ 
Jamkesda

SKTM

Di Dalam 
Kawasan 
Hutan 

3.340                                3.158                    160                          1                      273 2.477                          632 

Di tepi 
Kawasan 
Hutan 

39.183                              8.799              26.243                 1.579                  5.225 36.976                 34.219 

Di Luar 
Kawasan 
Hutan 

41.286                              2.452              28.832                 4.009                  6.042 40.159                 39.622 

Jumlah 83.809                            14.409              55.235                 5.589                11.540 79.612                 74.473 

Keberadaan 
Penderita 
Gizi Buruk  

Kondisi Desa berdasarkan jumlah desa yang 
memiliki Indeks Pembangunan Desa 2018

Keberadaan Warga 
penerima BPJS/ 

Penerima Bantuan 
Iuran (PBI)/ Jamkesda 

dan Penerima Surat 
Keterangan Tidak 

Mampu tahun 2017 
Lokasi Desa Jumlah Desa 
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1. PJLH DAS Cidanau, Banten: penyelamatan tata air 
dan kesejahteraan masyarakat hulu  

PJLH di DAS Rawadanau, Cidanau Banten 
merupakan praktik yang mengawali berkembangnya 
instrumen PJLH di Indonesia. Dimulai dengan semangat 
untuk melakukan penyelamatan tata air di wilayah hulu 
DAS Cidanau sebagai sumber air pengguna daerah hilir 
di wilayah Pandeglang, inisiasi masih berlangsung hingga 
kini dengan diperpanjangnya kontrak dan meningkatnya 
nilai kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama antara 
masyarakat/ kelompok tani hutan hulu DAS Cidanau 
dengan beberapa industri, seperti PT. Krakatau Tirta 
Industri (KTI) difasilitasi oleh Forum Komunikasi DAS 
Cidanau (FKDC) yang keanggotaannya terdiri unsur 
pemerintah, LSM Rekonvasi Bumi, serta dunia usaha. 
Untuk mencapai tujuan kerjasama yakni menjaga/ 
mempertahankan debit air yang dapat dimanfaatkan oleh 
daerah hilir, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat 

adalah pengayaan pohon dan menjaga jumlah tegakan 
pohon di lahan masyarakat.  Monitoring terhadap 
kegiatan secara berkala dilakukan oleh FKDC di lahan 
masyarakat yang ikut program PJLH,  sedangkan 
monitoring perubahan jasa lingkungan dilakukan melalui 
pencatatan tinggi muka air di outlet DAS Cidanau oleh 
PT. KTI.  Manfaat yang dirasakan dari praktik ini 
diantaranya (1) sisi lingkungan berupa terjaganya tata air 
dan jumlah tegakan pohon, (2) sisi ekonomi berupa 
pembayaran  uang tunai dari pemanfaat jasa lingkungan,  
hewan ternak dan hasil kebun buah, dan (3) manfaat 
lainnya berupa meningkatnya pengetahuan dan 
kapasitas masyarakat, jaringan yang lebih luas serta 
infrastruktur publik skala kecil. Leimona (2009) 
mengungkapkan bahwa pada kerjasama ini selain 
terbukti berdampak positif terhadap penghidupan 
kelompok masyarakat penyedia, dinikmati pula oleh 
kelompok masyarakat lain yang tidak bergabung.  

 

 
sumber: Leimona dan Amaruzaman (2021) 

 
 
 
 
2. PJLH Sumberjaya, Lampung: penyelamatan lahan 

kritis, dukungan energi terbarukan, peningkatan 
kesejahteraan masyarakat    

Inisiasi PJLH di Sumberjaya Lampung bermula 
dari adanya Proyek River Care yang dimaksudkan untuk 
mengatasi permasalahan perlindungan fungsi ekologis 
DAS Way Besai. Masyarakat yang berada di kawasan 
hutan melakukan perambahan sehingga menyebabkan 
kerusakan yang berdampak pada meningkatnya 
sedimentasi pada sungai Way Besai, sumber air untuk 
menggerakan turbin air Pembangkit Listrik tenaga Air 
Way Besai Lampung Barat. Dalam perkembangannya 
muncul inisiasi untuk melakukan kerjasama antara 
masyarakat yang berada dalam kawasan hutan dengan 

PLTA Way Besai untuk melakukan konservasi lahan 
kritis. Dengan fasilitasi RUPES ICRAF maka terwujudlah 
kontrak kerjasama antara kelompok masyarakat tani 
hutan dengan PLTA. Kerjasama yang dilakukan adalah 
menjaga lahan dari perambahan, mencegah erosi dan 
mengurangi sedimentasi  melalui kegiatan konservasi 
tanah di lahan masyarakat hulu dengan penanaman strip 
rumput, pembuatan dam penahan erosi/sedimen di 
sungai. Manfaat yang dirasakan langsung dari kerjasama 
ini diantaranya pengurangan biaya perusahaan untuk 
mengatasi masalah sedimentasi, dan bagi masyarakat 
berupa tambahan pendapatan dari kebun kopi serta 
adanya sumber energi listrik mandiri dari bantuan 
instalasi mikrohydro serta bantuan bibit.  

Gambar 1. Mekanisme PJL DAS Cidanau 
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Sumber: Leimona dan Amaruzaman, 2021 

 
 
 
 

3. PJLH DAS Jangkok Rinjani, Lombok: penyediaan air 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat   

Inisisasi PJLH di DAS Jangkok Lombok 
merupakan inisiasi pengelolaan DAS berbasis 
masyarakat dari proyek SCBFM. Inisiasi ini kemudian 
berkembang dan menjadi skema pembayaran iuran yang 
dilakukan oleh masyarakat pelanggan PDAM Giri 
Menang sebesar Rp.1000,- - Rp. 2.000,- /bulan melalui 
rekening air minum PDAM, yang dikelola oleh institusi 
multi pihak dan pengalokasian mayoritas ditujukan untuk 

pengelolaan di lokasi sumber mata air DAS Jangkok. 
Monitoring pelaksanaan berbagai upaya konservasi 
tanah di daerah hulu seperti penanaman dilakukan oleh 
IMP. Manfaat yang bisa diidentifikasi dari inisiasi ini 
adalah tambahan pendapatan bagi masyarakat kelompok 
tani untuk melakukan pengelolaan sumber mata air dan 
tambahan pendapatan dari hasil kebun, serta terjaganya 
pasokan air bagi kelompok masyarakat hilir  pengguna 
mata air yang mendapatkan pasokan air dari PDAM Giri 
Menang.  

 
 

 
Sumber: Leimona dan Amaruzzaman (2021)  
 
 Gambar 3. Mekanisme PJL Menang Mataram, Kab. Lombok Barat 

 

Gambar 2. Mekanisme PJLH Sumber Jaya, Lampung Barat  
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Sumber: Leimona dan Amaruzaman, 2021 
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Sumber: Leimona dan Amaruzzaman (2021)  
 
 Gambar 3. Mekanisme PJL Menang Mataram, Kab. Lombok Barat 

 

Gambar 2. Mekanisme PJLH Sumber Jaya, Lampung Barat  

 

4. PJLH DAS Rejoso, Pasuruan Jawa Timur: 
penyelamatan dan efisiensi air, konservasi lahan, 
pertanian berkelanjutan dan peningkatan 
kesejahteraan petani   

Inisiasi PJLH di DAS Rejoso, merupakan pilot 
project yang relative baru,  diselenggarakan antara PT. 
Danone Aqua bersama  kelompok tani di DAS Rejoso 
Pasuruan. Inisiasi ini merupakan bagian dari program 
Gerakan Rejoso Kita yang telah berhasil 
mengembangkan peta jalan untuk pengelolaaan DAS 
Rejoso, yang mengalami penurunan kondisi, sehingga 
menyebabkan turunnya debit air, banjir, longsor, erosi 
lahan, menurunnya kapasitas infiltrasi tanah, 
meningkatnya sedimentasi dan pencemaran air tanah 
dan sungai. Kerjasama yang dilakukan berdasarkan 

kebutuhan air oleh PT Danone sebagai perusahaan air 
minum dalam kemasan, serta keprihatinan terhadap 
pengelolaan air yang kurang tepat khususnya petani di 
wilayah hilir DAS Rejoso. Praktik pertanian yang kurang 
baik mengakibatkan kualitas padi yang rendah. Kontrak 
Kerjasama antara PT Danone dilakukan terhadap 
masyarakat yang berada di wilayah hulu, tengah dan hilir 
DAS Rejoso, dengan perlakuan yang berbeda untuk 
ketiga lokasi tersebut. Kontrak kerjasama yang dilakukan 
untuk masyarakat hulu adalah kegiatan untuk 
peningkatan kapasitas infiltrasi dan pengurangan 
sedimentasi, masyarakat tengah untuk kegiatan 
peningkatan efisiensi dan ketahanan sumber air, dan 
untuk masyarakat hilir adalah implementasi Teknik 
pertanian berkelanjutan (efisiensi air dan rendah emisi).  

 
Sumber: Leimona (2018) 
 
 
 
 

Uraian di atas menunjukkan, walaupun tujuan utama dari PJLH adalah mendorong masyarakat untuk melakukan 
pelestarian lingkungan hidup serta konservasi sumberdaya alam, namun disain dari instrument tetap memperhatikan 
keberpihakannya pada kelompok tani miskin, sehingga manfaat dari instrument tersebut juga berpengaruh terhadap 
berbagai aspek, yang kemudian pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung bermuara pada kontribusinya 
terhadap pengentasan kemiskinan dalam bentuk apapun.  Hal itu sejalan dengan yang dinyatakan oleh Pagiola (2005), 
bahwa PJLH tidak didisain untuk menurunkan kemiskinan, namun sinergi saat program didisain dan mempertimbangkan 
kondisi masyarakat lokal.  

 
Tabel 2. TPB/SDGs dan Manfaat PJLH 

TPB/ SDGs Cidanau, 
Banten 

 

Sumberjaya, 
Lampung 

Rinjani, Lombok Rejoso, Pasuruan Jatim 

Pemangku 
kepentingan 

PT. KTI – 
kelompok tani 
hutan  

PLTA Way Besai – 
kelompok tani hutan  

Pelanggan PDAM 
Giri Menang – 
kelompok tani 
hutan  
 

PT. Danone Aqua – kelompok tani 
di hulu, tengah, hilir  

No. 1 Pembayaran 
tunai kepada 
masyarakat, 
peningkatan 
pendapatan 
dari ternak 
kambing dan 
pohon buah  

 

Peningkatan 
pendapatan dari 
hasil kebun kopi 
 
Pemberian akses 
terhadap 
pengelolaan 
kawasan hutan 
melalui HKm bagi 
kelompok 
masyarakat  tani 
hutan   

Peningkatan 
pendapatan 
masyarakat dari 
iuran Imbal Jasa LH  

Pembayaran tunai  kepada 
masyarakat penyedia jasa 
lingkungan di hulu, tengah, bawah  
 
Peningkatan pendapatan karena 
harga jual padi yang lebih tinggi  
karena kualitas yang membaik  
 

No. 2 Hasil dari 
pohon buah 
dan ternak 
kambing   
 

Hasil dari kebun 
agroforestri dan 
ternak (kambing).  

Hasil dari tanaman 
kebun  

Kualitas padi yang membaik  

No. 3 Peningkatan 
Kesehatan 

  Peningkatan gizi karena kualitas 
beras yang membaik  

Gambar 4. Mekanisme PJL DAS Rejoso, Pasuruan , Jatim 

 



102 Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

karena gizi 
yang membaik, 
dan 
pengetahuan 
kesehatan  

No. 5 
 

Peningkatan 
peran dari 
kaum 
perempuan 
dalam 
Kerjasama 
PJLH  

Peningkatan peran 
dari kaum 
Perempuan dalam 
Kerjasama PJLH 

 Peningkatan peran dari kaum 
Perempuan dalam Kerjasama PJLH 

No. 6 Peningkatan 
akses terhadap 
air bersih dan 
Kesehatan 
lingkungan 
dengan 
tersedianya 
fasilitas MCK  

  Konservasi SD air, efisiensi 
penggunaan air untuk 
mengantisipasi dan mengurangi 
pola penurunan permukaan air 

No. 7   Membantu dalam 
operasionalisasi 
PLTA dengan 
mengurangi tingkat 
sedimentasi  

  

No. 9 Akses terhadap 
infrastruktur 
sarana ibadah   

Akses terhadap 
listrik yang berasal 
dari mikrohidro 

  

No. 10 Potensi 
pengurangan 
ketimpangan 
pendapatan 
masyarakat  

Potensi 
pengurangan 
ketimpangan 
pendapatan 
masyarakat 

Potensi 
pengurangan 
ketimpangan 
pendapatan 
masyarakat 

Potensi pengurangan ketimpangan 
pendapatan masyarakat 

No. 11 Penguatan 
modal social 
masyarakat  

Penguatan modal 
social masyarakat  

Penguatan modal 
social masyarakat  

Penguatan modal social 
masyarakat, meningkatnya 
collective action   

No. 12  Agroforestry, 
perkebunan kopi 
 
 
  
 
 

 Budidaya padi yang ramah 
lingkungan: mengurangi 
pemupukan yang berlebih dan 
sawah jenuh air   
 

No. 13 Potensi 
peningkatan 
tutupan lahan 
untuk 
penyerapan 
karbon  

Potensi peningkatan 
tutupan lahan untuk 
penyerapan karbon 
 

Potensi 
peningkatan 
tutupan lahan untuk 
penyerapan karbon 
 

Praktik budidaya padi yang 
berkelanjutan dan  rendah emisi  

No. 15 Optimalisasi 
lahan untuk 
kebutuhan 
pangan dan 
sumber air  

Rehabilitasi lahan 
untuk mengurangi 
sedimentasi  

Rehabilitasi lahan 
untuk peningkatan 
penyediaan air 
masyarakat hilir  

Efisiensi penggunaan air, 
konservasi lahan 

No. 16  Potensi 
memperkuat 
kelembagaan 
institusi multi 
pihak (FK DAS) 

 Pengembangan 
kelembagaan multi 
pihak  

Potensi memperkuat kelembagaan 
institusi multi pihak (Forum Peduli 
DAS Rejoso) 

No. 17 
 

Kemitraan 
antara dunia 
usaha 
pembayar jasa 
LH, LSM 
(Rekonvasi 
Bumi), 
masyarakat 
hulu, 
pemerintah 
setempat, 
perguruan 
tinggi, 
Lembaga 
penelitian 
(ICRAF)  
  

Kemitraan antara 
PLTA/ PLN, 
pemerintah, 
masyarakat sekitar 
hutan, Lembaga 
penelitian (ICRAF, 
RUPES)  

Kemitraan antara 
pelanggan PDAM, 
PDAM, Lembaga 
non pemerintah 
(WWF), perguruan 
tinggi, pemerintah  

Kemitraan antara dunia usaha PT 
Danone, pemerintah, kelompok tani 
(hulu – tengah – bawah), Lembaga 
penelitian (ICRAF)  

Sumber: diolah dari berbagai sumber  
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karena gizi 
yang membaik, 
dan 
pengetahuan 
kesehatan  

No. 5 
 

Peningkatan 
peran dari 
kaum 
perempuan 
dalam 
Kerjasama 
PJLH  

Peningkatan peran 
dari kaum 
Perempuan dalam 
Kerjasama PJLH 

 Peningkatan peran dari kaum 
Perempuan dalam Kerjasama PJLH 

No. 6 Peningkatan 
akses terhadap 
air bersih dan 
Kesehatan 
lingkungan 
dengan 
tersedianya 
fasilitas MCK  

  Konservasi SD air, efisiensi 
penggunaan air untuk 
mengantisipasi dan mengurangi 
pola penurunan permukaan air 

No. 7   Membantu dalam 
operasionalisasi 
PLTA dengan 
mengurangi tingkat 
sedimentasi  

  

No. 9 Akses terhadap 
infrastruktur 
sarana ibadah   

Akses terhadap 
listrik yang berasal 
dari mikrohidro 

  

No. 10 Potensi 
pengurangan 
ketimpangan 
pendapatan 
masyarakat  

Potensi 
pengurangan 
ketimpangan 
pendapatan 
masyarakat 

Potensi 
pengurangan 
ketimpangan 
pendapatan 
masyarakat 

Potensi pengurangan ketimpangan 
pendapatan masyarakat 

No. 11 Penguatan 
modal social 
masyarakat  

Penguatan modal 
social masyarakat  

Penguatan modal 
social masyarakat  

Penguatan modal social 
masyarakat, meningkatnya 
collective action   

No. 12  Agroforestry, 
perkebunan kopi 
 
 
  
 
 

 Budidaya padi yang ramah 
lingkungan: mengurangi 
pemupukan yang berlebih dan 
sawah jenuh air   
 

No. 13 Potensi 
peningkatan 
tutupan lahan 
untuk 
penyerapan 
karbon  

Potensi peningkatan 
tutupan lahan untuk 
penyerapan karbon 
 

Potensi 
peningkatan 
tutupan lahan untuk 
penyerapan karbon 
 

Praktik budidaya padi yang 
berkelanjutan dan  rendah emisi  

No. 15 Optimalisasi 
lahan untuk 
kebutuhan 
pangan dan 
sumber air  

Rehabilitasi lahan 
untuk mengurangi 
sedimentasi  

Rehabilitasi lahan 
untuk peningkatan 
penyediaan air 
masyarakat hilir  

Efisiensi penggunaan air, 
konservasi lahan 

No. 16  Potensi 
memperkuat 
kelembagaan 
institusi multi 
pihak (FK DAS) 

 Pengembangan 
kelembagaan multi 
pihak  

Potensi memperkuat kelembagaan 
institusi multi pihak (Forum Peduli 
DAS Rejoso) 

No. 17 
 

Kemitraan 
antara dunia 
usaha 
pembayar jasa 
LH, LSM 
(Rekonvasi 
Bumi), 
masyarakat 
hulu, 
pemerintah 
setempat, 
perguruan 
tinggi, 
Lembaga 
penelitian 
(ICRAF)  
  

Kemitraan antara 
PLTA/ PLN, 
pemerintah, 
masyarakat sekitar 
hutan, Lembaga 
penelitian (ICRAF, 
RUPES)  

Kemitraan antara 
pelanggan PDAM, 
PDAM, Lembaga 
non pemerintah 
(WWF), perguruan 
tinggi, pemerintah  

Kemitraan antara dunia usaha PT 
Danone, pemerintah, kelompok tani 
(hulu – tengah – bawah), Lembaga 
penelitian (ICRAF)  

Sumber: diolah dari berbagai sumber  
 

Tabel di atas membuktikan bahwa target-target 
TPB/SDGs sesungguhnya tidak berdiri sendiri, tapi dapat 
terhubung satu dengan lainnya. Capaian di satu tujuan, 
dapat berkontribusi terhadap capaian di target yang lain.  
 
REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN DAN 
TINDAKLANJUT  

Berbagai pembelajaran lapang di atas 
menunjukan bahwa PJLH terbukti mampu menunjukkan 
kontribusinya terhadap 3 pilar utama pembangunan 
berkelanjutan: sosial, ekonomi dan lingkungan. Bahkan 
dapat diuraikan lebih lanjut relevansi kontribusi dan 
potensinya dalam mendukung target global  TPB/SDGs. 
Disadari bahwa inisiasi yang ada masih terbatas baik 
dalam jumlah maupun cakupan luasan, sehingga  masih 
memerlukan dukungan dari segala pihak agar nantinya 
dapat berkembang dan diterapkan secara lebih optimal 
dan membawa dampak yang lebih signifikan. Karenanya 
beberapa hal berikut direkomendasikan untuk penguatan 
Instrument PJLH khususnya dalam mendukung target 
TPB/SDGs:  
1. Penyediaan kondisi pemungkin berupa penyediaan 

regulasi tatacara penyelenggaraan PJLH menuju 
PJLH berskala lebih luas dan menghasilkan dampak 
nyata.  
Walaupun inisiasi PJLH tumbuh dan dimulai dari 
inisiasi skala tapak berbasis masyarakat tanpa 
payung regulasi tertentu, namun ke depannya 
kebutuhan ini mulai dirasakan. Hal ini terutama untuk 
mengantisipasi semakin berkembangnya inisiasi 
menjadi skala spasial yang lebih luas dan jenis jasa 
lingkungan yang beragam, kebutuhan stimulan 
integrasi instrumen, serta kebutuhan kejelasan 
tatacara agar PJLH bisa diselenggarakan lebih luas. 
KLHK sebagai kementerian yang mengawal 
penyusunan regulasi ini sebagai amanat PP 46/2017 
tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, 
diharapkan dapat menjadikan terbitnya pengaturan ini 
sebagai prioritas. 

2. Penguatan model kelembagaan dalam mendisain, 
memfasilitasi proses dan menjembatani pendanaan 
jasa lingkungan hidup.     
Lembaga multi pihak yang saat ini dalam praktik 
lapang berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi 
penyedia dengan pemanfaat jasa lingkungan hidup, 
memiliki peran penting dalam keberlangsungan 
kerjasama. Kejelasan kewenangan yang dapat 
dilakukan terutama dalam hal pengelolaan 
pendanaan PJLH, sebagai dana publik/dana private, 
perlu dipertegas. Hal ini diperlukan untuk lebih 
memberi kepastian dalam menyelenggarakan suatu 
inovasi inisiasi yang memang telah didisain 
peruntukannya untuk kepentingan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa kejelasan 
model kelembagaan dan kewenangan yang jelas, 
peluang pengembangan instrument ini menjadi lebih 
optimal akan lebih sulit diwujudkan.  

3. Penguatan modal sosial khususnya terkait collective 
action oleh kelompok  masyarakat perlu dilakukan. 
Dari pembelajaran lapangan terbukti bahwa aksi 
bersama  lebih menguntungkan daripada aksi yang 
bersifat individual, terutama saat menyusun disain 
kontrak kerjasama. Pendampingan masyarakat untuk 
lebih memahami terhadap apa yang menjadi tujuan 
bersama Bahkan Leimona 2017 mengungkapkan 
bahwa dengan adanya berbagi pengetahuan dan aksi 
bersama antar anggota kelompok masyarakat dapat 
menurunkan biaya konservasi.   

4. Penguatan model kerjasama dengan para pihak yang 
lebih luas, seperti perguruan tinggi dan lembaga 
penelitian dalam hal penyediaan data dan kajian yang 
dibutuhkan untuk pengembangan dan 
penyelenggaraan instrument PJLH. Termasuk dalam 
peningkatan kapasitas pihak yang akan 
menyelenggarakan kerjasama. 

5. Integrasi Instrument PJLH dan Instrumentasi lain  
Inisiasi praktik penyelenggaraan instrument PJLH 
tidak dapat hanya mengandalkan inisiasi sukarela 
dari pemanfaat jasa lingkungan. Integrasi dengan 
instrument lain dapat menjadi stimulant 
berkembangnya instrument ini dengan lebih optimal 
dan massive sehingga menimbulkan efek yang lebih 
signifikan. Karenanya pengenalan instrument PJLH 
dan mencari peluang integrasi menjadi sebuah upaya 
yang harus terus dilakukan agar tujuan pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai.  

6. Integrasi pengembangan Sistem Informasi PJLH 
dengan sistem informasi lingkungan hidup  
Pengembangan Sistem Informasi merupakan elemen 
penting terutama dalam hal mencatat pengukuran 
lebih detail seluruh kemajuan capaian  
penyelenggaraan PJLH. Informasi ini berpotensi 
menjadi bagian dari sumber informasi dalam Sistem 
Infromasi terkait lain, khususnya upaya dalam 
mendukung target capaian TPB/SDGs. Sehingga 
nantinya dapat menjadi bahan evaluasi penguatan 
program/ kegiatan lain khususnya bagi kelompok 
masyarakat yang berada di sekitarkKawasan hutan.  

 
Keenam butir rekomendasi di atas merupakan 

elemen penting dalam pengembangan implementasi 
PJLH. Walaupun inisiasi tersebut saat ini masih sangat 
terbatas penerapannya, namun terbukti telah 
memberikan dampak positif bagi masyarakat dan 
lingkungan. Sehingga apabila dapat dikembangkan dan 
diterapkan secara optimal, dapat ikut berkontribusi dalam 
mendukung capaian target global TPB/ SDGs yang 
tersisa 10 tahun lagi, khususnya target nomor 1: 
pengentasan kemiskinan dimanapun dan dalam bentuk 
apapun, termasuk masyarakat yang berada di sekitar 
hutan.  
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POTRET BANJIR DAN DAMPAKNYA 
DI DTA KURAU, KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
 

Yunita Rachma Fajarini 
 
 

PENDAHULUAN 
Hujan lebat yang mengguyur tiada henti 

selama beberapa hari pada bulan Januari lalu telah 
mengakibatkan banjir yang melanda hampir seluruh 
daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Tingkat 
keparahan yang telah diakibatkan telah membuatnya 
tak hanya menjadi bencana bagi masyarakat banua 
saja namun sudah menjadi bencana skala nasional. 
Beberapa masyarakat yang tinggal di daerah 
terdampak harus mengungsi, tanpa sempat membawa 
harta benda, yang terpikir hanyalah menyelamatkan 
diri. Di daerah yang terdampak parah, bahkan 
masyarakat dapat mengungsi hampir 2 (dua) bulan. 
Aktivitas perekonomian masyarakat menjadi terhambat. 
Daerah yang dikelilingi banjir menjadi terisolir. Donasi – 
donasi pun digalang dari berbgai penjuru tanah air. Hal 
ini membuat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi 
sorotan seluruh Indonesia. Provinsi yang notabene 
terlatak di Pulau Kalimantan yang dikenal sebagai 
zamrud khatulistiwa, sebuah pulau dimana hutannya 
tumbuh subur, justru malah terdampak banjir sebegitu 
parah. Hal ini banyak menimbulkan pertanyaan 
mengapa peristiwa banjir yang melanda hingga 
berbulan – bulan ini bisa sampai terjadi. Berbagai opini 
bermunculan, apakah hal ini dampak dari pembukaan 
lahan untuk perkebunan secara besar-besaran, 
ataukah dampak dari kegiatan penambangan yang 
telah membuat kawasan hutan menjadi berkurang? 

Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) pun tak tinggal diam melihat hal ini. 
Bekerja sama dengan berbagai pihak, berupaya untuk 
mencari akar penyebab permasalahan banjir yang 
terjadi agar dapat dicari solusi sehingga ke depan tidak 
terulang kembali bencana masif seperti ini. 
Penanganan banjir sejalan dengan tujuan dari 
TPB/SDGs. TPB/SDGs merupakan komitmen global 
dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan 
masyarakat mencakup 17 tujuan. Dengan 
mengidentifikasi faktor – faktor penyebab banjir yang 
terjadi, diharapkan dapat dicari solusi yang tepat untuk 
menangani banjir sehingga secara tidak langsung dapat 
mencapai 3 tujuan dari 17 tujuan SDGs, yaitu ikut 
melestarikan ekosistem daratan maupun lautan, 
mewujudkan air bersih dan sanitasi layak, dan 
mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera bagi 
masyarakat. 
 
PELAKSANAAN SURVEY LAPANGAN 

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) 
Wilayah V Banjarbaru selaku kepanjangan tangan dari 
KLHK di provinsi yang mendapat amanah sebagai 
pelaksana di lapangan untuk mengumpulkan informasi 
dan data terkait banjir yang terjadi. BPKH Wilayah V 
Banjarbaru tidak sendiri dalam melakukan tugas ini. 
Bersama-sama dengan tim pakar yang berasal dari 
akademisi, dalam hal ini adalah Universitas Indonesia 
(UI) dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) serta 
pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 
Selatan melakukan pengumpulan data awal dari 
berbagai sumber untuk bahan analisis data. Data awal 

berupa data spasial, tabular, dan laporan terkat banjir, 
data penutupan lahan, kondisi topografi, dan kondisi 
umum DTA. Setelah itu data awal dianalisis untuk 
dijadikan sebagai bahan panduan awal untuk verifikasi 
lapangan. Verifikasi lapangan dilakukan dengan 
mengumpulkan data primer berupa titik penutupan 
hutan eksisting, titik perubahan lahan hutan (hasil 
analisis informasi spasial), deskripsi kondisi topografi 
daerah yang terdampak banjir, deskripsi morfologi pada 
segmen sungai yang terdampak banjir (ketinggian 
muka air normal dan saat banjir, lebar sungai, 
kedalaman sungai, dan kondisi perubahan alur sungai 
pasca banjir), kondisi umum DTA terutama pada 
penutupan lahan terkini di sekitar wilayah terdampak 
banjir, kondisi terkini pasca banjir baik dari segi 
lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial. DTA yang 
dijadikan objek kajian diantaranya adalah DTA Barabai, 
DTA Riam Kiwa, DTA Balangan, dan DTA Kurau. 
Output yang diharapkan dari analisis data awal dan 
verifikasi lapangan adalah diperoleh informasi yang 
lebih detail terkait identifikasi faktor penyebab banjir 
dan sebagai bahan masukan untuk pemodelan banjir. 

Fokus DTA yang dijadikan objek pengamatan 
dalam pembahasan ini adalah DTA Kurau, yang masuk 
dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut, Provinsi 
Kalimantan Selatan. Luas DTA Kurau ± 40.641 Ha, 
yang dilalui oleh Sungai Bati – Bati, Sungai Labuan 
Mas, Sungai Maluka, dan bermuara di Laut Jawa. Tim 
lapangan terdiri dari pihak BPKH Wilayah V Banjarbaru 
sejumlah 3 orang dan tim pakar dari ULM yang 
merupakan dosen program studi Ilmu Kelautan, yaitu 
Bapak Baharuddin, S. Kel, M. Si. Lokasi yang dituju 
adalah kecamatan Kurau dan sekitarnya. Kecamatan 
Kurau dan sekitarnya adalah salah satu daerah 
terdampak banjir terparah saat bencana banjir bulan 
Januari lalu. Bahkan saat tim turun ke lapangan, pada 
bulan April, tepatnya 3 bulan pasca kejadian banjir 
berlangsung, masih ada beberapa wilayah yang 
terendam air dengan ketinggian yang berbeda – beda. 
Sebelum sampai ke Kecamatan Kurau, tim lapangan 
singgah ke daerah hulu yang dilewati oleh sungai Bati – 
Bati (bagian hulu dari DTA Kurau). Tim singgah di 
warung yang terletak di Desa Banua Raya. Warung 
tersebut berada di samping jembatan yang dilewati oleh 
sungai Bati – Bati. Menurut penuturan si pemilik 
warung, ketinggian air yang menggenang saat banjir 
bulan Januari lalu setinggi ± 1 meter dan berlangsung 
kurang lebih selama setengah bulan. 

Selesai mewancarai pemilik warung dan 
warga sekitar, tim lapangan melanjutkan perjalanan ke 
daerah yang terdampak banjir lumayan parah yang 
masuk dalam wilayah DTA Kurau. Sepanjang 
perjalanan, penutupan lahan yang dominan adalah 
sawah dikarenakan mayoritas mata pencaharian 
masyarakat setempat adalah petani. Berdasarkan data 
tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (2019) secara umum tutupan lahan di DTA 
Kurau didominasi oleh sawah masyarakat setempat 
seluas 18.149,51 Ha atau sekitar 44,66% kemudian 
perkebunan seluas 11.334,96 Ha atau sekitar 27,89% 
serta pertanian lahan kering campur seluas 6.356,43 
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Ha atau sekitar 15,64% dari keseluruhan luas DTA 
Kurau. Selengkapnya tutupan lahan yang ada di DTA 
Kurau dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 1. Tutupan lahan DTA Kurau 
 
Penggunaan Lahan Luas (Ha) % 
Badan Air 32,98 0,08 
Belukar 646,43 1,59 
Belukar Rawa 291,19 0,72 
Hutan Mangrove 
Sekunder 

73,88 0,18 

Hutan Tanaman 248,83 0,61 
Perkebunan 11334,96 27,89 
Permukiman 1103,04 2,71 
Pertambangan 634,04 1,56 
Pertanian Lahan Kering 1139,56 2,80 
Pertanian Lahan Kering 
Campur 

6356,43 15,64 

Sawah 18149,51 44,66 
Tambak 148,38 0,37 
Tanah Terbuka 481,63 1,19 

JUMLAH 40.640,85 100 
Sumber: BPKH Wilayah V Banjarbaru, 2021 

 
Berdasarkan wawancara dengan warga di 

beberapa desa yang terdampak banjir cukup parah, 
diperoleh berbagai informasi yang diringkas dalam tabel 
sebagai berikut: 
Tabel 2. Hasil wawancara tim lapangan dengan warga 
desa terdampak banjir 
No Desa Lama Hujan Tinggi Banjir Lama Surut 
1 Banua 

Raya 
Hujan turun 
secara 
simultan 
selama 3 hari 
berturut-turut 

Tinggi Banjir 
mencapai 2 meter 
di sempadan 
sungai, dan 1,5 
meter masuk di 
permukiman warga 

Air surut sangat 
lama sekitar 15 
hari 

2 Ujung Hujan turun 
secara 
simultan 
selama 3 hari 
berturut-turut 

Tinggi Banjir 
mencapai selutut 
orang dewasa di 
beberapa titik 
permukiman yg 
rendah 

Surut dalam 
waktu 3 hari 

3 Tambak 
Sarinah 

Hujan turun 
secara 
simultan 
selama 3 hari 
berturut-turut 

Tinggi Banjir 
mencapai 1,5 
meter di wilayah 
permukiman 
masyarakat 

Surut dalam 
waktu 6 hari 

4 Kurau 
Utara 

Hujan turun 
secara 
simultan 
selama 3 hari 
berturut-turut 

Tinggi Banjir 
mencapai 2 meter 
di sebagian besar 
wilayah 
permukiman 
masyarakat 

Surut dalam 
waktu 2 minggu 

5 Padang 
Luas 

Hujan turun 
secara 
simultan 
selama 3 hari 
berturut-turut 

Tinggi Banjir 
mencapai 0,5 
meter di wilayah 
permukiman 
masyarakat 

Surut dalam 
waktu setengah 
bulan di 
beberapa 
lokasi yg 
rendah 

6 Kali Besar Hujan turun 
secara 
simultan 
selama 3 hari 
berturut-turut 

Ketinggian Banjir 
mencapai 2,5 
meter di wilayah 
permukiman warga 
yang sangat dekat 
dengan sungai 

Surut dalam 
waktu 1 bulan 
namun sampai 
saat ini masih 
ada beberapa 
rumah yg 
terendam banjir 

7 Pandahan Hujan turun 
secara 
simultan 
selama 3 hari 
berturut-turut 

Ketinggi banjir 
mencapai 2 meter 
di wilayah 
permukiman warga 
disamping sungai 

Surut dalam 
waktu 15 hari 

Sumber: Survey Lapang, 2021 
 

 

Diketahui bahwa hujan dengan intensitas 
tinggi mengguyur selama 3 (tiga) hari berturut – turut 
dari tanggal 13 sampai dengan 15 Januari 2021. Air 
menggenang dengan ketinggian rata – rata 0,5 meter 
sampai dengan 2,5 meter dengan kecepatan surut yang 
berbeda - beda. Curah hujan ekstrem tersebut diduga 
menjadi salah satu penyebab mengapa volume air 
meningkat sehingga melebihi kapasitas tampungan 
sungai dan anak sungai. Secara geografis DTA Kurau 
berada di wilayah yang datar dengan persentase 
kelerengan 0-8 % (datar). Hanya saja sistem tata airnya 
yang kurang optimal membuat menjadi lebih rentan 
banjir. 

 

 
 
Berikut kenampakan hasil drone yang diambil 

di Desa Kali Besar oleh tim saat terjun ke lapangan. 
Terlihat bahwa masih ada beberapa rumah yang 
terendam air. Dari wawancara dengan warga yang 
ditemui di 7 (tujuh) desa di atas (dalam tabel 2), dapat 
ditarik kesimpulan bahwa permasalahan utama 
penyebab banjir yang terjadi di DTA Kurau adalah 
sebagian besar sungai di sekitar permukiman 
masyarakat telah mengalami sedimentasi. Sedimentasi 
yang terjadi di sungai menyebabkan sungai tidak dapat 
lagi menampung air ketika hujan dengan intensitas 
tinggi datang. Ditambah dengan curah hujan ekstrem 
yang melanda pada bulan Januari lalu. Dalam 3 (tiga) 
hari berturut- turut hujan mengguyur hampir seharian, 
sehingga air yang menggenang surut dalam waktu 
lama. Selain itu, infrastruktur ekologis yaitu jasa 
lingkungan pengatur air (saluran primer, sekunder, 
tersier, kuarter, pintu air, gorong- gorong, border, dan 
lainnya) sudah tidak memadai sehingga tidak mampu 
lagi menampung dan mengalirkan air yang masuk. 
Mengingat tutupan lahan di DTA 

Kurau didominasi oleh sawah dan perkebunan 
dimana lahan sawah merupakan lahan pasang surut 
sehingga bangunan pengatur air sangat perlu 
diperhatikan. Air luapan dari air hujan yang tidak dapat 
ditampung oleh sungai dan bangunan pengatur air, 
masih diperparah dengan pintu air yang mengarah ke 
muara (Laut Jawa) tidak berfungsi sebagaimana 
mestinya. Dampak dari banjir yang terjadi adalah 
morfologi sungai menjadi sedikit berubah. Adanya 
beberapa titik yang mengalami pengikisan di sempadan 
sungai juga masih terjadi seiring dengan hujan yang 
masih sering turun sehingga morfologi sungai menjadi 
berubah. Selain dampak dari segi fisik lingkungan, 
dampak dari segi ekonomi dan sosial juga sangat 
banyak dialami oleh masyarakat. Akibat banjir yang 
terjadi, para petani gagal panen dan menyebabkan 
kerugian dapat mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan 
lahan yang mereka miliki masih belum bisa ditanami 
lagi akibat lumpur yang menumpuk pasca banjir. 
Aktivitas ekonomi masyarakat juga harus terhenti ketika 
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banjir terjadi dikarenakan masyarakat harus mengungsi 
ke tempat yang lebih aman. Beberapa desa juga 
sempat terisolir akibat rusaknya akses penghubung 
antar desa yang diterjang banjir. Aktivitas sekolah anak 
– anak juga terpaksa harus diliburkan. Banyak juga 
dokumen – dokumen dan barang berharga masyarakat 
yang tidak sempat diamankan ketika banir melanda. 

 

 
 

 
 
 
 

PENUTUP 
 

Dari hasil identifikasi faktor penyebab banjir 
secara cepat yang telah dilakukan di DTA Kurau 
tersebut, ada beberapa hal yang harus ditangani 
secepatnya oleh pemerintah, baik oleh pemerintah 
daerah mupun pemerintah provinsi, diantaranya adalah 
melakukan pengerukan sungai yang telah 
tersedimentasi, melakukan pengerukan saluran air, 
serta melakukan perawatan dan perbaikan bangunan 
pengatur air. Data dan informasi dari lapangan ini 
selanjutnya dijadikan dasar untuk membuat pemodelan 
banjir. 

Aparat desa dan warga yang ditemui tim 
lapangan berterima kasih karena dengan adanya tim 
yang turun ke lapangan ini bisa menjadi jalan untuk 
menyampaikan keluhan mereka kepada pihak terkait 
yang bisa menawarkan solusi dari permasalahan yang 
terjadi. Mereka sangat berharap ada tindakan nyata 
yang dilakukan pemerintah untuk mencegah banjir 
datang kembali. Kerjasama dari pemerintah setempat 
juga pemerintah provinsi untuk turun ke lapangan 
menangani permasalahan banjir ini sangat ditunggu 
dan diharapkan oleh masyarakat agar banjir tidak 
terulang kembali sehingga aktivitas ekonomi dan sosial 
masyarakat bisa pulih kembali. 

 
 
 

 

Ha atau sekitar 15,64% dari keseluruhan luas DTA 
Kurau. Selengkapnya tutupan lahan yang ada di DTA 
Kurau dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 1. Tutupan lahan DTA Kurau 
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Badan Air 32,98 0,08 
Belukar 646,43 1,59 
Belukar Rawa 291,19 0,72 
Hutan Mangrove 
Sekunder 

73,88 0,18 

Hutan Tanaman 248,83 0,61 
Perkebunan 11334,96 27,89 
Permukiman 1103,04 2,71 
Pertambangan 634,04 1,56 
Pertanian Lahan Kering 1139,56 2,80 
Pertanian Lahan Kering 
Campur 

6356,43 15,64 

Sawah 18149,51 44,66 
Tambak 148,38 0,37 
Tanah Terbuka 481,63 1,19 

JUMLAH 40.640,85 100 
Sumber: BPKH Wilayah V Banjarbaru, 2021 

 
Berdasarkan wawancara dengan warga di 

beberapa desa yang terdampak banjir cukup parah, 
diperoleh berbagai informasi yang diringkas dalam tabel 
sebagai berikut: 
Tabel 2. Hasil wawancara tim lapangan dengan warga 
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terendam air. Dari wawancara dengan warga yang 
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lingkungan pengatur air (saluran primer, sekunder, 
tersier, kuarter, pintu air, gorong- gorong, border, dan 
lainnya) sudah tidak memadai sehingga tidak mampu 
lagi menampung dan mengalirkan air yang masuk. 
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dimana lahan sawah merupakan lahan pasang surut 
sehingga bangunan pengatur air sangat perlu 
diperhatikan. Air luapan dari air hujan yang tidak dapat 
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masih diperparah dengan pintu air yang mengarah ke 
muara (Laut Jawa) tidak berfungsi sebagaimana 
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morfologi sungai menjadi sedikit berubah. Adanya 
beberapa titik yang mengalami pengikisan di sempadan 
sungai juga masih terjadi seiring dengan hujan yang 
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NASIBNYA KINI KURA-KURA ROTE (Chelodina mccordi), 
HILANG (LANGKA) DI RUMAH SENDIRI (HABITAT ALAM), BERTAHAN HIDUP DI NEGERI 

ORANG (SINGAPORE ZOO), RENCANA PULANG KAMPUNG (REPATRIASI) DISAMBUT BAIK 
MASYARAKAT, ADAT DAN BUDAYA ROTE MENDUKUNG UPAYA KONSERVASI 

BERKELANJUTAN DI KABUPATEN ROTE NDAO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
 
 

Saturino Xavier 
 

 
PENDAHULUAN 
Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati 
tertinggi ke-3 di dunia (KLHK, 2019) berupa spesies flora 
fauna atau tumbuhan dan satwa liar yang tersebar hampir 
merata di seluruh nusantara dari Sabang sampai 
Merauke dari Miangas sampai ke Rote. Upaya konservasi 
terus dilakukan untuk menjaga, melindungi dan 
melestarikan tumbuhan dan satwa baik dilakukan secara 
insitu yakni pengelolaan di habitat alami maupun eksitu 
atau pengelolaan di luar habitat dengan intevensi campur 
tangan manusia. Tumbuhan dan satwa digolongkan 
dalam jenis yang dilindungi dan jenis yang tidak 
dilindungi. Selanjutnya untuk jenis yang dilindungi 
digolongkan lagi menjadi tumbuhan dan satwa dalam 
bahaya kepunahan dan tumbuhan dan satwa yang 
populasinya jarang. Dengan demikian upaya konservasi 
harus menjadi perhatian serius seluruh komponen 
masyarakat agar sumber daya alam dan ekosistemnya 
tetap lestari. Kita tidak ingin sumber daya alam kita 
khususnya satwa liar mengalami kepunahan seperti 
Harimau Jawa dan Harimau Bali. Kini banyak satwa liar 
kita yang masuk daftar merah IUCN salah satunya Kura-
Kura Rote (Chelodina mccordi). 
 

 
Gambar. Kura-Kura Rote di Lokasi Litbang Kupang 
 
Kura-kura di Indonesia terdapat sekitar 39 jenis terdiri dari 
enam jenis penyu, enam jenis labi-labi, dua jenis kura-
kura darat dan 25 jenis kura-kura air tawar (Riyanto 
dan Mumpuni, 2003). Salah satu jenis kura-kura air 
tawar yang merupakan   endemik Indonesia adalah 
Chelodina mccordi atau kura-kura Rote yang 
penyebarannya hanya terdapat di Pulau Rote, Nusa 
Tenggara Timur (Endarwin al. 2005). 
 
DIDUGA TELAH PUNAH DI ALAM 
Status konservasi Kura-Kura Rote (Chelodina mccordi) 
yang lebih dikenal dengan nama Kura-Kura Leher Ular 
Rote adalah dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ 

SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan 
Satwa Yang Dilindungi. Dimasukannya ke dalam daftar 
satwa dilindungi merupakan langkah yang tepat sebab 
satwa ini semakin langka dan kini telah hilang (langka) di 
rumah sendiri (habitat alam) meskipun masih bertahan 
hidup (terdapat) di negeri orang (Singapore Zoo). 
Berbagai upaya terus dilakukan untuk pemulihan 
populasi salah satunya rencana pulang kampung 
(repatriasi) Kura-Kura Rote dari Singapura ke Indonesia 
untuk selanjutnya direintroduksi ke habitat aslinya di 
Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur dan rencana ini 
mendapat sambutan baik masyarakat, adat dan budaya 
Rote dan siap untuk mendukung upaya konservasi yang 
berkelanjutan demi kelestarian satwa endemik dan 
langka ini. 
Populasi Kura-Kura Rote di alam hingga kini tidak 
diketahui keberadaannya dan diduga sudah punah di 
alam (extinct in the wild) sehingga perlu upaya pemulihan 
populasinya (Kayat, 2018). Langkanya Kura-Kura Rote 
disebabkan banyak hal antara lain gangguan langsung 
dari aktivitas masyarakat, hilangnya habitat, adanya 
eksploitasi dan adanya predator dari jenis invasif ikan air 
tawar (As- singkily at al., 2019). Ekosistem lahan basah 
Rote merupakan habitat penting bagi keberlangsungan 
hidup satwa liar langka jenis Kura-Kura Rote. Menurut 
Endarwin at al., 2005, bahwa terdapat 35 danau di 
Kabupaten Rote Ndao yang menjadi habitat Kura-Kura 
Rote dan seluruh danau tersebut kepemilikannya oleh 
masyarakat yang dikelola secara adat. Namun seiring 
waktu banyaknya aktivitas masyarakat mengakibatkan 
beberapa danau kering dan berubah fungsi menjadi lahan 
persawahan sehingga populasi Kura-Kura Rote sulit 
ditemukan dan langka dikarenakan hilangnya vegetasi 
akuatik, kekurangan sumber pakan seperti ikan kecil, 
cacing, siput, berudu, serangga dan adanya predator. 
Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh Endarwin 
at al., 2005, mencatat hanya sembilan danau yang 
masih menjadi habitat spesies Kura Kura Rote. 
Jumlahnya menurun drastis pada tahun 2012 hanya 
tinggal tiga danau yaitu Danau Peto di Kecamatan Rote 
Tengah, Danau Ledulu di Kecamatan Rote Timur dan 
Danau Lendo Oen di Desa Daurendale Kacamatan 
Landu Leko Kabupaten Rote Ndao. 
 
UPAYA KONSERVASI 
Balai Besar Konservasi Nusa Tenggara Timur (BBKSDA 
NTT) terus melakukan upaya konservasi bersama 
stakeholder antara lain pemerintah daerah, lembaga 
swadaya masyarakat, pemerhati konservasi dan 
masyarakat setempat. Selain itu, sebelumnya pada bulan 
Juli 2009 upaya restocking populasi di alam pernah 
dilakukan oleh Departemen Kehutanan bekerja sama 
dengan PT. Alam Nusantara Jayatama dengan melepas 
40 ekor anakan Kura-Kura Leher Ular Rote di Danau 
Peto yang merupakan milik Masyarakat Adat Rote dari 
Marga Pelokila, Ambesa dan Manafe. Namun hasil 
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monitoring yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA NTT 
dan Balai Litbang Kehutanan Kupang, belum 
menampakan hasil yang menggembirakan (Balai Besar 
KSDA NTT, 2017). Upaya lainnya masih terus dilakukan 
agar tiga Danau yang tersisa (Peto, Ledulu, Lendo Oen) 
sebagai habitat Kura-Kura Rote tetap terjaga dan kini 
ketiga danau tersebut telah ditetapkan menjadi Kawasan 
Ekosistem Esensial (KEE) melalui Surat Keputusan 
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 
204/KEP/HK/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang 
Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah 
Sebagai Habitat Kura-Kura Leher Ular Rote. 
 
PERSIAPAN MENYAMBUT “SI DIA” (KURA-
KURA ROTE) PULANG KAMPUNG 
(REPATRIASI) 
Upaya pemulihan populasi Kura-Kura Rote di habitat 
alam terus dilakukan dengan berbagai cara. Belajar dari 
pengalaman sebelumnya tentang restocking 40 ekor 
anakan Kura-Kura Rote yang belum  berhasil, diduga 
bahwa  Kura-Kura Rote tersebut tidak mampu 
beradaptasi untuk berkembang di habitat alam. 
Tentunya banyak hal yang harus diantisipasi agar 
rencana pulang kampung “si Dia” bisa bertahan hidup 
dan kembali berkembang biak di rumahnya sendiri 
(habitat aslinya), untuk itu perlu mengelola banyak hal 
sebagai langkah persiapan antara lain mengelola alam 
(danau), masyarakat (kelompok masyarakat), sarana 
prasarana pendukung (kolam perawatan) serta 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). 
 
Persiapan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini 
antara lain penguatan kapasitas pengelola KEE melalui 
forum Kolaborai pengelola KEE Lahan Basah Rote Ndao, 
peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembentukan 
kelompok kemitraan konservasi di Desa Daurendale 
khususnya masyarakat adat marga Lela Ama sebagai 
pemilik danau Lendo Oen, pelatihan ekowisata bagi 
anggota kelompok, bimbingan teknis praktek 
perlindungan bagi anggota kelompok serta fasilitasi 
penyusunan Papadak yang sekaligus menjadi aturan 
kelompok kemitraan konservasi. 
 

 
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat 
 
Persiapan lainnya adalah mengadakan kegiatan 
peningkatan kapasitas SDM kepada petugas Balai 
Besar KSDA NTT berupa pelatihan singkat manajemen 
pengelolaan Kura-Kura Rote. Peserta mendapat 
bimbingan teknis dari narasumber ahli Kura-Kura Rote 
(Dr. Kayat) yang merupakan peneliti madya fokus meneliti 
terkait Kura-Kura Rote di Balai Litbang LHK Kupang. Hal 
yang dipelajari dalam pelatihan ini antara lain gambaran 
umum kura-kura, identifikasi jenis Kura- Kura Rote, 
karakterisasi habitat Kura-Kura Rote, biologi reproduksi 
dan anakan Kura-Kura Rote, rehabilitasi dan reintroduksi 
Kura-Kura Rote, kesehatan dan tata laksana Kura-Kura 
Rote, praktik pengukuran satwa, praktik penanganan, 

pengangkutan dan pemberian pakan Kura-Kura Rote, 
praktik penanganan telur Kura-Kura Rote, serta simulasi 
pengelolaan Instalasi Karantina Hewan (IKH). 
 
Penyampaian Materi Bimtek oleh Narasumber 
 

 
Praktek Bimtek Manajemen Konservasi Kura-Kura Rote 
Dalam Rangka Repatriasi 
 
Persiapan terkait sarana prasarana antara lain telah 
dibangunnya kandang perawatan satwa Kura-Kura Rote 
dan telah memiliki ijin Instalasi Karantina Hewan (IKH). 
Kandang perawatan ini berfungsi untuk menampung dan 
merawat sementara Kura-Kura Rote hasil repatriasi dari 
Singapore Zoo yang direncanakan dilakukan pada bulan 
September 2021 sebanyak 13 (tiga belas) ekor berumur 
6 tahun terdiri dari 7 (tujuh) ekor betina dan 6 (enam) ekor 
jantan. Kura-Kura Rote hasil repatriasi akan diberikan 
perlakuan untuk adaptasi awal di dalam fasilitas IKH 
baik dalam hal penyesuaian pola makan, suhu, adaptasi 
kualitas air maupun perawatan kesehatan. Tahapan 
selanjutnya adalah jika kondisi Kura-Kura Rote telah 
memungkinkan untuk dilakukan pelepasaliaran maka 
Kura-Kura Rote tersebut akan dipindahkan ke lokasi 
kandang habituasi dalam rangka soft release yakni 
kandang yang dibuat dipinggir danau dalam rangka terapi 
adaptasi pada lingkungan habitat asli sebelum pada 
akhirnya benar-benar dilakukan pelepasliaran ke habitat 
alam. 
 
 

 
Kandang Perawatan / Instalasi Karantina Hewan 
 
 
DUKUNGAN MASYARAKAT, ADAT DAN 
BUDAYA ROTE UNTUK KONSERVASI 
BERKELANJUTAN 
Nuansa kehidupan sosial masyarakat Nusa Tenggara 
Timur (NTT) termasuk masyarakat Kabupaten Rote 
Ndao masih kental dengan adat istiadat. Diketahui 
bahwa adat istiadat merupakan aturan atau tata 
kelakuan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat 
secara turun temurun dan fungsinya untuk mengatur 
masyarakat agar tercipta ketertiban di suatu daerah. 
Meskipun tidak tertulis, adat istiadat tetap memiliki 
pengaruh yang kuat dan mengikat untuk masyarakat, 
jika ada yang melanggar, akan ada sanksi sebagai 
hukumannya (Kumparan.com. 2020). 

Foto : 
BBKSDA 

Foto : 
BBKSDA 

Foto : 
BBKSDA 
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Aturan adat di Kabupaten Rote Ndao dikenal dengan 
istilah Papadak yang dibuat dan diputuskan melalui 
musyawarah adat dipimpin langsung oleh Mane Leo. 
Mane Leo adalah strata sosial paling atas masyarakat 
Rote yang menjadi pemimpin suatu klein didampingi leo 
fetor (wakil raja) yang merupakan jabatan kehormatan 
untuk keluarga istri Mane Leo dan fungsi dari Mane Leo 
untuk urusan spiritual sedangkan fetor untuk urusan 
duniawi (Abdul Hadi Shihab, 2013). Maka Papadak 
yang dibuat akan menjadi kekuatan besar karena akan 
dihargai dan dilaksanakan oleh seluruh anggota 
masyarakat setempat untuk mendukung pengelolaan dan 
pelestarian sumber daya alam berkelanjutan khususnya 
Kura-Kura Rote beserta habitatnya. Semangat optimis 
masyarakat, adat dan budaya dalam mendukung upaya 
konservasi Kura-Kura Rote sangatlah tepat sebab satwa 
tersebut merupakan satwa endemik Pulau Rote yang 
namanya telah mendunia karena satu-satunya hanya 
ada di Pulau Rote namun kini keberadaannya tidak 
ditemukan lagi pada danau-danau di Pulau Rote yang 
merupakan habitat aslinya. 
 
KOMITMEN ADAT MARGA LELA AMA 
MENDUKUNG KONSERVASI BERKELANJUTAN 
Pemilik danau Lendo Oen di Desa Daurendale 
Kecamatan Landuleko adalah marga Lela Ama dan 
mereka sangat mendukung ditetapkannya danau Lendo 
Oen bersama dengan 2 (dua) danau lainnya (Peto dan 
Ledulu) sebagai KEE dan mereka berkomitmen 
mendukung penuh upaya konservasi Kura-Kura Rote 
beserta habitatnya. Dukungan ini bahkan dibuktikan 
dengan membuat aturan adat yang dikenal dengan 
nama Papadak yaitu aturan adat yang dibuat dan 
diputuskan melalui musyawarah adat berisi tentang 
larangan-larangan dan pengaturan pengelolaan danau 
dalam upaya konservasi Kura-Kura Rote beserta 
habitatnya. Dukungan ini menjadi modal kuat sekaligus 
pemicu semangat untuk mewujudkan konservasi dalam 
rangka pemulihan populasi Kura-Kura Rote melalui 
kolaborasi pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat dan 
budaya serta tokoh agama yang dikenal dengan unsur 

tiga pilar. 
 
Kelompok “Lutu Koko” yang dibentuk dan disepakati 
berdasarkan musyawarah adat menjadi bukti bahwa niat 
baik dan semangat masyarakat akan dilakukannya demi 
konservasi Kura-Kura Rote. “Lutu Koko” sendiri 
mempunyai arti “Meneguhkan Suatu Peninggalan 
Leluhur Agar Menjadi Kokoh dan Kuat Dalam Kesatuan”. 
Turut hadir menyaksikan pembentukan kelompok 
tersebut adalah dari unsur tiga pilar daerah setempat 
yaitu Kepala Desa Daurendale, Tokoh Adat keluarga 
Lelaama, Tokoh Agama, Babinsa dan Babinkamtibmas 
setempat serta pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 
Kabupaten Rote Ndao. Pemerintah Desa bahkan 
berkomitmen dan siap mendukung kegiatan kelompok 
dan akan membuat Peraturan Desa serta 
mengupayakan alokasi Dana Desa untuk kegiatan 
kelompok. Sementara itu tokoh adat berkomitmen dan 
siap mendukung kegiatan kelompok dengan menerapkan 
nilai-nilai adat melalui aturan adat/papadak. Sedangkan 
tokoh agama pun berkomitmen dan siap mendukung 
kegiatan kelompok dengan mengarahkan, membimbing 
perilaku anggota kelompok dengan nilai-nilai agama 
agar sungguh-sungguh menghargai alam dan melakukan 
upaya perlindungan ekosistem danau dan Kura-Kura 
Rote khususnya pada Danau Lendo Oen agar 
bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat ciptaan 
Tuhan. 
 
Kelompok masyarakat sungguh menyadari bahwa 
pemerintah dan masyarakat pada dasarnya memiliki niat 
baik dan tujuan yang sama untuk menjaga dan 
melindungi danau sebagai habitat Kura-Kura Rote agar 
Kura-Kura endemik Pulau Rote ini kembali ada di alam 
dan menjadi ikon serta kebanggaan masyarakat Rote 
dan NTT khususnya dan Bangsa Indonesia pada 
umumnya. Kelompok masyarakat bahkan berharap agar 
proses pengembalian Kura-Kura Rote ke danau segera 
diwujudkan agar kekayaan alam ini tetap ada sejarahnya 
dan kembali indah mempesona sampai saatnya nanti 
menjadi warisan yang utuh kepada anak cucu bangsa 
NKRI. 
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SINERGITAS POLISI KEHUTANAN DAN MASYARAKAT MITRA POLHUT SEBAGAI PENJAGA 
KAWASAN TAMAN NASIONAL WASUR DI UJUNG TIMUR INDONESIA 

 
 

Hasan 
 
 

Suatu tantangan terbesar di kawasan konservasi 
di Indoesia adalah bagaimana menjaganya baik dari sisi 
kualitas maupun kuantitas potensi yang terkandung 
didalamnya. Hal ini memerlukan perencanaan dan 
strategi dalam upaya perlindungan dengan melakukan 
upaya-upaya hukum jika suatu perbuatan tindak pidana 
yang terjadi. Fakta dan tantangan dalam upaya-upaya 
konservasi kawasan tentu berkaitan dengan semua pihak 
yang berkepentingan baik masyarakat, LSM, pemerintah 
dan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya.  

Kawasan Taman Nasional Wasur  (TN Wasur) 
secara yuridis telah ditetapkan sebagai Kawasan 
Pelestarian Alam di Indonesia berdasarkan Surat 
Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 2549/Menhut-
VII/Kuh/2014 tanggal 7 Agustus 2014 tentang Penetepan 
Kawasan Taman Nasionan Wasur, dengan luas areal 
431.425,12 (empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus 
dua puluh lima dan dua belas perseratus) hektar. Tujuan 
utama ditetapkan Kawasan TN Wasur sebagai kawasan 
Pelestarian Alam ke 26 (dua puluh enam) di Indonesia 
karena memilki Potensi Keanekaragaman hayati baik 
Flora dan fauna yang sangat unik endemik asli Papua. 
Dengan keanekaragaman hayati yang sangat unik maka 
pengelolaan dan pemanfaatan kawasan TN Wasur 
ditetapkan dengan system zonasi, yang terbagi dalam 
zona inti, zona rimba, zona pemanfatan, antara lain untuk 
kepentingan penelitian, pendidikan, rekreasi pariwisata 
alam, penyangga kehidupanan sumber plasma nutfah 
(UU No 5 tahun 1990). 

Tingkat kehidupan masyarakat yang tinggal 
disekitar kawasan TN Wasur, yang tersebar disepanjang 
Daerah Aliran Sungai (DAS) Maro dan sekitarnya dapat 
dikatakan sebagai masyarakat miskin. Hal ini 
berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa masyarakat 
masih banyak yang mengantungkan hidupnya didalam 
kawasan TN Wasur. Rata-rata mata pencaharian 
masyarakat adalah berburu, meramu dan sebagian kecil 
bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-
hari. Sebagian besar aktivitas masyarakat tersebut 
berada dalam kawasan TN Wasur, sehingga hal ini 
dikhawatirkan lama kelamaan akan mempengaruhi 
kondisi fisik kawasan TN Wasur. 

Tekanan, ancaman dan gangguan terhadap 
kelestarian dan keutuhan kawasan TN Wasur terus 
bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk, 
sulitnya kebutuhan ekonomi dan tingginya aktivitas 
masyarakat baik di dalam maupun di luar kawasan. Salah 
satu ancaman yang nyata saat ini adalah adanya aktivitas 
pemanfaatan hasil hutan kayu liar, perambahan kawasan 
dan perburuan liar (yang disinyalir menggunakan senjata 
api. Hal lain yang merupakan tantangan terbesar dan 
terberat dari sisi ancaman adalah adanya kepemilikan 
hak adat atas tanah oleh masyarakat adat, sehingga 
dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam didalam 
kawasan TN Wasur sangat dipengaruhi oleh adat dan 
tradisi yang ada didalam kehidupan masyarakat. 

Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) 
Wilayah I Agrindo merupakan salah satu unit teknis dari 
Balai TN Wasur  mempunyai tugas pokok dan fungsi 
antara lain untuk menjaga dan melindungi kawasan dari 
berbagai gangguan dan ancaman. SPTN Wilayah I 

Agrindo terbagi menjadi dua (2) Resort yaitu Resort 
Tambat dan Resort Wanggo. Potensi yang terdapat pada 
setiap Resort cukup berbeda dan unik baik satwa dan 
tumbuhan sehingga memberikan pengaruh pada upaya 
pengamanan secara terus-menerus sebab jika tidak di 
awasi maka akan sangat muda diganggu oleh para 
pelaku kejahatan. Beberapa hal yang tentu menjadi 
kendala bagi petugas di lapangan adalah terbatasnya 
personil yang terbagi untuk menjaga keseluruhan 
kawasan.  

Dalam mempertahankan kondisi fisik kawasan TN 
Wasur serta demi untuk menjaga kelestarian sumber 
daya alam yang ada didalamnya, maka berbagai upaya 
perlindungan dan pengamanan kawasan dilaksanakan. 
Patroli pengamanan hutan merupakan salah satu upaya 
pengamanan hutan secara preventif yaitu untuk 
mencegah terjadinya gangguan keamanan kawasan dan 
hasil hutan. Kegiatan patroli bertujuan untuk menjaga 
hutan dan sekitarnya agar fungsi lindung, fungsi 
konservasi dan fungsi produksi tetap terjaga secara 
optimal dan lestari. Salah satu kegiatan pengamanan 
yang dilaksanakan adalah patroli rutin oleh petugas 
fungsional Polisi Kehutanan. 

 

 
 

Taman Nasional Wasur (TNW) merupakan 
kawasan yang berada di ujung timur Indonesia, tepatnya 
Merauke, Papua. Kawasan ini dikelola oleh tiga 
fungsional yakni Polisi Kehutanan (Polhut), Pengendali 
Ekosistem Hutan (PEH) dan Penyuluh Kehutanan. salah 
satu bagian penting dari kawasan adalah keberadaan 
Polhut sebagai garda terdepan didalam menjaga 
kawasan dari para oknum atau pelaku tindak pidana 
dibidang kehutanan. pengamanan kawasan khususnya 
Taman Nasional Wasur menjadi tugas pokok dari Polhut 
sebagaiman yang terdapat didalam Pasal 4 ayat (1) 
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/20014 
yang menyatakan bahwa Polisi Kehutanan memiliki tugas 
dan fungsi : 
a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan 

hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan 
satwa liar 

b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, 
masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan 
hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, 
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yang menyatakan bahwa Polisi Kehutanan memiliki tugas 
dan fungsi : 
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investasi serta perangkat yang berhubungan 
dengan pengelolaan kawasan hutan. 

Pengamanan hutan oleh Polhut pada dasarnya 
dilakukan dengan tiga bentuk yakni preemtif 
(penyadartahuan dan penyuluhan, pembinaan 
masyarakat), preventif (patroli, penjagaan) dan refresif 
(operasi penegakan hukum, pengamanan barang bukti, 
penangkapan tersangka). Polhut di Taman Nasional 
Wasur berada di tiga Seksi Pengelolaan yakni Seksi 
Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Agrindo, 
Wilayah II Ndalir dan Wilayah III Wasur. Dalam hal ini 
penulis akan menguraikan patroli yang dilaksanakan oleh 
Polhut SPTN Wil. I Agrindo karena penulis juga 
ditempatkan di SPTN tersebut. Didalam menjalankan 
tugasnya mengamankan kawasan hutan Taman Nasional 
Wasur Polhut SPTN Wilayah I Agrindo lebih meniti 
beratkan pada kegiatan patroli secara rutin ditingkat tapak 
dengan melibatkan semua fungsional Polhut dan juga 
Masyarakat Mitra Polhut (MMP).  
 

 
 

Pelaksanaan patroli rutin dengan menyasar 
kampung penyangga kawasan Taman Nasional Wasur, 
mengapa? Karena pengelolaan kawasan tidak lepas dari 
masyarakat yang berbatasan langsung atau bahkan 
tinggal didalam kawasan. Masyarakat memiliki peran 
yang sangat vital dalam hal kelestarian kawasan. Konsep 
patroli yang kami lakukan adalah mengabungkan 
kegiatan preventif dan preemtif yakni dengan melakukan 
patroli petugas juga memberikan penyadartahuan atau 
penyuluhan kepada masyarakat yang ditemui disetiap 
kampung sasaran. Penyuluhan yang dilakukan oleh 
petugas bertujuan memberikan pemahaman kepada 
masyarakat agar mengetahui pentingnya keberadaan 
kawasan hutan dan mengetahui apa yang menjadi sanksi 
bagi mereka yang merusak keberadaan kawasan.  

 

 
 

Didalam penyuluhan tersebut petugas 
menyampaikan bahwa kawasan mempunyai fungsi 
sebagai rumah satwa yang menjadi ikonik dan endemik 
di Merauke bahkan menjadi satwa adat bagi masyarakat 

Papua. Selain itu, petugas juga memberikan informasi 
bahwa tidak diperbolehkan adanya kegiatan didalam 
kawasan berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku. Namun, disisi lain sebagai pengelola kawasan 
perlu memperhatikan kondisi masyarakat sehingga 
memberikan kebijakan melalui rasa kemanusiaan. 
Contoh hal tersebut adalah memberikan kelonggaran 
kepada masyarakat untuk bisa masuk kedalam kawasan 
untuk memancing dan menjaring ikan, mencari tanaman 
obat bahkan mengambil kayu yang sudah rebah untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat tapi bukan untuk 
dikomersilkan. Menurut Kepala Seksi SPTN Wil. Agrindo 
bahwa kebijakan ini dilakukan karena melihat bahwa 
masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP) masih 
sangat bergantung didalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya, mereka masih sangat kurang skill didadalm hal 
bertani dan berwirausaha.  

Setiap patroli petugas yang didampingi oleh 
Kepala Seksi, selalu menyempatkan untuk singgah di Pos 
Satgas Perbatasan oleh Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) yang bertugas. Tujuannya adalah untuk menjalin 
komunikasi dan sinergitas didalam menjaga kawasan 
tetap lestari karena dengan keberadaan Pos Satgas yang 
diisi oleh TNI petugas sangat berharap secara tidak 
langsung menghadirkan rasa takut kepada para oknukm 
yang mempunyai niat untuk masuk kedalam kawasan 
untuk merusak. Setiap kunjungan selalu diakhir dengan 
kesepahaman secara lisan untuk menjadi mitra menjaga 
keberadaan kawasan Taman Nasional Wasur tetap 
lestari. 

Pengelolaan kawasan Taman Nasional tidak akan 
lepas dari keberadaan masyarakat. Masyarakat menjadi 
bagian yang sangat penting dan menjadi perhatian bagi 
pengelola kawasan. Taman Nasional (TN) Wasur dihuni 
oleh masyarakat adat Papua yang menjadi pemilik hak 
ulayat kawasan Taman Nasional tersebut. Masyarakat 
adat sudah beranak pinang pada kawasan sebelum 
ditetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan yang perlu 
dijaga dan dilestarikan demi menjaga keberlangsungan 
hidup satwa dan fauna yang terdapat didalamnya. Bagi 
mereka hutan adalah sumber kehidupan sehingga secara 
tidak langsung menjaga kawasan agar tetap lestari. Salah 
satu cara mereka adalah membakar alang-alang yang 
sudah kering agar saat musim hujan tiba tumbuh 
tanaman baru yang menjadi sumber makan bagi satwa 
seperti kangguru atau yang biasa disebut Wallaby. 
 

 
 

Masyarakat adat adalah sebuah komunitas 
pribumi yang berada dan memiliki sistem dan tradisi 
hukum tersendiri, yang ada sebelum komunitas modern 
(Amafnini P, 2009).  Ada beberapa prinsip kearifan 
tradisional yang seharusnya dihormati dan dipraktekkan 
oleh negara sehubungan dengan pengakuan terhadap 
hak-hak dasar masyarakat adat, bahwa kelompok 
kelompok masyarakat adat : 
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1. Masih hidup selaras dengan menaati 
mekanisme alam dimana manusia merupakan 
bagian dari alam itu sendiri yang harus di jaga 
keseimbangannya. 

2. Bahwa suatu kawasan hutan tertentu masih 
bersifat eksklusif sebagai hak penguasaan dan 
atau kepemilikan bersama komunitas 
(communal property resources) yang dikenal 
sebagai wilayah adat sehingga mengikat semua 
warga untuk menjaga dan mengamankannya 
dari pihak luar. 

3. Sistem pengetahuan dan struktur pemerintahan 
adat memberikan kemampuan untuk 
memecahkan masalah-masalah yang mereka 
hadapi, termasuk berbagai jenis konflik dalam 
pemanfaatan sumber daya hutan. 

4. Sistem alokasi dan penegakan hukum adat 
untuk mengamankan sumberdaya milik 
bersama dari penggunaan berlebihan baik oleh 
masyarakat sendiri maupun oleh orang diluar 
komunitas. 

Setelah kawasan TN Wasur ditetapakan sebagai 
kawasan konservasi maka hadirlah pengelola kawasan 
yang salah satunya adalah Polisi Kehutanan. Polisi 
Kehutanan (Polhut) menjadi petugas yang tujuannya 
menjaga kawasan tetap lestari dengan melakukan 
pengamanan. Pengamanan dalam hal ini dilakukan 
dengan berbagai cara seperti menjaga pos-pos, 
melakukan patroli rutin, operasi pengamanan bahkan 
menangkap apabila terdapat oknum atau pelaku yang 
merusak kawasan. Didalam melaksanakan tupoksinya 
tersebut Polhut yang jumlahnya hanya sedikit 
dibandingkan dengan luas kawasan menjadikan 
masyarakat adat sebagai mitra yakni Masyarakat Mitra 
Polhut (MMP). Mitra dalam hal ikut andil menjaga 
kelestarian kawasan, prilaku mereka yang awalnya 
menjaga hutan adat mereka ditambah wawasannya 
sehingga mampu mengelola sekaligus ikut menjaga 
kawasan konservasi. 
 

 
 

Masyarakat Mitra Polhut adalah adalah 
anggota/kelompok masyarakat yang berada di sekitar 
kawasan hutan berpartisipasi dalam kegiatan 
perlindungan dan pengamanan hutan (Permenhut No.75 
tahun 2018). Selain itu, patroli partisipatif adalah kegiatan 
pengamanan dan perlindungan kawasan dengan 
melibatkan masyarakat secara aktif dengan maksud 
untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan partisipasi 
masyarakat adat secara aktif bersama petugas guna 
mengamankan kawasan dari ancaman dan gangguan 
terhadap tindak pidana kehutanan terutama pada daerah 
daerah yang rawan gangguan (Wahyono, 2009). 
 

 
 

Adapun MMP pada SPTN Wilayah 1 Agrindo 
terdiri dari 4 orang yang terbagi di dua Resort yakni 
Resort Wanggo dan Resort Tambat. Pada Resort 
Wanggo terdiri dari dua orang MMP yakni David Dagujai 
dan Ignasius Awaliter sedangkan di Resort Tambat juga 
terdiri dari dua orang yakni Melki Mahuse dan Natalis 
Ndiken. Keempat MMP ini merupakan masyarakat adat 
dan tinggal dikampung peyangga kawasan TN Wasur 
lingkup SPTN Wilayah 1 Agrindo. Di dalam pelaksanaan 
tugasnya, MMP melakukan pengumpulan informasi 
secara rutin disetiap wilayah tugasnya masing-masing 
yang kemudian disampaikan kepada kepala Resort 
sehingga data atau informasi tersebut dijadikan acuan 
polhut didalam menentukan lokasi patroli. Selain itu, MMP 
juga melakukan patroli bersama Polhut dengan berjalan  
mengecek setiap spot-spot yang masuk kategori rawan 
termasuk mengunjungi kampung-kampung penyangga.  

Keberadaan MMP menjadi sangat penting karena 
bisa menjadi kompas hidup dan lebih memudahkan 
petugas polhut untuk melakukan pedekatan kepada 
masyarakat lain didalam memberikan penyuluhan 
pentingnya kawasan tetap lestari. MMP juga merupakan 
orang pertama yang menjadi tameng bagi kawasan 
karena mereka yang bisa dikatakan 24 jam berada 
disekitar kawasan. Dan ini terbukti kawasan menjadi 
aman dari oknum yang selalu mencoba menggerogoti 
sumber daya yang ada didalamnya.  

Berjalannya tugas Polhut dan MMP yang seirama 
didalam menjaga kawasan tentu tidak lepas dari 
beberapa harapan atau keinginan mereka. Yang di mana 
mereka berharap kedepannya ada pelatihan-pelatihan 
yang meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya 
sebagai penjaga kawasan. Sebenarnya setiap kegiatan 
patroli bersama dengan, petugas polhut selalu 
memberikan mereka edukasi baik dalam hal 
menggunakan GPS  maupun mengisi tally sheet. Namun, 
itu belum cukup Karena perlu bimbingan yang lebih 
intensif agar mereka memiliki skill  yang mumpuni 
sebagai petugas di lapangan. Selain pelatihan, mereka 
juga berharap didalam melakukan tugasnya dilapangan 
dilengkapi dengan alat-alat komunikasi seperti handy 
talky maupun petunjuk arah berupa GPS. Kegiatan patroli 
bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) ini diharapkan 
mampu menjembatani antara kepentingan penegakan 
hukum formal dan kepentingan penegakan hukum adat 
dalam melakukan upaya pencegahan dan pengamanan 
kawasan TN Wasur, dan diharapkan masyarakat juga 
turut tergerak secara sukarela dan aktif dalam mengawasi 
dan mangamankan potensi sumber daya alam beserta 
ekosistem yang ada didalam kawasan TN Wasur. 
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aman dari oknum yang selalu mencoba menggerogoti 
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didalam menjaga kawasan tentu tidak lepas dari 
beberapa harapan atau keinginan mereka. Yang di mana 
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sebagai penjaga kawasan. Sebenarnya setiap kegiatan 
patroli bersama dengan, petugas polhut selalu 
memberikan mereka edukasi baik dalam hal 
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sebagai petugas di lapangan. Selain pelatihan, mereka 
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Dengan sinergitas dan kompaknya pengelola kawasan 
dalam hal ini Polisi Kehutanan dan Masyarakat Mitra 
Polhut dalam ahl ini masyarakat adat maka kawasan 
Taman Nasional Wasur akan selalu lestari dan tetap 
lestari. Salam Lestari dari ujung timur Indonesia. 
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ABSTRAK 
Tulisan Pengelolaan Berkelanjutan Suaka Margasatwa 
(SM) Karang Gading dan Langkat Timur Laut bertujuan 
untuk menggambarkan bentuk – bentuk pengelolaan 
yang telah dan sedang dilakukan pengelola kawasan 
dalam hal ini Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam 
(KSDA) Sumatera Utara untuk mendukung peningkatan 
kualitas pengelolaan sumber daya alam sebagai warisan 
bagi generasi penerus. SM Karang Gading dan Langkat 
Timur Laut merupakan kawasan konservasi dengan 
ekosistem mangrove yang berada di tepi Selat Malaka 
memerlukan bentuk pengelolaan berciri khas yang 
merangkum kepentingan para pihak untuk mendukung 
keberadaan kawasan sebagai sistem penyangga 
kehidupan, soko guru perekonomian nasional selain 
tetap menjunjung tinggi nilai sosial budaya masyarakat 
lokal yang melingkupinya. 
Kata kunci : Pembangunan Berkelanjutan, SM Karang 
Gading dan Langkat Timur Laut 
 
PENDAHULUAN 
Dengan luas total hutan mangrove yang mencapai + 3,3 
juta hektar (Kementerian LHK, 2021), hutan mangrove 
Indonesia menjadi bagian dari 23 % hutan mangrove di 
seluruh dunia (Giri et al., 2011. Hutan mangrove yang 
biasa juga dengan hutan pantai, hutan pasang surut, 
hutan payau atau hutan bakau merupakan jenis hutan 
tropika yang khas tumbuh di sepanjang pantai atau 
muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air 
laut. Hutan mangrove merupakan salah satu sumberdaya 
alam tropika yang memiliki fungsi dan manfaat yang luas 
ditinjau dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi 
(B.S.Muntalif dkk, 2013 dan H. Setiawan, 2013). 
Ekosistem hutan mangrove yang mempunyai nilai 
ekonomis-ekologis yang tinggi sudah seharusnya 
diperhitungkan dalam perencanaan wilayah pesisir (N. 
Harahab, 2011). Optimalisasi pengelolaan hutan 
mangrove juga dapat dilakukan melalui kegiatan 
ekowisata. Harapannya jika kawasan mangrove dibuka 
untuk tujuan wisata alam sesuai dengan prinsip 
ekowisata maka peningkatan pendapatan masyarakat 
dapat tercapai disamping mengedukasi masyarakat 
tentang arti penting konservasi hutan mangrove. 
Ekowisata saat ini menjadi aktivitas ekonomi yang 
penting yang memberikan kesempatan kepada 
wisatawan untuk mendapatkan pengalaman mengenai 
alam dan budaya untuk dipelajari dan memahami betapa 
pentingnya konservasi keanekaragaman hayati dan 
budaya lokal (Fahrian dkk, 2015). 
 
PEMBAHASAN 
SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut secara 
administratif wilayah berada di Kabupaten Langkat (68,40 
%) dan Kabupaten Deli Serdang (31,60 %) Provinsi 
Sumatera Utara. Kawasan ini ditunjuk sebagai kawasan 
konservasi melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian 
Nomor.811/Kpts/Um/II/1980 tanggal 5 Nopember 1980 
tentang Penunjukan Areal Hutan Karang Gading dan 
Langkat Timur Laut seluas 15.765 Ha yang terletak di 

daerah Tk.II Langkat dan Daerah Tk.II Deli Serdang, 
Daerah Tk.I Sumatera Utara sebagai Hutan Suaka Alam 
cq.Suaka Margasatwa dan selanjutnya pada ditetapkan 
sebagian kawasannya di Kabupaten Deli Serdang 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
No.5348/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 11 Agustus 2014 
tentang Penetapan Kawasan SM Karang Gading dan 
Langkat Timur Laut Wilayah Kabupaten Deli Serdang. 
(Balai Besar KSDA Sumatera Utara, 2020) 
 

 
 

Lokasi SM Karang Gading dan Langkat Timur 
Laut (Sumber : Dokumen Blok Pengelolaan BBKSDA 
Sumut, 2019) 
 
SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut merupakan 
habitat dari berbagai jenis flora dan fauna. DI dalam 
kawasan ditemukan kurang lebih 37 jenis tumbuhan khas 
ekosistem mangrove dari jenis Api – api (Avicenia 
marina), Bakau (Rhizophora apiculata), Lenggadai 
(Bruguiera parviflora), Tengar (Ceriops tagal), Nyirih 
(Xylocarpus granatum), Buta-buta (Excoecaria 
agallocha), Dadap/bidara (Sonnetaria caseolaris), 
Nyamplung (Calophyllum inophylllum) dan Nipah (Nypa 
fruticans) (Bidang KSDA WIlayah I, 2019) 
Selain itu, kawasan ini adalah habitat beberapa jenis 
mamalia yang mencari makan di kawasan hutan 
mangrove antara lain Pesut/Lumba Lumba Air Tawar 
(Orcaella brevirostris), Babi Liar (Sus vittatus), Kera Ekor 
Panjang (Macaca fascicularis), Langur (Presbytis 
cristatus), Kelelawar (Pteropus sp); jenis Reptilia dan 
Amphibia seperti Biawak (Varanus salvator), Ular Belang 
(Boiga dendrophila) dan Ular Sanca (Python reticulates) 
serta berbagai spesies ular air seperti Cerbera rhynchops, 
Archrochodus granulatus, Homalopsis buccata dan 
Fordonia leucobalia. Kawasan ini juga menjadi habitat 
bagi Tuntong Laut (Batagur borneoensis) yang yang 
salah satu makanan favoritnya adalah buah yang jatuh 
dari pohon berembang (Sonneratia caseolaris), jenis 
vegetasi yang mudah dijumpai di dalam kawasan; jenis 
Aves dari kelompok burung air penetap yang berkembang 
biak di kawasan hutan mangrove dan burung migran; 
jenis Ikan, udang, kepiting, dan organisme lainnya 
menempatkan kawasan ini sebagai daerah asuhan 
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(nursery ground), daerah untuk bertelur (spawning 
ground), dan daerah untuk mencari makan (feeding 
ground). 
 

  
 
a. Elang (Accipitridae);b. Populasi burung Ibis (Egretta 
sp.) (Sumber : Dokumentasi Balai Besar KSDA 
Sumatera Utara, 2019) 
 

Berbagai jenis fauna yang relatif kecil dan 
tergolong dalam Jenis invertebrata seperti udang dan 
kepiting (Crustasea), keong atau kerang (Moluska) dan 
cacing (Polychaeta) hidup di hutan mangrove. 
Kebanyakan invertebrata ini hidup menempel pada akar-
akar bakau atau di lantai hutan mangrove dan di dalam 
lubang-lubang di lantai hutan mangrove. 
 
Secara sosial ekonomi, sebagian penduduk di 
Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang masih 
memiliki ketergantungan terhadap keberadaan SM. 
Karang Gading dan Langkat Timur Laut melalui 
penyediaan sumber mata pencaharian, namun masih 
didominasi oleh kegiatan eksploitasi sumber daya 
alam. Terdapat 15 desa yang berada di sekitar kawasan 
dengan total jumlah penduduk sebanyak 58.735 jiwa 
(BPS Kabupaten Langkat dan BPS Kabupaten Deli 
Serdang, 2020) Berdasarkan pemetaan kondisi faktual 
di lapangan, kawasan hutan SM Karang gading dan 
Langkat Timur Laut mengalami degradasi dan berubah 
fungsi menjadi perkebunan, pemukiman dan fasilitas 
umum yakni seluas + 3.554,53 atau 23,97%. 
Berdasarkan hasil analisis citra (Landsat, 2015), wilayah 
yang mengalami kerusakan tersebut dirincikan sebagai 
berikut : 
1. Bekas Tambak : 153,67 ha atau 1,03% 
2. Kebun Kelapa Sawit : 2.045,62 atau 13,80% 
3. Lahan Terbuka : 17.32 ha atau 0,12% 
4. Pemukiman : 6,68 ha atau 0,05% 
5. Pertanian Lahan Kering : 488,53 ha atau 3,29% 6.   

Sawah : 110,75 ha atau 0,75% 
7. Semak Belukar : 4,26 ha atau 0,03% 
8. Tambak : 2,43 ha atau 0,02% 
9. Tambak Alam : 725,28 ha atau 4,89% 

 

 
Gangguan Kawasan pada SM Karang Gading dan  

Langkat Timur Laut 
(Sumber : Balai Besar KSDA Sumatera Utara, 2020) 

Kerusakan kawasan hutan mangrove berakibat pada 
turunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya ekosistem 
pesisir, berkurangnya keanekaragaman vegetasi hutan 
mangrove serta hilangnya fungsi perlindungan 
lingkungan hutan mangrove. Berdasarkan hasil 
penelitian jasa lingkungan kawasan SM Karang Gading 
dan Langkat Timur Laut, nilai biomassa pohon pada 
hutan mangrove menunjukkan bahwa sebagian besar 
hutan mangrove masih merupakan mangrove primer, 
kawasan ini memiliki nilai ekonomi cukup tinggi sebagai 
lokasi pelestarian beragam jenis satwaliar dan 
masyarakat memiliki peran penting sebagai pencegah 
abrasi. Hal ini tercermin dari kesediaan membayar 
masyarakat untuk melindungi hutan mangrove SM 
Karang Gading dan Langkat Timur Laut dari kerusakan 
(Barus & Kuswanda, 2016). Terlebih perannya sebagai 
pelindung bagi daratan yang berdekatan langsung 
dengan ekosistem mangrove, terdapat tingkat 
ketergantungan yang sangat tinggi bagi biota perairan 
tersebut (Hariyanto, dkk, 2019) 
Masyarakat sekitar kawasan dapat dijadikan motor alami 
untuk memanfaatkan sumber daya alam mangrove ini 
secara berkelanjutan. Strategi yang dapat dilakukan 
dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan 
konservasi hutan mangrove terdiri dari strategi persuasif, 
strategi edukatif dan strategi fasilitatif, dalam       suatu       
kemitraan       usaha.       Pemilihan       pola        kemitraan 
yang akan digunakan, disesuaikan dengan kebutuhan 
(Mahmudah, dkk, 2019). Sepanjang kurun waktu 2017 
sampai 2020, BBKSDA Sumut sudah menjalin kemitraan 
dengan lima Kelompok Tani Hutan (KTH) yang tersebar 
di beberapa lokasi. KTH Tumbuh Subur yang memulai 
kemitraan sejak 2017 di atas lahan 244 hektar di Desa 
Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, menanam 
tanaman kehutananan maupun tanaman produktif yang 
bermanfaat bagi masyarakat seperti petai, sirsak, jambu, 
mangga yang berdampingan dengan tanaman kehutanan 
seperti nyamplung, matabuaya, bira-bira, putat. KTH 
Indah Bersama didorong untuk secara bertahap 
mmengganti tanaman kelapa sawit dengan jenis tanaman 
asli dan tanaman produktif pada areal yang 
dikerjasamakan seluas 204 Hektar. KTH Gading Hijau, 
dengan areal kemitraan seluas 125 hektar, melakukan 
upaya pemulihan ekosistem dengan pola silvofishery. 
Dulunya lahan ini dijadikan tamba udang. Saat ini mereka 
memadukan budidaya ikan bandeng dengan teknik 
empang paluh dan budidaya tanaman asli jenis-jenis 
mangrove. Dengan melakukan penanaman jenis 
mangrove pada areal bekas tambak justru meningkatkan 
hasil budidaya perikanan. 
 

 
Panen Raya Buah Semangka dengan KTH Tumbuh 

Subur 
(Sumber : Dokumentasi Balai Besar KSDA Sumatera, 

2021) 
 
Sebagai catatan, pemberian akses kerjasama 
pengelolaan kawasan melalui mekanisme kemitraan 
konservasi ini secara cermat mempertimbangkan aspek 
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ekologis kawasan. Sebagai contoh, permohonan KTH 
yang ingin menggunakan alat berat untuk memperdalam 
kanal yang telah ada sebelumnya sehingga dapat 
dilakukan budidaya ikan (sylvofishery) pada cerukan 
alami seperti tambak. Namun kegiatan ini dikuatirkan 
dapat merusak ekosistem alami dimana tumbuhan 
endemik di area itu adalah jenis Bruguiera dan Soneratia 
yang toleran terhadap air tawar. Dengan dilancarkannya 
aliran air asin pada kanal yang langsung mengalir menuju 
area ini dapat mematikan spesies Bruguiera dan 
Soneratia. Bruguiera dan Soneratia merupakan tanaman 
pakan Lutung Kelabu (Trachypithecus cristatus). 
Trachypithecus cristatus bersama dengan Macaca 
fascicularis membantu pengelola menjaga kawasan SM 
Karang Gading dan Langkat Timur Laut yang berada di 
administratif Desa Tapak Kuda dan sekitarnya dari 
kegiatan berbagai kegiatan illegal. 
Kerusakan hutan juga dapat merusak rantai makanan 
dan ekologi lingkungan. Tuntong laut (Batagur 
borneoensis) satu-satunya jenis kura-kura yang memiliki 
perilaku migrasi musiman dari sungai air tawar menuju 
pantai pada saat musim berbiak, siklus hidup Tuntong 
Laut sangat tergantung pada keutuhan ekosistem 
mangrove, sungai air tawar dan keberadaan pantai pasir 
peneluran (Hernawan, E., 2018). Di SM Karang Gading 
dan Langkat Timur Laut, Batagur borneoensis berperan 
sebagai penyebar alami biji pohon berembang. 
 
Beragamnya potensi flora dan fauna kawasan juga 
diimbangi dengan potensi wisata alamnya. Terdapat area 
dalam kawasan yang berada dalam satu hamparan 
pantai dengan Pelabuhan Belawan, pelabuhan laut 
utama di Provinsi Sumatera Utara, dan menghadap ke 
Selat Malaka yakni Beting Camar. Karakteristik hutan 
pantai tergambar jelas di lokasi ini, hamparan lahan 
berupa tanah berpasir atau berbatu yang berada pada 
garis pasang tertinggi, serta tumbuhan Cemara Laut 
(Casuarina equisetifolia) yang mendominasi daratan 
yang tersisa sebelum tumbuhan bakau di belakangnya. 
 

 
Pantai Beting Camar (Sumber : Dokumentasi Pribadi, 

2020) 
 
Hamparan tepi pantai juga ditumbuhi vegetasi merambat 
seperti Tapak Kuda (Ipomomea pes-caprae L.Sweet) 
selain dari jenis Nyamplung (Calophyllum inophyllum). 
Vegetasi pantai ini membantu mengikat dan 
menstabilisasi tanah pantai sehingga mencegah abrasi 
pantai. Hutan pantai bersama dengan hutan mangrove 
mampu meredam gelombang tsunami dengan dua cara, 
yakni hutan pantai memecah gelombang air laut yang 
datang dan memperlambat kecepatan arus laut, 
selanjutnya hutan pantai berperan sebagai kanal alami 
sehingga memperkecil volume air yang masuk ke wilayah 
daratan. Dengan akar yang panjang dan kuat, tumbuhan 
merambat ini mampu menahan pasir dari hempasan 
gelombang. Jalinan ranting dan dedaunan di atas pasir 
juga memerangkap sampah-sampah yang dilemparkan 
ombak, termasuk berbagai buah dan bijian yang diangkut 
air, sehingga meningkatkan kandungan hara dan 

memungkinkan terjadinya suksesi vegetasi secara alami. 
Di bagian belakang formasi tumbuhan merambat ini, 
terdapat Cemara Laut (Casuarina equisetifolia) yang 
tumbuh alami sebagai spesies pelopor (pionir) tumbuhan 
yang membentuk tegakan murni, berjarak beberapa 
meter di sekitarnya terdapat anakan tumbuhan yang 
‘tidak mau’ berada di bawah naungan pohon-pohon 
induknya. Mempertimbangkan fungsi kawasan sebagai 
habitat bagi keragaman jenis satwa liar yang khas dan 
unik, kegiatan pengelolaan dan perlindungan kawasan 
dilakukan salah satunya untuk menghindari wisata 
berbasis massa (mass- tourism) dan kerusakan lain yang 
bermuara pada terganggunya stabilitas ekosistem 
kawasan ini. Kegiatan yang dapat dilakukan di Beting 
Camar terbatas pada kegiatan yang sifatnya penelitian 
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan 
serta berbagai kegiatan penunjang budidaya 
(pemijahan ikan, dll), selain juga wisata alam terbatas 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Adalah Desa Jaring Halus yang merupakan penyangga 
SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut dimana desa 
ini berbatasan dengan Selat Malaka di ketigas sisinya dan 
satu sisi lain berbatasan dengan kawasan SM. Desa ini 
menarik perhatian dikarenakan tingginya kesadaran 
masyarakat untuk menjaga hutannya. Desa Jaring Halus 
memiliki hutan desa yang ditumbuhi mangrove seluas 
57,8 ha. Hutan desa tersebut menjadi satu daratan dan 
melingkupi areal pemukiman Desa Jaring Halus dari tiga 
sisi lainnya (Balai Besar KSDA Sumut, 2020) 
 

 
Desa Jaring Halus dengan latar Hutan Desa 

(Sumber : Dokumentasi Balai Besar KSDA Sumatera 
Utara, 2020) 

 
Formasi lingkungan yang terlindungi ini menciptakan 
kondisi air tenang yang cocok untuk kehidupan hutan 
mangrove dan kondisi seperti ini terdapat pada 
lingkungan hutan mangrove berupa delta dataran lumpur 
dan dataran pulau. hutan   mangrove   yang   ada   di   
Desa   Jaring   Halus    ditumbuhi    oleh berbagai spesies 
diantaranya adalah Avicennia spp (api-api), Sonneratia 
spp (pedada), Bruguiera spp, Rhizophora spp (bakau-
bakauan), Nypa fructicans (nipah), Xylocarpus 
granatum, dan Excoecaria agallocha. Vegetasi mangrove 
tersebut tumbuh dalam berbagai strata mulai dari fase 
semai, anakan/pancang, tiang, dan pohon dengan laju 
regenerasi berlangsung secara alamiah karena kondisi 
ekologisnya yang masih cukup baik dan ketersediaan 
vegetasi yang produktif yang menjamin pemenuhan 
kebutuhan benih untuk keberlangsungan proses 
regenerasi (Sanudin & Harianja, 2009) 
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Sebagian Potensi SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut (Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021) 

 
PENUTUP 
Pengelolaan SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut 
yang berkelanjutan didukung oleh potensi kawasan dan 
letaknya yang strategis, adanya kesesuaian ekologis 
mangrove sebagai objek ekowisata dengan besarnya 
animo masyarakat untuk berkunjung serta dukungan para 
pihak terhadap keberadaan kawasan. Kesinambungan 
pengelolaan dengan melibatkan masyarakat untuk 
menjaga kesejahteraan sosial ekonominya melalui 
mekanisme kemitraan konservasi, menjaga kualitas 
lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif serta 
terlaksananya tata kelola untuk peningkatan kualitas 
kehidupan ke generasi berikutnya menjadi titik penting 
untuk tujuan pembangunan berkelanjutan di SM Karang 
Gading dan Langkat Timur Laut. 
Pengelolaan hutan mangrove yang efektif dapat tercapai 
melalui penerapan strategi perlindungan sumber daya 
alam yang berlandaskan ilmu pengetahuan yang sesuai, 
lingkup habitat mangrove dan jenis yang dilindungi 
lainnya, serta sejauh mana keberadaan hutan mangrove 

berdampak terhadap masyarakat sekitar. (Sarhan dan 
Tawfik, 2018). Keberadaan hutan mangrove sebagai 
salah satu ekosistem pesisir yang penting untuk 
dilindungi sekaligus dikembangkan sebagai atraksi 
wisata dengan berbagai kegiatan yang menarik 
(Harahab, 2011). Salah satu upaya menarik wisatawan 
untuk berkunjung ketempat wisata adalah memadukan 
objek berbasis alam dan budaya penduduk lokal. 
Selain ekosistem mangrove memberikan manfaat nyata 
bagi penyediaan sumber kayu (kayu arang) dan sumber 
ikan, peluang pengembangan pariwisata alam dan jasa 
lingkungan (perlindungan pantai, pengaturan air, 
penyerapan karbon dan habitat untuk pembibitan 
berbagai jenis spesies air, terdapat tantangan 
pengelolaan kawasan yang berpotensi mengancam yang 
bersumber dari perubahan iklim, kejadian alam (angin 
topan), aktivitas manusia yang merusak (eksploitasi, dan 
penyusunan kebijakan serta aturan yang kurang 
mempertimbangkan keberadaan konservasi sumber 
daya alam hayati). 
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MENDUKUNG CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) 

 KE-15  EKOSISTEM DARATAN 
 
 

Roby Rajani Nurzaini 
 

 
PENDAHULUAN 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang 
dikenal Sustainable Development Goals (SDG’s) adalah 
rencana aksi global yang disepakati oleh semua anggota 
PBB di Tahun 2015 yang berisi 17 Tujuan yang 
diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. 17 Tujuan 
tersebut antara lain, Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Tujuan 
2 Tanpa Kelaparan, Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan 
Sejahtera, Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, Tujuan 5 
Kesetaraan Gender, Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi 
Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 8 
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Tujuan 9 
Industri Inovasi dan Infrastruktur, Tujuan 10 
Berkurangnya Kesenjangan, Tujuan 11 Kota dan 
Permukiman yang Berkelanjutan, Tujuan 12 Konsumsi 
dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 
Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Laut, 
Tujuan 15 Ekosistem Darat, Tujuan 16 Perdamaian 
Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dan Tujuan 
17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Melalui target dan 
indikator yang ditetapkan dalam tujuan SDGs tersebut, 
kita dapat melakukan observasi, upaya, dan evaluasi 
perkembangan dunia, khususnya Indonesia. Hal ini 
dilakukan untuk mendapatkan refleksi nyata atas sejauh 
apa kita telah serius dan berkomitmen pada Indonesia 
yang lebih berkelanjutan (CESGS, 2021).  
Indonesia sendiri masih berada di peringkat 97 dengan 
nilai 66,3 dari 165 negara yang terdaftar pada index SDG 
oleh PBB yang dikeluarkan oleh Cambridge University 
Press pada Bulan Juni Tahun 2021 dalam Sustainable 
Development Report 2021. Pada laporan tersebut 
menunjukan terdapat 3 Tujuan yang Performa Capaian 
Indikatornya berada dibawah rata-rata nilai 50 di Negara 
Indonesia yaitu Tujuan 9 Industri Inovasi dan 
Infrastruktur, Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan, dan 
Tujuan 15 Ekosistem Daratan (Sachs, 2021). 
Tujuan 15 Ekosistem Daratan menurut Metadata Pilar 
Lingkungan Edisi II yang dikeluarkan Bappenas pada 
Tahun 2020 adalah upaya Indonesia untuk Melindungi, 
Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan 
Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan 
Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, 
Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan 
Kehilangan Keanekaragaman Hayati. Terdapat 21 
Indikator dalam mendukung Target Tujuan 15 Ekosistem 
Daratan. Berdasarkan identifikasi awal pada SDGs 
Scorecard yang diterbitkan Biro Perencanaan Sekretariat 
Jenderal KLHK pada Tahun 2021, menunjukan kontribusi 
rincian output Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan terhadap TPB/SDGs menunjukan 92,31% 
mendukung capaian pada Indikator di Tujuan 15 
Ekosistem Daratan tersebut (Khalwani, 2021).  
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Ekosistem 
(KSDAE) mendukung 4 Indikator pada Tujuan 15 
Ekosistem Daratan antara lain yaitu: 

1. Indikator 15.1.2 (a) Luas Kawasan Bernilai 
Konservasi Tinggi; 

2. Indikator 15.4.1 Situs penting keanekaragaman 
hayati pegunungan dalam kawasan konservasi; 

3. Indikator 15.5.1 Indeks Daftar Merah (Red List 
Index); 

4. Indikator 15.8.1 Kerangka Kerangka legislasi 
nasional yang relevan dan memadai dalam 
pencegahan atau pengendalian jenis asing 
invasive (JAI). 

Salah satu tugas pemerintah, dalam hal ini KLHK adalah 
membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 
mendukung pencapaian Indikator SDGs tersebut. 
Berdasarkan data APBN 5 tahun terakhir (2016-2020), 
pendanaan Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 8,428 
Triliun Rupiah atau sekitar 22,6% dari total anggaran 
KLHK yaitu 37,297 Triliun Rupiah. Anggaran pengelolaan 
rata-rata saat ini sekitar Rp. 65.000 atau US$ 4,3 per 
Hektar, masih jauh dari kebutuhan ideal sebesar 
US$18,62 per Hektar (IBSAP, 2015). Pendanaan 
tersebut digunakan untuk mengelola 27,14 Juta Hektar 
Kawasan Konservasi secara berkelanjutan untuk 
mendukung capaian indikator tujuan 15, yang pada 
Tahun 2020 dinilai sebagai tantangan utama yang berada 
dalam kondisi stagnan oleh dunia dalam index SDGs 
Tahun 2021. Pemerintah perlu meningkatkan performa 
indikator-indikator tujuan 15 tersebut dengan dukungan 
pendanaan yang berkelanjutan serta sinergi para pihak 
dalam penguatan kegiatan-kegiatan di kawasan 
konservasi. Hal-hal tersebut menjadi objek observasi dan 
analisis dalam studi ini. 
 
TUJUAN 
Mengidentifikasi gambaran pendanaan kawasan 
konservasi pada 5 tahun terakhir (2016-202) di Indonesia 
dalam mendukung capaian Indikator Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan ke-15 Ekosistem Daratan. 
 
SASARAN 

1.) Teridentifikasinya pendanaan APBN pada 
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya 
Alam dan Ekosistem tahun 2016-2020 untuk 
Kegiatan Konservasi di Indonesia dalam 
mencapai indikator TPB ke-15 Ekosistem 
Daratan. 

2.) Teridentifikasinya upaya Direktorat Jenderal 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 
dalam meningkatkan performa indikator TPB 
ke-15 Ekosistem Daratan. 

 
METODE 

a. Metode Pengumpulan Data 
Studi pada ini menggunakan metode tinjauan 
pustaka, hasil Focus Group Discussion dan 
wawancara dengan narasumber terkait. 
Tinjauan pustaka dilakukan untuk mendapatkan 
data-data yang berasal dari Rencana Strategis 
Kementerian LHK Tahun 2015-2019 dan 2020-
2024, Rencana Strategis Direktorat Jenderal 
KSDAE Tahun 2015-2019 dan 2020-2024, 
Metadata Pilar Lingkungan Edisi II Bappenas 
Tahun 2020, Laporan Voluntary National Report 
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PENDAHULUAN 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang 
dikenal Sustainable Development Goals (SDG’s) adalah 
rencana aksi global yang disepakati oleh semua anggota 
PBB di Tahun 2015 yang berisi 17 Tujuan yang 
diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. 17 Tujuan 
tersebut antara lain, Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Tujuan 
2 Tanpa Kelaparan, Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan 
Sejahtera, Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, Tujuan 5 
Kesetaraan Gender, Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi 
Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 8 
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Tujuan 9 
Industri Inovasi dan Infrastruktur, Tujuan 10 
Berkurangnya Kesenjangan, Tujuan 11 Kota dan 
Permukiman yang Berkelanjutan, Tujuan 12 Konsumsi 
dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 
Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Laut, 
Tujuan 15 Ekosistem Darat, Tujuan 16 Perdamaian 
Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dan Tujuan 
17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Melalui target dan 
indikator yang ditetapkan dalam tujuan SDGs tersebut, 
kita dapat melakukan observasi, upaya, dan evaluasi 
perkembangan dunia, khususnya Indonesia. Hal ini 
dilakukan untuk mendapatkan refleksi nyata atas sejauh 
apa kita telah serius dan berkomitmen pada Indonesia 
yang lebih berkelanjutan (CESGS, 2021).  
Indonesia sendiri masih berada di peringkat 97 dengan 
nilai 66,3 dari 165 negara yang terdaftar pada index SDG 
oleh PBB yang dikeluarkan oleh Cambridge University 
Press pada Bulan Juni Tahun 2021 dalam Sustainable 
Development Report 2021. Pada laporan tersebut 
menunjukan terdapat 3 Tujuan yang Performa Capaian 
Indikatornya berada dibawah rata-rata nilai 50 di Negara 
Indonesia yaitu Tujuan 9 Industri Inovasi dan 
Infrastruktur, Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan, dan 
Tujuan 15 Ekosistem Daratan (Sachs, 2021). 
Tujuan 15 Ekosistem Daratan menurut Metadata Pilar 
Lingkungan Edisi II yang dikeluarkan Bappenas pada 
Tahun 2020 adalah upaya Indonesia untuk Melindungi, 
Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan 
Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan 
Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, 
Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan 
Kehilangan Keanekaragaman Hayati. Terdapat 21 
Indikator dalam mendukung Target Tujuan 15 Ekosistem 
Daratan. Berdasarkan identifikasi awal pada SDGs 
Scorecard yang diterbitkan Biro Perencanaan Sekretariat 
Jenderal KLHK pada Tahun 2021, menunjukan kontribusi 
rincian output Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan terhadap TPB/SDGs menunjukan 92,31% 
mendukung capaian pada Indikator di Tujuan 15 
Ekosistem Daratan tersebut (Khalwani, 2021).  
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Ekosistem 
(KSDAE) mendukung 4 Indikator pada Tujuan 15 
Ekosistem Daratan antara lain yaitu: 

1. Indikator 15.1.2 (a) Luas Kawasan Bernilai 
Konservasi Tinggi; 

2. Indikator 15.4.1 Situs penting keanekaragaman 
hayati pegunungan dalam kawasan konservasi; 

3. Indikator 15.5.1 Indeks Daftar Merah (Red List 
Index); 

4. Indikator 15.8.1 Kerangka Kerangka legislasi 
nasional yang relevan dan memadai dalam 
pencegahan atau pengendalian jenis asing 
invasive (JAI). 

Salah satu tugas pemerintah, dalam hal ini KLHK adalah 
membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 
mendukung pencapaian Indikator SDGs tersebut. 
Berdasarkan data APBN 5 tahun terakhir (2016-2020), 
pendanaan Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 8,428 
Triliun Rupiah atau sekitar 22,6% dari total anggaran 
KLHK yaitu 37,297 Triliun Rupiah. Anggaran pengelolaan 
rata-rata saat ini sekitar Rp. 65.000 atau US$ 4,3 per 
Hektar, masih jauh dari kebutuhan ideal sebesar 
US$18,62 per Hektar (IBSAP, 2015). Pendanaan 
tersebut digunakan untuk mengelola 27,14 Juta Hektar 
Kawasan Konservasi secara berkelanjutan untuk 
mendukung capaian indikator tujuan 15, yang pada 
Tahun 2020 dinilai sebagai tantangan utama yang berada 
dalam kondisi stagnan oleh dunia dalam index SDGs 
Tahun 2021. Pemerintah perlu meningkatkan performa 
indikator-indikator tujuan 15 tersebut dengan dukungan 
pendanaan yang berkelanjutan serta sinergi para pihak 
dalam penguatan kegiatan-kegiatan di kawasan 
konservasi. Hal-hal tersebut menjadi objek observasi dan 
analisis dalam studi ini. 
 
TUJUAN 
Mengidentifikasi gambaran pendanaan kawasan 
konservasi pada 5 tahun terakhir (2016-202) di Indonesia 
dalam mendukung capaian Indikator Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan ke-15 Ekosistem Daratan. 
 
SASARAN 

1.) Teridentifikasinya pendanaan APBN pada 
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya 
Alam dan Ekosistem tahun 2016-2020 untuk 
Kegiatan Konservasi di Indonesia dalam 
mencapai indikator TPB ke-15 Ekosistem 
Daratan. 

2.) Teridentifikasinya upaya Direktorat Jenderal 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 
dalam meningkatkan performa indikator TPB 
ke-15 Ekosistem Daratan. 

 
METODE 

a. Metode Pengumpulan Data 
Studi pada ini menggunakan metode tinjauan 
pustaka, hasil Focus Group Discussion dan 
wawancara dengan narasumber terkait. 
Tinjauan pustaka dilakukan untuk mendapatkan 
data-data yang berasal dari Rencana Strategis 
Kementerian LHK Tahun 2015-2019 dan 2020-
2024, Rencana Strategis Direktorat Jenderal 
KSDAE Tahun 2015-2019 dan 2020-2024, 
Metadata Pilar Lingkungan Edisi II Bappenas 
Tahun 2020, Laporan Voluntary National Report 

(VNR) Tahun 2021, SDGs Scorecard KLHK 
serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

b. Metode Analisis Data 
Analisis dilakukan secara kualitatif yang 
dijabarkan secara deskriptif berdasarkan data 
literatur dari instansi terkait, hasil FGD yang 
berhubungan dengan karya tulis ini, serta 
wawancara dengan stakeholder terkait. Studi ini 
dilakukan di Jakarta pada bulan Agustus 2021. 

 
KAJIAN PUSTAKA 
1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 

dan Capaian Indonesia 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dijelaskan 
pengertian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 
Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2, Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang 
selanjutnya disingkat TPB adalah Dokumen yang 
memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai 
tahun 2030 yang bertujuan untuk menjaga peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 
berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan 
sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup 
serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata 
kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas 
kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di 
Indonesia sesuai Voluntary National Report (VNR) Tahun 
2021 dengan tema “Pemulihan yang berkelanjutan dan 
tangguh dari pandemi COVID-19 untuk pencapaian 
Agenda 2030”, menyatakan bahwa Indonesia fokus pada 
9 (sembilan) tujuan utama yaitu Tujuan 1, 2, 3, 8, 10, 12, 
13, 16, dan 17. Keterkaitan sembilan tujuan tersebut 
mendasari pengembangan VNR saat ini sebagaimana 
ditetapkan dalam kerangka analisis laporan berupa 
kebijakan reformasi yang ditetapkan dalam Rencana 
Kerja Tahun 2021 untuk mengatasi dampak pandemi 
COVID-19. Selain analisis terhadap 9 sasaran tersebut, 
disajikan pula gambaran capaian delapan sasaran 
lainnya termasuk Sasaran 15 Ekosistem Daratan.   
2. Mainstreaming TPB/SDGs dalam Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 
Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan 
merupakan strategi pembangunan yang dapat memenuhi 
kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi 
masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan 

sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan 
berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait 
termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta 
tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-
2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dengan Ditjen 
KSDAE berkontribusi pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan 
dalam indikator perlindungan keanekaragaman hayati 
dan kawasan konservasi secara berkelanjutan, Tujuan 14 
Ekosistem Laut terkait Pengelolaan 7 Taman Nasional 
Laut dan Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan 
ekonomi dalam indikator peningkatan ekspor tumbuhan 
dan satwa liar serta pendapatan/multiplier effect dari 
pemanfaatan jasa lingkungan antara lain wisata alam 
(KLHK, 2020). 
3. Mekanisme Pendanaan Berkelanjutan 
Isu pengelolaan kawasan konservasi saat ini terkait 
anggaran adalah rata-rata US$ 4,17 per Hektar, masih 
jauh dari kebutuhan ideal US$ 18,62 per Hektar sesuai 
data IBSAP. Disamping itu, terkait Sumber Daya 
Manusia, pengelola kawasan konservasi hanya 19 orang 
per 100 ribu hektar, masih jauh dari kebutuhan ideal 49 
per 100 ribu hektar sesuai data IBSAP. Kesenjangan 
pendanaan dan SDM tersebut berdampak kepada 
efektivitas pengelolaan (Bappenas, 2021). 
Berbagai kajian telah dilakukan terkait potensi sumber 
pendanaan untuk mendukung pengelolaan kawasan 
konservasi yang berkelanjutan, antara lain adalah Donor 
Individual, Lembaga Donor, Payment Ecosystem 
Services (PES), Corporate Social Responsibility (CSR), 
dan Public Private Partnership (PPP), namun pengelola 
kawasan konservasi saat ini masih kesulitan untuk 
mengkapitalisasi potensi tersebut, salah satu 
masalahnya adalah terkait kelembagaan yang belum 
mengakomodasi pengelola untuk lebih fleksibel dalam 
pengelolaan administrasi dan keuangan (Bappenas, 
2021). 
 
ANALISIS DATA DAN DISKUSI 
1. Kebijakan Pendanaan Kawasan Konservasi di 

Indonesia 
Identifikasinya pendanaan APBN pada Direktorat 
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 
tahun 2016-2020 untuk Kegiatan Konservasi di Indonesia 
tercantum pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Proporsi Anggaran Ditjen KSDAE terhadap Kementerian LHK Tahun 2016-2020 (dalam Milyar rupiah) 

Tahun  DITJEN 
KSDAE  

KEMENLHK PROPORSI 

2016 1.284 5.947 21,59% 

2017 1.836 6.490 28,28% 

2018 2.033 8.124 25,03% 

2019 1.590 9.076 17,51% 

2020 1.685 7.659 22,00% 

(Sumber: KLHK Tahun 2020, Data diolah) 
 

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Ekosistem rata-rata mendapat total alokasi anggaran 
sebesar Rp. 1,69 Triliun per tahun atau 22,6% dari total 
alokasi anggaran Kementerian LHK sebesar Rp. 7,45 

Triliun per Tahun. Rata-rata  Rp. 1,69 Triliun untuk 27 
Juta Hektar Kawasan Konservasi atau US$ 4,17 per 
Hektar, masih jauh dari kebutuhan ideal US$ 18,62 per 
Hektar sesuai data IBSAP. Terlihat bahwa tren anggaran 
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dari Tahun 2016 ke 2018 untuk Ditjen KSDAE mengalami 
kenaikan, sedangkan sebaliknya tahun 2018 ke 2020 
mengalami tren penurunan anggaran. Salah satu 
penyebab penurunan anggaran pada tahun tersebut 
adalah kebijakan refocusing anggaran Kementerian LHK 
untuk Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 
Anggaran Ditjen KSDAE per jenis belanja antara belanja 
operasional dan non operasional setiap tahunnya pada 
Gambar 1, terlihat bahwa rata-rata selama 5 Tahun 53% 
anggaran habis untuk Belanja Operasional dan 47% 
anggaran untuk kegiatan Non Operasional. Belanja 
Operasional digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

Belanja Pegawai dengan total 6.256 ASN dan Belanja 
Operasional Perkantoran pada 75 Satker seluruh 
Indonesia lingkup Ditjen KSDAE yang didalamnya 
digunakan untuk membiayai 3.383 orang Pegawai 
Kontrak, Operasional Kantor, Sewa Langganan Daya dan 
Jasa, dan Pemeliharaan Aset Kantor. Sedangkan Belanja 
Non Operasional digunakan untuk pelaksanaan kegiatan 
yang mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang 
dalam mencapai Target Rencana Kerja Pemerintah 
Tahun 2016-2020, yang didalamnya digunakan pula 
untuk mencapai Indikator TPB/SDGs Tujuan 15 
Ekosistem Darat lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. 

 
Gambar 1. Anggaran Ditjen KSDAE per Jenis Belanja Tahun 2016-2020  

 
(Sumber: KLHK Tahun 2020, Data diolah) 

 
2. Capaian SDGs Indikator Tujuan 15 Ekosistem Darat 

pada lingkup Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 
2020 

Direktorat Jenderal KSDAE mendukung 4 (empat) 
Indikator SDGs pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan, 
yaitu sebagai berikut: 

1. Indikator 15.1.2 (a) Luas Kawasan Bernilai 
Konservasi Tinggi (HCV) 

2. Indikator 15.4.1 Situs penting keanekaragaman 
hayati pegunungan dalam kawasan konservasi 

3. Indikator 15.5.1 Indeks Daftar Merah (Red List 
Index) 

4. Indikator 15.8.1 Kerangka legislasi nasional 
yang relevan dan memadai dalam pencegahan 
atau pengendalian jenis asing invasive (JAI) 

Capaian Indikator SDGs yang didukung Direktorat 
Jenderal KSDAE terdapat pada Tabel 2. Indikator SDGs 
nomor 1 Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi ini 
sesuai dengan Indikator Kinerja Utama pada Rencana 
Strategis KLHK Tahun 2020-2024 serta Rencana 
Strategis Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024 yang 
menargetkan 70 Juta Hektar Area HCV yang terdiri dari 
27 Juta Hektar Kawasan Konservasi dan 43 Juta Hektar 
Kawasan di luar Kawasan Konservasi yang teridentifikasi 
dan terinventarisasi sebagai area dengan nilai konservasi 
tinggi, yang bisa masuk dalam kategori ekosistem 
esensial. Capaian hingga Tahun 2020 adalah 
33.712.225,12 Hektar yang terdiri dari 27,05 juta Hektar 
Kawasan Konservasi dan 6,66 juta hektar kawasan 
ekosistem esensial. 

 
Tabel 2. Capaian Indikator SDGs Tahun 2020 yang datanya bersumber dari Ditjen KSDAE 

No. Kode Tujuan-Indikator 
Capaian hingga 2020 

Volume Satuan 

 15 EKOSISTEM DARATAN   
1. 15.1.2.(a) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV). 33.712.225,12 Hektar 
2. 15.4.1* Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam 

kawasan konservasi 
4.134.067,08 Hektar 

3. 15.5.1* Indeks Daftar Merah (Red-list index) 40,77 % 
4. 15.8.1* Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai 

dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive 
(JAI) 

2 Dokumen 

(Sumber: KLHK Tahun 2020, Data diolah) 
 

Capaian indikator SDGs nomor 2 Situs penting 
keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan 

konservasi menunjukan terdapat 74 kawasan konservasi 
dengan lanskap Gunung dan Pegunungan di Indonesia 
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dari Tahun 2016 ke 2018 untuk Ditjen KSDAE mengalami 
kenaikan, sedangkan sebaliknya tahun 2018 ke 2020 
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penyebab penurunan anggaran pada tahun tersebut 
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untuk Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 
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Indonesia lingkup Ditjen KSDAE yang didalamnya 
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Non Operasional digunakan untuk pelaksanaan kegiatan 
yang mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang 
dalam mencapai Target Rencana Kerja Pemerintah 
Tahun 2016-2020, yang didalamnya digunakan pula 
untuk mencapai Indikator TPB/SDGs Tujuan 15 
Ekosistem Darat lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. 
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Strategis Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024 yang 
menargetkan 70 Juta Hektar Area HCV yang terdiri dari 
27 Juta Hektar Kawasan Konservasi dan 43 Juta Hektar 
Kawasan di luar Kawasan Konservasi yang teridentifikasi 
dan terinventarisasi sebagai area dengan nilai konservasi 
tinggi, yang bisa masuk dalam kategori ekosistem 
esensial. Capaian hingga Tahun 2020 adalah 
33.712.225,12 Hektar yang terdiri dari 27,05 juta Hektar 
Kawasan Konservasi dan 6,66 juta hektar kawasan 
ekosistem esensial. 

 
Tabel 2. Capaian Indikator SDGs Tahun 2020 yang datanya bersumber dari Ditjen KSDAE 

No. Kode Tujuan-Indikator 
Capaian hingga 2020 

Volume Satuan 

 15 EKOSISTEM DARATAN   
1. 15.1.2.(a) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV). 33.712.225,12 Hektar 
2. 15.4.1* Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam 

kawasan konservasi 
4.134.067,08 Hektar 

3. 15.5.1* Indeks Daftar Merah (Red-list index) 40,77 % 
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dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive 
(JAI) 
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(Sumber: KLHK Tahun 2020, Data diolah) 
 

Capaian indikator SDGs nomor 2 Situs penting 
keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan 

konservasi menunjukan terdapat 74 kawasan konservasi 
dengan lanskap Gunung dan Pegunungan di Indonesia 

dengan total luasan mencapai 4.134.067,08 Hektar yang 
terdiri dari 11 Taman Nasional seluas 1.665.084,24 
Hektar, 36 Cagar Alam seluas 1.532.824,72 Hektar, 5 
Suaka Margasatwa seluas 846.144,55 Hektar, 18 Taman 
Wisata Alam seluas 62.971,34 Hektar, 1 Taman Buru 
seluas 7.271 Hektar, dan 3 KSA/KPA seluas 19.771,23 
Hektar.  
Capaian Indeks Daftar Merah yang datanya bersumber 
dari Ditjen KSDAE antara lain terkait Peningkatan 
Populasi 25 Satwa Prioritas (Harimau Sumatera, Gajah 
Sumatera, Badak, Orang Utan, Komodo, Banteng, Owa, 
Bekantan, Jalak Bali, Maleo, Babirusa, Anoa, Elang, 
Kakatua, Macan Tutul Jawa, Rusa Bawean, 
Cenderawasih, Surili, Tarsius, Monyet Hitam Sulawesi, 

Julang Sumba, Kasturi Tengkuk Ungu, Penyu, Kanguru 
Pohon dan Celepuk Rinjani) sesuai Surat Keputusan 
Direktur Jenderal KSDAE No. 180/IV-KKH/2015 
menunjukan bahwa terjadi peningkatan 12,84% populasi 
dibandingkan Baseline data tahun 2015 seperti 
ditunjukan pada Tabel 3. 
Peningkatan populasi sebesar 12,84% ini melebihi target 
peningkatan populasi 25 Satwa Prioritas sebesar 10% 
selama 5 tahun periode Renstra Ditjen KSDAE Tahun 
2015-2019. Data tersebut diambil dari lokasi-lokasi 
pengamatan survey peningkatan populasi di 74 Satuan 
Kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE seluruh 
Indonesia. 

 
 Tabel 3. Capaian Peningkatan Populasi 25 Satwa Prioritas 2015-2019 

No Tahun Capaian peningkatan 
populasi satwa (%) 

% Peningkatan Populasi 
Dibandingkan Tahun 

Sebelumnya 
1 2015 26,89  

2 2016 30,84 2,91 

3 2017 36,28 5,44 

4 2018 37,1 0,82 

5 2019 40,77 3,67 

 Total Capaian 2015-2019 12,84 

(Sumber: KLHK Tahun 2020, Data diolah) 
 

Capaian Indikator Kerangka legislasi nasional yang 
relevan dan memadai dalam pencegahan atau 
pengendalian jenis asing invasive (JAI) memberi manfaat 
untuk mendorong pencegahan masuk dan tersebarnya 
hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau 
organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan 
dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau 
keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. 
Menurut UN-CBD (The United Nations Convention on 
Biological Diversity), JAI diartikan sebagai jenis introduksi 
dan/atau penyebarannya di luar tempat penyebaran 
alaminya, baik dulu maupun saat ini, mengganggu atau 
mengancam keanekaragaman hayati. JAI ini dapat terjadi 
pada semua kelompok taksonomi, seperti hewan, ikan, 
tumbuhan, jamur (fungi) dan mikroorganisme (Bappenas, 
2020). Capaian ini didukung oleh 2 (dua) dokumen yang 
dikeluarkan Kementerian LHK yaitu Peraturan Menteri 
LHK no. P.94/MENLHK/KUM.1/12/2016 tentang jenis 
invasif  dan Perdirjen KSDAE No. 
P.4/KSDAE/Set/KSA.2/11/2019 tentang “Tata Cara 
Analisis Risiko Jenis Tumbuhan Invasif pada Kawasan 
Pelestarian Alam dan Suaka Alam. 
 
3. Upaya Direktorat Jenderal KSDAE dalam 

Peningkatan Performa Indikator Tujuan 15 
Ekosistem Daratan 

Direktorat Jenderal KSDAE mengupayakan peningkatan 
performa indikator capaian SDGs dengan melakukan 
beberapa kegiatan antara lain: 

1. Inventarisasi Keanekaragaman hayati dalam 
kawasan esensial sehingga kawasan-kawasan 
yang mempunyai potensi keanekaragaman 
hayati yang tinggi dapat teridentifikasi dan 
mendukung luasan HCV. 

2. Hasil Inventarisasi tersebut kemudian masuk ke 
dalam Sistem Informasi terpadu di Ditjen 

KSDAE yaitu Sistem Informasi dan Data 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (SIDAK) yang digunakan sebagai 
basis data dalam mendukung pengembangan 
Balai Kliring Keanekaragaman Hayati. 

3. Melakukan peningkatan kegiatan perlindungan 
terhadap Situs penting keanekaragaman hayati 
melalui kegiatan Patroli Perlindungan dan 
Pencegahan Kebakaran Hutan dengan SMART 
Patrol dan dilaksanakan bersama dengan 
masyarakat. 

4. Melakukan penanganan area terbuka di 
kawasan konservasi baik melalui penyelesaian 
konflik tenurial maupun pemulihan ekosistem 
bersama masyarakat dalam rangka 
memperbaiki tutupan lahan di Kawasan 
Konservasi. 

5. Melakukan intervensi manajemen baik di dalam 
maupun di luar kawasan konservasi dalam 
perlindungan keanekaragaman hayati spesies 
dan genetik seperti Sertifikasi Penangkaran, 
membentuk Wildlife Rescue Unit (WRU), 
maupun membangun Pusat Konservasi Satwa 
Liar yang berfungsi sebagai tempat transit, 
rehabilitasi dan habituasi bagi satwa-satwa yang 
terancam akibat konflik satwa liar sebelum 
dilepasliarkan kembali ke Alam. Hal tersebut 
mendukung capaian SDGs Indonesia dalam 
Red List Index. 

6. Melakukan Identifikasi dan inventarisasi jenis 
asing invasif yang ditujukan untuk 
mengidentifikasi dan menginventarisasi jenis 
invasif di kawasan konservasi sehingga 
terbentuk pemetaan persebaran jenis invasif di 
zona/blok kawasan konservasi, pemetaan ini 
digunakan untuk Analisis Risiko Jenis Invasif 
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dan Kajian penentuan JAI Prioritas yang harus 
ditangani baik dengan metode eradikasi, 
memusnahkan, maupun mengelola populasi. 
Hal tersebut dilakukan untuk mendukung 
capaian pembentukan kerangka legislasi 
nasional yang relevan dan memadai dalam 
pencegahan atau pengendalian jenis asing 
invasive (JAI). 

Upaya peningkatan performa indikator SDGs tersebut 
tercermin dalam indikator-indikator kinerja kegiatan yang 
terdapat pada Rencana Strategis Ditjen KSDAE Tahun 
2020-2024. 
 
KESIMPULAN 

1. Pendanaan APBN pada Direktorat Jenderal 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 
pada tahun 2016-2020 untuk Kegiatan 
Konservasi di Indonesia dalam mencapai 
indikator TPB ke-15 Ekosistem Daratan rata-
rata Rp. 1,69 Triliun per tahun untuk 27 Juta 
Hektar Kawasan Konservasi atau US$ 4,17 per 
Hektar masih jauh dari kebutuhan ideal US$ 
18,62 per Hektar sesuai data IBSAP. 

2. Upaya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber 
Daya Alam dan Ekosistem dalam meningkatkan 
performa indikator TPB ke-15 Ekosistem 
Daratan antara lain melalui kegiatan 
Inventarisasi Kawasan HCV, Pengembangan 
Sistem Informasi, SMART Patrol, Penanganan 
Opened Area, Intervensi Manajemen dalam 
perlindungan keanekaragaman hayati spesies 
dan genetik, serta membuat analisis risiko jenis 
asing invasif. 

 
REKOMENDASI 

1. Membangun komitmen pimpinan KLHK dan 
pimpinan Satuan Kerja dalam transformasi 
kelembagaan satuan kerja lingkup Ditjen 
KSDAE menjadi satker BLU agar dapat 
mengelola potensi-potensi sumber pembiayaan 
yang berkelanjutan untuk pengelolaan kawasan 
konservasi, selain itu dapat pula memanfaatkan 
pendanaan dari Badan Pengelola Dana 
Lingkungan Hidup (BPDLH) yang merupakan 
BLU dari Kementerian Keuangan untuk 
pembiayaan di kawasan konservasi dalam 
mendukung capaian SDGs. 

2. Sinergi pengelolaan kawasan konservasi 
dengan multipihak, antara lain melalui 
mainstreaming pembangunan berbasis 
keanekaragaman hayati menjadi Prioritas 
Nasional sehingga timbul kesadaran 
stakeholder di tingkat pusat dan daerah dalam 
menjaga dan mengelola kawasan konservasi 
dan kawasan ekosistem esensial. 

3. Menguatkan koordinasi dengan tingkat tapak, 
khususnya dengan masyarakat di sekitar 
kawasan konservasi dengan kemitraan 
konservasi dan fasilitasi pemberdayaan agar 
mereka mendapat manfaat langsung dari 
kawasan konservasi untuk meningkatkan 
kesadaran dalam menjaga dan mengelola 
kawasan konservasi secara berkelanjutan. 
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POTENSI HIU PAUS DI KAWASAN TAMAN NASIONAL TELUK CENDERAWASIH DALAM 
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 
 

Zeth Parinding 
 

 
Sejak tahun 2020, Pemerintah melalui Badan 
Perencanaan Nasional dan Kementerian Keuangan telah 
melakukan redesain sistem perencanaan dan 
penganggaran. Sebagai bentuk redesain ini, sasaran 
program (outcome) tidak lagi mencerminkan tugas fungsi 
unit eselon I, melainkan lebih mencerminkan  tugas dan 
fungsi Kementerian/Lembaga.  Oleh karena itu, untuk 
mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan / 
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), telah 
menjadi salah satu pengaturarusan (mainstreaming) 
dalam RPJMN KLHK 2020-2024. Berdasarkan hal 
tersebut KLHK mendukung pencapaian target-target 
pada ke-17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Setiap 
upaya-upaya pencapaian SDGs tersebut perlu membuat 
instrumen bagi pengguna (misal unit organisasi lingkup 
KLHK), sebagai alat untuk mengukur kontribusi tersebut 
pada setiap level, baik program, kegiatan maupun rincian 
output atau komponennya (ungkap Apik Karyana, 
Sekretaris Ditjen PSKL selaku Plt. Kepala Biro 
Perencanaan) 
 
Berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan 
tersebut, yang mana telah dilaksanakan KLHK dan 
eselon I nya sebagai bentuk pembangunan yang inovatif 
dan adaptif terdapat 4 (empat) pengarusutamaan 
(mainstreaming) dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah  Nasional (RPJMN) yang terakhir dari 
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) 2004-
2024. Sebagai metadata edisi II, pengarusutamaan target 
SDGs dalam RPJMN periode tahun 2020-2024 dengan 
124 target dan 289 indikator. Ke-4 pilarnya adalah pilar 
sosial sebanyak 38 target, pilar ekonomi sebanyak 37 
target, pilar lingkungan sebanyak 38 target, dan pilar 
hukum dan tata kelola sebanyak 11 target. Sasaran 
strategis KLHK periode tahun 2020-2024 berupa: 1) pilar 
pembangunan lingkungan adalah untuk terwujudnya 
lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta 
tanggap terhadap perubahan iklim; 2) pilar pembangunan 
ekonomi adalah untuk tercapainya optimalisasi 
pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai 
dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 3) 
pilar pembangunan sosial adalah untuk terjaganya 
keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang 
berkeadilan dan berkelanjutan; dan 4)  pilar 
pembangunan tata kelola adalah untuk terselenggaranya 
tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup 
dan kehutanan yang berorientasi daya saing.     
 
Adapun SDGs di atas, sebagai suatu rencana aksi global 
yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk 
Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi 
kesenjangan dan melindungi lingkungan (Biro 
Perencanaan - Sekjen - KLHK, 2021).  Perlunya 
interlinked redesain sistem perencanaan dan 
penganggaran dilakukan untuk pentahelix dapat bekerja 
lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan nasional, 
yang mana dapat memetakan kontribusinya sebagai 
upaya pencapaian target pada 17 SDGs. Dengan 
demikian adanya sinkronisasi sektor lingkungan hidup 
dan kehutanan SDGs berdasarkan hasil roadmap dan 
rencana aksinya diharapkan akan meningkatkan 

kontribusinya terhadap agenda pencapaian SDGs di 
Indonesia. 
 
Direktorat jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Ekosistem (KSDAE) sebagai bagian dari KLHK 
melaksanakan indikator metadata SDGs Nasional Edisi II 
berupa ekosistem lautan dan ekosistem daratan. Pada 
ekosistem lautan, indikatornya adalah berapa jumlah luas 
kawasan konservasi perairan laut yang dapat dibentuk 
bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 
dan Pemprov/pemda baik kabupaten maupun kota. 
Sedangkan pada ekosistem daratan, indikatornya dibagi 
atas 1) berapa luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 
(HCV) bekerjasama di antara internal KLHK (Direktorat 
Jenderal KSDAE dengan Ditjen Planologi Kehutanan dan 
Tata Lingkungan (PKTL)), LIPI, Kemenristek, Perguruan 
Tinggi, dan Pemerintah Daerah; dan 2) membangun 
legacy situs penting keanekaragaman hayati 
pegunungan dalam kawasan konservasi. 
 
Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih 
(TNTC) sebagai kawasan taman nasional perairan dalam 
pengembangan SDGs mengemban tugas pada tujuan 
ke-14. SDGs tersebut untuk melestarikan dan 
memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya 
kelautan dan samudera untuk pembangunan 
berkelanjutan.  Hal-hal yang perlu dilakukan pada 
ekosistem laut tersebut, antara lain: pengendalian 
pencemaran dan sampah plastik, penegakan hukum 
terkait illegal dumping serta pengelolaan mangrove, dan 
taman nasional berupa kawasan konservasi perairan. 
Oleh karena itu potret kontribusi Balai Besar TNTC harus 
mampu mengembangkan SDGs di kawasan TNTC dalam 
pengelolaannya. 
 
APAKAH POTENSI KAWASAN TNTC, UNTUK 
MENDUKUNG TUJUAN PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN? 
Kawasan TNTC merupakan salah satu taman nasional 
perairan dari 7 (tujuh) taman nasional perairan di 
Indonesia.  Kawasan konservasi ini adalah bagian 
pengelolaan dari kawasan pelestarian alam, yang mana 
memiliki fungsi, nilai beserta manfaat yang sangat tinggi 
dan beraneka ragam baik bagi alam itu sendiri maupun 
bagi manusia dan lingkungannya. 
 
Kawasan TNTC ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Kehutanan Nomor: 8009/Kpts-II/2002 tanggal 29 
Agustus 2002, yang terletak pada 3 Kabupaten yakni 
kabupaten Nabire, kabupaten Teluk Wondama, dan 
kabupaten Manokwari Selatan dan juga pada 2 Provinsi 
yakni provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.  
Pengelolaan kawasan TNTC dengan luas 1.453.500 ha 
merupakan kawasan perairan terluas di Indonesia. 
Kawasan TNTC terdiri atas daratan dan pesisir pantai 
(0,9%), daratan pulau-pulau (3,8%), terumbu karang 
(5,5%), dan perairan lautan (89,8%), dan sebagai 
kawasan taman nasional perairan terluas di Indonesia.   
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Kawasan TNTC sebagai bagian dari Birds Head 
Seascape (BHS) memiliki, antara lain: 1) keterwakilan 
komunitas sedimen lunak, seperti rodolith, karang lunak, 
dan spons (Mangubhai dkk. 2012); 2) memiliki padang 
lamun bagi dugong, yang cukup luas di daerah bagian 
barat daya (Petocz, 1989); 3) adanya luasan tegakan 
mangrove di pantai bagian Timur (Alongi, 2007); dan 4) 
potensi sumber daya perairan yang kaya, antara lain: 
paling sedikit 5.000 spesies karang, lebih dari 1.000 
spesies ikan, dan juga jenis-jenis moluska, penyu, 
mamalia laut dan biota laut lainnya (Allen & Erdman, 
2009).  
 
MENGAPA HIU PAUS DI KAWASAN TNTC 
MENJADI POTRET KONTRIBUSI DALAM SDGS? 
Dikarenakan Hiu Paus/Gurano bintang (Rhincodon typus) 
merupakan salah satu potensi dalam mendukung SDGs  
di Indonesia.  Sebagai salah satu megafauna dan juga 
keberadaannya menjadi penting sebagai predator dalam 
tingkat tropik sumber daya alam hayati di dalam perairan 
laut.  Keberadaannya sebagai predator  baik di lautan 
tropis maupun perairan hangat (lautan sub tropis) 
memberikan manfaat untuk menjaga keseimbangan 
ekosistem (rantai makanan) perairan laut, dan menjaga 
kelestarian biota laut langka (eksotik). Di satu sisi 
keberadaannya juga dapat menjaga nilai dan 
keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungan 
secara berkelanjutan. Di sisi lain ekowisata hiu paus 
mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. 
 
Hiu paus di kawasan TNTC sebagai salah satu 
megafauna memiliki jumlah individu terbanyak ditemukan 
pada satu unit pengelolaannya.  Keberadaan hiu paus 
menjadikan hal yang penting dalam memberikan 
informasi bagi pembelajaran berbagai pihak (pentahelix).   
 
Keberadaan hiu paus ini diharapkan dapat membangun 
model percontohan pengelolaannya ditinjau dari 
beberapa aspek, yakni aspek kebijakan/kelembagaan, 
biologi, ekologi, ekonomi, sosial, dan pariwisata. 
Pengelolaannya membutuhkan Kerjasama dan dukungan 
berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, perguruan 
tinggi, swasta, masyarakat baik lokal maupun adat, dan 
Lembaga non pemerintah termasuk dunia internasional 
secara global.   
 
Untuk mendukung pengelolaan hiu paus tersebut di 
kawasan TNTC perlu dibangun sarana dan prasarana 
pendukungnya.  Sebelum pembangunan sarana dan 
prasarana pendukungnya, perlu memperhatikan kondisi, 
ekonomi, adat  dan budaya masyarakat di dalam dan di 
sekitar kawasannya.  Di satu sisi aktivitas ekowisata hiu 
paus berbasis masyarakat tanpa meninggalkan aspek-
aspek konservasi, yakni: perlindungan, pengawetan, dan 
pemanfaatannya. Di sisi lain ada beberapa hal yang 
diperlukan dalam perencanaan dan implementasi 
pengelolaan hiu paus, yakni: a) adanya penataan 
kelembagaan/regulasi/ kebijakan, b) klasifikasi tata 
ruang, c) kelembagaan/institusi/organisasi, dan 4) 
fasilitasi kelembagaan dengan pengembangan kapasitas 
(capacity building). 
 
BAGAIMANA STATUS HIU PAUS DAN ALASAN 
PERLINDUNGANNYA SERTA POTENSI 
PENGEMBANGANNYA? 
Keberadaan hiu paus dilindungi oleh Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 18 Tahun 
2013 menetapkan perlindungan ikan hiu paus dengan 

status perlindungan penuh pada seluruh siklus hidup 
dan/atau bagian-bagian tubuhnya, kecuali bagi penelitian 
dan pengembangannya. 
 
Alasan perlindungannya, antara lain: 1) hiu paus 
merupakan ikan terbesar yang masih dapat ditemukan di 
lautan saai ini, dan panjang tubuhnya dapat tumbuh 
sampai dengan 20 meter; 2) Wilayah jelajah hiu paus 
meliputi kawasan perairan tropis di Indonesia dan sub 
tropis di bagian utara Philipina atau bagian Caribia; 3) 
Jumlah hiu paus ditemukan yang telah diidentifikasikan di 
kawasan TNTC sebanyak 185 ekor dengan jenis betina 4 
ekor, lainnya berjenis kelamin jantan; 4) hiu paus ini 
merupakan jenis ikan filter feeder yang berarti pemakan 
penyaring.  Hius paus hanya memakan zooplankton, telur 
ikan, dan ikan-ikan kecil; dan siklus reproduksi hiu paus 
berjalan lambat dan baru matang secara seksual pada 
usia 30 tahun, dan usia hidupnya sampai 100 tahun. 
 
Potensi pengembangannya di kawasan TNTC 
disebabkan, antara lain: 1) hiu paus memiliki mulut yang 
besar dan fisiknya raksasa, namun jenis hewan laut yang 
jinak, yang mana memakan jenis plankton (Heyman, dkk. 
2001) dan jenis mairo/teri/puri adalah sebutan lokal di 
wilayah Indonesia Timur (Takahashi, dkk. 2001.)  Jenis 
puri (Encrasicholina punctifer Fowler) merupakan 
makanan utama hiu paus di kawasan TNTC (Marliana, 
2016); 2) pergerakan hiu paus sangat lambat dan bisa 
mencapai 5 km/jam dan juga dapat mencapai kedalaman 
lebih dari 1.000 meter, namun lokasi favoritnya ada pada 
perairan dangkal sekitar 50 meter; dan 3) peluang 
banyaknya kemunculan hiu paus ditemukan setiap saat, 
dan pada bulan gelap dan juga cenderung banyak pada 
bulan Maret dan bulan Desember. 
 
APAKAH TUJUAN DARI PEMBANGUNAN 
SARANA DAN PRASARANA WHALE SHARK 
CENTER (WSC) DAN RESORT SOWA KWATISORE 
(RSK) DI KAWASAN TNTC? 
 Pembangunan sarana dan prasarana Whale Shark 
Center (WSC) dan Resort Sowa Kwatisore (RSK) di 
kawasan TNTC tersebut dilakukan untuk memadukan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, konservasi, dan 
masyarakat. Hal ini dikarenakan keberadaan hiu paus 
sebagai rumahnya di kawasan TNTC masih belum 
banyak diketahui dan misteri berdasarkan geomorfologi 
papu dalam pembentukan teluknya. Secara konservasi 
hiu paus sebagai bagian dari jenis hiu yang dikategorikan 
ikan tersebut menempati tropik puncak dari sistem rantai 
makanannya.  Bagi masyarakat, keberadaan hiu paus/hiu 
totol yang telah ada sejak ratusan tahun yang dianggap 
sebagai hantu laut atau gurano bintang (Bahasa 
setempat hiniotanibre) dapat meningkatkan pendapatan 
setempat baik dalam upaya ketersediaan pakan ikan hiu 
berupa ikan puri dan juga ikan-ikan pelagis, yang menjadi 
andalan ketersediaan ikan di bidang perikanan. 
 
Berdasarkan keunggulan kawasan TNTC perlu 
perlindungan hiu paus di kawasan sebagai indikator bagi 
siklus sumber daya alam hayati yang tersedia secara 
berkelanjutan. Oleh karena itu pengelolaan hiu paus 
harus mampu memadukan aspek-aspek berupa: ekologi, 
sosial ekonomi, dan juga sosial-budayanya. Dengan 
demikian jasa lingkungannya berupa ekowisata menjadi 
salah satu pengelolaannya perlu dilakukan.  Signature 
Whale Shark Center, Bangunan Whale Shark Center, Hiu 
paus di bagan, Signature Resort Sowa Kwatisore (RSK), 
Bangunan kamar RSK, Pintu masuk RSK & jembatan, 
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Kawasan TNTC sebagai bagian dari Birds Head 
Seascape (BHS) memiliki, antara lain: 1) keterwakilan 
komunitas sedimen lunak, seperti rodolith, karang lunak, 
dan spons (Mangubhai dkk. 2012); 2) memiliki padang 
lamun bagi dugong, yang cukup luas di daerah bagian 
barat daya (Petocz, 1989); 3) adanya luasan tegakan 
mangrove di pantai bagian Timur (Alongi, 2007); dan 4) 
potensi sumber daya perairan yang kaya, antara lain: 
paling sedikit 5.000 spesies karang, lebih dari 1.000 
spesies ikan, dan juga jenis-jenis moluska, penyu, 
mamalia laut dan biota laut lainnya (Allen & Erdman, 
2009).  
 
MENGAPA HIU PAUS DI KAWASAN TNTC 
MENJADI POTRET KONTRIBUSI DALAM SDGS? 
Dikarenakan Hiu Paus/Gurano bintang (Rhincodon typus) 
merupakan salah satu potensi dalam mendukung SDGs  
di Indonesia.  Sebagai salah satu megafauna dan juga 
keberadaannya menjadi penting sebagai predator dalam 
tingkat tropik sumber daya alam hayati di dalam perairan 
laut.  Keberadaannya sebagai predator  baik di lautan 
tropis maupun perairan hangat (lautan sub tropis) 
memberikan manfaat untuk menjaga keseimbangan 
ekosistem (rantai makanan) perairan laut, dan menjaga 
kelestarian biota laut langka (eksotik). Di satu sisi 
keberadaannya juga dapat menjaga nilai dan 
keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungan 
secara berkelanjutan. Di sisi lain ekowisata hiu paus 
mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. 
 
Hiu paus di kawasan TNTC sebagai salah satu 
megafauna memiliki jumlah individu terbanyak ditemukan 
pada satu unit pengelolaannya.  Keberadaan hiu paus 
menjadikan hal yang penting dalam memberikan 
informasi bagi pembelajaran berbagai pihak (pentahelix).   
 
Keberadaan hiu paus ini diharapkan dapat membangun 
model percontohan pengelolaannya ditinjau dari 
beberapa aspek, yakni aspek kebijakan/kelembagaan, 
biologi, ekologi, ekonomi, sosial, dan pariwisata. 
Pengelolaannya membutuhkan Kerjasama dan dukungan 
berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, perguruan 
tinggi, swasta, masyarakat baik lokal maupun adat, dan 
Lembaga non pemerintah termasuk dunia internasional 
secara global.   
 
Untuk mendukung pengelolaan hiu paus tersebut di 
kawasan TNTC perlu dibangun sarana dan prasarana 
pendukungnya.  Sebelum pembangunan sarana dan 
prasarana pendukungnya, perlu memperhatikan kondisi, 
ekonomi, adat  dan budaya masyarakat di dalam dan di 
sekitar kawasannya.  Di satu sisi aktivitas ekowisata hiu 
paus berbasis masyarakat tanpa meninggalkan aspek-
aspek konservasi, yakni: perlindungan, pengawetan, dan 
pemanfaatannya. Di sisi lain ada beberapa hal yang 
diperlukan dalam perencanaan dan implementasi 
pengelolaan hiu paus, yakni: a) adanya penataan 
kelembagaan/regulasi/ kebijakan, b) klasifikasi tata 
ruang, c) kelembagaan/institusi/organisasi, dan 4) 
fasilitasi kelembagaan dengan pengembangan kapasitas 
(capacity building). 
 
BAGAIMANA STATUS HIU PAUS DAN ALASAN 
PERLINDUNGANNYA SERTA POTENSI 
PENGEMBANGANNYA? 
Keberadaan hiu paus dilindungi oleh Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 18 Tahun 
2013 menetapkan perlindungan ikan hiu paus dengan 

status perlindungan penuh pada seluruh siklus hidup 
dan/atau bagian-bagian tubuhnya, kecuali bagi penelitian 
dan pengembangannya. 
 
Alasan perlindungannya, antara lain: 1) hiu paus 
merupakan ikan terbesar yang masih dapat ditemukan di 
lautan saai ini, dan panjang tubuhnya dapat tumbuh 
sampai dengan 20 meter; 2) Wilayah jelajah hiu paus 
meliputi kawasan perairan tropis di Indonesia dan sub 
tropis di bagian utara Philipina atau bagian Caribia; 3) 
Jumlah hiu paus ditemukan yang telah diidentifikasikan di 
kawasan TNTC sebanyak 185 ekor dengan jenis betina 4 
ekor, lainnya berjenis kelamin jantan; 4) hiu paus ini 
merupakan jenis ikan filter feeder yang berarti pemakan 
penyaring.  Hius paus hanya memakan zooplankton, telur 
ikan, dan ikan-ikan kecil; dan siklus reproduksi hiu paus 
berjalan lambat dan baru matang secara seksual pada 
usia 30 tahun, dan usia hidupnya sampai 100 tahun. 
 
Potensi pengembangannya di kawasan TNTC 
disebabkan, antara lain: 1) hiu paus memiliki mulut yang 
besar dan fisiknya raksasa, namun jenis hewan laut yang 
jinak, yang mana memakan jenis plankton (Heyman, dkk. 
2001) dan jenis mairo/teri/puri adalah sebutan lokal di 
wilayah Indonesia Timur (Takahashi, dkk. 2001.)  Jenis 
puri (Encrasicholina punctifer Fowler) merupakan 
makanan utama hiu paus di kawasan TNTC (Marliana, 
2016); 2) pergerakan hiu paus sangat lambat dan bisa 
mencapai 5 km/jam dan juga dapat mencapai kedalaman 
lebih dari 1.000 meter, namun lokasi favoritnya ada pada 
perairan dangkal sekitar 50 meter; dan 3) peluang 
banyaknya kemunculan hiu paus ditemukan setiap saat, 
dan pada bulan gelap dan juga cenderung banyak pada 
bulan Maret dan bulan Desember. 
 
APAKAH TUJUAN DARI PEMBANGUNAN 
SARANA DAN PRASARANA WHALE SHARK 
CENTER (WSC) DAN RESORT SOWA KWATISORE 
(RSK) DI KAWASAN TNTC? 
 Pembangunan sarana dan prasarana Whale Shark 
Center (WSC) dan Resort Sowa Kwatisore (RSK) di 
kawasan TNTC tersebut dilakukan untuk memadukan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, konservasi, dan 
masyarakat. Hal ini dikarenakan keberadaan hiu paus 
sebagai rumahnya di kawasan TNTC masih belum 
banyak diketahui dan misteri berdasarkan geomorfologi 
papu dalam pembentukan teluknya. Secara konservasi 
hiu paus sebagai bagian dari jenis hiu yang dikategorikan 
ikan tersebut menempati tropik puncak dari sistem rantai 
makanannya.  Bagi masyarakat, keberadaan hiu paus/hiu 
totol yang telah ada sejak ratusan tahun yang dianggap 
sebagai hantu laut atau gurano bintang (Bahasa 
setempat hiniotanibre) dapat meningkatkan pendapatan 
setempat baik dalam upaya ketersediaan pakan ikan hiu 
berupa ikan puri dan juga ikan-ikan pelagis, yang menjadi 
andalan ketersediaan ikan di bidang perikanan. 
 
Berdasarkan keunggulan kawasan TNTC perlu 
perlindungan hiu paus di kawasan sebagai indikator bagi 
siklus sumber daya alam hayati yang tersedia secara 
berkelanjutan. Oleh karena itu pengelolaan hiu paus 
harus mampu memadukan aspek-aspek berupa: ekologi, 
sosial ekonomi, dan juga sosial-budayanya. Dengan 
demikian jasa lingkungannya berupa ekowisata menjadi 
salah satu pengelolaannya perlu dilakukan.  Signature 
Whale Shark Center, Bangunan Whale Shark Center, Hiu 
paus di bagan, Signature Resort Sowa Kwatisore (RSK), 
Bangunan kamar RSK, Pintu masuk RSK & jembatan, 

Resor kali lemon masyarakat, dan bagan ikan 
masyarakat nelayan di sajikan pada Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Dari kiri atas searah jarum jam, Signature Whale Shark Center, Bangunan Whale Shark Center, Hiu paus di 

bagan, Signature Resort Sowa Kwatisore (RSK), Bangunan kamar RSK, Pintu masuk RSK & jembatan, Resort kali 
lemon masyarakat, dan bagan ikan masyarakat nelayan. 

 
APAKAH TNTC MEMILIKI PERAN DALAM 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN?  
Ya, memiliki peran, yaitu: 1) sebagai wahana 
pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu wahana 
kegiatan penelitian biologi dan konservasi in-situ; 2) 
sebagai wahana pendidikan lingkungan, yaitu wahana 
untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian 
masyarakat di sekitar kawasan taman nasional dan 
pengunjung atau masyarakat luas tentang konservasi; 3) 
mendukung pengembangan budidaya tumbuhan dan 
penangkaran satwa dalam rangka mendukung 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
sekitar; 4) sebagai wahana kegiatan wisata alam dalam 
rangka mendukung pertumbuhan pariwisata alam dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat; 5) sumber 
plasma nutfah dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 
satwa sekaligus untuk mendukung upaya pelestarian 
keanekaragaman hayati asli; dan 6) untuk melestarikan 
ekosistem hutan sebagai pengatur tata air dan iklim mikro 
serta sumber mata air bagi masyarakat di sekitar taman 
nasional. 
 
MENGAPA PERLUNYA MEMPELAJARI PAKAN 
ALAMI HIU PAUS? 
Karena perlu memahami siklus hidup hidup dan sumber 
pakan alaminya. Diduga agregasi hiu paus di kawasan 
TNTC berkaitan dengan distribusi ikan puri dan plankton 
merupakan sumber makanan hiu paus. Dengan 
memahami pakan alami hiu paus, maka kita harus 
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memahami siklus hidup dari peningkatan organisme 
tropik level di antara fitoplankton dan zooplankton bagi 
ikan puri dan hiu paus. Peningkatan kadar klorofil-a 
berarti kelimpahan fitoplakton sebagai tropik level 1, 
menyebabkan kelimpahan makan ikan puri sebagai 
organisma tropik level kedua yaitu organisma herbivora.  
keberadaan sumber larva ikan tuna yang ada di kawasan 
TNTC, yang mana perkembangannya bergerak kea rah 
kepulauan di Raja Ampat.  Keberadaan ekosistem 
mangrove, ekosistem lamun, dan juga ekosistem 
terumbu karangnya berpotensi mendukung keberadaan 
hiu paus sebagai sesuatu yang bersimbiosis mutualisme.  
Peningkatan kadar klorofil-a sedikit banyak menjadi 
indikator bagi keberadaan hiu paus disebabkan sumber 
pakannya berupa plankton dan puri (Stolephorus spp.) 
tangkapan bagan di perairan Kwatisore Teluk 
Cenderawasih (Dinisia, 2015)  
 
MENGAPA PENTINGNYA STUDI GENETIK 
MAKLUK HIDUP DIPELAJARI?  
 
Dikarenakan studi genetik dapat menelaah keberadaan 
hiu paus, untuk melakukan evaluasi  lokasi dan manfaat 
langsung atau tidak langsung sebagai usaha konservasi. 
Selain itu  memiliki integrasi fungsi-fungsi di antara fungsi 
ekosistemnya, sumber daya hayati, dan manfaat sosial 
(Toha dkk, 2019) serta manfaat ekonomi. Fungsi 
ekosistemnya berkaitan dengan migrasi hiu paus 
(Schmidt, 2014). Sumber daya hayatinya, untuk 
mempelajari dinamika populasi laut, manajemen 
ketersediaan bagi perikanan. Manfaat sosialnya, untuk 
mempelajari kekerabatan hiu paus dan juga kerentangan 
pergeseran genetik dan bahaya kepunahannya. Manfaat 
ekonomi, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat 
setempat dan pemanfaat lainnya daripada jasa 
lingkungannya. 
 
Jenis hiu paus di Kawasan TNTC diduga hanya  satu 
jenis, yakni: jenis Rhicodon typus. Jenis ini dapat 
ditemukan di perairan indo-pasifik. Sejak tahun 2014, 
GEN CO1 digunakan untuk memahami kekerabatan hiu 
paus di kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih, 
yang mana digunakan untuk mempelajari gen 
mitokondria sebagai upaya resolusi baik tingkat 
jenis/spesies maupun tingkat famili/genus.  Sejak tahun 
1994 gen CO1 dijadikan penanda mtDNA paling popular 
dalam forensik hewan, dalam mempelajari genetika 
populasinya dan filogeografi antar berbagai hewan, dan 
juga sebagai DNA barcode. Sebagai gen pengkode 
protein paling konservatif, untuk menjadi dasar 
menemukan kesamaan asal-usul pada gen yang 
terkonsentrasi, sedangkan gen yang tidak terkonsentrasi 
menggambarkan gennya berevolusi dengan cepat 
sebagai pembanding galur-galur baru. 
 
Keragaman genetika, yang mana dihasilkan berdasarkan 
haplotide, nukleotida, dan polimorfik pada hiu paus di 
kawasan TNTC digolongkan rendah. keragaman 
genetika dibandingkan antara populasi pada geografi 
yang berbeda dengan di lautan Pasifik, India, dan Karibia 
(indo-pasifik). Hasil ini dibuktikan berdasarkan hasil 
sekuensi dari 28 sampel DNA hiu paus di kawasan TNTC 
(Toha, dkk. 2018). Hasil sekuensnya dibedakan menjadi 
2 grup besar, yakni: Haplotype 1 sebanyak 26 sekuens 
menunjukkan satu grup dan juga kelompok besar dengan 
data-data dari GenBank, dan Haplotype 2 sebanyak 2 
sekuens bukan merupakan satu grup, namun berada 
pada satu kelompok kecil dengan data-data dari 
GenBank.   

 
Berdasarkan hasil sekuens tersebut menunjukkan 
keragaman genetik dan jarak genetik antar individu yang 
rendah di kawasan TNTC. Hal ini juga didukung hasil 
tagging pada beberapa hiu paus menggambarkan terjadi 
migrasi hiu paus yang tidak hanya berada pada kawasan 
TNTC, namun juga hiu pausnya melakukan migrasi 
secara luas dan global jangkauan wilayahnya. Selain itu 
struktur antar individu tidak ditemukan mengakibatkan 
keragaman genetik dan jarak genetik antar individu 
rendah baik dalam satu populasi maupun antar populasi.   
 
Perlunya penerapan konservasi hiu paus berdasarkan 
hasil tersebut di atas, untuk menghindari kepunahannya 
secara alami dari seleksi alam. Hal ini disebabkan adanya 
dugaan kuat terjadi perkawinan sedarah, yang mana 
dapat menimbulkan depresi.  Oleh karena itu, upaya 
konservasi terhadap spesies ini diperlukan untuk 
mempertahankan kelangsungan hidup dan 
regenerasinya.   
 
Berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan 
bagi ekosistem lautan seperti keberadaan dan 
kerentanan hiu paus yang rendah sebagai bagian dari 
tropik tertinggi di lautan dapat menyebabkan perubahan 
lingkungan, iklim dan perubahan lainnya. Untuk 
mendukung keragaman genetik yang tinggi perlu 
melakukan beberapa upaya, antara lain: 1. perlunya 
kawin silang dengan hiu paus dari jenis berbeda dari 
polulasi jauh didukung target perlindungan internasional 
dari pentahelix dimana keberadaan hiu paus tersebut; 
dan 2. perlunya kerjasama baik regional, nasional dan 
internasional, untuk manajemen konservasi spesies 
tersebut baik program perlindungan, pemeliharaan dan 
kesehatannya maupun program pengembangan 
monitoring dan evaluasinya. 
 
BAGAIMANA STRATEGI PENGELOLAAN HIU 
PAUS DI KAWASAN TNTC DALAM 
MENDUKUNG TUJUAN PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN? 
Strategi pengelolaan potensi hiu paus dalam tujuan 
pembangunan berkelanjutan perlu memperhatiakan 
beberapa hal, yaitu: 1) Bio-ekologi, perilaku & migrasi, 
dinamika populasi hiu paus berdasarkan geomorfologi 
papua dan kearifan masyarakat lokal; 2) Membangun 
kesepakatan bersama di antara pengelola dengan 
masyarakat lokal/adat dalam penggunaan tanah dan 
lahannya; 3) Kajian ilmiah berkaitan dengan siklus jaring-
jaring makanan di dalam dan di sekitar kawasan  TNTC 
bagi keberadaan hiu paus; 4) peningkatan fasilitasi 
kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan hiu  
paus dan sinkronisasi bidang keilmuan lainnya; 5) 
membangun pengembangan kelembagaan baik 
kebijakan dan institusi yang dapat mengakomodir potensi 
hiu pausnya; 6) membangun sistem pengelolaan 
pendanaan yang fleksibel baik sumber dana rutin 
maupun hasil dari pengelolaannya; 7) membangun 
kerjasama tidak hanya pada tingkat regional dan 
nasional, namun perlu juga pada tingkat internasional; 8) 
perlu memperhatikan pengelolaan dalam pemanfaatan 
sumber daya alam dari  hulu sampai dengan hilir; 9) perlu 
pengelolaan dan pengkajian terhadap sampah baik 
sampah organik maupun sampah non organik, seperti 
sampah mikro plastik, dan juga bahan berbahaya dan 
beracun (B3);  dan 10) Pengelolaan sarana dan 
prasarana baik di WSC maupun di RSK, untuk 
mendukung ilmu pengetahuan dan teknologinya, 
konservasi, kearifan lokal, dan masyarakat. 
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memahami siklus hidup dari peningkatan organisme 
tropik level di antara fitoplankton dan zooplankton bagi 
ikan puri dan hiu paus. Peningkatan kadar klorofil-a 
berarti kelimpahan fitoplakton sebagai tropik level 1, 
menyebabkan kelimpahan makan ikan puri sebagai 
organisma tropik level kedua yaitu organisma herbivora.  
keberadaan sumber larva ikan tuna yang ada di kawasan 
TNTC, yang mana perkembangannya bergerak kea rah 
kepulauan di Raja Ampat.  Keberadaan ekosistem 
mangrove, ekosistem lamun, dan juga ekosistem 
terumbu karangnya berpotensi mendukung keberadaan 
hiu paus sebagai sesuatu yang bersimbiosis mutualisme.  
Peningkatan kadar klorofil-a sedikit banyak menjadi 
indikator bagi keberadaan hiu paus disebabkan sumber 
pakannya berupa plankton dan puri (Stolephorus spp.) 
tangkapan bagan di perairan Kwatisore Teluk 
Cenderawasih (Dinisia, 2015)  
 
MENGAPA PENTINGNYA STUDI GENETIK 
MAKLUK HIDUP DIPELAJARI?  
 
Dikarenakan studi genetik dapat menelaah keberadaan 
hiu paus, untuk melakukan evaluasi  lokasi dan manfaat 
langsung atau tidak langsung sebagai usaha konservasi. 
Selain itu  memiliki integrasi fungsi-fungsi di antara fungsi 
ekosistemnya, sumber daya hayati, dan manfaat sosial 
(Toha dkk, 2019) serta manfaat ekonomi. Fungsi 
ekosistemnya berkaitan dengan migrasi hiu paus 
(Schmidt, 2014). Sumber daya hayatinya, untuk 
mempelajari dinamika populasi laut, manajemen 
ketersediaan bagi perikanan. Manfaat sosialnya, untuk 
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MENGENAL EKOWISATA KAMPUNG WAIFOI 

Berbicara keindahan Tanah Papua, tentu sudah 
bukan hal yang tabu lagi. Setidaknya, Koentjaraningrat 
(1994) dalam bukunya Irian Jaya Membangun 
Masyarakat Majemuk, telah menggambarkan betapa 
Tanah Papua telah menjadi primadona untuk dikunjungi 
dan dieksplorasi bahkan dikuasai oleh berbagai kerajaan 
dan bangsa-bangsa terdahulu. Tercatat sejak abad ke-8 
sudah terdapat hubungan antara Kerajaan Sriwijaya 
dengan Tanah Papua, pada abad ke-14 juga tercatat 
dalam kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca, tidak 
dapat disangkal bahwa sebagian Tanah Papua pernah 
menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit.  

Begitu pula pada masa kejayaan Kesultanan 
Tidore dari sekitar abad ke-16 telah menunjukkan adanya 
kekuasaan kesultanan atas sebagian daerah pesisir di 
Tanah Papua, ditambah lagi dengan mulai masuknya 
bangsa-bangsa Eropa seperti Bangsa Portugis, Spanyol, 
Belanda, dan Inggris ke Tanah Papua baik dalam rangka 
eksplorasi, penelitian, perdagangan, penyebaran agama, 
hingga perluasan wilayah jajahan. Bahkan, Jepang-pun 
tidak ingin ketinggalan dengan melibatkan Tanah Papua 
dalam strategi perangnya menghadapi Perang Dunia II. 
Itu semua belum juga ditambahkan dengan banyaknya 
temuan benda-benda prasejarah dari tingkat Mesolitikum 
hingga Megalitikum yang ditemukan di Tanah Papua 
yang kemudian menjadi sebab begitu istimewanya Tanah 
Papua yang menarik untuk diselami keberadaannya 
sebagaimana representasi sosialnya sebagai “sepenggal 
surga di Bumi Nusantara”. Tulisan ini merupakan 
sepenggal kecil, untuk mengawali bahwa Tanah Papua 
dengan segenap potensinya yang begitu memiliki daya 
tarik bagi benyak kalangan, sudah selayaknya 
mengimplementasikan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan agar seluruh program-program 
pembangunan yang dilakukan dapat responsif terhadap 
aspek perlindungan lingkungan serta mampu mengakhiri 
kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.  

Tulisan ini juga akan menggambarkan 
bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh Balai 
Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Papua 
Barat di Kampung Waifoi dalam mengembangkan 
ekowisata ternyata mampu berkontribusi dalam 
mengontekstualisasikan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat di pelosok 
Tanah Papua. Tentu pula, catatan ini diharapkan dapat 
menjadi bukti bahwa Negara betul-betul hadir di tengah 
masyarakat dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan di Tanah Papua. 

Kampung Waifoi merupakan salah satu 
kampung di pelosok ujung Teluk Mayalibit di Distrik Tiplol 
Mayalibit Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. 
Kampung Waifoi memiliki potensi lanscape alam, hutan, 
laut, dan budaya yang khas dan indah. Bahkan, bagi 
masyarakat, laut adalah Bapa dan hutan adalah Mama 
yang selalu menjaga dan memberikan penghidupan bagi 
masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat begitu menjaga 
keberadaan hutan dan laut yang ada di sekitar kampung 
mereka karena dari situlah sumber penghidupan 
masyarakat. Merusak hutan dan laut, bagi mereka adalah 

sama saja dengan membunuh kedua orang tua yang 
telah menjaga mereka.  

 

 
Gambar 1. Kenampakan Kampung Waifoi dari atas bukit 

 
Dengan semangat itu, beberapa masyarakat 

dengan difasilitasi oleh Balai Besar KSDA Papua Barat 
membentuk kelompok tani hutan untuk mengembangkan 
ekowisata berbasis alam dan budaya di kampung 
mereka. Kelompok Tani Hutan Waifoi mengembangkan 
“Saupon Homestay” yang merupakan tempat penginapan 
yang dibangun tepat berada di tengah-tengah hutan 
mangrove yang masih alami dan asri. Hutan mangrove 
yang dijaga dengan baik kelestariannya oleh masyarakat 
membuat satwa khas ekosistem mangrove akan dengan 
mudah ditemui dan hilir mudik di sekitar tempat 
peginapan tanpa adanya trauma ataupun takut dengan 
kehadiran manusia. Lokasi yang begitu tenang ditengah 
suasana mangrove dilengkapi senandung suara burung 
yang saling bersaut-sautan, akan begitu menghadirkan 
suasana healing forest sebagai obat kesehatan 
psikologis dan mental yang begitu nyaman. 

 

 
Gambar 2. Kenampakan Saupon Homestay di tengah 

Hutan Mangrove  
 

Pengunjung yang datang ke Saupon Homestay, 
selain akan merasakan suasana healing forest yang 
nyaman, juga akan disuguhkan makanan lokal yang khas 
dan nikmat. Menu-menu makanan utama yang 
disajikanpun seluruhnya berasal dari hasil tangkapan 
masyarakat yang diperoleh dari menangkap kepiting atau 
ikan disekitar hutan mangrove melalui aktivitas balobe 
(menombak ikan) dan olahan sagu yang dipanen dari 
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Pengunjung yang datang ke Saupon Homestay, 
selain akan merasakan suasana healing forest yang 
nyaman, juga akan disuguhkan makanan lokal yang khas 
dan nikmat. Menu-menu makanan utama yang 
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pohon-pohon sagu yang tumbuh sangat baik disekitar 
penginapan (tokok sagu). Hal ini juga merupakan wujud 
dari konsep kedaulatan pangan yang diterapkan oleh 
kelompok dalam penyediaan makanan bagi para tamu. 

Gambar 3. Suasana nyaman di Saupon Homestay 
Saupon Homestay juga menawarkan beberapa 

atraksi wisata. Atraksi wisata yang disuguhkan oleh KTH 
Waifoi merupakan wisata berbasis alam dan budaya 
masyarakat setempat. Pengunjung akan diajak 
menikmati spot view untuk melihat hamparab hutan 
Cagar Alam Waigeo Timur yang begitu alami beserta 
lanscape Teluk Mayalibit yang mempesona dari atas 
bukit, kemudian pengunjung juga akan diajak untuk 
menikmati perjalanan di dalam hutan melakukan 
pengamatan burung-burung (birdwaching) khas Pulau 
Waigeo. Selain atraksi berbasis alam, pengunjung juga 
akan diajak untuk berpraktik melakukan pemanenan sagu 
(tokok sagu) dan juga menombak ikan (balobe) yang 
hasilnya akan digunakan sebagai menu sarapan 
keesokan harinya. 

 
 

 
Gambar 4. Atraksi-atraksi ekowisata di Saupon 

Homestay 
 

 Pengembangan ekowisata yang dilakukan sejak 
tahun 2018 telah mengenalkan Saupon Homestay hingga 
lebih dari 10 Negara melalui berbagai kunjungan 
wisatawan baik domestik maupun mancanegara. 
Pengembangan ekowisata juga secara nyata mampu 
menunjukkan pada masyarakat bahwa keberadaan hutan 
dan satwa yang dijaga dengan baik ternyata dapat 
menghasilkan nilai ekonomi, membuka lapangan 
pekerjaan, membuka relasi dengan berbagai pihak, dan 
membawa nama Kampung Waifoi yang notabene berada 
di pelosok Kabupaten Raja Ampat dapat terkenal hingga 
ke mancanegara. Berbagai manfaat yang dirasakan oleh 
anggota kelompok dan masyarakat dari pengembangan 
ekowisata yang dilakukan, juga telah menguatkan 
pandangan masyarakat bahwa hutan, laut, lingkungan, 
dan budaya harus dijaga dengan baik karena rusaknya 
semua itu juga akan menjadi penyebab hilangnya sumber 
penghidupan dan sumber ekonomi bagi masyarakat. 
 
PERAN KLHK DALAM PENGEMBANGAN 
EKOWISATA KAMPUNG WAIFOI 
 Sesuai dengan konsep sepuluh cara baru kelola 
kawasan konservasi yang dicetuskan oleh Wiratno 
(2018), Balai Besar KSDA Papua Barat mencoba untuk 
mempraktikkan cara pandang bahwa masyarakat adalah 
subyek dalam pengelolaan kawasan konservasi serta 
pentingnya memberikan penghormatan terhadap nilai 
budaya dan adat masyarakat setempat. Sebagai UPT 
Direktorat Jenderal KSDAE dalam penyelenggaraan 
konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di 

wilayah Provinsi Papua Barat, Balai Besar KSDA Papua 
Barat memiliki tanggungjawab untuk mengelola 28 
Kawasan Konservasi yang tersebar di 12 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Untuk 
mendapatkan dukungan dari masyarakat, tentu dalam 
pengelolaan kawasan, Balai Besar KSDA Papua Barat 
perlu melibatkan keberadaan desa penyangga yang 
berada di sekitar kawasan konservasi. Untuk turut 
mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan, Balai Besar KSDA Papua Barat 
mengembangkan program-program pemberdayaan 
masyarakat di desa-desa penyangga kawasan 
konservasi dengan menerapkan prinsip-prinsip Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan melalui pendampingan 
secara intensif mulai dari proses perencanaan hingga 
kemandirian masyarakat dapat tercapai. 
 Sejak tahun 2018, Balai Besar KSDA Papua 
Barat melakukan pendekatan kepada masyarakat di 
Kampung Waifoi untuk menggali konteks sosial dan relasi 
masyarakat terhadap alam. Melalui catatan pendahuluan 
yang diperoleh kemudian dilakukan pembentukan 
kelompok tani hutan. Setelah itu, pendamping kemudian 
secara intensif melakukan pendekatan lanjutan untuk 
mengetahui potensi wilayah dan menggali secara 
partisipatif terkait wacana pengembangan ekowisata di 
Kampung Waifoi yang sudah mulai dirintis oleh sebagian 
masyarakat secara parsial. Pendampingan kemudian 
dilanjutkan dengan penyusunan rencana pemberdayaan, 
penguatan organisasi, peningkatan kapasitas anggota 
KTH, sosialisasi kesadartahuan terhadap lingkungan 
kepada masyarakat kampung, pelibatan masyarakat 
dalam kegiatan pengelolaan kawasan konservasi, 
pendampingan pengembangan usaha, pengembangan 
jejaring, hingga melakukan monev secara berkala. 
 Untuk mendapatkan proses dan hasil yang 
optimal, pendampingan secara konsisten terus 
menerapkan prinsip-prinsip partisipatif sebagaimana 
telah dikemukakan oleh Djohari (2013) dan Aidit (1964) 
dalam Mutiono (2020) sebagai berikut: 
 
1. Prinsip mengutamakan yang terabaikan 

(keberpihakan) 
Dalam kelompok masyarakat pasti terdapat kelompok 
yang terabaikan atau tidak memiliki daya untuk 
melakukan sesuatu. Melalui prinsip ini, keberadaan 
mereka harus dilibatkan baik dalam pengambilan data 
maupun pada saat-saat diskusi sehingga tidak hanya 
fokus kepada yang vokal dalam berbicara/ berpendapat. 
2. Prinsip pemberdayaan masyarakat 

Pemberdayaan berarti mengubah pola hubungan 
kekuasaan (power relationship) antara kelompok 
dominan (powerfull) dengan kelompok lemah (powerless) 
sehingga proses-proses yang dilakukan harus 
menghindari eksistensialisme kelompok dominan yang 
mempertahankan relasi dominasi. 
3. Masyarakat sebagai pelaku utama, orang luar 

sebagai fasilitator 
Pihak luar yang datang ke masyarakat harus 
memposisikan dirinya sebagai fasilitator dengan 
menanggalkan segala status dan strata yang dimilikinya. 
Masyarakat harus diposisikan sebagai pelaku dan subyek 
utama yang dianggap lebih tahu, sehingga fasilitator 
datang dengan rendah hati untuk belajar dan menggali 
dari masyarakat. Membangun keterhubungan emosional 
dengan kesetaraan menjadi bagian penting untuk 
keberterimaan dan keterbukaan masyarakat dalam 
berpartisipasi. 
4. Prinsip santai dan informal 

Hubungan yang kaku dan formal akan membuat 
masyarakat enggan untuk terbuka. Fasilitator harus 
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mampu menunjukkan sikap luwes, akrab, santai dan 
melebur dengan masyarakat supaya masyarakat nyaman 
dengan suasana yang dibangun untuk mengungkapkan 
isi pikirannya. 
5. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan 

Tata sosial dan pengetahuan masyarakat sangat 
mungkin berbeda satu dengan lainnya termasuk berbeda 
dengan pengetahuan ilmiah yang diperoleh dalam 
pendidikan formal. Fasilitator harus menghindari posisi 
mendominasi, menggurui dan menyalahkan terhadap 
apapun yang disampaikan oleh masyarakat. Fasilitator 
harus lebih banyak mendengarkan dan memberikan 
perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh 
masyarakat sehingga mereka antusias untuk 
menceritakan apa yang mereka ketahui.  
6. Prinsip triangulasi 

Pengetahuan masyarakat pada umumnya berasal dari 
pengalaman dan tradisi oral, oleh sebab itu akan sangat 
mungkin terdapat perbedaan informasi antara satu orang 
dengan lainnya baik dipengaruhi usia, jenis kelamin, dan 
latar belakang lainnya. Dengan demikian, fasilitator harus 
membiasakan diri tidak mengambil kesimpulan dari satu 
sumber informasi tetapi harus melakukan check and 
recheck terhadap sumber lainnya tanpa harus 
menyalahkan perbedaan. 
7. Prinsip orientasi praktis 

Pemberdayaan merupakan proses internalisasi 3 agenda 
utama yaitu: 1) pengkajian (mengumpulkan data dan 
informasi), 2) pembelajaran (sama-sama belajar dan 
sepaham), dan 3) pengembangan program aksi 
bersama-sama. Oleh sebab itu, proses yang dilakukan 
haruslah mampu mendapatkan data, mampu menjadi 
media pembelajaran bersama dan mampu 
mengembangankan program aksi bersama masyarakat. 
8. Prinsip “3 Sama”, “4 Jangan”, dan “4 Harus” 

Prinsip “3 Sama” adalah sama makan, sama kerja dan 
sama tidur dengan masyarakat. Prinsip “4 Jangan” 
adalah jangan tidur dirumah kaum penghisap, jangan 
menggurui, jangan merugikan tuan rumah dan jangan 
mencatat di hadapan yang ditanya. Prinsip “4 Harus” 
adalah harus melaksanakan “3 Sama”, harus rendah hati, 
sopan santun dan mau belajar, harus tahu bahasa dan 
adat istiadat setempat dan harus membantu 
memecahkan kesulitan-kesulitan tuan rumah atau 
masyarakat setempat. 
 
 Melalui penerapan prinsip-prinsip 
pendampingan yang konsisten, Balai Besar KSDA Papua 
Barat mendapatkan dukungan dan “trust” yang kuat dari 
lapisan masyarakat Kampung Waifoi dalam menjalankan 
program-program konservasi di Kawasan Cagar Alam 
Waigeo Timur yang berdampingan dengan wilayah 
Kampung Waifoi. Dari manfaat yang dirasakan melalui 
kegiatan pendampingan, baik kelompok tani hutan, 
aparat kampung, pemuda, unsur adat, dan unsur gereja, 
selalu mendukung setiap program dan kegiatan 
konservasi dalam rangka menjaga kelestarian alam dan 
lingkungan di wilayah Kampung Waifoi dan sekitarnya, 
bahkan turut melakukan patroli rutin dan mencegah 
keberadaan perburuan maupun aktivitas perusakan 
hutan yang ditemui di wilayah Teluk Mayalibit. 
 
KONTEKSTUALISASI 17 TUJUAN 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
 Apa yang dilakukan di Kampung Waifoi terkait 
pengembangan ekowisata tentu secara agregat daerah 
maupun nasional mungkin tidak terlalu signifikan dalam 
peningkatan nilai-nilai indikator pembangunan 
berkelanjutan secara kuantitatif, namun demikian secara 

kontekstual dan realitas di lapangan, apa yang dilakukan 
oleh Balai Besar KSDA Papua Barat bersama-sama 
dengan masyarakat Kampung Waifoi tentu telah 
mencerminkan kontekstualisasi 17 Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan sebagaimana telah disepakati oleh para 
pemimpin dunia dalam forum Perserikatan Bangsa-
Bangsa pada tanggal 25 September 2015 sebagai 
kesepakatan pembangunan global. Adapun kontribusi 
pengembangan ekowisata di Kampung Waifoi terhadap 
17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai 
berikut: 
1. Tujuan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk 

dimanapun 
Kegiatan ekowisata dikembangkan sebagai salah satu 
unit bisnis unggulan masyarakat Kampung Waifoi dalam 
memperoleh pendapatan alternatif disamping 
matapencaharian utama masyarakat sebagai petani dan 
nelayan. Pendapatan dari kegiatan ekowisata dapat 
memberikan peningkatan pendapatan masyarakat yang 
juga dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan 
masyarakat. 

Gambar 5. Pendapatan rata-rata KTH Waifoi dari 
homestay per tahun 

2. Tujuan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan 
pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung 
pertanian berkelanjutan 

Sumber makanan dalam kegiatan ekowisata yang 
disediakan untuk pengunjung berasal dari potensi sagu 
yang ada disekitar penginapan dan potensi biota 
mangrove dan laut yang juga ada disekitar penginapan 
sehingga kemandirian dan ketahanan pangan dapat 
diwujudkan dalam kegiatan ekowisata ini. Kesadaran 
bahwa sumber-sumber pangan akan ada jika laut dan 
hutan terus dijaga, maka masyarakat juga tergerak untuk 
terus menjaga laut dan hutan disekitar mereka sebagai 
bagian untuk terus mewujudkan ketahanan pangan. 
3. Tujuan memastikan kehidupan yang sehat dan 

mendukung kesejahteraan bagi semua untuk 
semua usia 

Pengembangan ekowisata berbasis alam dengan 
menjaga dengan baik kualitas alam, hutan, dan laut akan 
membawa pada kehidupan yang sehat bagi masyarakat 
dan pengunjung. Suasana healing forest juga dapat 
dirasakan dengan begitu nyaman sebagai obat 
kesehatan mental dan psikologis bagi wisatawan yang 
datang ke Saupon Homestay. 
4. Tujuan memastikan pendidikan yang inklusif dan 

bekualitas setara, juga mendukung kesempatan 
belajar seumur hidup bagi semua 

Ekowisata menghadirkan adanya pendidikan konservasi 
bagi para wisatawan. Melalui atraksi jungle trekking dan 
birdwaching, wisatawan akan mendapatkan pendidikan 
konservasi pentingnya menjaga flora fauna beserta 
pengenalan jenisnya langsung di habitatnya, serta 
melalui atraksi balobe dan tokok sagu, wisatawan akan 
mendapatkan pendidikan budaya langsung dari 
masyarakat pewaris budaya lokal setempat. 
5. Tujuan mencapai kesetaraan gender dan 

memberdayakan semua perempuan dan anak 
perempuan 

Dari total anggota kelompok tani hutan yang terdaftar, 
sebanyak 5 orang dari 15 anggota (33%) adalah 
perempuan termasuk sekretaris dan bendahara 
kelompok juga diisi oleh perempuan. Dalam setiap 
kegiatan maupun sosialisasi, warga dari unsur 
perempuan juga selalu dilibatkan setara dalam 
menyampaikan pendapat maupun berkegiatan. 
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mampu menunjukkan sikap luwes, akrab, santai dan 
melebur dengan masyarakat supaya masyarakat nyaman 
dengan suasana yang dibangun untuk mengungkapkan 
isi pikirannya. 
5. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan 

Tata sosial dan pengetahuan masyarakat sangat 
mungkin berbeda satu dengan lainnya termasuk berbeda 
dengan pengetahuan ilmiah yang diperoleh dalam 
pendidikan formal. Fasilitator harus menghindari posisi 
mendominasi, menggurui dan menyalahkan terhadap 
apapun yang disampaikan oleh masyarakat. Fasilitator 
harus lebih banyak mendengarkan dan memberikan 
perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh 
masyarakat sehingga mereka antusias untuk 
menceritakan apa yang mereka ketahui.  
6. Prinsip triangulasi 

Pengetahuan masyarakat pada umumnya berasal dari 
pengalaman dan tradisi oral, oleh sebab itu akan sangat 
mungkin terdapat perbedaan informasi antara satu orang 
dengan lainnya baik dipengaruhi usia, jenis kelamin, dan 
latar belakang lainnya. Dengan demikian, fasilitator harus 
membiasakan diri tidak mengambil kesimpulan dari satu 
sumber informasi tetapi harus melakukan check and 
recheck terhadap sumber lainnya tanpa harus 
menyalahkan perbedaan. 
7. Prinsip orientasi praktis 

Pemberdayaan merupakan proses internalisasi 3 agenda 
utama yaitu: 1) pengkajian (mengumpulkan data dan 
informasi), 2) pembelajaran (sama-sama belajar dan 
sepaham), dan 3) pengembangan program aksi 
bersama-sama. Oleh sebab itu, proses yang dilakukan 
haruslah mampu mendapatkan data, mampu menjadi 
media pembelajaran bersama dan mampu 
mengembangankan program aksi bersama masyarakat. 
8. Prinsip “3 Sama”, “4 Jangan”, dan “4 Harus” 

Prinsip “3 Sama” adalah sama makan, sama kerja dan 
sama tidur dengan masyarakat. Prinsip “4 Jangan” 
adalah jangan tidur dirumah kaum penghisap, jangan 
menggurui, jangan merugikan tuan rumah dan jangan 
mencatat di hadapan yang ditanya. Prinsip “4 Harus” 
adalah harus melaksanakan “3 Sama”, harus rendah hati, 
sopan santun dan mau belajar, harus tahu bahasa dan 
adat istiadat setempat dan harus membantu 
memecahkan kesulitan-kesulitan tuan rumah atau 
masyarakat setempat. 
 
 Melalui penerapan prinsip-prinsip 
pendampingan yang konsisten, Balai Besar KSDA Papua 
Barat mendapatkan dukungan dan “trust” yang kuat dari 
lapisan masyarakat Kampung Waifoi dalam menjalankan 
program-program konservasi di Kawasan Cagar Alam 
Waigeo Timur yang berdampingan dengan wilayah 
Kampung Waifoi. Dari manfaat yang dirasakan melalui 
kegiatan pendampingan, baik kelompok tani hutan, 
aparat kampung, pemuda, unsur adat, dan unsur gereja, 
selalu mendukung setiap program dan kegiatan 
konservasi dalam rangka menjaga kelestarian alam dan 
lingkungan di wilayah Kampung Waifoi dan sekitarnya, 
bahkan turut melakukan patroli rutin dan mencegah 
keberadaan perburuan maupun aktivitas perusakan 
hutan yang ditemui di wilayah Teluk Mayalibit. 
 
KONTEKSTUALISASI 17 TUJUAN 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
 Apa yang dilakukan di Kampung Waifoi terkait 
pengembangan ekowisata tentu secara agregat daerah 
maupun nasional mungkin tidak terlalu signifikan dalam 
peningkatan nilai-nilai indikator pembangunan 
berkelanjutan secara kuantitatif, namun demikian secara 

kontekstual dan realitas di lapangan, apa yang dilakukan 
oleh Balai Besar KSDA Papua Barat bersama-sama 
dengan masyarakat Kampung Waifoi tentu telah 
mencerminkan kontekstualisasi 17 Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan sebagaimana telah disepakati oleh para 
pemimpin dunia dalam forum Perserikatan Bangsa-
Bangsa pada tanggal 25 September 2015 sebagai 
kesepakatan pembangunan global. Adapun kontribusi 
pengembangan ekowisata di Kampung Waifoi terhadap 
17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai 
berikut: 
1. Tujuan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk 

dimanapun 
Kegiatan ekowisata dikembangkan sebagai salah satu 
unit bisnis unggulan masyarakat Kampung Waifoi dalam 
memperoleh pendapatan alternatif disamping 
matapencaharian utama masyarakat sebagai petani dan 
nelayan. Pendapatan dari kegiatan ekowisata dapat 
memberikan peningkatan pendapatan masyarakat yang 
juga dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan 
masyarakat. 

Gambar 5. Pendapatan rata-rata KTH Waifoi dari 
homestay per tahun 

2. Tujuan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan 
pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung 
pertanian berkelanjutan 

Sumber makanan dalam kegiatan ekowisata yang 
disediakan untuk pengunjung berasal dari potensi sagu 
yang ada disekitar penginapan dan potensi biota 
mangrove dan laut yang juga ada disekitar penginapan 
sehingga kemandirian dan ketahanan pangan dapat 
diwujudkan dalam kegiatan ekowisata ini. Kesadaran 
bahwa sumber-sumber pangan akan ada jika laut dan 
hutan terus dijaga, maka masyarakat juga tergerak untuk 
terus menjaga laut dan hutan disekitar mereka sebagai 
bagian untuk terus mewujudkan ketahanan pangan. 
3. Tujuan memastikan kehidupan yang sehat dan 

mendukung kesejahteraan bagi semua untuk 
semua usia 

Pengembangan ekowisata berbasis alam dengan 
menjaga dengan baik kualitas alam, hutan, dan laut akan 
membawa pada kehidupan yang sehat bagi masyarakat 
dan pengunjung. Suasana healing forest juga dapat 
dirasakan dengan begitu nyaman sebagai obat 
kesehatan mental dan psikologis bagi wisatawan yang 
datang ke Saupon Homestay. 
4. Tujuan memastikan pendidikan yang inklusif dan 

bekualitas setara, juga mendukung kesempatan 
belajar seumur hidup bagi semua 

Ekowisata menghadirkan adanya pendidikan konservasi 
bagi para wisatawan. Melalui atraksi jungle trekking dan 
birdwaching, wisatawan akan mendapatkan pendidikan 
konservasi pentingnya menjaga flora fauna beserta 
pengenalan jenisnya langsung di habitatnya, serta 
melalui atraksi balobe dan tokok sagu, wisatawan akan 
mendapatkan pendidikan budaya langsung dari 
masyarakat pewaris budaya lokal setempat. 
5. Tujuan mencapai kesetaraan gender dan 

memberdayakan semua perempuan dan anak 
perempuan 

Dari total anggota kelompok tani hutan yang terdaftar, 
sebanyak 5 orang dari 15 anggota (33%) adalah 
perempuan termasuk sekretaris dan bendahara 
kelompok juga diisi oleh perempuan. Dalam setiap 
kegiatan maupun sosialisasi, warga dari unsur 
perempuan juga selalu dilibatkan setara dalam 
menyampaikan pendapat maupun berkegiatan. 

 
 

 

 
Gambar 6. Perempuan selalu dilibatkan dalam diskusi 

dan kegiatan kelompok 
 

6. Tujuan memastikan ketersediaan dan manajemen 
air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi 
semua 

Air bersih dan sanitasi yang baik adalah syarat wajib bagi 
penyelenggaraan usaha penginapan. Oleh sebab itu, 
kelompok sangat memperhatikan adanya ketersediaan 
air bersih dan kualitas sanitasi di wilayah kampung 
maupun penginapan. Hutan yang terjaga dengan baik 
juga telah meningkatkan ketersediaan dan kualitas air 
bersih di wilayah Kampung Waifoi. 
7. Tujuan memastikan akses terhadap energi yang 

terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan 
modern bagi semua 

Sebagai kegiatan wisata di tengah hutan, penggunaan 
energi listrik sangat terbatas. Wisatawan lebih 
ditawarkan untuk menikmati suasana alam dan 
menggunakan peralatan, barang, serta aktivitas yang 
lebih hemat energi. 
8. Tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan 
produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua 

Ekowisata di Kampung Waifoi secara perlahan mampu 
memberikan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat 
dengan memberikan peluang pendapatan tambahan 
penghasilan di luar penghasilan utamanya. Disamping 
itu, mulai berkembangnya ekowisata di Kampung Waifoi 
juga telah membuka lapangan pekerjaan bagi warga 
kampung baik dalam hal pengerjaan infrastruktur 
maupun dalam kegiatan-kegiatan wisata seperti 
pemandu, pemasak, dan keamanan. 
9. Tujuan membangun infrastruktur yang tangguh, 

mendukung industrialisasi yang inklusif dan 
berkelanjutan dan membantu perkembangan 
inovasi 

Infrastruktur serta peralatan yang digunakan di Saupon 
Homestay lebih banyak mengandalkan bahan dari alam. 
Pembuatan rumah homestay, jembatan, ruang 
berkumpul, dapur, toilet, dan atap, seluruhnya 
memanfaatkan bahan yang tersedia di hutan sekitar 
kampung sehingga lebih alami, bahkan beberapa 
peralatan dalam atraksi wisata seperti tokok sagu 
sepenuhnya memanfaatkan bahan dari pohon sagu 
dalam seluruh proses pemanenannya. 
10. Tujuan mengurangi ketimpangan di dalam dan antar 

negara 
Dalam proses pemberdayaan, seluruh pihak diposisikan 
setara dan seluruh pihak dilibatkan bersama-sama baik 
dalam hal pengembangan program-program konservasi 
maupun dalam pengembangan usaha ekowisata. 
Prinsip kesetaraan yang dibangun menjadi bagian 
penting dalam mengurangi adanya ketimpangan sosial 
dan ekonomi masyarakat di Kampung Waifoi. Baik 
pendamping, aparat kampung, pengurus adat, pengurus 
gereja, masyarakat umum, maupun anggota KTH secara 

bersama-sama mendukung dan menjalankan program 
dan kegiatan konservasi yang dilakukan di Kampung 
Waifoi. 
11. Tujuan membangun kota dan pemukiman yang 

inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan 
Kampung Waifoi berada di kaki hutan dan pesisir laut. 
Kehidupan masyarakat sangat ditopang oleh hasil laut 
dan hasil hutan. Walaupun Kampung Waifoi berada jauh 
dari pusat kota, namun dengan terjaganya laut dan hutan 
telah membawa masyarakat Kampung Waifoi mampu 
hidup subsisten dalam memenuhi kebutuhan pokoknya 
serta terjamin dalam hal kualitas lingkungannya sebagai 
kampung yang sehat dan tangguh menghadapi 
perubahan iklim global. 
12. Tujuan memastikan pola konsumsi dan produksi 

yang berkelanjutan 
Pola konsumsi dan produksi masyarakat sangat 
bergantung pada keberadaan laut dan hutan yang ada di 
sekitar kampung. Melalui komitmen untuk menjaga laut 
dan hutan sebagaimana pemahaman bahwa laut adalah 
Bapa dan Hutan adalah mama, maka pola konsumsi dan 
produksi yang berkelanjutan dari hasil laut dan hutan 
dapat terjamin. 
13. Tujuan mengambil aksi segera untuk memerangi 

perubahan iklim dan dampaknya 
Komitmen untuk terus menjaga kelestarian sumber daya 
hutan dan laut disekitar wilayah Kampung Waifoi melalui 
aksi-aksi penanaman, patroli, sasi, dan pengawasan 
bersama, telah berkontribusi signifikan terhadap mitigasi 
perubahan iklim dan dampaknya. 
14. Tujuan mengkonversi dan memanfaatkan secara 

berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan 
maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan 

Laut adalah salah satu sumber utama penghidupan 
masyarakat Kampung Waifoi, oleh sebab itu menjaga 
laut adalah komitmen bersama masyarakat Waifoi agar 
kehidupan masyarakat dapat terus berlanjut. Penerapan 
sasi (pelarangan penangkapan secara bebas) pada 
wilayah-wilayah tertentu di laut juga menjadi komitmen 
masyarakat dalam memandaatkan sumber daya laut 
secara berkelanjutan. 
15. Tujuan melindungi, memulihkan dan mendukung 

penggunaan yang berkelanjutan terhadap 
ekosistem daratan, mengelola hutan secara 
berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan 
menghambat dan membalikkan degradasi tanah 
dan menghambat hilangnya keanekaragaman 
hayati 

Hutan bagi masyarakat Kampung Waifoi adalah mama, 
dari hutan mereka juga memperoleh kehidupan yang 
aman dan layak serta dari hutan mereka memperoleh 
sumber pangan. Berkembangnya usaha ekowisata di 
Kampung Waifoi juga tidak lain karena hutan di sana 
masih sangat terjaga dengan baik, oleh sebab itu, bagi 
masyarakat menjaga hutan adalah hal mutlak yang 
harus dilakukan agar kehidupan mereka dapat terus 
berlanjut dan usaha ekowisata dapat terus 
dikembangkan. 
16. Tujuan mendukung masyarakat yang damai dan 

inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, 
menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua 
dan membangun institusi-institusi yang efektif, 
akuntabel dan inklusif di semua level 

Kelompok Tani Hutan Waifoi dibentuk sebagai wadah 
untuk menjalin persatuan dan kebersamaan yang inklusif 
bagi masyarakat Waifoi dalam mengembangkan usaha 
ekowisata. Dalam hal pengembangan program-program 
konservasi, Balai Besar KSDA Papua Barat juga selalu 
melibatkan institusi kampung, gereja, dan adat agar 
saling terlibat dan saling terbuka atas segala program 
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dan kegiatan yang dikembangkan di Kampung Waifoi 
sebagai bagian dari menguatkan trust bersama. 
17. Tujuan menguatkan ukuran implementasi dan 

merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan 
yang berkelanjutan 

Pengembangan program konservasi tentu tidak dapat 
dilakukan sendiri, dalam proses pemberdayaan di 
Kampung Waifoi, Balai Besar KSDA Papua Barat selalu 
melibatkan berbagai pihak agar proses kemitraan dan 

dukungan dari berbagai unsur dapat terus berkembang. 
Dalam pengembangan ekowisata, selain adanya 
dukungan dari masyarakat, Balai Besar KSDA Papua 
Barat juga melibatkan pemerintah daerah serta NGO 
dalam proses-proses pengembangan kegiatan sehingga 
masyarakat dapat semakin tangguh melalui kemitraan 
yang kuat untuk menjalankan program-program 
konservasi. 
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LATAR BELAKANG  
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable 

Development Goals (TPB/ SDGs)  merupakan suatu 
rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin 
dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, 
mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. 
Adapun tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable 
Development Goals (TPB/ SDGs) telah menjadi salah 
satu pengarusutamaan (mainstreaming) dalam RPJMN 
2020 – 2024, sehingga para pihak juga bisa memetakan 
kontribusi yang mereka lakukan dalam upaya pencapaian 
target-target pada 17 Goals SDGs yaitu (1) Tanpa 
Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat 
dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) 
Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) 
Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan 
Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan 
Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota 
dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan 
Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan 
Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem 
Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan 
yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.  
Pada setiap upaya pencapaian Target dan Indikator 
TPB/SDGs yang sesuai dengan lanskap ekologi, sosial 
dan budaya di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan mendukung dan berperan  sepenuhnya. 
Terdapat 40 Indikator SDGs Metadata Nasional dimana 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai 
sumber data dan atau penyedia data akhir. Salah satu 
kegiatan di Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan yang dapat pendukung pencapaian  upaya 
pencapaian target-taget pada Goals SDGs ke 15  
(ekosistem Daratan) adalah Pengelolaan Hutan 
konservasi.   

Pengelolaan hutan konservasi tersebut 
merupakan bagian dari kegiatan konservasi sumberdaya 
alam hayati yang merupakan  upaya pengelolaan yang 
meliputi aspek pengawetan, perlindungan dan 
pemanfaatan kekayaan sumber daya alam hayati yang 
dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk menjamin 
kesinambungan persediaannya dengan tetap 
memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman 
dan nilainya.  Penyelenggaraan upaya konservasi 
sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi 
tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara, 
yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Ekosistem (KSDAE), melaksanakan tugas di bidang 
pemolaan dan informasi konservasi alam untuk 
mendukung penyelenggaraan upaya konservasi 
sumberdaya alam hayati dan ekosistem pada kawasan 
hutan konservasi yang telah ditetapkan di Indonesia. 
Dimana salah satu fungsinya adalah  fungsi penataan 
Kawasan konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi 
Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) 

melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penataan 
kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman 
nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman 
buru, tahura dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
penataan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, 
taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, 
taman buru, tahura. 

Penataan kawasan konservasi (KK) merupakan 
kegiatan yang secara teknis dilakukannya dengan 
membagi kawasan hutan konservasi  ke dalam zona 
pengelolaan pada Taman nasional atau blok pengelolaan  
pada Non Taman Nasional. Dasar hukum dalam 
penataan zona blok adala Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan nomor P.76/MenLHK-Setjen/2015 
tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan 
Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, 
Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Jo Nomor 15 Tahun 
2015  tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) 
dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).   

Kegiatan perencanaan selanjutnya yang harus 
dilaksanakan setelah tersusunnya penataan zona atau 
blok dalam rangka untuk mencapai pengelolaan kawasan 
hutan yang efektif dan efisien antara lain penyusunan 
rencana pengelolaan, penyusunan rencana pemulihan 
ekosistem, rencana pemanfaatan hasil bukan kayu di 
kawasan, rencana desain tapak, izin pemanfaatan. 
wisata alam, izin pemanfaatan panas bumi, izin 
pemanfaatan air, pembangunan kegiatan strategis 
nasional dan penguatan fungsi kawasan.   Pengelolaan 
kawasan konservasi khususnya penataan kawasan zona 
blok memiliki keterkaitan penting juga dalam rangka 
mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals 
(TPB/SDGs), yaitu untuk menjaga peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 
berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan 
sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup 
serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata 
kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas 
kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.  
TPB/SDGs yang terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target 
merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan 
sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta 
saling terkait,  sehingga dalam hal ini penataan kawasan 
zona blok merupakan bagian dari dimensi lingkungan 
yang dapat memberikan kontribusi dalam Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development 
Goals (TPB/SDGs).    

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka 
dalam tulisan ini dipetakan kontribusi dari rincian output 
yang dihasilkan oleh kegiatan lingkup penataan kawasan 
hutan konservasi terhadap upaya pencapaian SDGs.  
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengumpulkan dan 
memotret peranan penataan kawasan konservasi dalam 
rangka upaya pencapaian target-target pada 17 Goals 
TPB/SDGs di KLHK berupa menjaga peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 
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berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan 
sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup 
serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata 
kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas 
kehidupan antar generasi.  

 
 

A. Pentingnya Penataan Kawasan Konservasi 
dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. 

Penataan zona/blok sebagai upaya penataan 
ruang didasarkan pada kondisi nyata di lapangan, 
harmonisasi dengan rencana pengembangan wilayah, 
maupun target kondisi kawasan dan prediksi 
perkembangan populasi spesies target yang ingin dicapai 
dalam satu periode pengelolaan. Hal ini memungkinkan 
dibangunnya sistem pengelolaan yang tepat sasaran 

sehingga tujuan pengelolaan kawasan konservasi  
secara menyeluruh dapat tercapai. Penetapan zona/blok 
bertujuan memberikan gambaran arah pengelolaan yang 
akan dicapai dalam rentang waktu sepuluh tahun ke 
depan. Penentuan tujuan pengelolaan dilakukan 
Penataan kawasan konservasi  sesuai dengan hasil 
inventarisasi potensi kawasan  serta mempertimbangkan 
prioritas atau mandat pengelolaan kawasan.  

Berdasarkan data Direktorat Pemolaan dan 
Informasi Konservasi Alam, sampai dengan akhir Juli 
2021, dari 562 unit kawasan konservasi yang dikelola, 
telah dilakukan penataan kawasan (zonasi/blok) 
sebanyak 463 unit kawasan dengan rincia secara detail 
data rekapitulasi perkembangan penataan zona blok 
seluruh kawasan sampai dengan bulan Juli 2021 dapat 
disajikan dalam tabel 1.  

 
Tabel 1.  Perkembangan penataan zona blok seluruh kawasan sampai dengan bulan Juli 2021 

No FUNGSI KAWASAN JUMLAH SUDAH DISAHKAN BELUM DISAHKAN 

1 CAGAR ALAM 216 181 35 
2 SUAKA MARGASATWA 80 69 11 
3 TAMAN WISATA ALAM 132 122 10 
4 TAMAN BURU 11 11 0 
5 TAMAN HUTAN RAYA 38 30 8 
6 TAMAN NASIONAL 54 53 1 
7 KSA/KPA 31 0 31 
 TOTAL 562 466 (83%) 96 (17%) 

 (Sumber Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, 2021) 
 

 Secara detail data Distribusi Zona/ Blok Kawasan Konservasi Taman Nasional dan Non Taman Nasional (Cagar 
Alam, Suaka Margasatwa , Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru)  Sampai dengan Juli  2021 tersaji 
pada gambar 1 . 

 

 
        Gambar 1. Distribusi Zona dan Blok pada Kawasan Konservasi  

   
 Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, 
Goals SDGs Nomor 15  yaitu  Melindungi, Merestorasi 
dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan 
Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, 
Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi 
Lahan, serta Menghentikan Kehilangan 
Keanekaragaman Hayati menjadi salah satu kontribusi di 
TPB/SDGs Kementerian LHK yang sangat penting.  
Kawasan Hutan Indonesia mendukung TPB/SDGs 
dimana diketahui bahwa Hutan Indonesia terdiri dari 
Hutan Produksi seluas 68, 8 Juta atau 75 %, Hutan 
Konservasi seluas 21,1 Juta Ha atau 18 % dan Hutan 
Lindung seluas 29, 7 Ha atau 25 %.  Dari Kawasan hutan 
tersebut merupakan pengelolaan ekosistem daratan yang 
banyak memberikan kontribusi kepada dimensi-dimensi 
pembangunan lainnya yang saling berkaitan.  Khususnya 

pada kawasan hutan konservasi, pengelolaanya yang 
efektif dan efisien dengan dilengkapi dokumen 
perencanaan. Salah satu perencanaan pengelolaan 
kawasan hutan konservasi yang sangat penting adalah 
penataan kawasan zona blok. Dengan adanya penataan 
Kawasan konservasi maka pengelolaan kawasan 
konservasi dapat terarah, terukur dan terencana.  
Terarah karena telah adanya arahan ruang ruang 
peruntukan sesuai dengan potensi didalamnya, Terukur 
karena telah diatur luasan ruang peruntukan sesuai 
dengan kebutuhan dan kepentingan pengelolaan 
kawasan, terencana karena telah dipersiapkan kegiatan 
kegiatan yang selanjutnya akan dilaksanakan sesuai 
dengan ruang peruntukannya.  Ruang-ruang yang sudah 
dialokasikan untuk peruntukannya sesuai dengan kriteria, 
secara tidak langsung mendukung dalam kontribusi 
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berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan 
sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup 
serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata 
kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas 
kehidupan antar generasi.  
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perencanaan. Salah satu perencanaan pengelolaan 
kawasan hutan konservasi yang sangat penting adalah 
penataan kawasan zona blok. Dengan adanya penataan 
Kawasan konservasi maka pengelolaan kawasan 
konservasi dapat terarah, terukur dan terencana.  
Terarah karena telah adanya arahan ruang ruang 
peruntukan sesuai dengan potensi didalamnya, Terukur 
karena telah diatur luasan ruang peruntukan sesuai 
dengan kebutuhan dan kepentingan pengelolaan 
kawasan, terencana karena telah dipersiapkan kegiatan 
kegiatan yang selanjutnya akan dilaksanakan sesuai 
dengan ruang peruntukannya.  Ruang-ruang yang sudah 
dialokasikan untuk peruntukannya sesuai dengan kriteria, 
secara tidak langsung mendukung dalam kontribusi 

pencapaian kontribusi di 17 Goal TPB/SDGs 
Kementerian LHK antara lain  Penyediaan ruang untuk 
pengelolaan keanekaragaman hayati di zona Inti /Blok 
Perlindungan, Penyediaan ruang untuk Akses kepada  
msyarakat dalam pemanfaatan HHBK di Zona Blok 
Tradisional, Penyediaan Ruang untuk kemitraan 
Konservasi pemanfaatan HHBK di Zona Blok Tradisional, 
Penyediaan Ruang Kemitraan Konservasi Pemulihan 
Ekosistem di Zona Blok Rehabilitasi, Penyediaan Ruang 
untuk pemulihan ekosistem di Zona /Blok Rehabilitasi, 
Penyediaan Ruang untuk Pemberian Izin Pemanfaatan 
Usaha Wisata Alam di Zona Pemanfaatan, Penyediaan 
Ruang untuk pemanfaatan jasa lingkungan ( panas bumi 
dan air), Pemberian Ruang untuk Penggunaan Kawasan 
untuk pembangunan Strategis di Zona Khusus. 
 
B. Peranan Penataan Kawasan Konservasi 

terhadap Pembangunan 
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals. 
 

Dari hasil pengumpulan dan pemotretan peranan 
penataan Kawasan konservasi dalam rangka upaya 
pencapaian target-target pada 17 Goals TPB/SDGs di 
KLHK, maka dapat disampaikan beberapa data terkait 
peranan kontribusi penataan Kawasan konservasi dalam 
mendukung SDGs sebagai berikut :  
1. Pengelolaan keanekaragaman hayati di zona Inti 

/Blok Perlindungan.   
 Salah satu zona/blok yang berfungsi dalam 
perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati 
adalah zona inti pada Taman Nasional dan Blok 
Perlindungan pada Kawasan Non Taman Nasional.  Pada 
zona dan Blok tersebut, dilakukan pengelolaan 
keanekaragaman hayati secara intensif dan termonitor 
data dan populasinya. Sebagai contoh dalam 
pengelolaan Zona Inti pada Taman Nasional Gunung 
Merbabu, telah melaksanakan kegiatan monitoring dalam 
rangka memantau potensi kehati. Taman Nasional 
Gunung Merbabu memiliki 3 (tiga) jenis primata yaitu 
Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis), Lutung 
Hitam (Trachypithecus auratus) dan Rekrekan/ Surili 
Jawa (Presbytis fredericae). Surili jawa merupakan salah 
satu primata endemik di Jawa Tengah yang hanya dapat 
dijumpai di beberapa kawasan saja seperti Gunung 
Slamet dan Gunung Merbabu. Perjumpaan Surili Jawa di 
kawasan TN Gunung Merbabu pada tahun 2020 di Blok 
Pandean sebanyak 17 ekor dan Blok Sikendi 4 ekor. 
Capaian atas indikator peningkatan populasi Surili Jawa, 
ditemukan sebanyak 28 ekor pada 2 site monitoring, 
meningkat sebesar 3,70 % dari tahun 2019. Total 
peningkatan perjumpaan individu Surili Jawa sebanyak 
13 ekor (86,7%) dari baseline data tahun 2013 (sebanyak 
15 ekor). Untuk leboh jelasnya peningkatan populasi 
Surili Jawa di TN Gunung merbabu dapat dilihat pada 
gambar 3.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gambar 2.  Perjumpaan Surili jawa (Presbytis comata 
fredericae) di TN Gunung Merbabu 

 
 
Dari hal tersebut, maka terlihat bahwa peranan 

Zona inti/Blok Perlindungan  pada kawasan konservasi 
berkontribusi  pada tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ 
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Nomor 15, 
yaitu Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan 
Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, 
Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan 
Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta 
Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati. 
2. Pemberian Akses kepada Masyarakat dalam 

pemanfaatan HHBK di Zona Blok Tradisional. 
Pada penataan kawasan konservasi, salah satu 

zona /blok yang ditetapkan dalam rangka untuk 
kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat 
secara turun temurun mempunyai ketergantungan 
dengan sumber daya alam adalah Zona Blok Tradisional. 
Kriteria zona tradisional merupakan wilayah yang 
memenuhi kriteria sebagai zona rimba atau zona 
pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan 
tradisional masyarakat secara turun-temurun.  Salah satu 
kegiatan yang dapat dilakukan di zona dan blok 
tradisional  adalah kegiatan  pemanfaatan potensi dan 
kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara 
tradisional. Pemanfaatan oleh masyarakat tersebut 
dengan mekanisme kemitraan konservasi yang diatur 
dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 
P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis 
Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan 
Pelestarian Alam. Sampai saat ini areal zona /blok 
tradisional yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar 
kawasan hutan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu 
berada pada 56 zona /blok Tradiisional kawasan 
Konservasi seluas 237.281,31 ha atau  9 % dari Zona 
Blok Tradisional Seluruh Kawasan Konservasi seluas   
2,489,215.03  ha. Untuk lebih jelasnya Zona/Blok  yang 
diberikan akses kepada masyarakat  dapat terlihat pada 
gambar 4   dan tabel 2. 
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                             ( Sumber Data : Direktorat 
Pengelolaan Kawasan Konservasi  Tahun 2021) 
              Gambar  3  . Grafik data Zona/Blok  yang 
diberikan akses kepada masyarakat   

 
 
 
 
Dari luasan areal kemitraan konservasi di zona blok 
tradisional, akses pemanfaatan yang diberikan kepada 
masyarakat bermacam- macam antara lain budidaya, 
Hasil Hutan Bukan Kayu, Perburuan Tradisional, 
Pemanfaatan Perairan, dan Wisata Alam. Data secara 
rinci dapat dilihat pada Tabel 2.  

 
 
 Tabel 2. Jenis Akses dan Jumlah PKS/Kemitraan yang diberikan dalam pemanfaatan HHBK di Zona Blok Tradisional  

NO Jenis Akses PKS / Mitra Luas Kemkon (Ha) 
1 Budidaya 17                     941.28  

2 HHBK 165               43,513.52  

3 HHBK, Budidaya 30                 2,229.57  

4 HHBK, Budidaya, Perburuan 3                     483.65  

5 HHBK, Budidaya, Perburuan, Perairan 13                 3,937.96  

6 HHBK, Perairan 2                     150.48  

7 HHBK, Perburuan 2                     300.00  

8 HHBK, Wisata Alam 2               45,476.00  

9 Perairan 71             135,437.18  

10 Wisata Alam 2                 4,811.67  

 Total 307             237,281.31  

                                ( Sumber Data : Direktorat Pengelolaan  Kawasan Konservasi  Tahun 2021) 
 
Berdasarkan informasi tersebut, maka Fungsi  

Zona Blok Tradisional memberi peran kotribusi pada 
pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ 
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Nomor 1  ( 
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk 
Dimanapun),  Nomor 2 (Menghilangkan Kelaparan, 
Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta 
Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan. Penataan 
kawasan  pada Zona Blok Tradisional memberi ruang 
akses masyarakat dalam memanfaatkan Hasil Hutan 
Bukan Kayu yang memberi dampak positif kepada 
masyarakat sekitar kawasan Konservai berupa 
Peningkatan pendapatan penghasilan. Dengan 
diberikannya akses pemanfaatan Hasil Hutan Bukan 
Kayu tersebut masyarakat juga dapat mengkonsumsi 
potensi kawasan konservasi sehingga terhindar dari 
kelaparan.  Dampak ikutan dari kontribusi tersebut juga 
dapat dikaitkan pada tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals 
(TPB/SDGs) Nomor 15 yaitu Melindungi, Merestorasi dan 
Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem 
Daratan  Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan 
Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta 
Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.  

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE 
Nomor P.6/KSDAE/SET /Kum.1/6/2018, pemanfaatan 
hasil hutan bukan kayu dengan mekanisme kerjasama 
dalam bentuk kemitraan konservasi antara kelompok tani 
dan pengelola kawasan.  Kerjasama antara pengelola 
kawasan konservasi dengan masyarakat setempat 
tersebut dalam pemanfaatan kawasan konservasi. 
Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemandirian dan 
kesejahteraan masyarakat dalam rangka penguatan tata 
Kelola dan fungsi kawasan konservasi dan kelestarian 

keanekaragaman hayati. Bentuk kemitraan tersebut 
berbentuk pemberian akses pemanfaatan pada zona/blok 
tradisional untuk kegiatan pemungutan HHBK, budidaya 
tradisional, pemanfaatan/budidaya perairan dan 
perburuan tradisional. Sampai dengan April 2021 ini 
terdapat 307 Kerjasama Kemitraan Konservasi antara 
Pengelola Kawasan dengan Kelompok Tani Hutan/Mitra 
di 56 Kawasan Konservasi. Secara rinci dapat dilihat 
pada tabel 2.  

Berdasarkan informasi tersebut, maka Fungsi  Zona 
Blok Tradisional memberi peran kotribusi pada 
pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ 
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Nomor 1 
berupa Pemberian akses Perhutanan sosial 
Pengembangan kelompok tani hutan mandiri, 
Peningkatan penyuluh, dan Pembinaan desa penyangga 
kawasan hutan konservasi. Melalui kemitraan konservasi 
pemanfaatan HHBK  diharapkan pembukaan hutan untuk 
lahan garapan dapat ditekan, intensifikasi lahan garapan 
melalui penanaman pohon jenis lokal bernilai ekonomi 
sehingga dapat menambah tutupan hutan, serta 
meningkatkan kontribusi usaha ekonomi yang 
berkelanjutan dan ramah lingkungan dari kawasan 
konservasi untuk masyarakat sekitar. Pengaturan 
terhadap pemanfaatan di zona/blok tradisional membuka 
ruang komunikasi dan kerja bersama masyarakat untuk 
memperkuat tata kelola dan peningkatan fungsi kawasan. 
Selain itu juga Kemitraan konservasi merupakan salah 
satu solusi dalam penyelesaian permasalahan di 
kawasan konservasi, terutama terkait pemanfaatan 
kawasan oleh masyarakat adat/masyarakat yang tinggal 
di sekitar kawasan konservasi. Hal ini sesuai dengan  
pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ 
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Nomor 16 
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pemanfaatan HHBK  diharapkan pembukaan hutan untuk 
lahan garapan dapat ditekan, intensifikasi lahan garapan 
melalui penanaman pohon jenis lokal bernilai ekonomi 
sehingga dapat menambah tutupan hutan, serta 
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berkelanjutan dan ramah lingkungan dari kawasan 
konservasi untuk masyarakat sekitar. Pengaturan 
terhadap pemanfaatan di zona/blok tradisional membuka 
ruang komunikasi dan kerja bersama masyarakat untuk 
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Selain itu juga Kemitraan konservasi merupakan salah 
satu solusi dalam penyelesaian permasalahan di 
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kawasan oleh masyarakat adat/masyarakat yang tinggal 
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pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ 
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Nomor 16 

yaitu Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai 
untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses 
Keadilan untuk Semua, dan Membangunan 
Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di 
Semua Tingkatan .  
3. Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem di Zona 

Blok Rehabilitasi. 
  Kegiatan kemitraan konservasi pada kawasan 
konservasi selain pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 
juga dalam kegiatan pemulihan Ekosistem. Pada 
Kegiatan Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem 
dilakukan pelibatan masyarakat sekitar kawasan 
konservasi dalam kegiatan pemulihan pada ekosistem 
yang mengalami kerusakan di KSA dan KPA. Sampai 
dengan Agustus 2021, diketahui bahwa  Kemitraan 
Konservasi dilaksanakan pada 22 Kawasan Konservasi 
dengan melibatkan 151 Kelompok Tani/Mitra.  Selain itu 
juga Areal Pemulihan Ekosistem yang dilaksanakan di 22 
Zona Blok Rehabilitasi Kawasan Konservasi dengan 
mekanisme Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem 
seluas 14.907 Ha atau 1,17 % dari seluruh zona blok 
Rehabilitasi seluas  1.272.395,72 Ha. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar 4 dan gambar 5 

 
 

 
    Gambar  4  . Grafik data Jumlah Kemitraan dan data 

Areal Pemulihan ekosistem yang 
dilaksanakan di Kawasan Konservasi   

 
4. Pemberian Izin Pemanfaatan Wisata Alam  di 

Zona/Blok Pemanfaatan  
Setiap pengusahaan wisata alam di kawasan 

Taman Nasional Taman Wisata Alam dan Taman Hutan 
Raya dilegalisasikan dengan izin usaha baik Perizinan 
Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA) 
atau usaha penyediaan sarana wisata alam 
(IUPSWA). Pengusahaan wisata alam tersebut 
dilaksanakan pada zona blok yang sudah ditetapkan 
sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu zona blok  
pemanfaatan untuk (IUPJWA) dan beberapa Zona Blok 

kawasan konservasi yang diperbolehkan melaksanakan 
wisata terbatas.  Sampai saat ini data Areal Usaha 
Sarana Wisata  yang berada pada  Zona/Blok 
Pemanfaatan sampai dengan Agustus 2021 seluas 
17.503,02 Ha atau 0,5 % dari total luas areal Zona/Blok 
Pemanfaatan Kawasan Konservasi seluas  3.637.096,37 
. 
 

 
 

 
Gambar 5.   Data Areal usaha Sarana Wisata  Grafik  

Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa 
Wisata Alam (PB-PJWA) Di Kawasan 
Konservasi smp Agustus 2021 

 
Sedangkan Untuk Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa 
Wisata Alam (PB-PJWA) Di Kawasan Konservasi  sampai 
dengan Agustus 2021 sebanyak 670 Izin pada 39 
Kawasan Konservasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada  gambar 5.  

Dari hal tersebut, maka terlihat bahwa peranan 
Zona Blok Pemanfaatan pada kawasan konservasi 
berkontribusi  pada tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ 
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Nomor 8, 
yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif 
dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan 
Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua 
berupa kegiatan ekowisata. 

 
5. Penggunaan Kawasan untuk pembangunan 

Strategis di Zona Khusus 
Pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis 

yang tidak terelakan terutama yang menghubungkan 
kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah 
akses wisata, mendongkrak lapangan kerja dan 
akselerasi nilai tambah ekonomi menjadi salah satu 
prioritas bagi pemerintah. Namun mengingat tanggung 
jawab dalam melindungi dan mengelola sumber daya 
hutan serta melakukan pemulihan kawasan yang rusak 
untuk senantiasa menjaga kondisi ekologis yang mampu 
menyangga keberlanjutan semua makhluk yang ada di 
dalamnya. Kerjasama Pembangunan Strategis di dalam 
kawasan konservasi menjadi salah satu upaya 
menyelaraskan antara infrastruktur dengan konservasi 
tersebut.  Mekanisme kerjasama tersebut disesuaikan 
dengan zona blok pada zona blok khusus. Diharapkan 

17.503,0 

3.637.096,3
7 
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dengan mekanisme kerjasama Pembangunan Strategis 
di Kawasan Hutan diharapkan dapat terlaksana untuk 
mewujudkan keseimbangan kepentingan pembangunan 
ekonomi dengan kepentingan konservasi dan lingkungan 
hidup dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, 
sekaligus dimanfaatkan sebagai penguatan pengelolaan 
kawasan hutan yang berkelanjutan. Sampai saat ini 
terdapat 255 PKS pembangunan Strateis di Kawasan 
Konservasi yang terdiri dari Tranportasi Terbatas, 
Jaringan Listrik, Mitigasi Bencana, Migas, Energi 
Terbarukan, Pertahanan dan Keamanan, Komunikasi, 
dan Lain lain. Untuk rinci perkembangan PKS sd Agustus 
2021 dapat dilihat pada gambar.  7  

 
 
 
 

 
 
 
 
 Sumber data : Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi 

         Gambar . Perkembangan PKS Pembangunan 
Strategis di Kawasan Konservasi.  

Sedangkan untuk zona blok khusus yang 
digunakan untuk pembangunan strategis di kawasan 
konservasi seluas 7.319 Ha atau 1 % dari total 
keseluruhan zona blok khusus seluas 690.854, 2637 Ha.  

 
 

 
 
 

Gambar 8. Luas  zona blok khusus yang digunakan untuk 
Areal PKS pembangunan strategis.  

Dari hal tersebut, maka terlihat bahwa peranan 
Zona Blok Khusus pada kawasan konservasi 
berkontribusi  pada tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ 
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Nomor 9, 
yaitu Membangun Infrastruktur yang Tangguh, 
Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta 
Mendorong Inovasi dengan kegiatan Penggunaan 
kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur 
nasional. 
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MELALUI PEMBUATAN BIBIT FO JAMUR TIRAM (Pleurotus ostreatus ) DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA LIMBAH SEKAM PADI DENGAN KONSENTRASI BERBEDA 

 
 

Andi Subhan 
 
 

ABSTRAK 
Sekam padi dapat juga dijadikan media tumbuh pada 
miselium jamur tiram. Hasil analisis kimia, sekam padi 
terdiri atas silica 18,8 – 22,3%, kalsium 0,6 – 1,3% mg/g, 
Natrium 0,01 – 0,02%, Phospor 0,4 0,7 mg/g, Magnesium 
0,03 – 0,04%, dan Abu 13,2 – 21,0% sehingga bisa 
digunakan sebagai sumber nutrisi pertumbuhan jamur 
pangan. Oleh karenanya dapat digunakan sebagai 
pengganti kentang untuk pembuatan bibit F0.. Penelitian 
bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan miselium bibit 
F0 jamur tiram yang ditumbuhkan pada media sekam 
padi dengan konsentrasi yang berbeda. Metode 
penelitian menggunakan metode eksperimen dengan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial dengan 2 
faktor, yaitu konsentrasi media sekam padi (J) dan jenis 
jamur (T). Teknik analisis data menggunakan deskriptif 
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rerata 
pertumbuhan miselium jamur tiram terbaik pada 
konsentrasi sekam padi 15%, indukan jamur tiram, yaitu 
dengan tinggi 13 cm dan miselium yang rapat. 
Sedangkan rerata pertumbuhan miselium jamur tiram 
terendah pada Konsentrasi sekam padi 20%, indukan 
jamur tiram dengan miselium yang mengalami lambat 
pertumbuhannya. 
Kata kunci: sekam padi, jamur tiram, pertumbuhan 
miselium 
 
LATAR BELAKANG 

Budidaya jamur merupakan usaha memperbanyak 
jamur dengan cara menanamnya pada media buatan 
yang sesuai dengan tempat hidup jamur tersebut. Secara 
umum proses budidaya jamur meliputi empat tahap yaitu 
pembuatan biakan murni, biakan induk, bibit induk dan 
bibit produksi (Suparti, 2017). Biakan murni (F0) adalah 
asal mula bibit diperoleh dari pemilihan jamur yang baik. 
Jamur kemudian diisolasi sporanya dalam keadaan steril. 
Isolasi ini dapat dilakukan pada media apa saja seperti 
cawan petri, botol bening, kantong plastik bening yang 
berisi media tumbuh. Spora kemudian berkecambah dan 
membentuk hifa, hifa semakin kompleks kemudian 
membentuk miselium. Salah satu tahap yang paling 
penting dalam pembuatan biakan murni yaitu media 
biakan. Menurut Alam, dkk (2010), pembibitan jamur 
tiram terbatas pada pertumbuhan miselium. Kondisi 
optimal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan miselium 
jamur tiram adalah suhu 25-30 C0, kondisi pH medium 
berkisar 6-8. Nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 
jamur tiram antara lain karbohidrat, protein, mineral dan 
vitamin (Djarijah, 2001).  

Medium biakan murni jamur yang paling sering 
digunakan adalah medium Potato Dekstrose Agar (PDA) 
(Chang dan Quimio, 1989). Sumber nutrisi medium PDA 
berasal dari air rebusan kentang dimana kentang 
mengandung karbohidrat yang tinggi. Karbohidrat 
berfungsi sebagai sumber karbon sehingga dapat 
menambah nutrien pada media tanam. Karbon 
merupakan unsur penting yang sangat dibutuhkan jamur 
sebagai sumber energi dalam menjalankan aktivitas 
metabolismenya. Penambahan karbohidrat yang lebih 
banyak pada media tanam jamur dapat mempercepat 

munculnya tubuh buah dan menambah berat basah tubuh 
buah jamur (Ahmad, 2014). Media yang biasa digunakan 
dalam pembuatan bibit F0 adalah Potatoes Dextrose 
Agar (PDA). Media ini menggunakan kentang sebagai 
sumber nutrisinya. Berdasarkan penilitian Singgih (2015), 
dalam 100 g kentang terkandung 19,10 g karbohidrat, 
2,00 g protein, 0,10 g lemak, 11,00 mg kalsium, 56 mg 
fosfor dan 1,00 mg besi.    

Masalah yang sering dihadapi dari penggunaan 
media PDA ini adalah nilai jual kentang yang dianggap 
mahal oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan bahan lain 
yang mempunyai nilai yang tinggi sebagai pengganti 
kentang, salah satunya adalah limbah sekam padi. 

Sekam padi merupakan salah satu hasil sampingan 
dari produksi beras.  Menurut Luh (1991) dalam Dedi 
(2008), padi kering dalam satu malai menghasilkan 52% 
beras putih (% dalam berat), 20% sekam padi, 15% 
jerami padi, dan 10% dedak, sisanya 3% hilang selama 
konversi.  Bobot sekam padi berkisar 0,10 – 0,16 g/ml dan 
kepadatan sesungguhnya berkisar 0,67 – 0,74 g/cm3.  
Sekam padi merupakan bahan terpisah yang utama 
penggilingan dapat meningkatkan bobot isi sekam dua 
hingga empat kali.  Selain jerami padi, sekam padi juga 
dapat dijadikan media tumbuh pada budidaya jamur.  
Selama ini sekam padi masih dianggap sampah dan 
belum dimanfaatkan secara optimal.  Di setiap 
penggilingan padi, sekam padi sering terlihat tertumpuk 
hingga membukit, sehingga penulis merasa menarik 
untuk melakukan penelitian terkait “pembuatan bibit F0 
jamur tiram dengan menggunakan media limbah sekam 
padi sebagai media tumbuh alternative”. 
   
TUJUAN INOVASI 
Ada 2 (dua) tujuan dari inovasi ini antara lain ; 
1. Tujuan Penelitian; 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian media 
limbah sekam padi terhadap pertumbuhan bibit 
F0 jamur tiram dengan konsentarsi berbeda; 

b. Untuk mengetahui komposisi sekam padi yang 
mendapatkan pertumbuhan yang baik terhadap 
pertumbuhan bibit F0 jamur tiram dan jamur 
merang pada media alternative sekam padi 
dengan konsentarsi berbeda. 

2. Tujuan Organisasi; 
a. Sebagai pembuka Jalan agar dapat diterima 

oleh masyarakat sekitar kawasan (Paska konflik 
tahun 2016); 

b. Hasil inovasi yang dilakukan dapat menjadi 
bahan solusi bagi KTH binaan TN.Babul untuk 
membuka lapangan kerja sehingga dapat 
meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar 
kawasan; 

c. Mengatasi masalah keterbatasan personil 
(petugas di Resort hanya 4 orang) dengan 
kawasan yang sangat luas 10.140 Ha; 

 
MANFAAT INOVASI 
Adapun manfaat dari inovasi ini antara lain ; 
1. Memberikan sumbangan pikiran bahwa media 

limbah sekam padi berpengaruh terhadap 
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pertumbuhan bibit F0 jamur tiram dengan 
konsentarsi berbeda ; 

2. Memberikan pengetahuan tentang komposisi jenis 
sekam padi yang memberikan pertumbuhan yang 
paling baik pada pertumbuhan bibit F0 jamur tiram ; 

3. Mengurangi limbah, dan menekan penggunaan 
ampas gergaji sebagai media baglog ; 

4. Untuk membina hubungan kerja sama yang baik 
antara pendamping desa binaan Taman Nasional 
Bantimurung Bulusaraung pada tingkat tapak 
dengan kelompok tani hutan yang bergerak pada 
kegiatan budidaya jamur tiram dan jamur merang. 

 
PROSES PENCAPAIN INOVASI 
Inovasi ini berawal ketika kelompok tani hutan binaan 
Resort Mallawa tempat saya bertugas sangat sulit 
mendapatkan bibit untuk melakukan usaha budidaya 
Jamur Tiram, padahal mereka telah memulai usaha 
budidaya tersebut berkat bimbingan dari TN.Bantimurung 
Bulusaraung, pelatihan-demi pelatihan telah dilakukan 
oleh berbagai Instansi untuk kemajuan KTH Samber, 
namun untuk mengajarkan cara/teknik pembuatan bibit 
FO Jamur tiram tidak semudah mengembalikkan telapak 
tangan, kami telah mencoba mendatangi beberapa 
lembaga akademis yang ada di kota Makasar dan 
beberapa pakar budidaya jamur tiram yang ada di wilayah 
Sulawesi namun hasilnya gagal, alasan klasikpun 
bermunculan, mulai dari katanya harus ada laboratorium 
agar dapat berhasil untuk membuat bibit FO jamur tiram 
sampai dengan perlunya melalui jenjang pendidikan yang 
sesuai jurusan agar dapat mengetahui secara pasti 
membuat bibit FO jamur tiram.  Awalnya KTH Samber 
mendapatkan bibit jamur tiram dengan membeli dari luar, 
namun terkadang terkendala oleh kurangnya stok bibit 
dari luar menyebabkan usaha KTH Samber mengalami 
pasang surut, padahal prospek dari usaha budidaya 
jamur tiram ini sangat menjanjikan bagi peningkatan 
ekonomi kelompok masyarakat dikarenakan peminat 
akan jamur tiram ini sangat tinggi untuk wilayah kota 
Makasar. Dari permasalahan diatas, saya terpanggil 
untuk memulai mencoba memecahkan persoalan yang 
dihadapi oleh KTH Samber dengan mencoba melakukan 
Riset dengan biaya pribadi. Tepat di bulan Juli 2017 saya 
mencoba melakukan riset dengan biaya pribadi tentang 
cara membuat bibit FO Jamur tiram dari limbah sekam 
padi selama 1 bulan, alhasil setiap minggu hasil riset yang 
dilakukan oleh saya menunjukan tanda-tanda 
keberhasilan dan tepat 1 bulan riset yang sedang saya 
jalankan akhirnya berhasil menjadi bibit FO jamur tiram 
dan dapat dipindahkan ke tahap F1, F2 hingga pada 
tahap pembuatan Baglog hingga tahap budidaya.  Pada 
bulan september 2017, saya memberikan pelatihan 
Teknik Pembuatan BIBIT FO DARI LIMBAH SEKAM 
PADI secara gratis kepada anggota KTH Samber binaan 
Resort Kami.  Alhamdulillah dengan ilmu yang telah 
diperoleh oleh KTH Samber dari pelatihan tersebut kini 
kelompok dapat bekerja secara mandiri dan tidak 
tergantung lagi dari bibit jamur tiram dari luar. Alhasil   
pendapatan KTH samber awal survei September 2017 
sebesar Rp.1.100.000 kini meningkat menjadi 
Rp.3.410.000 data april 2020 (data diambil dari laporan 
keuangan KTH Samber). 
 
METODE 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2017 
selama 1 (satu) bulan di kantor Resort Mallawa Seksi 
Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Camba Taman 
Nasional Bantimurung Bulusarung. Penelitian ini 
merupakan penelitian dengan metode eksperimen yang 

menggunakan RAL (Rancangan Acak Lengkap) dengan 
faktor perlakuan faktorial serta menggunakan satu kali 
pengulangan. Parameter yang diamati pada penelitian ini 
adalah kerapatan miselium. Tehnik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
  Alat yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain: autoclave, blender, baskom, keranjang, 
timbangan digital, api Bunsen, spritus, pisau stapel, 
pinset, masker, botol, Koran, plastik, karet, sendok 
spatula, laminar air flow/meja kerja, tabung gas, sprayer, 
kapas, dan alkohol 70%.   

Sedangkan bahan yang dibutuhkan antara 
lain: indukan jamur tiram (Pleurotus ostreatus) segar, 
sekam padi, kapur pertanian, dedak padi, tepung jagung, 
Digrow dan air. 
  Pelaksanaan penelitian diawali dengan 
mencuci bersih sekam padi, kemudian pembuatan media 
diawali dengan menimbang bahan-bahan; 25 ml Dgrow 
untuk konsentrasi 10%, 1.500 gram sekam padi, 50 ml 
Dgrow untuk konsentrasi 15%, 3.000 gram sekam padi, 
75 ml Dgrow untuk konsentrasi 20%, 4.500 gram sekam 
padi serta kapur pertanian 200 gram, dedak padi 
sebanyak 1.000 gram, dan tepung jagung sebanyak 
1.000 gram. Kemudian memasukkan semua bahan 
kedalam wadah yang berisi air aduk hingga merata, 
setelah itu masukan kedalam wadah botol untuk 
dilakukan proses sterilisasi media tumbuh kedalam 
autoclave. Setelah itu, menginokulasi spora dari indukan 
jamur tiram kedalam media dan diinkubasi pada suhu 22 
C0-28 C0 selama 14 hari. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 
pemanfaatan sekam padi sebagai media alternatif untuk 
pertumbuhan bibit F0 jamur tiram, diperoleh hasil 
pertumbuhan miselium F0 jamur yang disajikan pada 
tabel 1. 

Konsentrasi 

Pertumbuhan Miselium 
Hari ke-14 

Jamur Tiram 
T (cm) K (rapat/tidak rapat) 

10 % 6,5 Rapat 
15 % 13* Rapat 
20 % 4,5** Rapat 

Keterangan : 
T: Tinggi, K: Kerapatan, *: Pertumbuhan paling cepat, **: 
Pertumbuhan paling lambat 

Berdasarkan data tabel 1, pertumbuhan 
miselium jamur tiram hari ke-14 memiliki rata-rata 
kecepatan tumbuh yang paling besar yaitu pada 
konsentrasi sekam padi 15% dengan tinggi miselium 13 
cm dan memiliki kerapatan miselium yang rapat, 
sedangkan dua konsentrasi lainnya hanya mencapai 
tinggi miselium 4,5 dan 6,5 cm dengan konsentrasi 10% 
dan 20% selama 14 hari, hal ini dimungkinkan karena 
ketidakcocokan media. Hal ini sejalan dengan penelitian 
Muyasarah (2017), spora yang berada pada lingkungan 
media yang cocok akan tumbuh dengan baik. Apabila 
lingkungan tidak tidak cocok maka spora jamur akan 
membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi dan 
membentuk hifa. 
  Perbedaan pertumbuhan miselium 
jamur tiram disebabkan karena adanya perbedaan 
konsentrasi sekam padi. Perbedaan ini menyebabkan 
adanya perbedaan nutrisi disetiap konsentrasi sekam 
padinya. Hal ini sejalan dengan penelitian Handiyanto 
(2013), bahwa perbedaan konsentrasi dari sekam padi 
dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan miselium 
jamur karena terdapat perbedaan nutrisi pada masing-



143Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

pertumbuhan bibit F0 jamur tiram dengan 
konsentarsi berbeda ; 

2. Memberikan pengetahuan tentang komposisi jenis 
sekam padi yang memberikan pertumbuhan yang 
paling baik pada pertumbuhan bibit F0 jamur tiram ; 

3. Mengurangi limbah, dan menekan penggunaan 
ampas gergaji sebagai media baglog ; 

4. Untuk membina hubungan kerja sama yang baik 
antara pendamping desa binaan Taman Nasional 
Bantimurung Bulusaraung pada tingkat tapak 
dengan kelompok tani hutan yang bergerak pada 
kegiatan budidaya jamur tiram dan jamur merang. 

 
PROSES PENCAPAIN INOVASI 
Inovasi ini berawal ketika kelompok tani hutan binaan 
Resort Mallawa tempat saya bertugas sangat sulit 
mendapatkan bibit untuk melakukan usaha budidaya 
Jamur Tiram, padahal mereka telah memulai usaha 
budidaya tersebut berkat bimbingan dari TN.Bantimurung 
Bulusaraung, pelatihan-demi pelatihan telah dilakukan 
oleh berbagai Instansi untuk kemajuan KTH Samber, 
namun untuk mengajarkan cara/teknik pembuatan bibit 
FO Jamur tiram tidak semudah mengembalikkan telapak 
tangan, kami telah mencoba mendatangi beberapa 
lembaga akademis yang ada di kota Makasar dan 
beberapa pakar budidaya jamur tiram yang ada di wilayah 
Sulawesi namun hasilnya gagal, alasan klasikpun 
bermunculan, mulai dari katanya harus ada laboratorium 
agar dapat berhasil untuk membuat bibit FO jamur tiram 
sampai dengan perlunya melalui jenjang pendidikan yang 
sesuai jurusan agar dapat mengetahui secara pasti 
membuat bibit FO jamur tiram.  Awalnya KTH Samber 
mendapatkan bibit jamur tiram dengan membeli dari luar, 
namun terkadang terkendala oleh kurangnya stok bibit 
dari luar menyebabkan usaha KTH Samber mengalami 
pasang surut, padahal prospek dari usaha budidaya 
jamur tiram ini sangat menjanjikan bagi peningkatan 
ekonomi kelompok masyarakat dikarenakan peminat 
akan jamur tiram ini sangat tinggi untuk wilayah kota 
Makasar. Dari permasalahan diatas, saya terpanggil 
untuk memulai mencoba memecahkan persoalan yang 
dihadapi oleh KTH Samber dengan mencoba melakukan 
Riset dengan biaya pribadi. Tepat di bulan Juli 2017 saya 
mencoba melakukan riset dengan biaya pribadi tentang 
cara membuat bibit FO Jamur tiram dari limbah sekam 
padi selama 1 bulan, alhasil setiap minggu hasil riset yang 
dilakukan oleh saya menunjukan tanda-tanda 
keberhasilan dan tepat 1 bulan riset yang sedang saya 
jalankan akhirnya berhasil menjadi bibit FO jamur tiram 
dan dapat dipindahkan ke tahap F1, F2 hingga pada 
tahap pembuatan Baglog hingga tahap budidaya.  Pada 
bulan september 2017, saya memberikan pelatihan 
Teknik Pembuatan BIBIT FO DARI LIMBAH SEKAM 
PADI secara gratis kepada anggota KTH Samber binaan 
Resort Kami.  Alhamdulillah dengan ilmu yang telah 
diperoleh oleh KTH Samber dari pelatihan tersebut kini 
kelompok dapat bekerja secara mandiri dan tidak 
tergantung lagi dari bibit jamur tiram dari luar. Alhasil   
pendapatan KTH samber awal survei September 2017 
sebesar Rp.1.100.000 kini meningkat menjadi 
Rp.3.410.000 data april 2020 (data diambil dari laporan 
keuangan KTH Samber). 
 
METODE 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2017 
selama 1 (satu) bulan di kantor Resort Mallawa Seksi 
Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Camba Taman 
Nasional Bantimurung Bulusarung. Penelitian ini 
merupakan penelitian dengan metode eksperimen yang 

menggunakan RAL (Rancangan Acak Lengkap) dengan 
faktor perlakuan faktorial serta menggunakan satu kali 
pengulangan. Parameter yang diamati pada penelitian ini 
adalah kerapatan miselium. Tehnik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
  Alat yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain: autoclave, blender, baskom, keranjang, 
timbangan digital, api Bunsen, spritus, pisau stapel, 
pinset, masker, botol, Koran, plastik, karet, sendok 
spatula, laminar air flow/meja kerja, tabung gas, sprayer, 
kapas, dan alkohol 70%.   

Sedangkan bahan yang dibutuhkan antara 
lain: indukan jamur tiram (Pleurotus ostreatus) segar, 
sekam padi, kapur pertanian, dedak padi, tepung jagung, 
Digrow dan air. 
  Pelaksanaan penelitian diawali dengan 
mencuci bersih sekam padi, kemudian pembuatan media 
diawali dengan menimbang bahan-bahan; 25 ml Dgrow 
untuk konsentrasi 10%, 1.500 gram sekam padi, 50 ml 
Dgrow untuk konsentrasi 15%, 3.000 gram sekam padi, 
75 ml Dgrow untuk konsentrasi 20%, 4.500 gram sekam 
padi serta kapur pertanian 200 gram, dedak padi 
sebanyak 1.000 gram, dan tepung jagung sebanyak 
1.000 gram. Kemudian memasukkan semua bahan 
kedalam wadah yang berisi air aduk hingga merata, 
setelah itu masukan kedalam wadah botol untuk 
dilakukan proses sterilisasi media tumbuh kedalam 
autoclave. Setelah itu, menginokulasi spora dari indukan 
jamur tiram kedalam media dan diinkubasi pada suhu 22 
C0-28 C0 selama 14 hari. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 
pemanfaatan sekam padi sebagai media alternatif untuk 
pertumbuhan bibit F0 jamur tiram, diperoleh hasil 
pertumbuhan miselium F0 jamur yang disajikan pada 
tabel 1. 

Konsentrasi 

Pertumbuhan Miselium 
Hari ke-14 

Jamur Tiram 
T (cm) K (rapat/tidak rapat) 

10 % 6,5 Rapat 
15 % 13* Rapat 
20 % 4,5** Rapat 

Keterangan : 
T: Tinggi, K: Kerapatan, *: Pertumbuhan paling cepat, **: 
Pertumbuhan paling lambat 

Berdasarkan data tabel 1, pertumbuhan 
miselium jamur tiram hari ke-14 memiliki rata-rata 
kecepatan tumbuh yang paling besar yaitu pada 
konsentrasi sekam padi 15% dengan tinggi miselium 13 
cm dan memiliki kerapatan miselium yang rapat, 
sedangkan dua konsentrasi lainnya hanya mencapai 
tinggi miselium 4,5 dan 6,5 cm dengan konsentrasi 10% 
dan 20% selama 14 hari, hal ini dimungkinkan karena 
ketidakcocokan media. Hal ini sejalan dengan penelitian 
Muyasarah (2017), spora yang berada pada lingkungan 
media yang cocok akan tumbuh dengan baik. Apabila 
lingkungan tidak tidak cocok maka spora jamur akan 
membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi dan 
membentuk hifa. 
  Perbedaan pertumbuhan miselium 
jamur tiram disebabkan karena adanya perbedaan 
konsentrasi sekam padi. Perbedaan ini menyebabkan 
adanya perbedaan nutrisi disetiap konsentrasi sekam 
padinya. Hal ini sejalan dengan penelitian Handiyanto 
(2013), bahwa perbedaan konsentrasi dari sekam padi 
dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan miselium 
jamur karena terdapat perbedaan nutrisi pada masing-

masing media. Pertumbuhan terbaik miselium jamur tiram 
seperti pada tabel 1 yaitu pada konsentrasi media 15% 
disebabkan karena nutrisi yang dibutuhkan miselium 
jamur tiram untuk tumbuh terpenuhi sehingga 
pertumbuhan miselium bibit F0 jamur tiram dapat optimal. 
  Faktor lain yang mempengaruhi lebih 
kecilnya ukuran tinggi miselium jamur tiram pada 
konsentrasi 10% dan 20% karena adanya perbedaan 
komposisi jumlah media sekam padi yang terkandung 
dalam media botol.  
  Nutrisi menjadi salah satu faktor yang 
menentukan pertumbuhan miselium jamur tiram. sekam 
padi selain memiliki kandungan nutrisi yang tinggi juga 
memiliki zat anti nutrisi seperti, tanin sebesar 0,06% dan 
asam fitat sebesar 2,91%- 3,30% (Badau, 2005 dan 
Herodian, 2011 dalam Soeka, 2017). Pengikatan nutrisi 
oleh zat anti nutrisi ini dapat menghambat penyerapan 
nutrisi oleh miselium jamur. Pada konsentrasi 10% 
dengan komposisi sekam padi yang lebih sedikit 
dimungkinkan zat antinutrisi didalamnya juga lebih 
sedikit, sedangkan pada konsentrasi 20% memiliki sekam 
padi yang paling banyak sehingga zat antinutrisi 
didalamnya menjadi paling banyak sehingga 
pertumbuhan tinggi miselium jamur tiram paling lambat 
pertumbuhannya. 
  Keuntungan penggunaan sekam padi 
dan komposisi lainnya sebagai media pertumbuhan 
miselium jamur tiram adalah terdapatnya kandungan 
karbohidrat, seperti pati dan gula sederhana yang dapat 
digunakan secara langsung sebagai nutrisi bagi 
pertumbuhan miselium jamur (Utoyo, 2010). Namun, 
tingginya kadar karbohidrat pada media sekam padi dan 
bahan lainnya juga merupakan substrat yang baik bagi 
jasad renik sehingga akan memungkinkan terjadinya 
kontaminasi. Miselium jamur tiram harus berwarna putih 
dan tumbuh dari jaringan yang diinokulasi (Achmad, 
2011). Miselium jamur tiram yang di inokulasi pada media 
sekam padi memang berwarna putih seperti yang terlihat 
pada gambar 1(satu) dibawah ini. Namun, pada media 
yang telah diinokulasi mengalami kontaminasi, walaupun 

tidak sampai pada miselium jamur. Hal ini dimungkinkan 
tidak akan mempengaruhi kualitas miselium yang 
tumbuh, namun akan menghambat pertumbuhan 
miselium jamur tiram. 
  Lambatnya pertumbuhan miselium 
jamur tiram akibat adanya kontaminasi ini sejalan dengan 
penelitian Suparti (2017), bahwa kontaminasi dapat 
menyebabkan pertumbuhan miselium jamur tiram 
melambat dan tidak menyebar. Kontaminasi dapat terjadi 
karena alat dan bahan yang digunakan kurang steril 
sehingga media yang digunakan terkontaminasi dan 
proses inokulasi jamur yang kurang steril. Kualitas 
indukan jamur yang tidak bagus juga akan mempengaruhi 
pertumbuhan miselium jamur sehingga dapat 
menyebabkan terjadinya kontaminasi.  
  Faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan miselium bibit F0 jamur tiram yang lain 
seperti suhu, kelembapan, O2 dan pH. Suhu yang 
dibutuhkan jamur tiram untuk pembentukan miselium 
adalah 20 C0-30 C0 dengan kelembapan 80%-85%. untuk 
menumbuhkan miselium (Wiardani, 2010). 
 
KERAPATAN 

Miselium jamur tiram memiliki karakteristik 
kerapatan yang sama yaitu rapat. Tingkat kerapatan 
miselium akan semakin menurun jika bibit terus menerus 
diturunkan (Sainsjournal-fst11, 2015). Berdasarkan 
penelitian (Astuti, 2017), semakin tinggi kandungan 
karbohidrat maka semakin banyak nutrisi yang diserap 
oleh miselium sehingga miselium semakin rapat.  
 
KESIMPULAN 

Miselium bibit F0 jamur tiram dapat tumbuh 
pada media alternatif sekam padi dengan konsentrasi 
yang berbeda. Pertumbuhan miselium bibit F0 terbaik 
diperoleh pada konsentrasi 15%. Sedangkan 
pertumbuhan miselium bibit F0 yang paling tidak optimal, 
pada konsentrasi 20% saja. 
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Ibrahim Sumardi 
 
 

LATAR BELAKANG 
Stasiun Riset Cabang Panti (SRCP) merupakan 

kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Palung 
(TANAGUPA) seluas 2.100 Hektar yang dperuntukkan 
sebagai areal penelitian jangka panjang. Stasiun Riset 
atau dikenal dengan sebutan Biological Field Stations/ 
Conservation Research Center umumnya merupakan 
lokasi yang melakukan kegiatan penelitian dasar dan 
aplikatif di ekosistem yang masih alami dan lokasi yang 
terpencil (Whitesell,S.,dkk., 2002). Di Indonesia, 
penyebutan stasiun riset umumnya ditujukan kepada 
lokasi penelitian yang melaksanakan kegiatan penelitian 
secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang 
panjang. Beberapa stasiun Riset di Kawasan Konservasi 
yang masih aktif adalah Stasiun Riset Ketambe di Taman 
Nasional Gunung Leuser (sejak tahun 1971), Stasiun 
Riset Suaq Belimbing di Taman Nasional Gunung Leuser 
sejak tahun 1993, Stasiun Riset Way Canguk di Taman 
Nasional Bukit Barisan Selatan (1997), Stasiun Riset 
Camp Leakey di Taman Nasional Tanjung Putting (1971), 
Stasiun Riset Outrop di Taman nasional Sebangau 
(1999), Stasiun Riset Tangkoko di Suaka Alam Tangkoko 
Batuangus (1987) dan beberapa stasiun riset lainnya. 
Sebagian besar stasiun riset di Kawasan Konservasi di 
Indonesia fokus dalam penelitian primata (orangutan, 
siamang, owa, tarsius, monyet ekor panjang) dan 
tumbuh-tumbuhan.  
 

 
Gambar 1. Jalur pengamatan di Stasiun Riset Cabang 
Panti yang melintasi 7 ekosistem 
 
SRCP secara geografis terletak di 1°13’S dan 110°7’E 
yaitu di kaki sebelah barat Gunung Palung (1.116 mdpl) 
dan Gunung Panti (1.050 mdpl). Berdasarkan 
administrasi pemerintahan, SRCP terletak di dua desa 
yaitu Desa Sedahan Jaya dan Desa Sejahtera, Kab. 
Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun 
berdasarkan wilayah pengelolaan, SRCP berada di 
wilayah kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional 
(SPTN) Wilayah I Sukadana. Sebelum tahun 2007, 
SRCP dikelola langsung oleh tim peneliti asing 
diantaranya adalah Departemen Antropologi Universitas 
Harvard, Universitas Boston dan Universitas Yale sesuai 
dengan peneliti yang melakukan penelitian jangka 
panjang. Tahun 2007 – 2014, SRCP dikelola oleh 
konsorsium pengelola yang dibentuk oleh Balai 
TANAGUPA, PEMDA Kab. Ketapang dan Yayasan 

Palung. Kemudian sejak tahun 2015, SRCP dikelola 
oleh Unit Pengelola Cabang Panti (UPCP), sesuai 
dengan SK Kepala Balai TANAGUPA Nomor: 
SK.790/BTNGP-1/2015. Unit Pengelola Cabang Panti 
dipimpin oleh satu orang Kepala Unit (Fungsional PEH) 
dan empat orang staf yang terdiri dari: dua orang 
Fungsional Polisi Kehutanan, dan dua orang Pegawai 
Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dari Desa 
Sejahtera. 

Kegiatan penelitian hutan tropis jangka panjang di 
SRCP telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. 
SRCP diinisiasi oleh Dr. Mark Leighton dari Harvard 
University, Amerika Serikat bekerjasama dengan LIPI 
dan Departemen Kehutanan pada tahun 1985. Sejak saat 
itu beragam penelitian flora dan fauna terus berlangsung 
sampai dengan sekarang. Keunikan kawasan menjadi 
alasan utama para peneliti untuk datang ke SRCP. 
Keunikan tersebut diantaranya adalah dalam areal yang 
relatif sempit ( 2.100 Ha) terdapat 7 tipe ekosistem hutan 
yang saling bersambung (Marshall, A., 2004). Kondisi ini 
memungkinkan sekaligus memudahkan peneliti untuk 
melakukan penelitian keanekaragaman hayati baik flora 
dan fauna serta membandingkan antar tipe ekosistem 
dalam lokasi yang sempit/dekat. Faktor lainnya adalah: 
lokasi yang relatif mudah untuk dijangkau, tersedianya 
jalur pengamatan penelitian (trail system) sepanjang 96 
Km yang melintasi 7 tipe ekosistem (Gambar 1), 
keanekaragaman hayati yang tinggi (Laman, T.G. 1996, 
Blundell, A.G. 1996) serta kondisi hutan dan populasi 
vertebrata yang relatif terjaga dari gangguan kawasan 
seperti penebangan dan perburuan liar (Webb, 
C.O.,1998, Marshall.,dkk., 2009). Selain itu, tersedianya 
fasilitas penelitian dan akomodasi di SRCP juga menjadi 
salah satu pertimbangan oleh para peneliti. 

Kegiatan pengelolaan SRCP bertujuan untuk 
mencapai visi pengelolaan “Menjadi pusat penelitian 
hutan tropis borneo berkelas dunia”. Hal ini sesuai 
dengan Dokumen Rencana Pengelolaan Stasiun Riset 
Cabang Panti Periode 2018 – 2027, yang disusun secara 
kolaboratif pada tahun 2018. Untuk itu prioritas program 
akan dilaksanakan meliputi: pembentukan kelembagaan 
kolaboratif pengelolaan SRCP, pembangunan 
infrastruktur yang lengkap, membentuk jejaring 
penelitian, mengumpulkan data dasar keanekaragaman 
hayati serta publikasi ilmiah secara rutin. Adapun 
kegiatan pengelolaan SRCP sepanjang tahun meliputi 
pelayanan administrasi penelitian (SIMAKSI dan SK izin 
sampel), kegiatan patroli pengamanan kawasan SRCP 
dari penebangan dan perburuan liar, pembersihan jalur 
transportasi (sungai dan darat) dan jalur penelitian, 
pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian, 
pengawasan kegiatan penelitian, pengaturan logistik, 
akomodasi, porter dan tenaga kerja lainnya untuk 
mendukung kegiatan penelitian.  
 
CAPAIAN SDGS PENGELOLAAN SRCP 

Kegiatan pengelolaan SRCP turut berkontribusi 
dalam pencapaian TPB/SDGs Lingkup Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan berjalan 



146 Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

baiknya kegiatan pengelolaan SRCP sepanjang 2016-
2021, tercatat sebanyak 42 orang peneliti asing dan 61 
peneliti domestik melaksanakan kegiatan penelitian di 
SRCP (Grafik 1). Jumlah tersebut setara dengan 37% 
dari total peneliti yang telah melaksanakan kegiatan 
penelitian di SRCP sejak tahun 1985. Kegiatan 
pengelolaan penelitian di SRCP berkontribusi pada 
setidaknya SDGs 1, Tanpa Kemiskinan dan Tujuan 15, 
Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan 
berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan 
secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan 
degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan 
keanekaragaman hayati. Kontribusi rincian Output 
pengelolaan SRCP terhadap TPB/SDGs 1 dan 15 
disajikan pada Tabel 1.  

 

 
 
Grafik 1. Jumlah peneliti di SRCP sepanjang tahun 2016 
- 2020 
 
Berdasarkan Scorecard tersebut diatas, kegiatan 
pengelolaan SRCP rata-rata sangat responsif dan 
berkontribusi terhadap SDGs, dengan nilai rata-rata 
8,67. kontribusi pengelolaan SRCP terlihat pada tujuan 
SDGs 1 dan 15. Untuk tujuan SDGs 15, kegiatan 
pengelolaan SRCP mendukung setidaknya tiga indikator 
SDGs yaitu Indikator 15.1.2.(a), 15. C.1.(a) dan 15. 
a.1.(a). Jika merujuk kepada Indikator Metadata SDGs 
Nasional Edisi II yang datanya bersumber dari KLHK 
(Kemen LHK,  2021) maka goal indikator 15.1.2 dan 
15.4.1. bersumber dari Ditjen KSDAE. Untuk indikator 
SDGs 15.1.2.(a), yaitu luas kawasan bernilai konservasi 
tinggi (HCV), dicapai melalui 3 komponen kegiatan. 
Komponen tersebut terdiri dari kegiatan penelitian 
orangutan, penelitian klempiau dan kegiatan penelitian 
mahasiswa. Kegiatan penelitian Orangutan dimulai 
tahun 1994 namun pengambian data secara kontinyu 
dilakukan sejak tahun 2007. Kegiatan penelitian 
menggunakan tema besar “Orangutan Development, 
Reproduction and Life History”. Kegiatan penelitian 
mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai aspek 
ekologi orangutan, perilaku sosial, fisiologi reproduktif, 
pola jelajah dan lainnya. Data harian yang diambil 
adalah sampel urin dan feses untuk analisa nutrisi, data 
aktivitas harian orangutan, data jenis pakan dan fenologi 
pohon pakan. 

Kegiatan penelitian klempiau atau One Forest 
Project (OFP) dimulai sejak tahun 2000 dan data diambil 
secara kontinyu sejak tahun 2007. Di SRCP dan Balai 
TANAGUPA proyek ini juga dikenal dengan nama proyek 
Kelasi dan Klempiau, karena fokus penelitian yang 
mengamati primata kelasi (Presbytis rubicunda rubida) 
dan Klempiau (Hylobates agilis albibarbis). Kegiatan 
penelitian dilakukan dengan tema: “Identifiying drivers of 
tropical vertebrate population dynamics and distributions 
at Gunung Palung National Park”. Data yang diambil 
secara kontinyu sejak tahun 2007 adalah: sensus satwa 

pada 12 jalur, pengamatan fenologi 5.553 pohon/liana 
yang tersebar dalam 40 petak fenologi per bulan, 
pengambilan data cuaca dan pemasangan 55 kamera 
trap per bulan. Adapun kegiatan penelitian mahasiswa 
umumnya mengikuti dua penelitian jangka panjang 
diatas. Namun demikian juga terdapat beragam tema 
penelitian lainnya seperti semut, jamur, kepiting air tawar, 
dan lain lain. Ketiga penelitian tersebut, berkontribusi 
dalam inventarisasi dan identifikasi potensi HCV SRCP.  

 SRCP juga berkontribusi dalam menjaga tren 
risiko kepunahan spesies flora dan fauna. Kegiatan ini 
masuk dalam indikator SDGs nomor 15.5.1 (Red-list 
index). Kegiatan pengelolaan SRCP yang mendukung 
indikator ini adalah kegiatan sensus satwa dan kegiatan 
pemasangan kamera trap dari peneliti serta UPCP. 
Berdasarkan kegiatan sensus satwa (penelitian OFP), 
tercatat sebanyak 11 mamalia arboreal, 65 mamalia 
terestrial, 143 burung. Berdasarkan data tersebut, 
tercatat beberapa satwa dengan status Endangered yaitu 
Klempiau (Hylobates albibarbis ), Bekantan (Nasalis 
larvatus), Otter Civet (Cynogale bennettii), Borneo Bay 
Cat (Catopuma badia), Flat-headed Cat (Prionailurus 
planiceps), Sunda Clouded Leopard (Neofelis diardi), 
Wringkled Hornbill (Rhabdotorrhinus corrugatus), White-
crowned Hornbill (Berenicornis cornatus) dan satwa 
lainnya. Sementara untuk IUCN Red-list Critically 
Endangered dijumpai Orangutan Kalimantan (Pongo 
pygmaeus wurmbii) dan Sunda pangolin (Manis 
javanica). Sementara itu untuk kamera trap yang 
dipasang sepanjang tahun dijumpai daftar 114 satwa. 
Data yang ekstensif ini hanya dapat diperoleh dari 
kegiatan peneitian yang berlangsung dalam jangka waktu 
panjang dan kontinyu. 

Kegiatan pengamanan dan aktifitas peneliti 
berkontribusi secara langsung terhadap indikator 
15.c.1.(a) yaitu penurunan kegiatan perburuan liar. 
Sepanjang tahun 2020 hanya terdengar 5 kali suara 
tembakan pemburu disekitar Camp SRCP. Sepanjang 
2020 tim pengamanan juga tidak menemukan adanya 
jerat satwa diareal penelitian SRCP. Sementara itu 
dibeberapa lokasi lain di TANAGUPA dalam satu 
kegiatan patroli dapat dijumpai > 20 jerat satwa. Kondisi 
ini diprediksi merupakan dampak langsung dari aktifitas 
kegiatan pengamanan kawasan yang rutin dilakukan 
serta dampak tidak langsung dari aktifitas penelitian. 
Kegiatan penelitian di SRCP dilakukan sepanjang tahun 
sehingga tidak ada satu hari pun yang kosong dari 
petugas dan para peneliti. Selain staf TANAGUPA juga 
terdapat asisten peneliti, para porter, tim logistik dan 
mahasiwa yang naik dan turun ke SRCP secara rutin. 
Kondisi ini mengakibatkan para pemburu tidak dapat 
dengan leluasa untuk masuk kedalam kawasan. 

SRCP pada tahun 2020 mendapatkan bantuan 
pembangunan infrastruktur penelitian dari Anggaran 
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kondisi ini 
menunjukkan bahwa pengelolaan SRCP berkontribusi 
dalam pencapaian indikator SDGs 15.a.1.(a). Dengan 
pendanaan tersebut, saat ini terdapat bangunan Camp 
utama (Camp besar) yang memiliki beberapa ruang yaitu: 
ruang kerja unit pengelola SRCP, ruang kerja peneliti, 
ruang presentasi, balkon, ruang laboratorium, ruang 
spesimen dan ruang perpustakaan. Selain itu terdapat 
Camp UPCP (Camp Litho) yang memiliki memiliki ruang 
display, ruang tamu, dua kamar VIP + Toilet, dan dua 
kamar staf pengelola dengan kapasitas setiap kamar 
untuk tiga orang staf. Untuk rapat/presentasi dengan 
daya tampung  30 Orang dibangunlah Camp 
Serbaguna. Untuk MCK terdapat 6 buah toilet dan 1 
ruang untuk mencuci spesimen kotorandan urine 
Orangutan. Camp Nyamuk dibangun untuk akomodasi 
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asisten peneliti. Dilantai 1 terdapat Ruang Makan, Ruang 
Dapur, Ruang bahan makanan serta dua kamar Tukang 
Masak. Untuk dilantai 2 terdapat 3 kamar asisten peneliti 
dengan kapasitas sebanyak 4 asisten disetiap kamarnya. 
Kemudian terdapat Camp peneliti dengan konsep rumah 
panggung. Dilantai 1 terdapat toilet sementara di lantai 2 
terdapat kamar untuk para peneliti. Dua Camp peneliti 
(Camp Pantai dan Camp AP 15) diperuntukkan untuk 
keluarga peneliti (kapasitas 5 orang). Adapun untuk 
empat camp lainnya (Camp Diptero, Camp Shorea, 
Camp Eusideroxylon dan Camp Zwageri) memiliki 
masing-masing dua kamar peneliti. Camp peneliti dapat 
ditempati maksimal oleh 18 peneliti. 

 

 
Gambar 2. Tampak atas Camp Nyamuk dan Camp Litho 

 
Pengelolaan SRCP juga berkontribusi terhadap 

tujuan SDGs 1 yaitu tanpa kemiskinan. Salah satu 
indikator yang dicapai adalah indikator 1.4.1 (a) dan juga 
beberapa indikator lainnya seperti 1.1.1 dan 1.3.1 (b). 
kegiatan penelitian yang berlangsung sepanjang tahun 
membuka banyak lapangan kerja. Salah satunya adalah 
asisten peneliti. Untuk satu proyek penelitian jangka 
panjang setidaknya dibutuhkan 7 asisten peneliti yang 
bekerja sepanjang tahun. Selain itu penelitian juga 
membutuhkan asisten laboratorium dan manajer 
penelitian. Untuk mendukung lancarnya kegiatan 
penelitian juga dibutuhkan camp boy, tukang masak, 
porter barang dan tukang antar logistik. Berdasarkan data 
tahun 2021, saat ini terdapat 21 masyarakat lokal yang 

bekerja sepanjang tahun di SRCP. Salah satu 
diantaranya bekerja sejak tahun 1997. Asisten peneliti di 
SRCP mendapatkan gaji bulanan diatas UMR Kab. 
Kayong Utara dan Kab. Ketapng. Asisten peneliti juga 
mendapat hak BPJS ketenagakerjaan. Rata-rata gaji 
yang dikeluarkan peneliti dalam satu tahun untuk 
masyarakat lokal adalah sebesar  600 juta rupiah. Untuk 
kebutuhan logistik, bahan makanan yang diambil dari 
toko masyarakat sekitar juga dengan nominal yang 
kurang lebih sama. Berdasarkan kondisi diatas, maka 
kegiatan pengelolaan SRCP berkontribusi dalam 
pengentasan kemiskinan (tujuan SDGs 1). 

 

 
Gambar 3. Staf UPCP, peneliti, asisten peneliti di SRCP 
(sebelum pandemi) 
 
KESIMPULAN 
Kegiatan pengelolaan SRCP di Kawasan Taman 
Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat berkontribusi 
secara responsif terhadap TPB/SDGs. Nilai scorecard 
pengelolaan SRCP pada 5 indikator tujuan SDGs adalah 
sebesar 8,67. Indikator yang dicapai melalui pengelolaan 
SRCP meliputi: Indikator 15.1.2.(a), 15.5.1, 15.c.1.(a), 
15.a.1.(a) dan 1.4.1. Ke-lima indikator tersebut dicapai 
melalui 9 komponen kegiatan.  Balai TANAGUPA 
berkomitmen untuk terus memperbaiki kegiatan 
pengelolaan SRCP agar dapat secara kontinyu 
memberikan kontribusi bagi pencapaian TPB/SDGs 
lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
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Gunung Palung – Kawasan hutan yang mula - mula 
dilindungi pada tahun 1937 sebagai hutan cagar alam 
dengan luas 300 km2, pada tahun 1981 mengalami 
perluasan menjadi 900 km2 dan mengalami kenaikan 
status menjadi suaka margasatwa. Berdasarkan 
keputusan Menteri Kehutanan pada tahun 1990, dengan 
luas kurang lebih 90.000 ha kemudian Gunung Palung 
ditetapkan statusnya sebagai taman nasional. Dalam 
perjalan lebih lanjut melalui keputusan Menteri 
Kehutanan pada tahun 2014, Taman Nasional Gunung 
Palung yang sejak 2019 menyematkan nama Tanagupa 
sebagai sebuah identitas, mengalami perluasan hingga 
108.043,9 hektar yang terbentang di wilayah administrasi 
pada lima kecamatan (Matan Hilir Utara, Sukadana, 
Simpang Hilir, Nanga Tayap, dan Sungai Laur) dalam dua 
kabupaten (Ketapang dan Kayong Utara). 
Sempurna – Bentang alam yang berada pada beberapa 
wilayah yang berbeda membuat Tanagupa memiliki 
keunikan, sebut saja tentang ekositem hutan yang 
memiliki tujuh tipe yang saling bersambung (Marshall, A., 
2014 dalam Sumardi, I., 2021 ) yang dinilai sebagai 
wahana akademis yang ‘sempurna’ bagi para peneliti 
untuk menyelami keanekaragaman hayati yang tinggi 
(Laman,T.G.1996, Blundell, A.G. 1996 dalam Sumardi, I., 
2021). Tak hanya itu, bentang alam yang berada pada 
beberapa wilayah yang berbeda juga memaksa 
Tanagupa berada pada kompleksitas budaya manusia 
yang ada di sekitarnya. Keberagaman nilai budaya 
manusia di sekitar kawasan konservasi menjadi salah 
satu konsekuensi bagi Tanagupa yang ‘dikepung’ oleh 
dua puluh tiga desa penyangga, yang salah satunya 
adalah Desa Sempurna di Kecamatan Sungai Laur 
Kabupaten Ketapang. 

Kehidupan alam dan manusia yang berjalan 
selaras berdampingan menjadi nilai fundamental yang tak 
dapat dikesampingkan. Keberlanjutan alam sangat 
bergantung pada bagaimana manusia memperlakukan 
alam itu sendiri. Di sisi lain, telah menjadi sebuah 
kenyataan bahwa dalam keberlangsungan hidupnya 
manusia memiliki ketergantungan terhadap alam, 
setidaknya hal ini tercermin dalam kehidupan masyarakat 
Desa Sempurna  yang memiliki ketergantungan terhadap 
hutan Tanagupa. 

Telah berlangsung secara turun temurun 
bahkan dalam tingkatan generasi yang berbeda, hingga 
saat ini  sebagian besar masyarakat Desa Sempurna 
menggantungkan hidup dari hutan Tangupa. 
Ketergantungan ini dapat dilihat dan secara eksplisit telah 
menjadi pengakuan masyarakat Desa Sempurna itu 
sendiri. Ketergantungan kebutuhan ekonomi terlihat dari 
aktivitas masyarakat desa yang hingga saat ini masih 
melakukan akses pemanfaatan melalui pemungutan 
berbagai hasil hutan bukan kayu berupa bambu, rotan, 
pandan dan beberapa jenis lainnya yang memiliki nilai 
ekonomi. 

Keselarasan alam dan manusia sudah 
seharusnya berjalan dalam harmoni yang seimbang. 
Tanpa adanya keseimbangan harmoni antara alam dan 
manusia, terlebih dengan adanya pengaruh etika 
antroposentrisme yang mendorong manusia bersikap 
dan berperilaku eksploitatif, maka kerusakan alam 

niscaya akan berlangsung dengan kecepatan yang tak 
terbendung. Tak terkecuali dengan hubungan antara 
masyarakat Desa Sempurna dengan hutan Tanagupa, 
sudah seharusnya dapat berjalan dalam harmoni yang 
seimbang. 

Keseimbangan alam dalam ketergantungan 
masyarakat Desa Sempurna terhadap hutan Tanagupa 
tidak dapat tercipta dan berjalan dengan sendirinya. 
Kesemuanya secara mutlak membutuhkan suatu sistem 
dan tata kelola by design. Dibutuhkan adanya peran 
pelaksana teknis yang menjadi penengah, yang mampu 
mereposisikan diri sebagai fasilitator, sebagai pihak yang 
mendorong terbangunnya iklim yang kondusif 
bertemunya berbagai disiplin keilmuan dalam upaya 
konservasi yang lebih luas (Wiratno, 2012). 

Balai Tanagupa sebagai unit pelaksana teknis 
dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Palung 
telah melakukan upaya - upaya yang mengedepankan 
etika lingkungan hidup yang bertumpu pada pada teori 
biosentrisme dan ekosentrisme. Upaya yang dilakukan 
berpegang pada prinsip keselarasan dengan alam, dalam 
hal ini keselarasan antara masyarakat Desa Sempurna 
dan Tanagupa. Pada akhirnya, upaya - upaya yang telah 
dilakukan juga selaras dengan pengarusutamaan tujuan 
pengembangan berkelanjutan yang menjadi komitmen 
nasional dalam mendukung tujuan Sustainable 
Development Goals (SDGs). 

Keseluruhan rangkaian upaya yang dirancang 
terhadap wilayah konservasi yang berada pada wilayah 
administrasi Desa Sempurna, dijalankan dengan konsep 
pengelolaan berbasis resort.  Resort Pengelolaan Taman 
Nasional (RPTN) Sempurna menjadi unit di tingkat tapak 
yang menjadi perpanjangan tangan Balai Tanagupa 
dalam mewujudkan upaya konservasi yang memiliki 
keselarasan dengan tujuan SDGs. 

Upaya konservasi Balai Tanagupa melalui 
tingkat tapak oleh RPTN Sempurna di Desa Sempurna 
memiliki keselarasan dengan tujuan SDGs dalam target 
1.a : “menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber 
daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama 
pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan 
sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara 
berkembang, khususnya negara kurang berkembang 
untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri 
kemiskinan di semua dimensi” serta dalam indikator 1.a.1 
: “proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh 
pemerintah secara langsung untuk program 
pemberantasan kemiskinan”. Penentuan keselarasan ini 
didasarkan pada ruang lingkup tujuan SDGs 1 yang terdiri 
dari : Pemberian akses perhutanan sosial, 
pengembangan kelompok tani hutan mandiri, dan 
pembinaan desa penyangga kawasan hutan konservasi 
(Biro Perencanaan KLHK, 2021) 

Keselarasan upaya konservasi oleh Balai 
Tanagupa dengan tujuan SDGs terwujud dalam upaya 
konservasi oleh RPTN Sempurna yang menjadikan 
masyarakat sebagai subjek. Dalam hal ini masyarakat 
dijadikan dan diposisikan sebagai pelaku utama dalam 
model pengelolaan kawasan yang salah satunya berupa 
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Balai Tanagupa 
bekerjasama dengan kelompok masyarakat guna 
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luas kurang lebih 90.000 ha kemudian Gunung Palung 
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Kehutanan pada tahun 2014, Taman Nasional Gunung 
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sebagai sebuah identitas, mengalami perluasan hingga 
108.043,9 hektar yang terbentang di wilayah administrasi 
pada lima kecamatan (Matan Hilir Utara, Sukadana, 
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wahana akademis yang ‘sempurna’ bagi para peneliti 
untuk menyelami keanekaragaman hayati yang tinggi 
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Ketergantungan ini dapat dilihat dan secara eksplisit telah 
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dan berperilaku eksploitatif, maka kerusakan alam 
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yang menjadi perpanjangan tangan Balai Tanagupa 
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tingkat tapak oleh RPTN Sempurna di Desa Sempurna 
memiliki keselarasan dengan tujuan SDGs dalam target 
1.a : “menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber 
daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama 
pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan 
sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara 
berkembang, khususnya negara kurang berkembang 
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pemberantasan kemiskinan”. Penentuan keselarasan ini 
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Tanagupa dengan tujuan SDGs terwujud dalam upaya 
konservasi oleh RPTN Sempurna yang menjadikan 
masyarakat sebagai subjek. Dalam hal ini masyarakat 
dijadikan dan diposisikan sebagai pelaku utama dalam 
model pengelolaan kawasan yang salah satunya berupa 
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Balai Tanagupa 
bekerjasama dengan kelompok masyarakat guna 

membangun nilai - nilai gotong royong, kebersamaan, 
dan tanggung jawab dalam mengurus hutan serta 
meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan desa. 

Kontribusi tingkat tapak RPTN Sempurna dalam 
mendukung SDGs tertuang secara konkret dalam dua 

rincian output dengan tajuk ‘Perjanjian Kerja Sama  
Kemitraan Konservasi’ serta ‘Fasilitasi Usaha Ekonomi 
Produktif di Kawasan  

 

 
 
 
Konservasi’. Kedua rincian output terlaksana 

pada durasi kegiatan dalam rentang waktu lima tahun 
yakni dimulai sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. 
 

 
PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN 
KONSERVASI 

Rincian output ‘Perjanjian Kerja Sama 
Kemitraan Konservasi’ terwujud dalam dua komponen 
kegiatan yang terdiri dari : Fasilitasi pemberian akses 
kelola kepada masyarakat serta Pendampingan 
kelompok kemitraan.  
Fasilitasi pemberian akses kelola kepada masyarakat 

Dalam hal fasilitasi pemberian akses kelola 
kepada masyarakat, pada tahun 2017 s.d 2018 telah 
terjalin Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Konservasi 
bersama dua kelompok binaan di Desa Sempurna 
dengan total luas pemberian akses sebesar 100 ha. Pada 
tahun 2021 sedang berjalan rangkaian proses Perjanjian 
Kerja Sama Kemitraan bersama 1 kelompok binaan 
dengan rencana luas pemberian akses sebesar 274 ha. 

Melalui Perjanjian Kerja Sama yang telah terjalin 
pada tahun 2017 s.d 2018, sebanyak 32 orang anggota 
kelompok binaan diberikan ijin akses kelola berupa 
pemungutan hasil hutan bukan kayu di 100 ha zona 
tradisional Taman Nasional Gunung Palung. 
Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu mampu mendukung 
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kebutuhan ekonomi anggota kelompok melalui penjualan 
hasil kerajinan tangan.  

Melalui Perjanjian Kerja Sama yang akan dijalin 
pada tahun 2021, sebanyak 50 orang anggota kelompok 
binaan akan diberikan ijin akses kelola berupa 
pemungutan hasil penyadapan getah pohon karet di 274 
ha zona tradisional Taman Nasional Gunung Palung. 
Pemungutan hasil penyadapan karet telah menjadi mata 
pencaharian pokok sebagian besar masyarakat Desa 
Sempurna. 
Pendampingan Kelompok Kemitraan 
 Dalam hal pendampingan kelompok kemitraan, 
pada lima tahun durasi Perjanjian Kerja Sama bersama 
dua kelompok binaan di Desa Sempurna, telah dilakukan 
pendampingan kelompok di setiap tahun berjalan. 
Pendampingan yang dilakukan berupa fasilitasi : 
penyusunan Rencana Pelaksanaa Program, penyusunan 
Rencana Kerja Tahunan, dan Penguatan kelembagaan 
kelompok.  

Terhadap 1 kelompok binaan yang telah 
terbentuk dan akan melakukan Perjanjian Kerja Sama 
pada tahun 2021, telah dilakukan pendampingan berupa 
fasilitasi penguatan kelembagaan kelompok. Selain itu 
setelah terjalin Perjanjian Kerja Sama, akan dilanjutkan 
pendampingan berupa fasilitasi penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan.  
Seluruh kelompok kemitraan yang terbentuk telah dan 
akan memiliki rencana aksi yang pada akirnya akan 
mendukung peningkatan usaha kelompok. 
 
FASILITASI USAHA EKONOMI PRODUKTIF DI 
KAWASAN KONSERVASI 
 Rincian output ‘Fasilitasi Usaha Ekonomi 
Produktif di Kawasan Konservasi’ terwujud dalam dua 
komponen kegiatan yang terdiri dari : Bantuan usaha 
ekonomi produktif kelompok serta Peningkatan kapasitas 
kelompok desa binaan. 
Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan 
Konservasi 
 Dalam hal fasilitasi usaha ekonomi produktif di 
kawasan konservasi, terhadap dua kelompok kemitraan 
yang telah terbentuk dan menjalin Perjanjian Kerja Sama 
di tahun 2017 s.d 2018, telah diberikan bantuan usaha 
ekonomi produktif. Bantuan diberikan berupa belanja alat 
dan bahan pendukung usaha kerajinan hasil hutan bukan 
kayu serta alat dan bahan pendukung kegiatan pertanian 
organik dengan total nilai sebesar enam puluh juta rupiah. 
Melalui kegiatan ini kelompok kemitraan secara langsung 
memproleh modal pokok dalam usaha ekonomi produktif. 

Terhadap 1 kelompok kemitraan yang akan 
dijalin Perjanjian Kerja Sama pada tahun 2021, 
direncanakan akan diberikan skema bantuan yang sama 
(bentuk bantuan menyesuaikan dengan kebutuhan 
kelompok berdasarkan hasil penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan). 
Peningkatan kapasitas kelompok desa binaan 

Dalam hal peningkatan kapasitas kelompok 
desa binaan, terhadap dua kelompok kemitraan yang 
telah terbentuk dan menjalin Perjanjian Kerja Sama di 
tahun 2017 s.d 2018, telah diberikan pelatihan dengan 
pendampingan oleh tenaga profesional. Pelatihan 
dilakukan pada tahun 2018 berupa pelatihan menjahit 
dan pengkayaan variasi hasil anyaman oleh IDA Craft 
(salah satu badan usaha kerajinan tangan di kab. Kayong 
Utara) dengan alokasi biaya tidak kurang dari enam juta 
rupiah. Kegiatan ini mampu menambah nilai jual kerajinan 
tangan melalui peningkatan ragam hasil kerajinan yang 
dihasilkan. Melalui kegiatan ini pula akan meningkatkan 
kemampuan sistem kelola dalam meningkatkan kualitas 
produk. 

Terhadap 1 kelompok kemitraan yang akan 
dijalin Perjanjian Kerja Sama pada tahun 2021, 
direncanakan akan diberikan skema peningkatan 
kapasitas kelompok yang sama (bentuk peningkatan 
kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan kelompok 
berdasarkan hasil penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Program dan Rencana Kerja Tahunan). 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Tujuan Pengembangan Berkelanjutan / 
Sustainable Develpoment Goals (TPB/SDGs) sebagai 
sebuah rencana aksi global yang telah disepakati oleh 
para pemimpin dunia, telah memiliki skala ukuran yang 
jelas dalam setiap kegiatan yang mendukungnya. 
Termasuk atas kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan 
yang telah dilakukaan di tingkat tapak RPTN Sempurna, 
klaim nilai kontribusi dilakukan atas dasar analisa pada 
lembar penilaian / Scorecard SDGs. 

Klaim nilai kontribusi sesuai analisa lembar 
penilaian menunjukkan angka kontribusi sebesar 6,75. 
Nilai yang dihasilkan menunjukkan kontribusi tingkat 
tapak RPTN Sempurna pada Balai Tangupa terhadap 
SDGs bersifat sedang dalam berkontribusi atau agak 
responsif terhadap SDGs. 
…………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 
 
 
“Pada akhirnya, nilai tertinggi seorang insan konservasi 
berada perada keikhlasan hati menjaga alam lestari” 
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kebutuhan ekonomi anggota kelompok melalui penjualan 
hasil kerajinan tangan.  

Melalui Perjanjian Kerja Sama yang akan dijalin 
pada tahun 2021, sebanyak 50 orang anggota kelompok 
binaan akan diberikan ijin akses kelola berupa 
pemungutan hasil penyadapan getah pohon karet di 274 
ha zona tradisional Taman Nasional Gunung Palung. 
Pemungutan hasil penyadapan karet telah menjadi mata 
pencaharian pokok sebagian besar masyarakat Desa 
Sempurna. 
Pendampingan Kelompok Kemitraan 
 Dalam hal pendampingan kelompok kemitraan, 
pada lima tahun durasi Perjanjian Kerja Sama bersama 
dua kelompok binaan di Desa Sempurna, telah dilakukan 
pendampingan kelompok di setiap tahun berjalan. 
Pendampingan yang dilakukan berupa fasilitasi : 
penyusunan Rencana Pelaksanaa Program, penyusunan 
Rencana Kerja Tahunan, dan Penguatan kelembagaan 
kelompok.  

Terhadap 1 kelompok binaan yang telah 
terbentuk dan akan melakukan Perjanjian Kerja Sama 
pada tahun 2021, telah dilakukan pendampingan berupa 
fasilitasi penguatan kelembagaan kelompok. Selain itu 
setelah terjalin Perjanjian Kerja Sama, akan dilanjutkan 
pendampingan berupa fasilitasi penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan.  
Seluruh kelompok kemitraan yang terbentuk telah dan 
akan memiliki rencana aksi yang pada akirnya akan 
mendukung peningkatan usaha kelompok. 
 
FASILITASI USAHA EKONOMI PRODUKTIF DI 
KAWASAN KONSERVASI 
 Rincian output ‘Fasilitasi Usaha Ekonomi 
Produktif di Kawasan Konservasi’ terwujud dalam dua 
komponen kegiatan yang terdiri dari : Bantuan usaha 
ekonomi produktif kelompok serta Peningkatan kapasitas 
kelompok desa binaan. 
Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan 
Konservasi 
 Dalam hal fasilitasi usaha ekonomi produktif di 
kawasan konservasi, terhadap dua kelompok kemitraan 
yang telah terbentuk dan menjalin Perjanjian Kerja Sama 
di tahun 2017 s.d 2018, telah diberikan bantuan usaha 
ekonomi produktif. Bantuan diberikan berupa belanja alat 
dan bahan pendukung usaha kerajinan hasil hutan bukan 
kayu serta alat dan bahan pendukung kegiatan pertanian 
organik dengan total nilai sebesar enam puluh juta rupiah. 
Melalui kegiatan ini kelompok kemitraan secara langsung 
memproleh modal pokok dalam usaha ekonomi produktif. 

Terhadap 1 kelompok kemitraan yang akan 
dijalin Perjanjian Kerja Sama pada tahun 2021, 
direncanakan akan diberikan skema bantuan yang sama 
(bentuk bantuan menyesuaikan dengan kebutuhan 
kelompok berdasarkan hasil penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan). 
Peningkatan kapasitas kelompok desa binaan 

Dalam hal peningkatan kapasitas kelompok 
desa binaan, terhadap dua kelompok kemitraan yang 
telah terbentuk dan menjalin Perjanjian Kerja Sama di 
tahun 2017 s.d 2018, telah diberikan pelatihan dengan 
pendampingan oleh tenaga profesional. Pelatihan 
dilakukan pada tahun 2018 berupa pelatihan menjahit 
dan pengkayaan variasi hasil anyaman oleh IDA Craft 
(salah satu badan usaha kerajinan tangan di kab. Kayong 
Utara) dengan alokasi biaya tidak kurang dari enam juta 
rupiah. Kegiatan ini mampu menambah nilai jual kerajinan 
tangan melalui peningkatan ragam hasil kerajinan yang 
dihasilkan. Melalui kegiatan ini pula akan meningkatkan 
kemampuan sistem kelola dalam meningkatkan kualitas 
produk. 

Terhadap 1 kelompok kemitraan yang akan 
dijalin Perjanjian Kerja Sama pada tahun 2021, 
direncanakan akan diberikan skema peningkatan 
kapasitas kelompok yang sama (bentuk peningkatan 
kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan kelompok 
berdasarkan hasil penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Program dan Rencana Kerja Tahunan). 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Tujuan Pengembangan Berkelanjutan / 
Sustainable Develpoment Goals (TPB/SDGs) sebagai 
sebuah rencana aksi global yang telah disepakati oleh 
para pemimpin dunia, telah memiliki skala ukuran yang 
jelas dalam setiap kegiatan yang mendukungnya. 
Termasuk atas kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan 
yang telah dilakukaan di tingkat tapak RPTN Sempurna, 
klaim nilai kontribusi dilakukan atas dasar analisa pada 
lembar penilaian / Scorecard SDGs. 

Klaim nilai kontribusi sesuai analisa lembar 
penilaian menunjukkan angka kontribusi sebesar 6,75. 
Nilai yang dihasilkan menunjukkan kontribusi tingkat 
tapak RPTN Sempurna pada Balai Tangupa terhadap 
SDGs bersifat sedang dalam berkontribusi atau agak 
responsif terhadap SDGs. 
…………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 
 
 
“Pada akhirnya, nilai tertinggi seorang insan konservasi 
berada perada keikhlasan hati menjaga alam lestari” 

 

Scorecard SDGs RPTN Sempurna
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TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

Pembangunan berkelanjutan adalah impian dan 
tujuan dari bangsa Indonesia. Pembangunan yang 
dimaksud adalah kesatuan antara dimensi pembangunan 
sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta 
saling terkait. Indonesia telah menyepakati terbentuknya 
rencana besar pembangunan yang bernama yaitu Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable 
Development Goals (SDGs), sebagai rencana aksi global 
hingga 15 tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals adalah 
dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 
2016 sampai tahun 2030. TPB/SDGs pastinya akan 
menjadi salah satu target utama dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
tahun 2020-2024 dan tahun 2025-2030. Tujuan dari 
TPB/SDGs adalah menjaga peningkatan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, 
menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, 
menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan 
yang merata dan terlaksananya tata kelola yang mampu 
menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu 
generasi ke generasi seterusnya. 

Selama ini, pembangunan ekonomi menjadi 
headline/fokus utama dan ukuran capaian dari 
keberhasilan pembangunan di semua negara. Namun 
dampak terhadap lingkungan tidak diperhitungkan 
bahkan terabaikan. Kepedulian terhadap lingkungan 
akan muncul ketika masyarakat telah menjadi korban baik 
secara langsung maupun tidak langsung, seperti ekonomi 
menurun karena lahan dan airnya terkena polusi serta 
terjadinya bencana alam. Perkiraan terhadap dampak 
lingkungan juga perlu menjadi pemahaman pada setiap 
stakeholder, dan menerapkannya tidak hanya dalam 
perilaku ekonomi, namun juga perilaku sosial. 
Pembangunan sebelumnya menganggap bahwa 
penggunaan alam dan sumber daya yang ada di 
dalamnya dapat terus menerus dimanfaatkan, karena 
akan ada teknologi baru yang membantu mengatasi 
keterbatasan. Oleh karena itu, walaupun kebutuhan 
hidup semakin berkembang selaras dengan 
bertambahnya populasi, maka alam dan sumber daya di 
dalamnya masih digunakan seolah-olah tanpa batas. 
Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dan 
mengharuskan setiap sakeholder memiliki cara pandang 
yang sangat berbeda, karena sumber daya dan alam 
memiliki batas dan menjadi pembatas kehidupan di dunia. 
Bahwa dengan berkembangnya populasi manusia dan 
penggunaan alam dan isinya, pada saat ini sudah sampai 
pada titik di mana alam memiliki batas. 
 
KONTRIBUSI KEMENTERIAN LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK) UNTUK 
TPB/SDGS 

Lingkungan hidup menjadi unsur yang paling utama 
dalam tujuan pembangunan global. Dalam pembangunan 

berkelanjutan, lingkungan hidup menduduki posisi 
sentral, karena perubahan yang diperlukan dalam 
pembangunan berkelanjutan adalah menerapkan 
lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai 
pembatas kehidupan apabila manusia ingin menjalani 
kehidupan yang berkelanjutan. Lingkungan hidup dan 
Keanekaragaman Hayati tidak hanya diwakili oleh Goal 
yang berada di pilar lingkungan hidup di SDGs, namun 
menjaga lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati 
harus manjadi prinsip kegiatan untuk mencapai target 
dalam setiap Goals di SDGs. Pembangunan lingkungan 
hidup berkelanjutan bertujuan untuk menemukan pola 
pembangunan yang memanfaatkan lingkungan hidup 
untuk memberikan kehidupan untuk saat ini tanpa 
mengurangi kesempatan generasi mendatang untuk 
menggunakan lingkungan hidup bagi kesejahteraannya. 
Selain itu, di dalam pembangunan lingkungan hidup 
berkelanjutan berisi tentang bagaimana manusia 
berinteraksi dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk 
kesehateraannya. 

Untuk mencapai kontribusi TPB/SDGs, pembangunan 
lingkungan hidup dan Biodiversity diambil alih perannya 
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK). KLHK telah memantapkan tujuan untuk 
memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi 
yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber 
daya berada pada rentang populasi yang aman, serta 
secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya 
alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian 
nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 
Tahun 2017, KLHK mengemban peran dalam 
pencapaian 9 dari 17 Goals, yaitu: Goal 2. Tanpa 
kelaparan; Goal 3. Kehidupan sehat dan sejahtera; Goal 
6. Air bersih dan sanitasi yang layak; Goal 8. Pekerjaan 
layak dan pertumbuhan ekonomi; Goal 9. Industri, inovasi 
dan infrastruktur; Goal 11. Kota dan pemukiman yang 
berkelanjutan; Goal 12. Konsumsi dan produksi yang 
bertanggung jawab; Goal 13. Penanganan perubahan 
iklim; Goal 14. Ekosistem lautan dan Goal 15. Ekosistem 
daratan. Selanjutnya seiring berjalannya waktu, 
pengadaptasian dan pengkajian peranan KLHK dalam 
pencapaian TPB/SDGs mengalami sedikit perubahan. 
Dalam dokumen Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 
2015-2019, lampiran Peraturan Kepala Bappenas Nomor 
7 Tahun 2018, dicantumkan bahwa beberapa indikator 
kegiatan KLHK masuk ke dalam 7 Goals, diantaranya 
pada Goal 3. Kehidupan sehat dan sejahtera; Goal 6. Air 
bersih dan sanitasi layak; Goal 9. Industri, inovasi dan 
infrastruktur; Goal 11. Kota dan pemukiman berkelanjutan; 
Goal 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab; 
Goal 13. Penanganan perubahan iklim; dan Goal 
15. Ekosistem daratan. KLHK merupakan pemeran 
utama dalam pencapaian goal 12, 13, dan 15 dalam RAN 
TPB/SDGs dan juga membantu dalam peran untuk goal 6 
dan 11. 
 
SISTEM PENGELOLAAN DATA KAWASAN 
KONSERVASI 

Data dan informasi merupakan unsur penting untuk 
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TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

Pembangunan berkelanjutan adalah impian dan 
tujuan dari bangsa Indonesia. Pembangunan yang 
dimaksud adalah kesatuan antara dimensi pembangunan 
sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta 
saling terkait. Indonesia telah menyepakati terbentuknya 
rencana besar pembangunan yang bernama yaitu Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable 
Development Goals (SDGs), sebagai rencana aksi global 
hingga 15 tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals adalah 
dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 
2016 sampai tahun 2030. TPB/SDGs pastinya akan 
menjadi salah satu target utama dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
tahun 2020-2024 dan tahun 2025-2030. Tujuan dari 
TPB/SDGs adalah menjaga peningkatan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, 
menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, 
menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan 
yang merata dan terlaksananya tata kelola yang mampu 
menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu 
generasi ke generasi seterusnya. 

Selama ini, pembangunan ekonomi menjadi 
headline/fokus utama dan ukuran capaian dari 
keberhasilan pembangunan di semua negara. Namun 
dampak terhadap lingkungan tidak diperhitungkan 
bahkan terabaikan. Kepedulian terhadap lingkungan 
akan muncul ketika masyarakat telah menjadi korban baik 
secara langsung maupun tidak langsung, seperti ekonomi 
menurun karena lahan dan airnya terkena polusi serta 
terjadinya bencana alam. Perkiraan terhadap dampak 
lingkungan juga perlu menjadi pemahaman pada setiap 
stakeholder, dan menerapkannya tidak hanya dalam 
perilaku ekonomi, namun juga perilaku sosial. 
Pembangunan sebelumnya menganggap bahwa 
penggunaan alam dan sumber daya yang ada di 
dalamnya dapat terus menerus dimanfaatkan, karena 
akan ada teknologi baru yang membantu mengatasi 
keterbatasan. Oleh karena itu, walaupun kebutuhan 
hidup semakin berkembang selaras dengan 
bertambahnya populasi, maka alam dan sumber daya di 
dalamnya masih digunakan seolah-olah tanpa batas. 
Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dan 
mengharuskan setiap sakeholder memiliki cara pandang 
yang sangat berbeda, karena sumber daya dan alam 
memiliki batas dan menjadi pembatas kehidupan di dunia. 
Bahwa dengan berkembangnya populasi manusia dan 
penggunaan alam dan isinya, pada saat ini sudah sampai 
pada titik di mana alam memiliki batas. 
 
KONTRIBUSI KEMENTERIAN LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK) UNTUK 
TPB/SDGS 

Lingkungan hidup menjadi unsur yang paling utama 
dalam tujuan pembangunan global. Dalam pembangunan 

berkelanjutan, lingkungan hidup menduduki posisi 
sentral, karena perubahan yang diperlukan dalam 
pembangunan berkelanjutan adalah menerapkan 
lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai 
pembatas kehidupan apabila manusia ingin menjalani 
kehidupan yang berkelanjutan. Lingkungan hidup dan 
Keanekaragaman Hayati tidak hanya diwakili oleh Goal 
yang berada di pilar lingkungan hidup di SDGs, namun 
menjaga lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati 
harus manjadi prinsip kegiatan untuk mencapai target 
dalam setiap Goals di SDGs. Pembangunan lingkungan 
hidup berkelanjutan bertujuan untuk menemukan pola 
pembangunan yang memanfaatkan lingkungan hidup 
untuk memberikan kehidupan untuk saat ini tanpa 
mengurangi kesempatan generasi mendatang untuk 
menggunakan lingkungan hidup bagi kesejahteraannya. 
Selain itu, di dalam pembangunan lingkungan hidup 
berkelanjutan berisi tentang bagaimana manusia 
berinteraksi dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk 
kesehateraannya. 

Untuk mencapai kontribusi TPB/SDGs, pembangunan 
lingkungan hidup dan Biodiversity diambil alih perannya 
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK). KLHK telah memantapkan tujuan untuk 
memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi 
yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber 
daya berada pada rentang populasi yang aman, serta 
secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya 
alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian 
nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 
Tahun 2017, KLHK mengemban peran dalam 
pencapaian 9 dari 17 Goals, yaitu: Goal 2. Tanpa 
kelaparan; Goal 3. Kehidupan sehat dan sejahtera; Goal 
6. Air bersih dan sanitasi yang layak; Goal 8. Pekerjaan 
layak dan pertumbuhan ekonomi; Goal 9. Industri, inovasi 
dan infrastruktur; Goal 11. Kota dan pemukiman yang 
berkelanjutan; Goal 12. Konsumsi dan produksi yang 
bertanggung jawab; Goal 13. Penanganan perubahan 
iklim; Goal 14. Ekosistem lautan dan Goal 15. Ekosistem 
daratan. Selanjutnya seiring berjalannya waktu, 
pengadaptasian dan pengkajian peranan KLHK dalam 
pencapaian TPB/SDGs mengalami sedikit perubahan. 
Dalam dokumen Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 
2015-2019, lampiran Peraturan Kepala Bappenas Nomor 
7 Tahun 2018, dicantumkan bahwa beberapa indikator 
kegiatan KLHK masuk ke dalam 7 Goals, diantaranya 
pada Goal 3. Kehidupan sehat dan sejahtera; Goal 6. Air 
bersih dan sanitasi layak; Goal 9. Industri, inovasi dan 
infrastruktur; Goal 11. Kota dan pemukiman berkelanjutan; 
Goal 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab; 
Goal 13. Penanganan perubahan iklim; dan Goal 
15. Ekosistem daratan. KLHK merupakan pemeran 
utama dalam pencapaian goal 12, 13, dan 15 dalam RAN 
TPB/SDGs dan juga membantu dalam peran untuk goal 6 
dan 11. 
 
SISTEM PENGELOLAAN DATA KAWASAN 
KONSERVASI 

Data dan informasi merupakan unsur penting untuk 

mengetahui kondisi suatu kawasan konservasi. 
Pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan 
kawasan konservasi memerlukan basis data yang riil, 
lengkap, dapat dipertanggungjawabkan dan terkini. 
Kebutuhan informasi dan data menjadi penting untuk 
dapat menyusun rencana pengelolaan yang tepat 
sasaran sehingga berdampak pada terjaganya kelestarian 
kawasan. Untuk mendukung kerja-kerja harian dan 
pengambilan keputusan serta arahan bagi unit pelaksana 
teknis, KLHK memerlukan sistem informasi yang dinamis 
dan mudah diakses. SIM (Sistem informasi manajemen) 
tersebut dinamakan SITROOM, dimana di dalamnya 
mencakup informasi prioritas yang dibutuhkan dan 
menunjukkan tipologi kawasan mencakup potensi dan 
permasalahan di kawasan konservasi. Tipologi kawasan 
biasanya menjelaskan deskripsi kawasan yang bersifat 
komprehensif dengan hubungan-hubungan antara 
masyarakat dan kawasan yang akan melahirkan prioritas 
penyelesaian masalah dan pengembangan potensi. 

SIM adalah alat utama untuk pendekatan manajemen 
berbasis informasi yang lebih luas dan lebih baik. SIM 
menyediakan sarana bahwa informasi prioritas akan 
dikumpulkan dan dianalisis di tingkat UPT untuk 
pemantauan dan pengambilan keputusan tentang alokasi 
sumber daya. Sama pentingnya, sistem akan 
menyediakan tautan untuk memusatkan informasi dari 
UPT ke tingkat nasional untuk digunakan oleh para 
pengambil keputusan pembangunan kawasan konservasi 
yang berkelanjutan. SIM terintegrasi akan memberikan 
informasi prioritas mendekati waktu riil, dapat 
ditindaklanjuti oleh staf UPT dan staf KLHK, dan juga 
akan berkontribusi pada informasi yang diperlukan untuk 
mengembangkan penyelesaian masalah dan 
pengembangan potensi kawasan. Selain itu, hal penting 
lainnya adalah memastikan bahwa informasi prioritas 
responsif terhadap kebutuhan informasi dari semua 
pembuat keputusan yang relevan, baik itu di tingkat UPT, 
KSDAE dan juga di tingkat pusat KLHK. Data dan 
informasi ini perlu dibakukan dalam sebuah sistem basis 
data dan informasi yang mudah diakses dan 
berkelanjutan untuk semua unit pengelola. 

Kawasan Konservasi baik Taman Nasional maupun 
kawasan konservasi lainnya memerlukan sistem 
pengelolaan data yang baik, guna mengukur serta 
meningkatkan kinerja pengelolaan dalam mencapai 
tujuan-tujuan pengelolaan. Taman Nasional memiliki 
mandat untuk melaksanakan pengelolaan kawasan 
sesuai dengan Rencana Strategis KLHK yang dijabarkan 
lebih lanjut dalam Rencana Strategis KSDAE melalui 
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) maupun 
Rencana Pengelolaan jangka Panjang (RPJPn). 
Pengelolaan data dan memperbarui data kondisi kawasan 
merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan 
kawasan, karena dengan sistem informasi dan basis data 
yang baik dapat menjadi refleksi dan memberikan 
masukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan. 
Menjalankan pengelolaan data merupakan aspek yang 
penting dalam pengelolaan kawasan meskipun saat ini 
belum semua kawasan memiliki sistematika yang baku. 

Pengelolaan sistem informasi manajemen kawasan 
konservasi ini telah menjadi bagian dari Goal 12, 15 dan 
16 TPB/SDGs yang merupakan salah satu Kelompok Isu 
Strategis Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 
“Tata kelola sumber daya hutan (SDH) dan lingkungan 
hidup (LH) yang mantap”. Ditjen KSDAE melalui 
direktorat-direktorat di bawahnya sampai saat ini telah 
berupaya membangun basis data kawasan, seperti 
SIDAK dan SMART. Namun pada kenyataanya, kondisi 
saat ini masih belum tersedia data yang lengkap, 
berkualitas, dan terkini untuk semua kawasan. 

Dibutuhkan sebuah sistem basis data kawasan 
konservasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk 
setiap UPT sehingga sasaran TPB/SDGs akan tercapai. 
 
SISTEM INFORMASI TAMAN NASIONAL 
TANJUNG PUTING 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, 
aplikasi dan basis data secara daring (online) menjadi 
semakin penting untuk bisa memudahkan pengguna 
dalam mengakses, mengelola data dan informasi serta 
membuat capaian kinerja lebih menarik. Pengelolaan data 
dan informasi pada setiap instansi menjadikan kebutuhan 
pokok agar dapat menjadi bahan untuk membantu 
pimpinan menentukan keputusan maupun kebijakan 
dalam menyelesaikan beragam masalah di 
organisasinya. 

 

  

  
Sumber : Google Play Store, 2021 
 

Balai Taman Nasional Tanjung Puting (BTNTP) 
merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Ditjen KSDAE 
yang secara perannya memiliki tugas mengelola kawasan 
konservasi berupa Taman Nasional dengan sistem zonasi 
agar potensi yang ada di dalamnya dapat terjaga, 
termanfaatkan dan terlindungi secara baik dan lestari. 
Untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi 
yang efektif dan efisien, dibutuhkan alat bantu yang 
mudah, cepat, aman dan transparan dalam mengelola 
data informasi yang dapat menentukan arah 
kebijakan/prioritas pengelolaan kawasan konservasi ke 
depannya. Hal ini melatarbelakangi pembangunan sistem 
informasi di BTNTP yang mengintegrasikan beberapa 
sistem yaitu Tallysheet Kegiatan, Situation Room, 
Database Tematik Potensi Kawasan, Aplikasi Tata 
Persuratan, E-Simaksi, E-Ticketing dan Aplikasi Android. 

Untuk melakukan pengelolaan data, saat ini BTNTP 
telah mengembangkan sistem basis data “SITANPAN” 
(Sistem Informasi Taman Nasional Tanjung Puting). 
Sistem ini bisa diakses melalui aplikasi android dan 
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website. Untuk petugas BTNTP dapat menginput data 
tallysheet di aplikasi android SITANPAN dengan cara 
login terlebih dahulu. Ketika berada di lapangan dan 
terkendala sinyal, input data masih dapat dilakukan karena 
terdapat fasilitas untuk input data secara offline di aplikasi 
tersebut. Semantara itu, untuk masyarakat luar yang ingin 
melakukan kegiatan wisata alam atau memasuki 
kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dapat 
melakukan reservasi E-Ticketing dan E-Simaksi di 
aplikasi android SITANPAN. Cara mengaksesnya tidak 
perlu melakukan login terlebih dahulu dan langsung bisa 
input data administrasi. Aplikasi SITANPAN ini berbasis 

Android minimal 5.0 Lollipop dan dapat diunduh di Google 
Play Store dengan kata kunci “Sistem Informasi TN 
Tanjung Puting”. Beberapa kegiatan tersebut dapat 
dilakukan hanya pada satu alat sistem data yang 
terintegrasi, sehingga pengelolaan dan monitoring keluar 
masuk data akan cepat dan mudah dilakukan. Sebagai 
tambahan informasi bahwa sistem basis data SITANPAN 
ini baru dikembangkan dan diakses secara luas sejak akhir 
tahun 2020. Walaupun usianya masih muda namun 
manfaatnya sangat dirasakan oleh semua petugas 
BTNTP dan masyarakat luas sana. 

 
Data Tallysheet 
Menu Data Tallysheet adalah menu untuk memasukkan data-data tallysheet yang nantinya akan diolah dalam Situation 
Room. Berikut adalah tabel jenis tallysheet dan jenis-jenis data yang dibutuhkan pada setiap jenis tallysheet. 
 

Jenis Tallysheet Jenis Data yang 
Dibutuhkan 

Sumber Data 

Patroli Pengamanan Foto bukti, nama Patroli, investigasi, dan 

Kawasan petugas, lokasi (resort), kunjungan ke 
 titik koordinat, barang 

bukti, jumlah barang bukti, 
satuan barang bukti, barang 
temuan, 

masyarakat 

 jumlah barang temuan, 
satuan barang temuan, 
tersangka, jenis pelanggatan, 
tindakan 

 

 pengamanan, no spt, 
dan narasi 

 

Kebakaran Hutan Foto bukti, nama petugas, lokasi 
(resort), titik koordinat, luas, 
narasi 

Patroli, laporan masyarakat, dan 
groundcheck hotspot 

Perjumpaan Satwa Liar Foto bukti, nama petugas, lokasi 
(resort), 

Patroli, survey atau monitoring 
dan 

 titik koordinat, jenis 
satwa, kategori temuan 
(perjumpaan langsung, 
perangkap, kamera trap, feses, 
jejak), jumlah, 

penelitian 

 kegiatan saat 
perjumpaan, narasi 

 

Perjumpaan Tumbuhan Foto bukti, nama Patroli, survei atau 

Alam petugas, lokasi (resort), 
titik koordinat, jenis tumbuhan, 
jumlah, 

monitoring dan 
penelitian 

 kegiatan saat 
perjumpaan, narasi 

 

Kegiatan Rutin/lain-lain Foto bukti, nama 
petugas, lokasi (resort), 

Pemberdayaan 
masyarakat, koordinasi, 
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website. Untuk petugas BTNTP dapat menginput data 
tallysheet di aplikasi android SITANPAN dengan cara 
login terlebih dahulu. Ketika berada di lapangan dan 
terkendala sinyal, input data masih dapat dilakukan karena 
terdapat fasilitas untuk input data secara offline di aplikasi 
tersebut. Semantara itu, untuk masyarakat luar yang ingin 
melakukan kegiatan wisata alam atau memasuki 
kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dapat 
melakukan reservasi E-Ticketing dan E-Simaksi di 
aplikasi android SITANPAN. Cara mengaksesnya tidak 
perlu melakukan login terlebih dahulu dan langsung bisa 
input data administrasi. Aplikasi SITANPAN ini berbasis 

Android minimal 5.0 Lollipop dan dapat diunduh di Google 
Play Store dengan kata kunci “Sistem Informasi TN 
Tanjung Puting”. Beberapa kegiatan tersebut dapat 
dilakukan hanya pada satu alat sistem data yang 
terintegrasi, sehingga pengelolaan dan monitoring keluar 
masuk data akan cepat dan mudah dilakukan. Sebagai 
tambahan informasi bahwa sistem basis data SITANPAN 
ini baru dikembangkan dan diakses secara luas sejak akhir 
tahun 2020. Walaupun usianya masih muda namun 
manfaatnya sangat dirasakan oleh semua petugas 
BTNTP dan masyarakat luas sana. 

 
Data Tallysheet 
Menu Data Tallysheet adalah menu untuk memasukkan data-data tallysheet yang nantinya akan diolah dalam Situation 
Room. Berikut adalah tabel jenis tallysheet dan jenis-jenis data yang dibutuhkan pada setiap jenis tallysheet. 
 

Jenis Tallysheet Jenis Data yang 
Dibutuhkan 

Sumber Data 

Patroli Pengamanan Foto bukti, nama Patroli, investigasi, dan 

Kawasan petugas, lokasi (resort), kunjungan ke 
 titik koordinat, barang 

bukti, jumlah barang bukti, 
satuan barang bukti, barang 
temuan, 

masyarakat 

 jumlah barang temuan, 
satuan barang temuan, 
tersangka, jenis pelanggatan, 
tindakan 

 

 pengamanan, no spt, 
dan narasi 

 

Kebakaran Hutan Foto bukti, nama petugas, lokasi 
(resort), titik koordinat, luas, 
narasi 

Patroli, laporan masyarakat, dan 
groundcheck hotspot 

Perjumpaan Satwa Liar Foto bukti, nama petugas, lokasi 
(resort), 

Patroli, survey atau monitoring 
dan 

 titik koordinat, jenis 
satwa, kategori temuan 
(perjumpaan langsung, 
perangkap, kamera trap, feses, 
jejak), jumlah, 

penelitian 

 kegiatan saat 
perjumpaan, narasi 

 

Perjumpaan Tumbuhan Foto bukti, nama Patroli, survei atau 

Alam petugas, lokasi (resort), 
titik koordinat, jenis tumbuhan, 
jumlah, 

monitoring dan 
penelitian 

 kegiatan saat 
perjumpaan, narasi 

 

Kegiatan Rutin/lain-lain Foto bukti, nama 
petugas, lokasi (resort), 

Pemberdayaan 
masyarakat, koordinasi, 

 
 
 

Hasil Data Monitoring Patroli Pengamanan Kawasan per 
Bulan – Tahun 2021 

 
Sumber : Sistem Informasi TN Tanjung Puting, 2020 
 

Hasil Data Monitoring Perjumpaan Satwa Liar per Bulan 
– Tahun 2021 
Sumber : Sistem Informasi TN Tanjung Puting, 2020 
 

1. Database Tematik 
Menu Database Tematik berisi data dengan tema tertentu di Balai TN Tanjung Putting. Untuk menu-menu yang terdapat 
di dalam Data tematik adalah Monitoring Orangutan, Monitoring Bekantan, Monitoring Penyu dan kebakaran Hutan. Berikut 
adalah jenis data yang tertera di dalam SITANPAN: 
 
 

Jenis Database Tematik Jenis Data Sumber Data 
Monitoring Orangutan Waktu (tahun), jumlah Monitoring 

 populasi, presentase 
kenaikan/penurunan 
populasi, keterangan 

 

Monitoring Bekantan Waktu (tahun), jumlah populasi, 
presentase kenaikan/penurunan 
populasi, keterangan 

Monitoring 

Monitoring Penyu Waktu (tahun), nama resort, 
jumlah sarang, 

Monitoring 

 jumlah telur, jumlah 
penetasan berhasil, jumlah 
penetasan gagal, 
jumlah release 

 

Kebakaran Hutan Waktu (tahun), nama resort, 
jumlah hotspot, 

Patroli, laporan masyarakat, dan 

 jumlah karhut digitasi, 
jumlah karhut 
pemadaman 

groundcheck hotspot 

 

 
Data Monitoring Orangutan 
 
Sumber : Sistem Informasi TN Tanjung Puting, 2020 
Data Monitoring Bekantan 
 
 
 
 

 
 
Sumber : Sistem Informasi TN Tanjung Puting, 2020 
 

2. E-Simaksi 
Menu E-Simaksi digunakan untuk mengajukan 
permohonan izin masuk kawasan Taman Nasional 
Tanjung Puting secara online melalui aplikasi android 
SITANPAN. Di dalamnya terdapat prosedur yang harus 
dilakukan oleh pemohon untuk dapat mengajukan Izin 
Masuk Kawasan, Syarat Permohonan Izin Masuk 
Kawasan, Tarif Masuk Kawasan Konservasi dan 
Panduan Cara Pengisian Aplikasi Permohonan. 
Berikut adalah statistik E-Simaksi Taman Nasional 
Tanjung Puting Tahun 2021 
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Sumber : Sistem Informasi TN Tanjung Puting, 2020 
 

3. E-Ticketing 
Menu E-Ticketing berfungsi untuk memudahkan 
masyarakat untuk melakukan reservasi dan pembelian 
tiker masuk kawasan wisata Taman Nasional Tanjung 
Puting. Reservasi dilakukan seluruhnya melalui aplikasi 
android SITANPAN, kemudian dilakukan pembayaran 
melalui transfer ke bank serta konfirmasi pembayaran 
juga dilaksanakan secara online. Bukti pembayaran 
(kuitansi) yang diperoleh nantinya langsung ditukarkan 
menjadi tiket di loket masuk kawasan Taman Nasional 
Tanjung Puting. Diharapkan dengan semua proses yang 
telah disusun dapat mempermudah dan meningkatkan 
minat 
wisatawan untuk datang ke kawasan Taman Nasional 
Tanjung Puting. 
 
Berikut adalah statistik E-Ticketing Taman Nasional 
Tanjung Puting Tahun 2021 

 

 
 
 
 
 
Sumber : Sistem Informasi TN Tanjung Puting, 2020 
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Sumber : Sistem Informasi TN Tanjung Puting, 2020 
 

3. E-Ticketing 
Menu E-Ticketing berfungsi untuk memudahkan 
masyarakat untuk melakukan reservasi dan pembelian 
tiker masuk kawasan wisata Taman Nasional Tanjung 
Puting. Reservasi dilakukan seluruhnya melalui aplikasi 
android SITANPAN, kemudian dilakukan pembayaran 
melalui transfer ke bank serta konfirmasi pembayaran 
juga dilaksanakan secara online. Bukti pembayaran 
(kuitansi) yang diperoleh nantinya langsung ditukarkan 
menjadi tiket di loket masuk kawasan Taman Nasional 
Tanjung Puting. Diharapkan dengan semua proses yang 
telah disusun dapat mempermudah dan meningkatkan 
minat 
wisatawan untuk datang ke kawasan Taman Nasional 
Tanjung Puting. 
 
Berikut adalah statistik E-Ticketing Taman Nasional 
Tanjung Puting Tahun 2021 

 

 
 
 
 
 
Sumber : Sistem Informasi TN Tanjung Puting, 2020 
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KONTRIBUSI BALAI TAMAN NASIONAL WASUR KEPADA SUKU YEINAN 
 
 

Eka Heryadi 
 

 
MASYARAKAT HUTAN DI MATA UNDANG-
UNDANG 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya dalam pasal 37 ayat 1 disebutkan bahwa 
peran serta masyarakat dalam konservasi sumberdaya 
alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan 
oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya 
guna dan berhasil guna. Lebih lanjut Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan 
bahwa pengelolaan kawasan konservasi (Kawasan 
Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman 
Buru) diarahkan kepada pemanfaatan yang bersifat 
multifungsi, dengan memperhatikan aspek ekologis, 
ekonomi, sosial dan budaya, serta dengan melibatkan 
dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat sekitar 
kawasan konservasi. 

Taman Nasional (TN) Wasur telah ditetapkan dan 
dikukuhkan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan 
Menteri Kehutanan Nomor 2549/Menhut-VII/Kuh/2014 
pada tanggal 7 April 2014 sebagai Kawasan Hutan 
Taman Nasional Wasur dengan luasan area sebesar 
431.425,12 Ha. Potensi flora dan fauna, serta keunikan 
ekosistem di dalam kawasan TN Wasur sangat unik dan 
mempesona dikarenakan keanekaragaman hayati yang 
masih alami dan belum banyak kerusakan di dalamnya. 
Secara historis, masyarakat lokal sudah mendiami 
kawasan hutan Wasur sejak kawasan Wasur masih 
belum berstatus sebagai Taman Nasional, sehingga tidak 
heran jika di dalam kawasan TN Wasur terdapat satuan-
satuan pemukiman dan atau kampung-kampung 
masyarakat lokal yang sudah tersusun dan tertata secara 
administrasi maupun kehidupan sosial ekonominya. 
Disamping itu, terdapat juga masyarakat transmigrasi dan 
masyarakat lokal pendatang yang membangun tempat 
tinggal dan perkampungan di kawasan sekitar TN Wasur. 
Masyarakat lokal pendatang tersebut ada yang pernah 
tinggal di dalam kawasan TN Wasur, namun demi 
kepentingan dalam memperoleh kemudahan aksesibilitas 
dan mendapatkan kesejahteraan ekonomi, kependidikan, 
kesehatan, dan pelayanan keagamaan, akhirnya mereka 
keluar dari kawasan TN Wasur dan membangun 
perkampungan baru di luar kawasan TN Wasur yang 
berada di seberang sungai Maro. 

Beberapa masyarakat di sekitar kawasan TN Wasur 
ada yang masih memungut hasil hutan di dalam TN 
Wasur, namun ada juga masyarakat yang sudah tidak lagi 
memungut hasil hutan di dalam TN Wasur. Beberapa dari 
mereka telah menekuni usaha sebagai petani, peternak 
babi/sapi, pengolah ikan asin, pengusaha kios, dan buruh 
perkebunan. Masyarakat lokal yang masih mengambil 
hasil hutan di dalam TN Wasur melakukan aktivitasnya di 
wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona 
pemanfaatan. Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh 
mereka antara lain melakukan perburuan tradisional, 
memungut sagu, mengambil tumbuhan obat untuk 
pengobatan tradisional serta mengambil kayu untuk 
membuat perahu kayu dan memperbaiki rumah. 

Bila menengok isi dari Undang-Undang Nomor 5 dan 
Undang-Undang Nomor 41 tersebut, dengan melihat 
kondisi yang terjadi di masyarakat, maka program 

Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat sangat 
penting diselenggarakan oleh Balai Taman Nasional 
Wasur dalam rangka mengarahkan dan mendampingi 
masyarakat hutan agar dapat bersama-sama menjaga 
dan melestarikan sumberdaya alam di dalam TN Wasur 
dengan pemanfaatan yang lebih arif dan bijaksana. 
 
SUKU YEINAN DAN PERSEBARANNYA  
Suku Yeinan termasuk dalam sub suku Malind yang 
mendiami wilayah pantai Selatan Papua. Masyarakat 
suku Yeinan tersebar di 6 kampung di wilayah Kabupaten 
Merauke yaitu Kampung Tanas, Bupul, dan Kweel yang 
disebut Yei atas, serta Kampung Erambu, Toray dan Poo 
yang disebut Yei bawah (Pegan, 2017). Kampung 
Erambu, Toray, dan Poo merupakan kampung-kampung 
yang termasuk dalam binaan Balai Taman Nasional 
Wasur dimana terdapat marga-marga yang merupakan 
pemilik hak ulayat kawasan TN Wasur. 

Suku Yeinan berasal dari wilayah Papua Nugini, 
dahulu para leluhur mereka melakukan perjalanan ke 
arah barat, namun para leluhur menemukan halangan di 
tengah perjalanan mereka hingga kemudian para leluhur 
mencapai suatu tempat yang disebut Celuk. Dari Celuk 
kemudian para leluhur berpencar dan berhasil 
menempati wilayah di sekitar hulu dan di pertengahan 
sungai Maro, salah satunya Erambu (WWF, 2006). 

Beberapa marga yang hidup tersebar di sepanjang 
aliran anakan sungai Maro yang bernama sungai Barke, 
kemudian bergabung dengan marga Kabujai, Yapsai, dan 
Cogeljai yang bermukim di Belmon untuk membuat 
pemukiman baru yang bernama Yulambu. Namun 
beberapa tahun kemudian, marga-marga itu berpindah ke 
arah selatan dan membentuk Kampung Yelambu Baru 
yang kini dikenal dengan Kampung Erambu. 

Ada juga marga-marga yang hidup tersebar di sekitar 
Sungai Calutar, kemudian mereka membentuk 
pemukiman di suatu tempat yaitu Jejeruk. Beberapa 
tahun kemudian para marga tersebut bermigrasi ke 
tempat baru yang disebut Yawar. Faktor ketidakcocokan 
alam membuat marga-marga itu kembali lagi ke Jejeruk. 
Dari Jejeruk, mereka masih berpindah ke arah timur 
kemudian membentuk Kampung Arwar. Marga-marga 
yang bermukim di Kampung Arwar akhirnya berpindah 
lagi ke arah selatan dan membangun Kampung Trai yang 
kini dikenal sebagai Kampung Toray. 

Kelompok marga terakhir tersebar di sekitar wilayah 
Donggea dan Blandinkakayu, kemudian mereka 
bersepakat untuk berkumpul dan bermukim di Donggea. 
Pada kisaran tahun 1950, kelompok marga yang 
bermukim di Donggea tersebut kemudian bermigrasi ke 
arah timur dan membentuk Kampung Lama Polka. 
Sekitar 12 tahun kemudian, kelompok marga itu 
meninggalkan Kampung Lama Polka untuk membentuk 
kampung baru di sebelah selatan yang kini dikenal 
sebagai Kampung Poo (BRWA, 2021). 
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POTRET TIGA KAMPUNG SUKU YEI BAWAH 
Kampung Erambu dengan luas wilayah sebesar 

625,66 Km2 termasuk dalam wilayah administrasi Distrik 
Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Kampung 
Erambu memiliki obyek daya tarik wisata seperti wisata 
budaya suku Yeinan Erambu, wisata minat khusus 
birdwatching sepanjang aliran anakan sungai Maro, 
wisata memancing ikan dan susur sungai Maro dengan 
longboat. Akses jalan ke kampung Erambu sudah sangat 
baik karena sudah dilakukan pengaspalan ulang pada 
tahun 2016. Waktu yang dibutuhkan untuk menuju 
Kampung Erambu hanya sekitar 45 menit dari Distrik Sota 
dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. 
Kampung Erambu bersebelahan dengan Kampung 
Toray, sehingga ada beberapa warga kampung Erambu 
yang menikah dengan warga kampung Toray dan juga 
sebaliknya. Kampung Erambu termasuk salah satu 
kampung penyangga yang berada di sebelah utara 
kawasan TN Wasur yang dipisahkan oleh aliran anakan 
sungai Maro. 

 

 
 
Penduduk kampung Erambu berjumlah 563 jiwa 

dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 
306 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 257 jiwa 
(BPS, 2020). Sebagian besar taraf pendidikan penduduk 

kampung Erambu merupakan tamatan sekolah dasar, 
cukup sedikit yang mampu menuntaskan pendidikan 
hingga SMA maupun perguruan tinggi. Masyarakat 
Erambu didominasi oleh masyarakat suku Yeinan, 
sedangkan sisanya merupakan masyarakat pendatang 
seperti warga Nusa Tenggara, warga Jawa, warga 
Toraja, dan warga Ambon. Masyarakat Erambu memiliki 
mata pencaharian sebagai petani/pekebun dan 
penangkap ikan di sungai Maro. 

Kampung Toray dengan luas wilayah sebesar 493,71 
Km2 termasuk dalam wilayah administrasi Distrik Sota, 
Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Untuk menuju ke 
Kampung Toray dapat dijangkau dengan menggunakan 
kendaraan roda dua dan roda empat, dan bisa melalui 
sungai Maro dengan speedboat / longboat. Jenis 
komoditas masyarakat antara lain pisang, sagu, gambir, 
umbi-umbian, ikan kakap, nila, mujair, gabus dan udang 
air tawar. Jumlah penduduk kampung Toray sebanyak 
576 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 290 
jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 286 jiwa 
yang terdiri dari 3 RT dan 1 RW (BPS, 2020). 

Pendapatan masyarakat Toray cukup bervariatif dan 
fluktuatif tergantung dari mata pencahariannya. 
Pendapatan rata-rata pemilik usaha kios sekitar 
Rp.500.000,- hingga Rp.1.000.000,- per bulan. 
Pendapatan rata-rata pekerja bangunan atau buruh 
tukang tidak menentu tergantung ada tidaknya proyek 
pemerintah atau permintaan jasa pembangunan oleh 
pemborong dari Kota Merauke. Pendapatan rata-rata 
peternak juga tidak menentu, biasanya tergantung musim 
permintaan hewan ternak, seperti Hari Raya Idul Qurban, 
Idul Fitri, dan Natal. Sebagian besar pendidikan 
masyarakat adalah tamatan sekolah dasar, sedangkan 
yang mampu menamatkan pendidikan hingga jenjang 
SMA hanya beberapa puluh orang saja. Bahkan 
beberapa orang justru tidak bersekolah dan putus 
sekolah. Sebagian masyarakat masih menggunakan 
kayu sebagai bahan bakar untuk memasak. Kayu juga 
digunakan oleh masyarakat untuk membangun rumah 
papan sebagai tempat tinggalnya. 

 

 
 
Kampung Poo dengan luas wilayah sebesar 6 Km2 

termasuk dalam wilayah administrasi Distrik Jagebob, 
Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Kampung Poo 
memiliki obyek daya tarik wisata antara lain Wisata 
Rohani Patung Kristus Raja, wisata minat khusus 
birdwatching dan wisata pancing di sepanjang aliran 
anakan sungai Maro. Pengaspalan jalan pada tahun 2015 
telah memudahkan masyarakat untuk bepergian ke kota 
Merauke yang jaraknya sejauh 110 Km dari Balai 
Kampung Poo. Jumlah penduduk di kampung Poo 
sebanyak 526 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki 
sebanyak 260 jiwa dan perempuan sebanyak 266 jiwa 
yang terdiri dari 4 RT dan 2 RW (BPS, 2020).  

Orang Yeinan Poo dengan hasil 

Balai Kampung 

Balai Kampung Toray 
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POTRET TIGA KAMPUNG SUKU YEI BAWAH 
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Penduduk kampung Poo bermatapencaharian 
sebagai petani/pekebun, namun juga kerap menjaring 
ikan dan menjala udang air tawar di sepanjang aliran 
anakan sungai Maro. Lahan pekarangan masyarakat 
ditanami beberapa tumbuhan buah-buahan seperti pohon 
nangka, kelapa, pisang, jambu air, jambu mete, dan jeruk. 
Usaha perikanan tangkap lebih mendominasi sebagai 
kegiatan masyarakat di kampung Poo. Beberapa orang 
Yeinan Poo memiliki kemampuan berbahasa Jawa, hal itu 
dikarenakan mereka kerap berinteraksi dengan orang-
orang Jawa transmigran yang perkampungannya cukup 
dekat dengan Kampung Poo. Interaksi yang terjadi 
misalnya orang Yeinan Poo menjual hasil tangkapan ikan 
dari sungai kepada orang Jawa yang membuka kios atau 
toko dan interaksi lain yang terjadi antara keduanya 
akibat hubungan timbal balik dalam kehidupan sehari-
hari. 

Masyarakat Suku Yeinan sejatinya telah menyadari 
pentingnya menjaga hutan karena mereka telah 
merasakan dampak buruk dari perburuan yang 
melampaui batas dengan menggunakan senapan angin 
oleh oknum tertentu. Dampak buruk yang dirasakan oleh 
masyarakat suku Yeinan yaitu sulitnya menemukan 
satwa liar buruan di dalam hutan ketika mereka hendak 
melakukan perburuan secara tradisional. 
 
MERANGKUL DAN MEMBANGUN SUKU 
YEINAN 

Balai Taman Nasional Wasur sebagai pengelola 
kawasan Taman Nasional (TN) Wasur telah berusaha 
merangkul masyarakat suku Yeinan sejak awal ditunjuk 
sebagai Taman Nasional. Melalui peran para pejabat 
fungsional seperti Polisi Kehutanan, Penyuluh 
Kehutanan, dan Pengendali Ekosistem Hutan, mereka 

merangkul, membersamai, mendampingi, dan membagi 
ilmu pengetahuan kepada masyarakat suku Yeinan, baik 
yang berada di kampung Erambu, Toray, maupun Poo. 
Berawal dari sekedar melakukan anjangsana sembari 
memakan buah pinang dan sirih, para petugas TN Wasur 
mengawali percakapan dengan santai diiringi candaan 
khas Papua, setelah masyarakat merasa nyaman dan 
larut dalam suasana santai kekeluargaan, kemudian 
perlahan petugas memberikan sosialisasi dan 
penyuluhan mengenai dampak buruk membakar hutan, 
dampak buruk perburuan satwa liar dengan senapan 
angin, dan pemungutan hasil hutan kayu untuk tujuan 
komersial yang dilakukan di dalam kawasan TN Wasur. 
Penyuluhan tersebut menggunakan metode persuasif 
sembari mengajak masyarakat untuk berpikir dan 
membayangkan dampak-dampak buruk dari tindak 
pidana kehutanan itu di masa depan. Secara bertahap 
kemudian masyarakat diberikan informasi tentang aturan 
hukum positif sesuai undang-undang dan peraturan 
pemerintah yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku 
tindak pidana kehutanan. Metode penyuluhan dengan 
cara anjangsana dan non formal lebih disukai oleh 
masyarakat, karena petugas hadir seperti sahabat dan 
memberikan pengetahuan kepada mereka tanpa 
terkesan menggurui. 

 

 
 
Petugas TN Wasur juga melakukan kegiatan 

sosialisasi pendidikan cinta lingkungan untuk 
mengedukasi para pelajar yang bersekolah di 
perkampungan masyarakat suku Yeinan. Di kampung 
Erambu, Toray, dan Poo hanya terdapat 1 bangunan 
sekolah TK/PAUD dan 1 bangunan Sekolah Dasar yang 
biasanya dikelola oleh Yayasan Pendidikan dan 
Pelayanan Katholik (YPPK). Metode pedagogi dengan 
format suasana ceria dengan permainan edukatif menjadi 
cara yang tepat dan sesuai dalam menyampaikan pesan 
dan informasi mengenai urgensi menjaga lingkungan 
hidup dan kehutanan serta memperkenalkan peran dan 
fungsi dari keberadaan TN Wasur kepada anak-anak SD 
tersebut. Penggunaan alat peraga, layar terproyeksi, 
poster, dan foto-foto yang menggambarkan potret dari 
kondisi lingkungan serta kawasan TN Wasur mampu 
menarik perhatian anak-anak dalam menerima materi 
dari para petugas Taman Nasional Wasur. Indikator 
keberhasilan dalam penyampaian materi kepada anak-
anak SD adalah besarnya partisipasi anak-anak dalam 
menjawab pertanyaan dan kuis yang diberikan oleh 
petugas di penghujung acara kegiatan sosialisasi 
pendidikan cinta lingkungan. Bingkisan sederhana berisi 
alat tulis dan buku bagi anak-anak yang dapat menjawab 
pertanyaan dengan benar dan tepat akan membuat anak-
anak mengingat pesan dan materi yang telah 
disampaikan. Harapannya anak-anak tersebut dapat 

Patung Kristus Raja 

Kepala SPTN Wilayah 1 Agrindo berkunjung ke Resort Wanggo 

Balai Kampung Poo 
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menceritakan dan menyampaikan pesan-pesan dari 
petugas TN Wasur kepada kedua orangtua mereka. 

 

 
 
Balai Taman Nasional Wasur juga telah merangkul 

dan melibatkan masyarakat suku Yeinan untuk 
berpartisipasi aktif dalam tugas pengamanan kawasan 
Taman Nasional Wasur. Masyarakat suku Yeinan yang 
terlibat aktif dalam tindak pengamanan kawasan TN 
Wasur disebut sebagai Masyarakat Mitra Polisi 
Kehutanan (MMP). Di setiap wilayah resort terdapat 
sekitar 1 hingga 2 orang suku Yeinan yang dipilih sebagai 
MMP. Orang Yeinan yang dipilih sebagai MMP 
merupakan tokoh adat, pemilik hak ulayat di dalam 
kawasan TN Wasur, dan mengenal cukup baik kondisi 
medan di wilayah ulayatnya. Balai TN Wasur juga 
memberikan insentif bagi para MMP agar terjamin 
kesejahteraannya dan selalu bersemangat dalam 
melaksanakan tugas sehari-hari sebagai MMP Balai TN 
Wasur. 

Dalam rangka kegiatan pengawetan tumbuhan dan 
satwa endemik, masyarakat suku Yeinan juga dilibatkan 
bersama para petugas TN Wasur seperti dalam kegiatan 
Inventarisasi dan Monitoring Burung Cenderawasih, 
Kanguru, Kasuari, dan satwa endemik lainnya. Kegiatan 
Pembinaan Habitat Satwa-Satwa Endemik juga sangat 
memerlukan peran aktif dari masyarakat suku Yeinan, 
karena masyarakat yang paling mengerti dan memahami 
kondisi faktual di dalam kawasan TN Wasur dan mereka 
yang paling sering keluar masuk hutan yang merupakan 
hak ulayat miliknya. Masyarakat bisa menjadi sumber 
informasi pendahuluan bagi petugas untuk dijadikan 
pertimbangan sebelum melakukan kegiatan-kegiatan 
survei ke dalam hutan. Informasi pendahuluan mengenai 
perjumpaan dan jumlah satwa yang kerap dijumpai oleh 
masyarakat akan menjadi data pembanding setelah 
dilakukannya kegiatan inventarisasi maupun monitoring 
terhadap satwa-satwa endemik tersebut. Dalam kegiatan 
tersebut biasanya masyarakat suku Yeinan mendapat 
tugas sebagai penunjuk dan pembuka jalan serta 
memberikan informasi penting lainnya kepada petugas 
selama kegiatan survei berlangsung. 

 

 
Puncak dari kegiatan yang melibatkan masyarakat 

suku Yeinan adalah kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat, sedangkan tahap lebih lanjut disebut 
kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif 
Masyarakat. Dalam kegiatan ini, Balai TN Wasur melalui 
petugas Penyuluh Kehutanan memberikan arahan dan 
kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan 
kebutuhan mereka yang dituangkan dalam proposal 
permohonan bantuan kepada Balai TN Wasur. Penyuluh 
Kehutanan yang merupakan Pendamping bagi 
masyarakat bertugas membimbing dan mendampingi 
masyarakat dari tahap pembentukan kelompok, 
penetapan kelompok usaha masyarakat, pengurusan 
administrasi kelompok, penetapan kebutuhan kelompok, 
penyusunan proposal, pembukaan rekening kelompok, 
pencairan dana bantuan kelompok, hingga belanja 
kebutuhan kelompok sesuai yang tertulis di dalam 
proposal permohonan bantuan oleh kelompok tersebut. 
Masyarakat suku Yeinan yang memiliki sumber 
penghidupan di sepanjang anakan sungai Maro selalu 
membutuhkan bantuan peralatan tangkap perikanan 
yang ramah lingkungan. Balai TN Wasur memiliki aturan 
tegas untuk tidak mengizinkan penggunaan peralatan 
tangkap perikanan yang berbahaya bagi masyarakat dan 
lingkungannya, seperti penggunaan alat strum dengan 
accu, bahan peledak, dan peralatan lain yang dianggap 
tidak ramah lingkungan. 

 

Sosialisasi oleh petugas Balai TN Wasur di SD YPPK Kampung 
Polhut bersama dengan MMP 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Balai Taman Nasional Wasur telah memenuhi empat 

fungsi yaitu fungsi pengawetan, fungsi pengamanan, 
fungsi pendidikan, dan fungsi pemanfaatan sejak ditunjuk 
dan dikukuhkan sebagai kawasan Taman Nasional 
Wasur. Masyarakat Suku Yeinan sebagai salah satu dari 
empat suku pemilik ulayat di dalam kawasan Taman 
Nasional Wasur telah memperoleh pendampingan dan 
peran dalam upaya bersama-sama menjaga keutuhan 
dan kelestarian keanekaragaman hayati yang terkandung 
di dalam kawasan Taman Nasional Wasur. 

Balai Taman Nasional Wasur diharapkan dapat terus 
menjalin komunikasi dan kerjasama dengan para pihak 
terutama masyarakat suku Yeinan serta masyarakat suku 
yang lain agar program-program pembangunan dari 
pemerintah pusat yang dititipkan kepada Balai Taman 
Nasional Wasur dapat dilaksanakan dengan baik dan 
lancar dengan tetap menggandeng dan memberi peran 
kepada masyarakat suku Yeinan dan masyarakat suku 
yang lain sebagai benteng pertama dalam 
mempertahankan kelestarian plasma nutfah dalam 
kawasan TN Wasur untuk diwariskan bagi anak cucu 
mereka di masa mendatang. 
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PARADISE OF BIODIVERSITY 
Dari sekian banyak taman nasional yang ada di 

seluruh Indonesia, Taman Nasional Gunung Palung 
(Tanagupa) mempunyai tipe ekosistem yang dapat 
dikatakan sebagai salah satu taman nasional terlengkap 
di Indonesia. Kawasan ini menjadi tempat hidup sekitar 
2.200 ekor orangutan dan merupakan salah satu 
kawasan pelestarian alam yang memiliki 
keanekaragaman hayati bernilai tinggi dan berbagai tipe 
ekosistem antara lain hutan mangrove, hutan rawa, 
hutan rawa gambut, hutan rawa ait tawar, hutan tropika 
dan hutan pegunungan yang selalu ditutupi kabut. 
Berada pada ketinggian 0 sampai 1.116 mdpl, taman ini 
resmi berdiri tahun 1990. 

Tanagupa merupakan satu-satunya kawasan 
hutan tropika Dipterocarpus yang terbaik dan terluas di 
Kalimantan. Sekitar 65 persen kawasan masih berupa 
hutan primer yang tidak terganggu aktivitas manusia dan 
memiliki banyak komunitas tumbuhan dan satwa liar. 
Keunikan tersebut membuat kawasan ini layak untuk 
dikunjungi. Disini terdapat obyek wisata unggulan yaitu 
Lubuk Baji, Batu Barat, Riam Berasap dan Bukit 
Peramas, serta yang sekarang akan dikembangkan 
adalah wisata terbatas berbasis penelitian di Stasiun 
Penelitian Cabang Panti. 

Kawasan Tanagupa berada di wilayah 
Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Untuk 
Kabupaten Ketapang meliputi Kecamatan Sei Laur, 
Kecamatan Nanga Tayap dan Kecamatan Matan Hilir 
Utara. Sedangkan Kabupaten Kayong Utara meliputi 
Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Simpang Hilir. 
Luas kawasan taman nasional ini mencapai 108.043,90 
hektare, berdasarkan penetapan terbaru dari 
Kementerian Kehutanan pada tahun 2014.  

Kawasan konservasi ini juga berbatasan 
dengan 23 desa, sebanyak 17 desa berbatasan 
langsung dengan kawasan taman nasional, dimana 14 
desa berada di Kabupaten Kayong Utara dan 3 desa 
berada di Kabupaten Ketapang. Sekitar 75% 
masyarakat di sekitar Tanagupa bermata pencaharian 
dibidang pertanian (land base activities) sehingga 
memerlukan lahan berkegiatan sehari-hari. Namun, 
hampir 30% dari masyarakat yang berkecimpung di 
bidang pertanian itu adalah buruh tani yang tidak 
mempunyai lahan garapan dan tergantung pada lahan 
orang lain dengan tingkat ekonomi yang masih rendah. 

 

 
Foto. Lanskap Kota Sukadana dari Bukit Mandale, 

Kawasan Tanagupa 
 

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang 
demikian menimbulkan berbagai permasalahan yang 
merupakan tekanan terhadap kawasan dan sumber 
daya alam Tanagupa, diantaranya: perambahan 
terhadap kawasan, illegal logging dan perburuan satwa 
liar. Sebagian kegiatan tersebut disebabkan oleh 
kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ketentuan-
ketentuan yang berkaitan dengan taman nasional. 
Namun disisi lain, disebabkan oleh terbatasnya alternatif 
pendapatan untuk pemenuhan dasar mereka sehari-
hari. 

Berdasarkan hasil prediksi bahwa semua 
kejadian yang mengancam kelestarian kawasan Taman 
Nasional Gunung Palung disebabkan oleh masyarakat 
sekitar kawasan, oleh sebab itu target Tanagupa adalah 
mengelola masyarakat sekitar kawasan taman nasional 
dengan terlibat pada kegiatan pengelolaan kawasan 
Taman Nasional Gunung Palung dengan cara 
pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan 
masyarakat dilakukan di 17 desa yang berbatasan 
langsung dengan kawasan dengan 20 orang fasilitator 
yang merupakan staff Balai Taman Nasional Gunung 
Palung.  

Tujuan dari kegiatan pemberdayaan 
masyarakat di Taman Nasioanal Gunung Palung adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian 
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga 
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat sekitar 
kawasan dan menjaga kawasan Taman Nasional 
Gunung Palung serta pembangunan yang inklusif dan 
terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga kualitas 
kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, 
dan ini merupakan tujuan dari pembangunan 
berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) . 
 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu 
proses untuk memperoleh atau memberikan daya, 
kekuatan atau kemampuan kepada individu dan 
masyarakat yang lemah agar mereka dapat 
mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan 
dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus 
mencari solusi alternatif pemecahannya dengan 
mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki 
secara mandiri. 

Menurut Ari Wibawanto, selaku Kepala Balai 
Taman Nasional Gunung Palung, konservasi sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya akan sia-sia bila hal 
tersebut tidak di sertai dengan adanya dukungan 
masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ini dapat meliputi 
peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat 
dalam mengelola sumber daya alam hayati tersebut, 
sehingga Taman Nasional Gunung Palung perlu 
mendesain proses belajar atau dengan kata lain, dalam 
setiap upaya pemberdayaan harus terkandung upaya-
upaya pembelajaran. Dalam kaitan ini, keberhasilan 
pemberdayaan masyarakat di Taman Nasional Gunung 
Palung tidak diukur dari seberapa banyak ajaran yang 
disampaikan, tetapi seberapa jauh terjadi proses belajar 
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bersama yang dialogis, yang mampu menumbuhkan 
kesadaran (sikap), pengetahuan dan keterampilan 
“baru” yang mampu mengubah perilaku kelompok 
sasaran kearah kegiatan dan kehidupan yang lebih 
mensejahterakan setiap individu, keluarga dan 
masyarakatnya. Jadi pendidikan dalam pembelajaran 
adalah proses belajar bersama antara fasilitator dan 
masyarakat binaannya.  

Dengan proses belajar diharapkan akan terjadi 
proses mengamati dan meniru perilaku, membentuk 
sikap, serta mempengaruhi reaksi orang lain dalam 
proses belajar. Secara sederhana, maka pola 
pemberdayaan yang dilakukan di Tanagupa adalah 
dengan memperkuat modal sumberdaya di satu sisi dan 
pelaku pemberdayaan/fasilitator di sisi lain. Keduanya 
harus dimediasi oleh proses pemberdayaan hingga 
dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat. 
 

 
 
Dari hal tersebut diatas Tanagupa mencari solusi 
bagaimana peran kemampuan pelaku pemberdayaan 
akan efektif jika dimediasi dengan proses yang 
mengiringi pemberdayaan masyarakat. Proses 
pemberdayaan yang terjadi pada masyarakat desa 
sekitar Taman Nasional Gunung Palung berpengaruh 
secara signifikan terhadap keberdayaan masyarakat. 
Proses pemberdayaan ini ditandai adanya kemampuan 
masyarakat dalam membuat analisis masalah, 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi suatu program 
pemberdayaan. Peran fasilitator Tanagupa perlu 
diperbaiki dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan 
agar dapat member dukungan dalam memperlancar 
keberhasilan pemberdayaan, sehingga dapat 
meningkatkan kemandirian masyarakat berkelanjutan. 
Agar pemberdayaan yang dilakukan dapat 
meningkatkan keberdayaan masyarakat sekitar kawasan 
Taman Nasional Gunung Palung secara berkelanjutan 
sehingga Sustinable Development Goals (SDGs) nya 
tercapai, maka perlu dikembangkan strategi sebagai 
berikut : 
a. Pengembangan keterampilan fasilitator, karena 

peran fasilitator di masyarakat menjadi landasan 
mengembangkan pemberdayaan dan menjadi 
mediasi peningkatan keberdayaan masyarakat. Oleh 
karena itu sharing pengetahuan antar fasilitator 
menjadi syarat untuk dapat meningkatkan kreativitas 
dan inovasi. 

b. Menyempurnakan proses pemberdayaan dengan 
meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam tahap 
proses pemberdayaan. 

c. Melakukan mobilisasi dan peningkatan swadaya 
yang bertumpu pada kekuatan masyarakat 
sendiri/kelompok sasaran (self-reliant development). 
Kenyataan banyak sekali bentuk kemampuan yang 
bisa diswadayakan oleh masyarakat misalnya : 
tenaga, ide, pemikiran, uang dan kepemilikan ( tanah 
dan harta lainnya) 

d. Mengembangkan metode pendampingan yang 
kontruktif dan berkesinambungan. Program 
pendampingan yang dikontruksi bersama oleh 
semua pihak sehingga dapat dipastikan bahwa 
antara satu bentuk pembinaan dengan bentuk yang 

lainnya akan saling mendukung dan 
berkesinambungan. 

e. Pelaksana kegiatan berlangsung secara bertahap. 
Untuk tahap kegiatan dilakukan bersama antara 
fasilitator Tanagupa dan masyarakat. Fasilitator 
dapat menggabungkan antara waktu yang tersedia 
bagi program dan yang tersedia bagi masyarakat. 

f. Seluruh unsur stekholder harus konsisten terhadap 
pola kerja pemberdayaan. Pola ini harus dibedakan 
dengan pola kerja pada pembangunan fisik. 
Pemberdayaan adalah untuk kepentingan manusia 
seuntuhnya. Oleh karena itu pola dan cara kerja 
harus mampu menyentuh kepada seluruh 
kepentingan masyarakat. 

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh 
Taman Nasional Gunung Palung ada dua kategori, 
yaitu pengembangan usaha ekonomi untuk yang di 
luar kawasan dan kemitraan konservasi untuk 
kegiatan pemberdayaan yang berada di dalam 
kawasan dan sudah dilakukan oleh masyarakat 
sekitar kawasan secara turun temurun. 

 
KEMITRAAN KONSERVASI 

Konflik taman nasional dengan masyarakat 
sekitar kawasan sudah lama berlangsung, dari tahun ke 
tahun, dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan 
berikutnya, konflik tenurial yang kronis ini sedang 
menuju pada penyelesaian yang saling menguntungkan 
parapihak. Kemitraan konservasi (2019) adalah salah 
satu kebijakan baru Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) yang bertujuan meredakan sengketa 
pemanfaatan lahan hutan di kawasan hutan fungsi 
konservasi. 

Baru-baru ini Pemerintah menerbitkan 
peraturan baru tentang pengelolaan kawasan konservasi 
untuk mengurangi konflik antara masyarakat desa hutan 
dengan pengelola konservasi hutan. Peraturan 
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Ekosistem-Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk 
Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka 
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 
(P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018) bertujuan untuk 
mewadahi kegiatan pemberdayaan dan kerjasama 
masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi 
yang kemudian dikenal dengan istilah Kemitraan 
Konservasi. 

Kemitraan konservasi dalam implementasinya 
terbagi menjadi 2 jenis kegiatan utama, yaitu kemitraan 
konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat 
setempat dan kemitraan konservasi dalam rangka 
pemulihan ekosistem. Bentuk kemitraan konservasi 
yang diterapkan di kawasan Taman Nasional Gunung 
Palung adalah dalam rangka pemberian akses 
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang 
pelaksanaannya difasilitasi oleh Balai Taman Nasional 
Gunung Palung dan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan. Adapun lokasi 
kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat setempat diarahkan pada zona/blok 
tradisional dengan mempertimbangkan aksesibilitas, 
tingkat kesejahteraan masyarakat, dan potensi sumber 
daya hutan non-kayu yang tidak dilindungi. Dan sebelum 
melakukan kegiatan kemitraan konservasi dengan 
kelompok, dilakukan terlebih dahulu kegiatan 
kesepakatan konservasi antara desa binaan dengan 
Balai Taman Nasional Gunung Palung. 

Mitra konservasi untuk kemitraan konsevasi 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat dapat berupa 
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perseorangan masyarakat, kelompok masyarakat 
dan/atau pemerintah desa. Adapun persyaratan bagi 
perseorangan atau kelompok masyarakat yang harus 
dimiliki sebagai calon mitra adalah sebagai berikut: 
1. Kartu tanda penduduk/ surat domisili/ atau surat 

dari pihak berwenang yang membuktikan bahwa 
yang bersangkutan tinggal di sekitar KSA/KPA; 

2. Bagi mitra yang berasal dari lintas desa, diberikan 
keterangan oleh camat atau lembaga adat 
setempat; 

3. Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung 
pada KSA dan/atau KPA; 

4. Mempunyai potensi pengembangan usaha padat 
karya secara berkelanjutan; dan atau 

5. Berbentuk kelompok masyarakat setempat. 
Dalam menjalankan kemitraan konservasi 

dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat, 
mitra konservasi berhak untuk mendapatkan akses 
pemungutan hasil hutan non kayu serta mendapatkan 
fasilitas pembentukan kelompok dan penguatan 
kelembagaan kelompok.  Adapun kewajiban mitra 
konservasi diantaranya, yaitu menaati kesepakatan 
dalam perjanjian kerja sama, 
mengembangbiakkan/melakukan budidaya HHKBK yang 
dipungut di dalam atau di luar kawasan melalui 
pengembangan kebun bibit kelompok, tidak menebang 
pohon, menjaga areal kemitraan dari kebakaran, 
perburuan, penyerobotan lahan, penambangan dan 
gangguan lain dari pihak luar, serta melaporkan setiap 
gangguan terhadap kawasan di dalam dan sekitar area 
kemitraan kepada Balai Taman Nasional Gunung 
Palung. Dalam mendukung kegiatan kemitraan, Balai 
Taman Nasional Gunung Palung menyediakan tenaga 
pendamping kegiatan kemitraan konservasi. 

Kemitraan konservasi dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat setempat dilaksanakan 
melalui 4 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap usulan 
rencana kegiatan, tahap penilaian dan persetujuan, dan 
tahap perumusan dan penandatanganan. Tahap 
persiapan meliputi inventarisasi dan identifikasi 
karakteristik lokasi, penentuan dan penetapan arah 
pengelolaan dan pemanfaatan, pengkajian karakteristik 
lokasi, memfasilitasi pembentukan kelompok dan 
penguatan kelembagaan kelompok. Pada tahap usulan 
rencana kegiatan, calon mitra dalam mengajukan usulan 
rencana kegiatan memuat organisasi kelompok 
masyarakat, lokasi dilengkapi peta lokasi, jenis yang 
dimanfaatkan, dan waktu pemanfaatan. Dalam hal 
usulan memenuhi syarat Balai Taman Nasional Gunung 
Palung menerbitkan persetujuan. Usulan yang telah 
disetujui, dirumuskan dan dituangkan dalam perjanjian 
kerja sama yang ditandatangani oleh Kepala Balai 
Taman Nasional Gunung Palung dengan kelompok 
masyarakat dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal. 
Kerja sama dengan jangka waktu sampai 5 tahun 
ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Program sepanjang jangka pelaksanaan 
kerja sama dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan 
setiap tahunnya. Waktu kerja sama dapat diperpanjang 
berdasarkan hasil evaluasi. 

Kegiatan kemitraan konservasi di Kabupaten 
Kayong Utara sudah dilakukan di 6 desa dari 8 desa 
yang mempunyai zona tradisional. Dari ke enam desa 
tersebut salah satunya adalah desa Gunung Sembilan 
Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Desa 
ini sudah melakukan kegiatan kesepakatan konservasi 
dan kemitraan konservasi. 

 

GUNUNG SEMBILAN, MERAWAT KAWASAN 
MENDULANG RUPIAH 
 

 
Foto. Lanskap di Desa Gunung Sembilan 

 
Gunung sembilan bukan sekedar nama desa, 

memiliki makna yang dalam bagi penduduknya karena 
punya cerita. Disana bertaut nuansa religi, budaya, 
kearifan lokal dan konservasi menyatu dalam kehidupan 
penduduk dan alamnya. Desa ini memang termasuk 
desa terkecil dibandingkan desa lain di Kecamatan 
Sukadana, namun ternyata punya potensi yang luar 
biasa. 

Desa Gunung Sembilan berjarak kurang lebih 3 
kilometer dari pusat ibukota Kabupaten Kayong Utara, 
Sukadana. Desa ini mempunyai 3 dusun yaitu Dusun 
Nirmala, Dusun Tambak Rawang dan Dusun Sebadal. 
Disaat memasuki desa ini kita akan dimanjakan oleh 
sapaan ramah para penduduknya, alamnya yang 
terbentang indah, disebelah kiri di saat memasuki desa 
ini kita akan melihat mangrove dengan berbagai potensi 
yang ada dan di sebelah kanan gugusan bukit yang 
masuk kawasan Taman Nasional Gunung Palung  
dengan berbagai potensi yang ada di dalamnya. 

Dusun Nirmala memiliki potensi religi yaitu 
Makan Ratu Nirmala yang berasal dari Jawa dan Makam 
Ratu Soraya yang berasal dari Brunei Darussalam. Di 
Dusun Nirmala ini juga ada Pantai Mak Senik dan Mak 
Ukun yang berpanorama indah membetang dengan 
ukiran bebatuan yang ada di sepanjang pantai. Pantai ini 
bisa dijadikan pantai yang memberikan kesan eksklusif 
bagi pengunjungnya.Dusun lainnya, Tambak Rawang, 
merupakan kampung tua dan merupakan asal muasal 
Suku Dayak yang ada di Ketapang. Dusun ini 
mempunyai ciri khas berupa hamparan sawah yang luas 
yang berada di belakang perumahan penduduk yang 
berbatas langsung dengan kawasan Tanagupa. Di 
dusun inilah Kantor Balai desa Gunung Sembilan 
berlokasi. 

Dusun Sebadal merupakan dusun yang 
letaknya paling ujung dan berbatasan dengan Kampung 
Batu Tritip, kampung yang berada di dalam kawasan 
Tanagupa, yang telah ada sebelum kawasan konservasi 
itu ditetapkan. Di dusun inilah terdapat Pantai Mutiara 
yang sering didatangi masyarakat dari Kabupaten 
Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. 

Di dusun ini juga terdapat destinasi wisata yang 
berada di dalam kawasan Tanagupa yaitu Bukit 
Mandale. Memerlukan waktu satu jam setengah untuk 
sampai puncak bukit itu. Sensasi wisata alam lain yang 
menarik adalah keanakaragaman hayati dimana 
terdapat berbagai jenis satwa endemik yaitu orang utan, 
enggang, owa, kelasi dan berbagai jenis tanaman 
Dipterocarpace dan berbagai jenis tanaman yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Gunung Sembilan 
seperti durian, kopi, jengkol, langsat, manggis dan 
pisang. Dalam pemanfaatannya di Dusun Sebadal ini 
ada 2 kelompok yang  memanfaatkan HHBK, yaitu 
Kelompok Kemitraan Mutiara yang dibentuk pada tahun 
2020 dan Kelompok Bukit Mandale pada tahun 2021. 
Kelompok Mutiara terdiri dari 41 orang anggotanya dan 
kelompok Bukit Mandale terdiri dari 42 orang anggota. 
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perseorangan masyarakat, kelompok masyarakat 
dan/atau pemerintah desa. Adapun persyaratan bagi 
perseorangan atau kelompok masyarakat yang harus 
dimiliki sebagai calon mitra adalah sebagai berikut: 
1. Kartu tanda penduduk/ surat domisili/ atau surat 

dari pihak berwenang yang membuktikan bahwa 
yang bersangkutan tinggal di sekitar KSA/KPA; 

2. Bagi mitra yang berasal dari lintas desa, diberikan 
keterangan oleh camat atau lembaga adat 
setempat; 

3. Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung 
pada KSA dan/atau KPA; 

4. Mempunyai potensi pengembangan usaha padat 
karya secara berkelanjutan; dan atau 

5. Berbentuk kelompok masyarakat setempat. 
Dalam menjalankan kemitraan konservasi 

dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat, 
mitra konservasi berhak untuk mendapatkan akses 
pemungutan hasil hutan non kayu serta mendapatkan 
fasilitas pembentukan kelompok dan penguatan 
kelembagaan kelompok.  Adapun kewajiban mitra 
konservasi diantaranya, yaitu menaati kesepakatan 
dalam perjanjian kerja sama, 
mengembangbiakkan/melakukan budidaya HHKBK yang 
dipungut di dalam atau di luar kawasan melalui 
pengembangan kebun bibit kelompok, tidak menebang 
pohon, menjaga areal kemitraan dari kebakaran, 
perburuan, penyerobotan lahan, penambangan dan 
gangguan lain dari pihak luar, serta melaporkan setiap 
gangguan terhadap kawasan di dalam dan sekitar area 
kemitraan kepada Balai Taman Nasional Gunung 
Palung. Dalam mendukung kegiatan kemitraan, Balai 
Taman Nasional Gunung Palung menyediakan tenaga 
pendamping kegiatan kemitraan konservasi. 

Kemitraan konservasi dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat setempat dilaksanakan 
melalui 4 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap usulan 
rencana kegiatan, tahap penilaian dan persetujuan, dan 
tahap perumusan dan penandatanganan. Tahap 
persiapan meliputi inventarisasi dan identifikasi 
karakteristik lokasi, penentuan dan penetapan arah 
pengelolaan dan pemanfaatan, pengkajian karakteristik 
lokasi, memfasilitasi pembentukan kelompok dan 
penguatan kelembagaan kelompok. Pada tahap usulan 
rencana kegiatan, calon mitra dalam mengajukan usulan 
rencana kegiatan memuat organisasi kelompok 
masyarakat, lokasi dilengkapi peta lokasi, jenis yang 
dimanfaatkan, dan waktu pemanfaatan. Dalam hal 
usulan memenuhi syarat Balai Taman Nasional Gunung 
Palung menerbitkan persetujuan. Usulan yang telah 
disetujui, dirumuskan dan dituangkan dalam perjanjian 
kerja sama yang ditandatangani oleh Kepala Balai 
Taman Nasional Gunung Palung dengan kelompok 
masyarakat dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal. 
Kerja sama dengan jangka waktu sampai 5 tahun 
ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Program sepanjang jangka pelaksanaan 
kerja sama dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan 
setiap tahunnya. Waktu kerja sama dapat diperpanjang 
berdasarkan hasil evaluasi. 

Kegiatan kemitraan konservasi di Kabupaten 
Kayong Utara sudah dilakukan di 6 desa dari 8 desa 
yang mempunyai zona tradisional. Dari ke enam desa 
tersebut salah satunya adalah desa Gunung Sembilan 
Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Desa 
ini sudah melakukan kegiatan kesepakatan konservasi 
dan kemitraan konservasi. 
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memiliki makna yang dalam bagi penduduknya karena 
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kearifan lokal dan konservasi menyatu dalam kehidupan 
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desa terkecil dibandingkan desa lain di Kecamatan 
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terbentang indah, disebelah kiri di saat memasuki desa 
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yang ada dan di sebelah kanan gugusan bukit yang 
masuk kawasan Taman Nasional Gunung Palung  
dengan berbagai potensi yang ada di dalamnya. 

Dusun Nirmala memiliki potensi religi yaitu 
Makan Ratu Nirmala yang berasal dari Jawa dan Makam 
Ratu Soraya yang berasal dari Brunei Darussalam. Di 
Dusun Nirmala ini juga ada Pantai Mak Senik dan Mak 
Ukun yang berpanorama indah membetang dengan 
ukiran bebatuan yang ada di sepanjang pantai. Pantai ini 
bisa dijadikan pantai yang memberikan kesan eksklusif 
bagi pengunjungnya.Dusun lainnya, Tambak Rawang, 
merupakan kampung tua dan merupakan asal muasal 
Suku Dayak yang ada di Ketapang. Dusun ini 
mempunyai ciri khas berupa hamparan sawah yang luas 
yang berada di belakang perumahan penduduk yang 
berbatas langsung dengan kawasan Tanagupa. Di 
dusun inilah Kantor Balai desa Gunung Sembilan 
berlokasi. 

Dusun Sebadal merupakan dusun yang 
letaknya paling ujung dan berbatasan dengan Kampung 
Batu Tritip, kampung yang berada di dalam kawasan 
Tanagupa, yang telah ada sebelum kawasan konservasi 
itu ditetapkan. Di dusun inilah terdapat Pantai Mutiara 
yang sering didatangi masyarakat dari Kabupaten 
Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. 

Di dusun ini juga terdapat destinasi wisata yang 
berada di dalam kawasan Tanagupa yaitu Bukit 
Mandale. Memerlukan waktu satu jam setengah untuk 
sampai puncak bukit itu. Sensasi wisata alam lain yang 
menarik adalah keanakaragaman hayati dimana 
terdapat berbagai jenis satwa endemik yaitu orang utan, 
enggang, owa, kelasi dan berbagai jenis tanaman 
Dipterocarpace dan berbagai jenis tanaman yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Gunung Sembilan 
seperti durian, kopi, jengkol, langsat, manggis dan 
pisang. Dalam pemanfaatannya di Dusun Sebadal ini 
ada 2 kelompok yang  memanfaatkan HHBK, yaitu 
Kelompok Kemitraan Mutiara yang dibentuk pada tahun 
2020 dan Kelompok Bukit Mandale pada tahun 2021. 
Kelompok Mutiara terdiri dari 41 orang anggotanya dan 
kelompok Bukit Mandale terdiri dari 42 orang anggota. 

 

HHBK yang paling utama dimanfaatkan yaitu durian dan 
pisang yang hasilnya bisa diperoleh masyarakat setahun 
sekali dan pisang yang bisa dimanfaatkan setiap 
seminggu sekali. 

 

 
Foto. Fasilitator berdiskusi dengan Kelompok Bukit 

Mandale 
 
Di Dusun Sebadal semua masyarakatnya 

sebanyak 150 KK melakukan kegiatan pemanfaatan 
HHBK di dalam kawasan Taman Nasional Gunung 
Palung, khususnya di zona tradisional. Potensi HHBK di 
kawasan zona tradisional dusun Sebadal ini sangat luar 
biasa, bahkan tahun 2021 ini potensi durian sangat 
melimpah sehingga bisa dikatakan musim panen raya 
durian. Mereka mendapatkan keuntungan yang besar 
dari panen durian atau istilah disini nyandau durian. Per 
keluarga bisa mendapatkan uang jutaan rupiah, apalagi 
yang punya pohon/ pokok durian banyak dan berbuah 
lebat. Seperti Pak Ismail, ketua kelompok Mutiara bisa 
mendapatkan sampai 50 jutaan di saat musim durian 
tahun ini. Pak Husaini yang mempunyai pokok durian 
sedikit mendapatkan sekitar 7 juta dari durian yang ada 
di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Durian ini 
sebagian besar masyarakat masih dijual dalam bentuk 
buah, hanya sebagian kecil yang sudah dimanfaatkan 
untuk pembuatan lempok/dodol durian, gula durian/selai 
durian dan tempoyak. Yang menjadi kendala utama 
adalah pengemasan dan pemasaran produk. 

Pak Husaini adalah tokoh masyarakat 
sekaligus kepala dusun yang konservasionis di dusun 
Sebadal. Pada musim durian ini, beliau mengajak saya 
untuk ke kebun durian miliknya yang ada di dalam 
kawasan. Kemudian beliau cerita tentang Sejarah Desa 
Gunung Sembilan, yang dulunya nama Gunung 
Sembilan, aslinya adalah Benuang Sembilan, karena 
dahulu ada Sembilan pohon Benuang yang memberikan 
kehidupan untuk masyarakat di desa tersebut. Jadi 
warga Gunung Sembilan tidak boleh menebang pohon 
tersebut, karena akan kena hukum adat, yaitu menanam 
pohon ini sebanyak-banyaknya. Dikebun beliau ada satu 
pohon Benuang, Beliau mengatakan : “ Itu ada batang 
benuang saye yang besar, kenapa pohon benuang ini, 
tidak saya tebang, karena bahase orang kampung ini 
lakinye durian. Pernah keajadian di kampung silumut, 
dulunya ada pohon benuang setelah benuang itu 
ditebang, tidak ada durian yang  berbuah. Sudah banyak 
kejadian seperti itu, sehingga saya tidak berani untuk 
tebang pohon itu, apalagi karena ade benung itu 
makanye durian Sirindang ini  banyak berbuah”. 

Pak Husaini termasuk anggota kelompok 
Bukit Mandale. Kelompok ini mempunyai 42 anggota, 
dimana semua anggota kelompok ini mempunyai 
pohon/pokok durian.Total pohon durian yang 
dimanfaatkan oleh kelompok kemitraan Bukit Mandale 
pada zona tradisional seluas 78,21 ha sebanyak 1.683 
pohon dimana rata-rata per orang sekitar 40 pohon 
durian. Dan satu orang rata-rata menghasilkan 6.157 

buah durian pada musim tahun ini. Dari 42 orang 
anggota kelompok ini, ada 17 orang yang menjual dan 
mengkonsumsi  buahnya, dan ada 35 orang yang hanya 
menjual dalam bentuk buahnya saja. Yang sebanyak 17 
orang ini buahnya dimanfaatkan untuk pembuatan 
tempoyak, gula durian atau lempok, atau dijual dalam 
bentuk londek. 

 

 
Foto. Potensi Durian di Desa Gunung Sembilan 

 
Dari hasil kegiatan verifikasi yang kita lakukan 

kelompok ini mendapatkan uang sekitar Rp. 
708.200.000 ( tujuh ratus delapan juta dua ratus ribu 
rupiah), sehingga rata-rata per anggota kelompok 
mendapatkan Rp. 16.861.905 rupiah. Hal yang sangat 
luar biasa sekali manfaat kawasan Taman Nasional 
Gunung Palung bagi masyarakat sekitar. Anggota 
kelompok Bukit Mandale yang mendapatkan nilai rupiah 
terbesar adalah Bapak Anuar sebesar Rp. 
90.000.000,00 dan yang kedua adalah Bapak Masiawi 
sebesar Rp. 80.000.000,00. Sedangkan yang paling 
sedikit adalah Bapak Muryani hanya sebesar 
Rp.3.600.000,00. Ini baru satu potensi hasil hutan bukan 
kayu yaitu durian, belum tambahan dari potensi pisang 
yang hampir rata-rata setiap minggu kelompok ini 
mendapatkan hasil dari pemanfaatan pisang antara Rp. 
300.000,00 – Rp. 600.000,00. 

 

 
Foto. Potensi pisang dari kawasan Taman Nasional 

Gunung Palung 
 
Oleh karena masyarakat memahami dan 

menyadari manfaat keberadaan kawasan Taman 
Nasional Gunung Palung, sehingga mereka sangat 
menjaga kawasan tersebut dari degradasi kawasan 
seperti illegal logging, perambahan, kebakaran karena 
mereka tahu bahwa kawasan Tanagupa memberikan 
kehidupan baginya. Bahkan mereka menjaga kawasan 
tersebut dari orang luar yang akan melakukan aktivitas 
yang kurang baik di dalam kawasan. Kelompok ini juga 
sekarang mulai mengembangkan budidaya durian lokal 
yang unggul guna menambah pendapatan mereka, 
sebagai bentuk inovasi pada kelestarian kawasan 
Taman Nasional Gunung Palung. Sehingga kawasan 
taman nasional gunung palung terjaga dan masyarakat 
dapat mendulang rupiah dari memanfaatkan HHBK dari 
kawasan. 
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LATAR BELAKANG 
Kawasan konservasi di Indonesia berperan untuk 

menjaga fungsi-fungsi lingkungan agar tetap berjalan 
baik melalui perannya  dalam perlindungan sistem 
penyangga kehidupan, serta pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan 
ekosistemnya,. Di samping itu, kawasan konservasi juga 
memiliki potensi daya tarik wisata yang cukup tinggi dan 
sangat potensial untuk dikembangkan, antara lain 
potensi keindahan alam, keunikan ekosistem, 
keanekaragaman satwa liar dan tumbuhan, serta tradisi 
dan budaya masyarakatnya. 

Pengembangan wisata alam berdasarkan potensi 
daya tarik wisata yang dimiliki oleh setiap kawasan 
konservasi tidak hanya dapat memberikan dampak 
positif terhadap meningkatnya penerimaan negara, 
namun sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di sekitar kawasan konservasi, dengan 
semakin terbukanya peluang usaha dalam bidang wisata 
alam maupun kegiatan pendukungnya. Sumbangan 
sektor pariwisata terhadap perkembangan ekonomi 
suatu negara atau daerah secara makro cukup 
signifikan, yaitu tampak dalam bentuk perluasan peluang 
kerja, peningkatan pendapatan (devisa), dan 
pemerataan pembangunan spasial (Damanik et al., 
2018). 

Kebijakan pemerintah saat ini dalam rangka 
memberikan akses masyarakat terhadap kawasan 
konservasi dinilai cukup baik untuk mendukung 
pengembangan wisata alam. Terbitnya Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dimaksudkan 
untuk mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-
luasnya, di tengah persaingan yang semakin kompetitif 
dan tuntutan globalisasi ekonomi. Perizinan berusaha 
dalam bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam 
membuka peluang bagi pelaku usaha baik orang 
perorangan maupun badan usaha dalam pengusahaan 
sarana jasa lingkungan wisata alam maupun penyediaan 
jasa wisata alam. 

Kementerian LHK telah melakukan peninjauan 
ulang kebijakan sebagai dasar dalam menempuh 
langkah-langkah korektif untuk meningkatkan 
pengelolaan hutan beserta ekosistemnya secara 
berkelanjutan, dimana yang terkait dengan pemanfaatan 
jasa lingkungan wisata alam, yaitu: a) menerapkan 
prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung 
lingkungan dalam pemanfaatan dan penggunaan 
kawasan hutan; dan b) menyelaraskan arah kebijakan 
KLHK ke depan sesuai dengan tujuan pembangunan 
berkelanjutan (SDG’s) (KLHK, 2020). 

 
KONDISI SAAT INI 

Jumlah kawasan konservasi di Indonesia 
sampai dengan tahun 2019, yang meliputi kawasan 
konservasi daratan dan laut yaitu sebanyak 554 unit, 
dengan area seluas 27.134.394.785 ha (Ditjen KSDAE, 
2019). Kawasan konservasi diharapkan menjadi benteng 
terakhir bagi terjaganya keanekaragaman hayati yang 
tinggi di Indonesia (KLHK,2020). 

 
Tabel 2. Kawasan Konservasi di Indonesia sampai dengan tahun 2019 

No. Fungsi Kawasan Konservasi Jumlah (Unit) Luas dalam ribuan 
(Ha) 

1. Cagar Alam 212 4.179.453,69 
2. Suaka Margasatwa 79 4.988.843,13 
3. Taman Nasional 54 16.224.801,17 
4. Taman Wisata Alam 133 825.526,10 
5. Taman Hutan Raya 34 371.124,39 
6. Taman Buru 11 171.250,00 
7. KSA/KPA 31 373.396,31 

Total 554 27.134.394,79 
 
Jumlah pengunjung kawasan konservasi tahun 2019 sebanyak 7.872.563 orang, dimana 93,9% didominasi 

oleh pengunjung dari dalam negeri. Sementara itu, jenis kunjungan ke kawasan konservasi 97,5% didominasi untuk 
tujuan wisata. 

 
Tabel 2. Jumlah pengunjung kawasan konservasi tahun 2019: 

No. Jenis 
Kunjungan 

Jumlah Pengunjung Kawasan Konservasi Jumlah Asal TN TWA TB CA SM 
1. Penelitian Dalam 

Negeri 
4.451 607 299 240 2.136 7.733 

  Luar Negeri 58 - - 8 - 66 
2. Pendidikan Dalam 

Negeri 
47.952 2.689 59 1.894 849 53.443 

  Luar Negeri 4.105 - - - 2 4.107 
3. Wisata Dalam 

Negeri 
3.479.46

6 
3.687.83

6 
4.586 - 35.389 7.207.27

7 
  Luar Negeri 306.581 163.662 - - 239 470.482 

4. Snapshoot Dalam 5.941 5 - 19 - 5.965 
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memiliki potensi daya tarik wisata yang cukup tinggi dan 
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dan budaya masyarakatnya. 
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daya tarik wisata yang dimiliki oleh setiap kawasan 
konservasi tidak hanya dapat memberikan dampak 
positif terhadap meningkatnya penerimaan negara, 
namun sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di sekitar kawasan konservasi, dengan 
semakin terbukanya peluang usaha dalam bidang wisata 
alam maupun kegiatan pendukungnya. Sumbangan 
sektor pariwisata terhadap perkembangan ekonomi 
suatu negara atau daerah secara makro cukup 
signifikan, yaitu tampak dalam bentuk perluasan peluang 
kerja, peningkatan pendapatan (devisa), dan 
pemerataan pembangunan spasial (Damanik et al., 
2018). 

Kebijakan pemerintah saat ini dalam rangka 
memberikan akses masyarakat terhadap kawasan 
konservasi dinilai cukup baik untuk mendukung 
pengembangan wisata alam. Terbitnya Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dimaksudkan 
untuk mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-
luasnya, di tengah persaingan yang semakin kompetitif 
dan tuntutan globalisasi ekonomi. Perizinan berusaha 
dalam bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam 
membuka peluang bagi pelaku usaha baik orang 
perorangan maupun badan usaha dalam pengusahaan 
sarana jasa lingkungan wisata alam maupun penyediaan 
jasa wisata alam. 

Kementerian LHK telah melakukan peninjauan 
ulang kebijakan sebagai dasar dalam menempuh 
langkah-langkah korektif untuk meningkatkan 
pengelolaan hutan beserta ekosistemnya secara 
berkelanjutan, dimana yang terkait dengan pemanfaatan 
jasa lingkungan wisata alam, yaitu: a) menerapkan 
prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung 
lingkungan dalam pemanfaatan dan penggunaan 
kawasan hutan; dan b) menyelaraskan arah kebijakan 
KLHK ke depan sesuai dengan tujuan pembangunan 
berkelanjutan (SDG’s) (KLHK, 2020). 

 
KONDISI SAAT INI 

Jumlah kawasan konservasi di Indonesia 
sampai dengan tahun 2019, yang meliputi kawasan 
konservasi daratan dan laut yaitu sebanyak 554 unit, 
dengan area seluas 27.134.394.785 ha (Ditjen KSDAE, 
2019). Kawasan konservasi diharapkan menjadi benteng 
terakhir bagi terjaganya keanekaragaman hayati yang 
tinggi di Indonesia (KLHK,2020). 

 
Tabel 2. Kawasan Konservasi di Indonesia sampai dengan tahun 2019 

No. Fungsi Kawasan Konservasi Jumlah (Unit) Luas dalam ribuan 
(Ha) 

1. Cagar Alam 212 4.179.453,69 
2. Suaka Margasatwa 79 4.988.843,13 
3. Taman Nasional 54 16.224.801,17 
4. Taman Wisata Alam 133 825.526,10 
5. Taman Hutan Raya 34 371.124,39 
6. Taman Buru 11 171.250,00 
7. KSA/KPA 31 373.396,31 

Total 554 27.134.394,79 
 
Jumlah pengunjung kawasan konservasi tahun 2019 sebanyak 7.872.563 orang, dimana 93,9% didominasi 

oleh pengunjung dari dalam negeri. Sementara itu, jenis kunjungan ke kawasan konservasi 97,5% didominasi untuk 
tujuan wisata. 

 
Tabel 2. Jumlah pengunjung kawasan konservasi tahun 2019: 

No. Jenis 
Kunjungan 

Jumlah Pengunjung Kawasan Konservasi Jumlah Asal TN TWA TB CA SM 
1. Penelitian Dalam 

Negeri 
4.451 607 299 240 2.136 7.733 

  Luar Negeri 58 - - 8 - 66 
2. Pendidikan Dalam 

Negeri 
47.952 2.689 59 1.894 849 53.443 

  Luar Negeri 4.105 - - - 2 4.107 
3. Wisata Dalam 

Negeri 
3.479.46

6 
3.687.83

6 
4.586 - 35.389 7.207.27

7 
  Luar Negeri 306.581 163.662 - - 239 470.482 

4. Snapshoot Dalam 5.941 5 - 19 - 5.965 

Film 
Komersil 

Negeri 
 Luar Negeri 138 7 - - - 145 

5. Lain-Lain Dalam 
Negeri 

68.023 54.297 1 92 169 122.582 

  Luar Negeri 482 235 - - 46 763 

Jumlah 
Keseluruhan 

Dalam 
Negeri 

3.605.83
3 

3.745.43
4 

4.945 2.245 38.543 7.397.00
0 

Luar Negeri 311.364 163.904 - 8 287 475.563 
Total 3.917.19

7 
3.909.33

8 
4.945 2.253 38.830 7.872.56

3 
Sumber: Ditjen KSDAE KLHK 2019 dalam Statistik KLHK 2019 
 

Pengembangan wisata alam di kawasan 
konservasi diharapkan dapat memberikan nilai tambah 
bagi kawasan tersebut, di mana wisata alam dapat 
memberikan manfaat ekonomi berupa pendapatan dari 
unit usaha dan penyerapan tenaga kerja lokal tanpa 

mengganggu ekologis kawasan tersebut (Ekayani et al. 
2014). 

Dalam periode tahun 2015-2019, kawasan 
konservasi berkontribusi sebesar ± Rp 171 Milyar 
terhadap penerimaan Negara yang berasal dari aktivitas 
kunjungan wisata. 

 
Tabel 1.  Penerimaan Negara dari kunjungan wisatawan ke kawasan konservasi periode 2015-2019 

No. Unit Kerja Jumlah 
(Unit) Penerimaan (Rp) Presentase 

(%) 
1. TN (BTN dan BBTN) 48 120.924.901.000 70,64 
2. KSDA (BKSDA dan BBKSDA) 26 41.578.465.750 24,29 
3. Direktorat PJLHK 1 8.682.229.795 5,07 

Total 75 171.185.596.545 100,00 
Sumber: KLHK 2019 
 

Penerimaan Negara dari kunjungan 
wisatawan ke kawasan konservasi tertinggi berasal dari 
Taman Nasional (70,64%), dengan kontribusi terbesar 
dari 6 (enam) kawasan konservasi yang paling diminati 
wisatawan, yaitu: 1) TWA Tangkuban Perahu; 2) TN 
Bromo Tengger Semeru; 3) TWA Telogo Warno; 4) TWA 
Guci; 5) TN Ciremai; dan 6) TN Bantimurung 
Bulusaraung. 

 
REKOMENDASI LANGKAH PENGEMBANGAN 
WISATA ALAM BERKELANJUTAN 

Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di 
kawasan konservasi untuk mewujudkan pengembangan 
wisata alam berkelanjutan, menjadi harapan bagi 
terwujudnya keutuhan dan kelestarian kawasan 
konservasi sekaligus meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat sekitar kawasan. Dalam rangka 
mewujudkan hal tersebut, 4 (empat) Pilar Pembangunan 
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 
untuk dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam 
merumuskan kebijakan serta impementasinya di tingkat 
tapak, meliputi:  
a) Pilar pembangunan sosial, yaitu tercapainya 

pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas, 
adil, dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan 
bagi seluruh masyarakat. 

b) Pilar pembangunan lingkungan, yaitu tercapainya 
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang 
berkelanjutan sebagai penyangga seluruh 
kehidupan. 

c) Pilar pembangunan ekonomi, yaitu tercapainya 
pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui peluang 
kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, 
infrastruktur memadai, energi bersih yang 
terjangkau, dan didukung kemitraan. 

d) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola, yaitu 
terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang 
efektif, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan 
keamanan dan mencapai negara berdasarkan 
hukum. 

Dalam mewujudkan 4 (empat) Pilar 
Pembangunan Berkelanjutan dalam pengembangan 
wisata alam berkelanjutan di kawasan konservasi, 
diperlukan upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh 
pemerintah melalui dukungan kebijakan yang utuh dan 
dapat diimplementasikan pada setiap kawasan 
konservasi. Kebijakan yang ditetapkan harus 
memperhatikan karakteristik potensi daya tarik wisata 
(keindahan alam, keunikan ekosistem, keanekaragaman 
satwa liar dan tumbuhan, serta tradisi dan budaya), 
kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan kearifan lokal 
yang beragam. Untuk mewujudkan hal tersebut, 
kebijakan yang akan ditetapkan perlu didukung dengan 
kajian yang komprehensif sebagai salah satu dasar 
pertimbangan utama dan penting dalam penetapan 
kebijakan.  

 Kebijakan yang utuh dan dapat 
diimplementasikan pada setiap kawasan konservasi, 
diharapkan mampu memberikan standar pelayanan 
minimum pada seluruh kawasan konservasi dalam 
implementasinya di tingkat tapak, tidak hanya berlaku 
dan difokuskan pada beberapa lokasi saja. Hal ini akan 
memberikan dampak positif bagi terwujudnya 
pengembangan wisata alam berkelanjutan, antara lain: 
a) setiap kawasan konservasi memiliki peluang yang 
relatif sama sebagai destinasi tujuan wisatawan yang 
diminati, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; b) 
prinsip-prinsip konservasi menjadi acuan utama dan 
penting dalam menentukan arah pengembangan wisata 
alam pada kawasan konservasi; c) pemerataan peluang 
kerja dalam bidang wisata alam bagi masyarakat sekitar 
kawasan, yang berimplikasi terhadap meningkatnya 
tingkat kesejahteraan masyarakat; d) tumbuh dan 
meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap alam 
dan perannya dalam kegiatan konservasi. 

Menurut Satria (2009) kegiatan wisata yang 
berkelanjutan dapat tercapai dengan menggabungkan 
tiga aspek utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. 
Dari aspek ekonomi, kegiatan wisata harus memberikan 
manfaat yang besar bagi perekonomian masyarakat 
lokal, sehingga masyarakat sekitar mempunyai akses 
terhadap kegiatan wisata. Pada sisi sosial, kegiatan 
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wisata seharusnya tidak merubah tatanan masyarakat 
yang sudah terbentuk, sehingga dapat meminimalisir 
konflik, sedangkan dari aspek lingkungan kegiatan 
wisata harus mampu mendorong perilaku masyarakat 
dan wisatawan untuk menjaga kelestarian lingkungan. 

Beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk 
mendukung  tercapainya pengembangan wisata alam 
berkelanjutan pada kawasan konservasi, untuk 
selanjutnya perlu dirumuskan dalam kebijakan teknis, 
meliputi: a) mendorong dan mewajibkan setiap kawasan 
konservasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 
kawasan, melalui peningkatan nilai METT; b) potensi 
daya tarik wisata (keindahan alam, keunikan ekosistem, 
keanekaragaman satwa liar dan tumbuhan, serta tradisi 
dan budaya), harus menjadi salah satu pertimbangan 
yang utama dan penting dalam penyusunan rencana 
pengembangan wisata alam; c) setiap kawasan 
konservasi diarahkan untuk mengembangkan paket 
ekowisata yang memadukan berbagai potensi daya tarik 
wisata yang dimiliki secara terintegrasi, dengan 
melibatkan peran dan kontribusi aktif masyarakat; e) 
meningkatkan peran, kompetensi, dan keterlibatan 
masyarakat sekitar kawasan dalam memanfaatkan 
peluang usaha dalam bidang wisata alam maupun 
kegiatan pendukungnya berdasarkan prinsip-prinsip 
konservasi; f) mengembangkan standar pelayanan 
terbaik kepada wisatawan, baik melalui pembangunan 
fasilitas wisata maupun dengan meningkatkan kualitas 
tata cara pelayanan untuk meningkatkan kepuasan 
wisatawan; g) meningkatkan promosi wisata alam pada 
setiap kawasan konservasi secara efektif. 

Pengembangan wisata alam berkelanjutan pada 
kawasan konservasi tentunya tidak lepas dari penerapan 
prinsip-prinsip konservasi. Salah satu upaya yang 
hingga saat ini dilakukan pengelola kawasan konservasi 
dan untuk terus diterapkan, yaitu dengan meminimalisir 
dampak negatif kunjungan wisata terhadap kelestarian 
kawasan konservasi melalui penetapan daya dukung 
kawasan. Daya dukung kawasan dijadikan dasar untuk 
menentukan jumlah kunjungan maksimum dimana objek 
wisata tetap lestari pada tingkat manajeman (Daya 
Dukung Efektif/Effective Carrying Capacity) (Sayan dan 
Atik, 2011 dalam Siswantoro et al., 2012).  

Hal penting lainnya yang perlu dilakukan yaitu 
meningkatkan upaya untuk menumbuhkan kepedulian 
terhadap alam, jiwa konservasi, dan rasa memiliki 

terhadap alam, baik terhadap pelaku usaha maupun 
pengunjung. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan 
kebijakan teknis yang dapat mendorong kreativitas dari 
setiap pengelola kawasan konservasi untuk menjadikan 
pendidikan konservasi sebagai bagian penting dari 
setiap kegiatan wisata alam maupun paket ekowisata 
yang ditawarkan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Beberapa  bentuk pendidikan konservasi yang 
dapat diterapkan, antara lain: a) merancang film edukasi 
singkat yang menarik dan informatif dikaitkan dengan 
potensi kawasan yang dapat menggugah kepedulian 
pengunjung terhadap alam, untuk ditampikan di 
information center kepada setiap pengunjung sebelum 
memasuki kawasan konservasi; b) memberikan sertifikat 
kepedulian terhadap alam dengan desain yang unik dan 
menarik dilengkapi foto terbaik pengunjung saat 
menikmati alam sebagai bentuk penghargaan kepada 
pengunjung yang berwisata alam dengan menaati 
aturan yang ditetapkan, dalam rangka menumbuhkan 
kepedulian terhadap alam sekaligus merekam momen 
berharga dalam kegiatan wisata alam yang dapat 
dibagikan kepada orang lain (salah satu bentuk 
promosi); c) merancang papan informasi mengenai 
potensi daya tarik wisata (keindahan alam, satwa kunci, 
tumbuhan endemik/langka, tradisi masyarakat, dll) 
dengan bahasa dan desain yang menarik serta dapat 
menggugah kepedulian masyarakat untuk menjaga 
alam. 

Pengembangan wisata alam berkelanjutan di 
kawasan konservasi diharapkan dapat memberikan 
kontribusi bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals/SDGs). Tujuan yang 
ingin dicapai dari pengembangan wisata alam 
berkelanjutan di kawasan konservasi, yaitu: a) 
terjaganya keutuhan dan kelestarian kawasan 
konservasi; b) terselenggaranya  kegiatan wisata alam di 
kawasan konservasi secara berkelanjutan yang 
memperhatikan karakteristik potensi daya tarik wisata 
(keindahan alam, keunikan ekosistem, keanekaragaman 
satwa liar dan tumbuhan, serta tradisi dan budaya), 
kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan kearifan lokal 
yang beragam; c) peningkatan peran dan keterlibatan 
masyarakat sekitar kawasan melalui pemberian akses 
untuk memanfaatkan peluang usaha dalam bidang 
wisata alam maupun kegiatan pendukungnya dengan 
tetap berpegang pada prinsip-prinsip konservasi. 
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wisata seharusnya tidak merubah tatanan masyarakat 
yang sudah terbentuk, sehingga dapat meminimalisir 
konflik, sedangkan dari aspek lingkungan kegiatan 
wisata harus mampu mendorong perilaku masyarakat 
dan wisatawan untuk menjaga kelestarian lingkungan. 

Beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk 
mendukung  tercapainya pengembangan wisata alam 
berkelanjutan pada kawasan konservasi, untuk 
selanjutnya perlu dirumuskan dalam kebijakan teknis, 
meliputi: a) mendorong dan mewajibkan setiap kawasan 
konservasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 
kawasan, melalui peningkatan nilai METT; b) potensi 
daya tarik wisata (keindahan alam, keunikan ekosistem, 
keanekaragaman satwa liar dan tumbuhan, serta tradisi 
dan budaya), harus menjadi salah satu pertimbangan 
yang utama dan penting dalam penyusunan rencana 
pengembangan wisata alam; c) setiap kawasan 
konservasi diarahkan untuk mengembangkan paket 
ekowisata yang memadukan berbagai potensi daya tarik 
wisata yang dimiliki secara terintegrasi, dengan 
melibatkan peran dan kontribusi aktif masyarakat; e) 
meningkatkan peran, kompetensi, dan keterlibatan 
masyarakat sekitar kawasan dalam memanfaatkan 
peluang usaha dalam bidang wisata alam maupun 
kegiatan pendukungnya berdasarkan prinsip-prinsip 
konservasi; f) mengembangkan standar pelayanan 
terbaik kepada wisatawan, baik melalui pembangunan 
fasilitas wisata maupun dengan meningkatkan kualitas 
tata cara pelayanan untuk meningkatkan kepuasan 
wisatawan; g) meningkatkan promosi wisata alam pada 
setiap kawasan konservasi secara efektif. 

Pengembangan wisata alam berkelanjutan pada 
kawasan konservasi tentunya tidak lepas dari penerapan 
prinsip-prinsip konservasi. Salah satu upaya yang 
hingga saat ini dilakukan pengelola kawasan konservasi 
dan untuk terus diterapkan, yaitu dengan meminimalisir 
dampak negatif kunjungan wisata terhadap kelestarian 
kawasan konservasi melalui penetapan daya dukung 
kawasan. Daya dukung kawasan dijadikan dasar untuk 
menentukan jumlah kunjungan maksimum dimana objek 
wisata tetap lestari pada tingkat manajeman (Daya 
Dukung Efektif/Effective Carrying Capacity) (Sayan dan 
Atik, 2011 dalam Siswantoro et al., 2012).  

Hal penting lainnya yang perlu dilakukan yaitu 
meningkatkan upaya untuk menumbuhkan kepedulian 
terhadap alam, jiwa konservasi, dan rasa memiliki 

terhadap alam, baik terhadap pelaku usaha maupun 
pengunjung. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan 
kebijakan teknis yang dapat mendorong kreativitas dari 
setiap pengelola kawasan konservasi untuk menjadikan 
pendidikan konservasi sebagai bagian penting dari 
setiap kegiatan wisata alam maupun paket ekowisata 
yang ditawarkan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Beberapa  bentuk pendidikan konservasi yang 
dapat diterapkan, antara lain: a) merancang film edukasi 
singkat yang menarik dan informatif dikaitkan dengan 
potensi kawasan yang dapat menggugah kepedulian 
pengunjung terhadap alam, untuk ditampikan di 
information center kepada setiap pengunjung sebelum 
memasuki kawasan konservasi; b) memberikan sertifikat 
kepedulian terhadap alam dengan desain yang unik dan 
menarik dilengkapi foto terbaik pengunjung saat 
menikmati alam sebagai bentuk penghargaan kepada 
pengunjung yang berwisata alam dengan menaati 
aturan yang ditetapkan, dalam rangka menumbuhkan 
kepedulian terhadap alam sekaligus merekam momen 
berharga dalam kegiatan wisata alam yang dapat 
dibagikan kepada orang lain (salah satu bentuk 
promosi); c) merancang papan informasi mengenai 
potensi daya tarik wisata (keindahan alam, satwa kunci, 
tumbuhan endemik/langka, tradisi masyarakat, dll) 
dengan bahasa dan desain yang menarik serta dapat 
menggugah kepedulian masyarakat untuk menjaga 
alam. 

Pengembangan wisata alam berkelanjutan di 
kawasan konservasi diharapkan dapat memberikan 
kontribusi bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals/SDGs). Tujuan yang 
ingin dicapai dari pengembangan wisata alam 
berkelanjutan di kawasan konservasi, yaitu: a) 
terjaganya keutuhan dan kelestarian kawasan 
konservasi; b) terselenggaranya  kegiatan wisata alam di 
kawasan konservasi secara berkelanjutan yang 
memperhatikan karakteristik potensi daya tarik wisata 
(keindahan alam, keunikan ekosistem, keanekaragaman 
satwa liar dan tumbuhan, serta tradisi dan budaya), 
kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan kearifan lokal 
yang beragam; c) peningkatan peran dan keterlibatan 
masyarakat sekitar kawasan melalui pemberian akses 
untuk memanfaatkan peluang usaha dalam bidang 
wisata alam maupun kegiatan pendukungnya dengan 
tetap berpegang pada prinsip-prinsip konservasi. 
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PENDAHULUAN 
ementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 

telah dan akan terus menunjukkan kontribusinya dalam 
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/ 
Sustainable Development Goals (SDG’s).  Berbagai 
upaya dilakukan dengan maksimal untuk memantapkan 
pengarusutamaan SDG’s ini.  Diantaranya  mengarahkan 
kegiatan-kegiatan hibah luar negeri yang ada di bawah 
tanggung jawabnya untuk tidak lepas dari tujuan 
pembangunan berkelanjutan. 
KLHK juga menginstruksikan kepada jajaran dan 
mitranya untuk ikut serta mendukung kegiatan-kegiatan 
pengendalian Covid-19 yang sejak bulan Maret 2020 oleh 
pemerintah Indonesia ditetapkan sebagai kondisi 
bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam 
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
sebagai Bencana Nasional.  
Hal ini mengakibatkan sejak bulan Maret 2020 aktivitas 
masyarakat dibatasi. Aktivitas ekonomi masyarakat 
terganggu baik skala lokal maupun nasional. Kondisi ini 
tentu berdampak pada upaya pencapaian tujuan SDG’s 
di Indonesia.  Oleh karena itu perlu dicarikan upaya-
upaya untuk mengatasi kondisi ini, semua komponen 
bangsa harus bergerak dalam skala ukurannya masing-
masing.  Salah satunya adalah Forest Programme III – 
Sulawesi, yang telah melaksanakan kegiatan penanaman 
tanaman cepat tumbuh (fast growing species), untuk 
membantu perekonomian dan kesehatan masyarakat 
sekitar lokasi kegiatannya. 
 
APA ITU FOREST PROGRAMME III - SULAWESI 
Forest Programme III (FP III) adalah sebuah proyek di 
bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) dengan dukungan pendanaan dari Kementerian 
Ekonomi dan Pengembangan Kerjasama pemerintah 
Federal Jerman (BMZ) melalui Kreditanstalt für 
Wiederaufbau/ Entwicklungsbank (KfW).  
Lokasi kegiatan  FP III berada di bentang alam TN Lore 
Lindu dan sekitarnya dan Sub DAS Miu, Gumba dan 
Bambamua.  FP III diharapkan akan mencapai 4 (empat) 
output, yaitu  (1). Terjaminnya  Integritas TN Lore Lindu , 
(2) Hutan yang terdegradasi di daerah aliran sungai Miu, 
Gumbasa, Wuno, Bambanua dan Lariang bagian hulu  
direhabilitasi/ direstorasi, (3) Kesejahteraan masyarakat 
di desa-desa yang berbatasan dengan Taman Nasional 
dan dekat dengan kawasan konservasi meningkat dan 
sejalan dengan tujuan dari Cagar Biosphere dan TNLL, 
dan (4). Memperkuat Kerjasama Penelitian dibidang  
keanekaragaman hayati dan iklim.  
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KLHK No. 
SK 95/Setjen-ROKLN/2015 tanggal 6 Oktober 2015  
tentang Penunjukan Executing Agency Proyek 
Kerjasama Luar Negeri Lingkup KLHK, maka telah 
ditetapkan Direktorat Pemolaan dan Informasi 
Konservasi Alam (PIKA) Ditjen KSDAE telah sebagai 
Project Executing Agency (PEA) Forest Programme III.   
Dalam implementasinya di tingkat tapak di Provinsi 
Sulawesi Tengah, terdapat  3 (tiga) Project Implementing 

Unit (PIU), yaitu Balai Besar TN Lore Lindu, Ditjen 
KSDAE, Balai PDASHL Palu Poso, Ditjen PDASHL dan 
Balai PSKL Sulawesi, Ditjen PSKL.  Pelaksanaan proyek 
didampingi oleh Konsorsium konsultan yang terdiri dari 
AHT GROUP AG (AHT), PT Hatfield Indonesia (PTHI), 
dan Swisscontact. 
 
TUJUAN KEGIATAN 
Sejak Indonesia dilanda pandemi Covid-19, aktivitas 
sosial masyarakat dibatasi, dan aktivitas ekonomi 
masyarakat terganggu baik skala lokal maupun nasional. 
Kondisi ini juga dialami oleh masyarakat di sekitar lokasi 
project FP III, beberapa desa melakukan lock down 
mandiri karena khawatir desa mereka terkena virus Covid  
19 yang dibawa oleh pendatang dari luar desa.  Sehingga 
banyak kegiatan yang berkurang bahkan berhenti sama 
sekali.  Larangan dan himbauan dari pemerintah di tingkat 
desa hingga pusat, untuk tidak berkumpul dalam jumlah 
besar juga menjadi pertimbangan dalam melaksanakan 
kegiatan. 
Mempertimbangkan kondisi ini, dan memperhatikan 
arahan dari Sekretaris Jenderal KLHK, maka FP III 
berinisiatif merancang kegiatan untuk membantu 
masyarakat yang terkena dampak Covid 19 dari sisi 
ekonomi dan kesehatan.  Kegiatan ini dirancang dengan 
tujuan: 
1. Sebagai bentuk kontribusi tanggap pandemi Covid-19 

sehingga mampu menggerakkan ekonomi 
masyarakat pedesaan sekitar Taman Nasional Lore 
Lindu;  

2. Mendukung pencapain tujuan pembangunan 
berkelanjutan, khusunya pilar Pembangunan 
Ekonomi, Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar 
Pembangunan Lingkungan; 

3. Menyiapkan kelompok masyarakat dalam tahapan 
kegiatan FP III Sulawesi Tahun 2020, khususnya 
kegiatan rehabilitasi lahan dan kegiatan agroforestri; 

4. Menciptakan iklim mikro, meningkatkan kesuburan 
tanah dan mencegah erosi permukaan tanah;  

5. Pengembangan sumber-sumber penghidupan 
(livelihood) pada masyarakat desa di sekitar kawasan 
Taman Nasional Lore Lindu; 

6. Memberikan kontribusi terhadap keberhasilan 
pembangunan Hutan Rakyat maupun Agroforestri; 

7. Rehabilitasi kawasan DAS Palu dan DAS Hulu 
Lariang.  

Selain itu, FP III juga harus mempertimbangkan tata 
waktu kegiatan, agar manfaat dari kegiatan ini bisa 
dirasakan dalam waktu yang tidak terlalu lama oleh 
masyarakat, khususnya manfaat secara ekonomi, 
khusunya di masa pandemi ini.  Sehingga munculnya 
kegiatan penanaman tanaman fast growing species ini. 
 
WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN  
Kegiatan dilaksanakan pada bulan  Juni hingga Agustus 
2020, dengan tahapan kegiatan, yaitu:  
a. Persiapan: sosialisasi kegiatan kepada kelompok 

masyarakat oleh project implementing unit (PIU) FP 

K 
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III yaitu BPDASRH Palu Poso dan BPSKL Sulawesi 
bersama-sama dengan fasilitator desa FP III.  

b. Perencanaan: Pembentukan/pemantapan 
kelompok, memfasilitasi kelompok menyusun 
proposal, membuat NPWP dan membuka buka 
tabungan; 

c. Pelatihan: Pelatihan dilakukan oleh konsultan FP III 
kepada fasdes dengan tujuan untuk menyamakan 
presepsi dan metode pananaman, pelatihan 
sederhana dilakukan secara online 

d. Penanaman: eklporasi bibit, persiapan lahan, 
penanaman  secara bertahap; 

e. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh 
fasilitator desa. 

 
LOKASI KEGIATAN DAN JUMLAH KELOMPOK  
MASYARAKAT YANG TERLIBAT 
Dari hasil pendampingan penyusunan proposal dan 
diseleksi oleh proyek, diputuskan kegiatan penanaman 
dilaksanakan lokasi kegiatan agroforestri, hutan rakyat, 
dan perhutanan sosial di 33 desa dampingan FP III 
dengan total luasan 899,5Ha dan melibatkan 844 orang 
petani.  Dengan rincian sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Daftar Kelompok Hutan Rakyat Pelaksana Kegiatan Penanaman pioneer dan Fast Growing  
 

No Kabupaten Kecamatan Desa Nama 
Kelompok 

Luas 
(Ha) 

Jumlah 
Anggota 
(orang) 

Cluster Palolo 
1. Sigi Palolo Bakubakulu Wonggoh Indah 50 30 
2. Sigi Palolo Sigimpu Nantu 50 25 
Cluster Kulawi 
3. Sigi Kulawi 

Selatan 
Pilimakujawa Agrolekatu 50 25 

4. Sigi Kulawi 
Selatan 

Gimpu Mangkilu Indah 20 29 

Cluster Bada 
5. Poso Lore Barat Kageroa Pelita Jaya Bulu 

Kana 
45 30 

6. Poso Lore Barat Tuare Tambaga 82 42 
Cluster Napu 
7. Poso Lore Utara Sedoa Tomanuru 25 21 
Jumlah 322 202 

 
Tabel 2. Daftar Kelompok Agroforestri Pelaksana Kegiatan Penanaman pioneer dan Fast Growing  

No Kabupaten Kecamatan Desa Nama 
Kelompok 

Luas 
(Ha) 

Jumlah 
Anggota 
(orang) 

Cluster Kulawi 
1. Sigi Kulawi 

Selatan 
Moa Karu Hijau 20 20 

2. Sigi Kulawi 
Selatan 

Moa Sinar Lampo 50 37 

3. Sigi Kulawi 
Selatan 

Oo Parese Magumpo Indah 20 20 

4. Sigi Kulawi Namo Kreatif Momi 
Panimpu 

40 42 

5. Sigi Kulawi Salua Tunas Baru 25 30 
Cluster Palolo 
6. Sigi Nokilalaki Bulili Belo Singgani 25 22 
7. Sigi Palolo Bakubakulu Tunas Harapan 36 18 
8. Sigi Palolo Karunia Kabelota Singgani 50 25 
9. Sigi Palolo Sintuwu Maroso 50 25 
10 Sigi Nokilalaki Bulili Sintuwu Singgani 25 25 
Cluster Napu 
11 Poso Lore Utara Alitupu Buana Tani 42 20 
12 Poso Lore Utara Wuasa Pembala Lestari 10 19 
13 Poso Lore Utara Dodolo Boma Dua 20 17 
Cluster Bada 
14 Poso Lore Barat Kolori  Tikala Dua 28 35 
15 Poso Lore Barat Lengkeka Molalawa 20 20 
16 Poso Lore Barat Lelio Maroho 37 37 
Jumlah 498 412 
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Tabel 3. Daftar Kelompok Perhutanan Sosial Pelaksana Kegiatan Penanaman pioneer dan Fast Growing  

No Kabupaten Kecamatan Desa Nama 
Kelompok 

Luas 
(Ha) 

Jumlah 
Anggota 
(orang) 

1. Sigi Dolo Selatan Rogo LPHD Rogo 10 15 
2. Sigi Dolo 

Selatan 
Walatana LPHD Walatana 10 15 

3. Sigi Kulawi Namo LPHD Namo 10 15 
4. Sigi Kulawi Marena MHA Marena 10 10 
5. Sigi Kulawi 

Selatan 
Tompi Bugis KTH Lestari 15 15 

6. Sigi Kulawi 
Selatan 

Oo Parese KTH Trygona 20 20 

7. Sigi Palolo Sigimpu KTH Uyu Singgani 19,5 15 
8. Sigi Palolo Sigimpu KTH Pahora 15 10 
9. Sigi Palolo Bakubakulu KTH Lestari Permai 15 10 
10 Sigi Palolo Bakubakulu KTH Hinggani 20 20 
Cluster Bada 
11 Poso Lore Barat Tuare KTH Mandiri 12 15 
12 Poso Lore Barat Tomihipi KTH Tarariroi 15 15 
13 Poso Lore Barat Kageroa KTH Pelita Jaya 

Karepe 
15 10 

14 Poso Lore Barat Watumae ta KTH Rano Baku 10 10 
15 Poso Lore Barat Watumae ta KTH Malanipa 10 10 
Cluster Napu 
16 Poso Lore Utara Alitupu Bitimpondo 18 15 
17 Poso Lore Utara Alitupu Ntalimba II 10 10 
Jumlah 234,5 230 

 
JENIS DAN JUMLAH TANAMAN YANG 
DITANAM 
Kebutuhan jenis tanaman di explorasi sesuai jumlah 
permintaan kelompok masyarakat yang disampaikan 
melalui proposal.  FP III memberikan bantuan 11 jenis 
tanaman dengan total 291.166 tanaman. Jenis-jenis 
tanaman berupa tanaman cepat tumbuh, pertanian, 
cover-crop herbal, dan pionir. Pada beberapa lokasi juga 
ditanam jenis tanaman konservasi untuk menghambat 
erosi. (gmelina sp, kelor sp., musaseae sp. dll) dan jamu 
(jahe, kunyit, dll). 
Tanaman pioner (Tanaman awal yang berfungsi untuk 
menciptakan iklim mikro, pengemburan tanah, mencegah 
erosi, dan sekat bakar).  Tanaman ini lebih diutamakan 
yang dapat mengikat Nitrogen, mencegah erosi dan 
cepat tumbuh. Tanaman cepat tumbuh (Tanaman yang 
berfungsi sebagai penaung utama untuk tanaman sela 

dan juga dapat menciptakan iklim mikro dan mempunyai 
fungsi fungsi lainnya) 
 

 
Gambar. Jenis tanaman pisang  KUPS Sereh Wangi 

 
Tabel 4. Jenis dan Jumlah Tanaman  

Jenis tanaman 
Jumlah tanaman 

Kelompok Agroforestri 
dan Hutan Rakyat 

Jumlah tanaman 
Kelompok Perhutanan 

Sosial 
Jumlah total 

Kemiri 25 - 25 
Vanili 1.250 - 1.250 
Cempaka 50 - 50 
Rumput gajah 2.000 - 2.000 

Sereh biasa 900 - 900 
Bayur 200 - 200 
Nantu 1.250 - 1.250 
Leda 320 - 320 
Beringin 375 1.100 1.475 
Kunyit 1.000 7.100 8.100 
Lengkuas - 6.640 6.640 
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Sereh wangi - 500 500 
Pohon afrika 2.983 4.000 6.983 
Jahe 33.079 22.760 55.839 
Pisang 19.908 23.800 43.708 
Pepaya 8.255 11.000 19..255 

Jati putih 3.838 - 3838 
Dadap 4.375 11.500 15.875 
Kelor 21.100 11.500 32.600 
Kapuk 500 - 500 
Gamal 51.358 21000 72.358 
Kayu jawa 17.500 - 17.500 
TOTAL 170.266 120.900 291.166 

 
Masyarakat lebih banyak menanam jenis tanaman pionir 
(97.316 tanaman) oleh kelompok agroforestri dan hutan 
rakyat. Harapannya, tanaman pionir ini dapat dipanen 
dalam jangka pendek,  seperti kelor (Moringa sp.) yang 
dapat dijual daunnya dan dimakan untuk kebutuhan 
sehari hari. Jenis pionir lainnya juga dapat digunakan 
untuk pakan ternak.  Jenis lainnya yang terbanyak dipilih 
kelompok berupa tanaman cover-crop herbal seperti 
jenis-jenis rimpang yang tumbuh dibawah naungan, 
seperti jahe-jahean (Zinggiber sp). Jenis ini dapat 
dipanen dan dipasarkan cepat, serta dikembangkan lagi 
mengikuti rotasi.  Ketiga terbanyak adalah tanaman 
pertanian, seperti pisang (Musa mucaceae). Tanaman ini 
dikenal sebagai pemasok vitamin C dan baik dikonsumsi 
oleh masyarakat, serta dapat dijual sehingga masyarakat 
mendapat tambahan penghasilan secara cepat. 
Jenis tanaman pionir juga paling banyak ditanam (48.000 
tanaman) dalam skema bantuan covid-19 oleh kelompok 
perhutanan sosial. Tanaman pionir juga dapat cepat 
menciptakan iklim mikro pada proses suksesi karena 
menggunakan stek. Jenis pionir seperti gamal (Glirecidea 
sepium) juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak 
dan tanaman pagar. Kedua terbanyak adalah jenis 
tanaman cover-crop herbal seperti kunyit (Curcuma sp.), 
yang hasilnya dapat dipasarkan dan dikonsumsi sehari-
hari. Dalam pasa pandemik ini, tingkat kebutuhan 
konsumsi herbal meningkat sehingga diharapkan petani 
dapat menjual hasil panen secara cepat di pasaran. 
Bantuan tanaman pertanian yang banyak diminta adalah 
pepaya (Carica papaya), yang diditanam di kebun 
masyarakat karena cepat panen dan diminati di pasaran. 
Untuk jenis tanaman konservsi banyak diberikan berupa 
beringin (Ficus sp.), yang berfungsi untuk konservasi 
tanah dan air serta berumur panjang. 
 
BIAYA YANG DIGUNAKAN  
Anggaran yang disediakan oleh FP III untuk mendukung 
kegiatan ini sebesar Rp.223.282.500,- untuk kelompok 
agroforestri dan kelompok hutan rakyat, serta 
Rp.178.500.000,- untuk kelompok perhutanan sosial, 
sehingga total anggaran keseluruhan adalah 
Rp.401.782.500,-.  Mekanisme pembayaran dilakukan 
sesuai dengan mekanisme yang tertuang di dokumen 
project implementing manual FP III, dimana pembayaran 
dilakukan setelah tanaman tumbuh, yang ditetapkan 
melalui tahapan monitoring dan evaluasi. 
 
 

KONTRIBUSI HASIL KEGIATAN PENANAMAN 
TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN SDG’S 
 
KONTRUBUSI TERHADAP PILAR 
PEMBANGUNAN EKONOMI 
Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah membantu 
masyarakat yang terdampak Covid-19 dari sisi ekonomi, 
yaitu memberikan bantuan keuangan secara cepat 
(pembayaran insentif) kepada masyarakat. FP III 
menyediakan dana untuk penanaman jenis cepat tumbuh 
yang dibayarkan kepada kelompok masyarakat. Setelah 
kelompok masyarakat menyelesaikan penanaman / 
tanaman sudah tertanam, mereka menerima insentif 
keuangan.  Dampak ekonomi lainnya diperoleh melalui 
hasil panen.  Hasil panen ini ada yang mereka jual ke 
pasar, ada yang dikonsumsi sendiri dan ada yang 
dibagikan kepada kerabat atau tetangga.   
Dari hasil wawancara ke beberapa kelompok rata-rata 
pendapata mereka yang dijual ke pasar antara 
Rp.50.000,- – Rp.70.000,00 untuk penjualan jahe merah 
per kg; Rp.100.000,00 – Rp. 200.000,- untuk penjualan 
gulungan daun pisang (1 gulung berisi 150 – 200 lembar 
daun pisang; Rp.20.000,00 pisang per tandan; dan masih 
ada beberapa jenis hasil panen lainnya yang dijual ke 
pasar. Untuk Kegiatan pemanenan ini memberikan 
kontribusi pada perbaikan kondisi ekonomi (panen) 
dalam jangka menengah dan panjang bagi para petani. 
Disamping manfaat ekonomi langsung, masyarakat juga 
memperoleh manfaat kesehatan, yaitu masyarakat dapat 
meningkatkan nutrisi sehari-hari mereka.  
 
Kegiatan ini memberikan kontribusi pada pencapaian 
SDGs pilar pembangunan ekonomi, yaitu: 

a. Tujuan ke 8 (Meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, 
kesempatan kerja yang produktif dan 
menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk 
semua. 

b. Tujuan ke 10 (Mengurangi kesenjangan intra 
dan antar negara) 

c. Tujuan 17 (Menguatkan sarana pelaksanaan 
dan merevitalisasi kemitraan global untuk 
pembangunan yang berkelanjutan 

 
 
KONTRUBUSI TERHADAP PILAR 
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN 
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perhutanan sosial. Tanaman pionir juga dapat cepat 
menciptakan iklim mikro pada proses suksesi karena 
menggunakan stek. Jenis pionir seperti gamal (Glirecidea 
sepium) juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak 
dan tanaman pagar. Kedua terbanyak adalah jenis 
tanaman cover-crop herbal seperti kunyit (Curcuma sp.), 
yang hasilnya dapat dipasarkan dan dikonsumsi sehari-
hari. Dalam pasa pandemik ini, tingkat kebutuhan 
konsumsi herbal meningkat sehingga diharapkan petani 
dapat menjual hasil panen secara cepat di pasaran. 
Bantuan tanaman pertanian yang banyak diminta adalah 
pepaya (Carica papaya), yang diditanam di kebun 
masyarakat karena cepat panen dan diminati di pasaran. 
Untuk jenis tanaman konservsi banyak diberikan berupa 
beringin (Ficus sp.), yang berfungsi untuk konservasi 
tanah dan air serta berumur panjang. 
 
BIAYA YANG DIGUNAKAN  
Anggaran yang disediakan oleh FP III untuk mendukung 
kegiatan ini sebesar Rp.223.282.500,- untuk kelompok 
agroforestri dan kelompok hutan rakyat, serta 
Rp.178.500.000,- untuk kelompok perhutanan sosial, 
sehingga total anggaran keseluruhan adalah 
Rp.401.782.500,-.  Mekanisme pembayaran dilakukan 
sesuai dengan mekanisme yang tertuang di dokumen 
project implementing manual FP III, dimana pembayaran 
dilakukan setelah tanaman tumbuh, yang ditetapkan 
melalui tahapan monitoring dan evaluasi. 
 
 

KONTRIBUSI HASIL KEGIATAN PENANAMAN 
TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN SDG’S 
 
KONTRUBUSI TERHADAP PILAR 
PEMBANGUNAN EKONOMI 
Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah membantu 
masyarakat yang terdampak Covid-19 dari sisi ekonomi, 
yaitu memberikan bantuan keuangan secara cepat 
(pembayaran insentif) kepada masyarakat. FP III 
menyediakan dana untuk penanaman jenis cepat tumbuh 
yang dibayarkan kepada kelompok masyarakat. Setelah 
kelompok masyarakat menyelesaikan penanaman / 
tanaman sudah tertanam, mereka menerima insentif 
keuangan.  Dampak ekonomi lainnya diperoleh melalui 
hasil panen.  Hasil panen ini ada yang mereka jual ke 
pasar, ada yang dikonsumsi sendiri dan ada yang 
dibagikan kepada kerabat atau tetangga.   
Dari hasil wawancara ke beberapa kelompok rata-rata 
pendapata mereka yang dijual ke pasar antara 
Rp.50.000,- – Rp.70.000,00 untuk penjualan jahe merah 
per kg; Rp.100.000,00 – Rp. 200.000,- untuk penjualan 
gulungan daun pisang (1 gulung berisi 150 – 200 lembar 
daun pisang; Rp.20.000,00 pisang per tandan; dan masih 
ada beberapa jenis hasil panen lainnya yang dijual ke 
pasar. Untuk Kegiatan pemanenan ini memberikan 
kontribusi pada perbaikan kondisi ekonomi (panen) 
dalam jangka menengah dan panjang bagi para petani. 
Disamping manfaat ekonomi langsung, masyarakat juga 
memperoleh manfaat kesehatan, yaitu masyarakat dapat 
meningkatkan nutrisi sehari-hari mereka.  
 
Kegiatan ini memberikan kontribusi pada pencapaian 
SDGs pilar pembangunan ekonomi, yaitu: 

a. Tujuan ke 8 (Meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, 
kesempatan kerja yang produktif dan 
menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk 
semua. 

b. Tujuan ke 10 (Mengurangi kesenjangan intra 
dan antar negara) 

c. Tujuan 17 (Menguatkan sarana pelaksanaan 
dan merevitalisasi kemitraan global untuk 
pembangunan yang berkelanjutan 

 
 
KONTRUBUSI TERHADAP PILAR 
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN 

 
 

 1 

Tujuan lain yang ingin dicapai dari kegiatan  ini adalah 
tujuan terkait lingkungan, yaitu kegiatan yang memiliki 
dampak ekologis yang positif, seperti perbaikan kondisi 
tanah dan iklim mikro.  
Selain dukungan finansial, penanaman spesies cepat 
tumbuh meningkatkan nutrisi tanah, menciptakan iklim 
mikro, mengurangi risiko erosi, dan meningkatkan upaya 
konservasi genetik. 
 
Kegiatan ini memberikan kontribusi pada pencapaian 
SDGs pilar pembangunan lingkungan, yaitu tujuan ke 15 
(Ekosistem daratan), yang memberikan kontribusi 
terhadap biodiversity daratan.  
 
KONTRUBUSI TERHADAP PILAR 
PEMBANGUNAN SOSIAL 
Dari hasil wawancara ke beberapa kelompok tani, mereka 
merasa kegiatan ini sangat bermanfaat dikarenakan: 
“kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sistemnya 

seperti baru bagi kami, karena kami dikasih bibit dan 
biaya tanam sesuai usulan kami dan boleh ditanam di 
tanah kami sendiri” (Pak Agus, KTH Sintuvu); “sangat 
membantu pendapatan keluarga kami, disaat covid ini 
kami tidak ada pekerjaan, dengan kegiatan ini dalam 
waktu singkat kami sudah dapat hasil, saya sudah panen 
pisang dan jual ke pasar sudah panen empon-empon dan 
jual ke pasar, karena harga empon-empon sedang mahal 
sekarang” (Pak Suviadi, KTH Lestari).  Ini adalah 
sebagian pendapat yang disampaikan oleh kelompok 
masyarakat atas manfaat yang dirasakan dari kegiatan 
ini. 
 
Kegiatan ini memberikan kontribusi pada pencapaian 
SDGs pilar pembangunan sosial, yaitu tujuan ke 1 (Tanpa 
kemiskinan) khususnya indikator 1.1.1 (tingkat 
kemiskinan ekstrim), indikator 1.2.1 (Presentase 
penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional; 
tujuan 2 (Tanpa kelaparan) khususnya indikator 2.1.1 
(Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan). 
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KARYA TULIS I LMIAH SDGs 2021 POTRET KONTRIBUSI KEGIATAN 
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TERHADAP 

PENCAPAIAN SDGs PADA BIDANG KSDA WILAYAH I I I PADANGSIDIMPUAN BALAI BESAR 
KSDA SUMATERA UTARA 

 
 

Irawan Hanafi 
 
 

RINGKASAN 
Sus ta inab le  Deve lopment  Goals  ( 

SDGs) adalah pembangunan  berke lan ju tan  
yang ber is i   yang d isepaka t i  oleh 193 Kepala  
Negara di  Markas  Besar  Perser i ka tan  
Bangsa- Bangsa  pada tanggal  25 September 
2015 . yang ber is i  17 Tujuan dan 169 Target  

Sebagai  wujud pencapa ian  SDGs 
Indones ia  mela lu i  Kementer ian L ingkungan 
Hidup dan Kehutanan telah banyak 
memunculkan  kebi jakan  penge lo laan  hutan 
dan l i ngkungan  mela lu i  pera tu ran  yang 
mengatur   ta tanan  penge lo laan  hutan les tar i  
dan bern i la i  ekonomi .  

Unit  Pe laksana Teknis  ( UPT) Bidang 
Konservas i  Sumber  Daya Alam Wi layah I I I 
Padangs id impuan Bala i  Besar  KSDA 
Sumatera  Utara telah berupaya  mendukung 
program pemer in tah  dengan melaksanakan 
kegiatan sesuai  dengan program dari 
keb i jakan Kementer ian L ingkungan Hidup dan 
Kehutanan  sepert i   kegiatan  pemberdayaan  
masyarakat  hutan mela lu i  penguatan  
kapas i tas  masyarakat  di Desa penyangga 
kawasan hutan dengan pember ian   bantuan  
alat  dan mesin  pendukung  per tan ian ,   
pendid ikan   dan  pe la t ihan  ini ber tu juan untuk 
men ingka tkan  kese jahte raan  masyaraka t  
seka l igus  sebagai  upaya menghambat  laju 
de fo res tas i  ak ibat  perambahan  dan a l ih 
fungs i  lahan. 

Selain  kegiatan  pemberdayaan 
masyarakat  juga te tap melaksanakan 
kegiatan rut in  pengamanan  hutan,  patro l i  
pencegahan  kebakaran  hutan.  Pembinaan 
pelaku usaha penangkaran  serta  pembinaan 
peredaran  tumbuhan satwa d i l indungi  yang 
semuanya  ber tu juan  agar  sumber  daya 
hutan dan keragaman  hayat i  te tap ter jaga 
dengan baik .  
 
LATAR BELAKANG 

Sus ta inab le  Deve lopment  Goals  ( 
SDGs) d i te r jemahkan  dalam    bahasa    
Indones ia    d ia r t ikan    sebagai  tujuan 
pembangunan berke lan ju tan ,  sebutan SDGs in 
i per tama kal i  muncul  di Markas Besar 
Perser i ka tan  Bangsa - Bangsa pada tanggal  25 
September  2015 yang merupakan 
kesepaka tan  pembangunan  secara  g lobal  dan 
d isahkan oleh 193 Kepala  Negara te rmasuk 
Indones ia yang pada saat i tu dih ad i r i  oleh 
Waki l  Pres iden  Bapak Jusup Kal la .  

SDGs ini merupakan upaya bersama 
Bangsa- Bangsa di Dunia  dalam upaya 
mengentaskan  kemisk inan ,  mengurang i  
kesenjangan dengan te tap menjaga dan  
mel indungi  L ingkungan  mela lu i  17  Tujuan  dan  

169  Target   untuk  15 tahun kedepan hingga 
tahun 2030 nant i .  

Kementer ian L ingkungan Hidup dan 
Kehutanan se bagai  Ins tans i  Pemer in tah  yang 
ber tanggung jawab  te rhadap  penge lo laan  l 
i ngkungan  dan  kehutanan  sangat   erat  
ka i tannya  dengan SDGs in i ,  karena hampir   17  
poin  tu juan pada SDGs in i berhubungan 
dengan ta ta  ke lo la   l ingkungan dan Sumber 
Daya Alam yang sangat  berpengaruh  te rhadap 
pemanasan  g lobal  ( Global  Warming)  , 
sementara  d is is i  la in harus  berperan 
membangun  bangsa pada semua  b idang 
sepert i  mendukung  ke te rsed ian  lahan hutan 
untuk  lahan per tan ian  atau  Food  Estate  ( 
Pera tu ran  Menter i  LHK  Nomor P. 24 / Menlhk 
/Se t jen /Kum.  1 . 1 / 10 / 2020 Tentang 
Penyed iaan  Kawasan Hutan Untuk 
Pembangunan Food Estate)  , berperan  dalam 
konservas i  air dan  tanah,   menjaga  
ke te rsed iaan  energ i ,  mengkonservas i  dan 
memanfaa tkan  secara  berke lan ju tan  sumber 
daya  laut ,   samud era  dan  mar i t ime  dan tugas 
la innya untuk  te r laksananya  pembangunan 
yang berke lan ju tan .  

Upaya Kementer ian LHK dalam 
pencapaian  SDGs pada dasarnya t idak 
te r lepas  dari  ko laboras i  dan  ker jasama 
dengan  banyak  pihak  ( S takeholder )   yang  
terka i t   dengan l i ngkungan h idup dan 
kehutanan.  ba ik  i tu antar  l in tas Kementer ian ,  
Pemer in tah  daerah,  p ihak swasta,  Perguruan 
Tinggi ,  sampai  kepada masyarakat  pada 
level  tapak . 

Kementer ian  LHK te lah berkomi tmen 
beker ja  sesuai  tu juan SDGs bahkan sebelum 
SDGs d isepakat i  tahun 2015 mela lu i  
penge lo laan hutan con tohnya  mela lu i  
keb i jakan  penge lo laan  hutan  mela lu i   Hutan  
Kemasyaraka tan   ( HKm) dan  Perhu tanan  
Masyarakat   Pedesaan  Berbas is   Konservas i  
( PMPBK) dan keb i jakan  la innya semata-  mata 
tu juannya  untuk mengentaskan  
kemisk inan,  pen ingka tan  kesejah teraan  
masyarakat  serta  membuka lapangan ker ja 
terutama d i t i ngkat  tapak  dengan te tap 
memper tahankan  fungs i  hutan sebaga imana 
mes t inya 
 
RUMUSAN MASALAH 
Rumusan masalah  yang dapat  di jabarkan  

sesuai  dengan i s i la tar  be lakang  antara  
la in  : 

1. Apa upaya yang d i lakukan
 Kementer ian  L ingkungan 
Hidup dan Kehutanan  dalam upaya 
pencapaian  SDGs? 
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Bangsa- Bangsa  pada tanggal  25 September 
2015 . yang ber is i  17 Tujuan dan 169 Target 

Sebagai  wujud pencapa ian  SDGs 
Indones ia  mela lu i  Kementer ian L ingkungan 
Hidup dan Kehutanan telah banyak 
memunculkan  kebi jakan  penge lo laan  hutan 
dan l i ngkungan  mela lu i  pera tu ran  yang 
mengatur   ta tanan  penge lo laan  hutan les tar i  
dan bern i la i  ekonomi .  

Unit  Pe laksana Teknis  ( UPT) Bidang 
Konservas i  Sumber  Daya Alam Wi layah I I I 
Padangs id impuan Bala i  Besar  KSDA 
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daya  laut ,   samud era  dan  mar i t ime  dan tugas 
la innya untuk  te r laksananya  pembangunan 
yang berke lan ju tan .  

Upaya Kementer ian LHK dalam 
pencapaian  SDGs pada dasarnya t idak 
te r lepas  dari  ko laboras i  dan  ker jasama 
dengan  banyak  pihak  ( S takeholder )   yang  
terka i t   dengan l i ngkungan h idup dan 
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Pemer in tah  daerah,  p ihak swasta,  Perguruan 
Tinggi ,  sampai  kepada masyarakat  pada 
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Kementer ian  LHK te lah berkomi tmen 
beker ja  sesuai  tu juan SDGs bahkan sebelum 
SDGs d isepakat i  tahun 2015 mela lu i  
penge lo laan hutan con tohnya  mela lu i  
keb i jakan  penge lo laan  hutan  mela lu i   Hutan  
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( PMPBK) dan keb i jakan  la innya semata-  mata 
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RUMUSAN MASALAH 
Rumusan masalah  yang dapat  di jabarkan  

sesuai  dengan i s i la tar  be lakang  antara  
la in  : 

1. Apa upaya yang d i lakukan
 Kementer ian  L ingkungan 
Hidup dan Kehutanan  dalam upaya 
pencapaian  SDGs? 
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2. Potret  kon t r ibus i  UPT. Bidang KSDA 
Wi layah I I I Padangs id impuan  Balai  Besar 
KSDA Sumatera  Utara  dalam dalam 
pencapaian  SDGs. 

 
TUJUAN DAN MANFAAT 

Tujuan dari penu l isan  karya tu l is  in i 
adalah untuk  menggambarkan  upaya UPT. 
Bidang KSDA Wi layah I I I Padangs id impuan  
dalam mendukung  pencapa ian  SDGs. 

Sedangkan manfaa t  dari  penyusunan 
karya tu l is   in i adalah  untuk  memetakan  
kegiatan  UPT. Bidang  KSDA wi layah I I I 
Padangs id impuan  yang mendukung 
pencapaian  SDGs 
. 
METODE PENULISAN 

Metode  penul i san  karya  tu l is   in i   
adalah  metode  s tud i  l i teratur  yang d ipero leh  
dari  re fe rens i  buku,   jurna l   dan ar t ike l  i lmiah 
pada websi te  resmi ,  Pera tu ran -  peraturan  
Menter i  LHK dan laporan pe laksanaan 
kegiatan pada UPT.  Bidang KSDA Wi layah I I I 
Padangs id impuan dari  Tahun 2016 hingga 
2021 , se lan ju tnya data  dan in fo rmas i  in i 
d i jad ikan sebagai  dasar  penul isan  karya tul is  
in i . 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Susta inable  Development  Goals ( SDGs) 

Sus ta inab le  Deve lopment  Goals  ( 
SDGs) atau yang d ikenal    sebagai  tu juan 
pembangunan  berke lan ju tan  merupakan 
upaya bersama seluruh  Negara di Dunia  yang 
ber tu juan  untuk  memerangi  kemisk inan ,  
mengurang i  kesenjangan  dengan te tap 
menjaga dan  mel indungi  L ingkungan . 

SDGs terd i r i  dar i  17 poin tu juan  yang  
d iura i   menjadi  169  target   yang  seren tak 
harus d i laksanakan   kurun  waktu  15 tahun 
kedepan yai tu  dari  se jak  d isepaka t inya  
bersama tanggal  25 September  2015 
ber tempat  di Markas Besar  Perser ikatan  
Bangsa- Bangsa pada tanggal   25  Sep tember 
h 193 Kepala  Negara  . 

Adapun 17 tujuan  yang  ing in  
d iwu judkan  pada  SDGs ini antara  lain:  
Mengakhi r i   kemisk inan  di  manapun  dan 
dalam semua ben tuk:  
1. Mengakhi r i  ke laparan ,  mencapai  

ketahanan pangan dan nutr is i  yang lebih 
ba ik  dan mendukung  per tan ian  
berke lan ju tan  

2. Memast ikan  keh idupan yang sehat  dan 
mendukung kesejah te raan  bagi  semua 
untuk  semua usia 

3. Memast ikan  pendid ikan  yang ink lus i f  dan 
berkual i tas  setara,  juga mendukung 
kesempatan  bela jar   seumur h idup bagi 
semua 

4. Mencapai  kesetaraan gender dan 
memberdayakan semua perempuan  dan 
anak perempuan 

5. Memast ikan  ke te rsediaan  dan 
manajemen  air bers ih  yang 
berke lan ju tan  dan san i tas i  bagi  semua 

6. Memast ikan  akses  terhadap energ i   yang  

te r jangkau,  dapat d ianda lkan,  
berke lan ju tan  dan modern bagi  semua 

7. Mendukung  per tumbuhan  ekonomi  yang 
ink lus i f  dan berke lan ju tan ,  tenaga kerja 
penuh dan p roduk t i f  dan peker jaan  yang 
layak bagi  semua 

8. Membangun     i n f ras t ruk tu r
 yang tahan lama, 

mendukung  indus t r ia l isas i   yang      
ink lus i f
 
dan berke lan ju tan  dan membantu 
perkembangan  inovas i  

9. Mengurang i  ke t impangan  d ida lam dan 
antar  Negara  

10. Membangun  kota dan pemukiman  
ink lus i f ,  aman,  tahan lama dan 
berke lan ju tan  

11. Memast ikan  pola
 konsums i  dan
 Produks i  yang 
berke lan ju tan  

12. Mengambi l  aksi segera  untuk
 memerangi  perubahan 
ik l im dan dampaknya 

13. Mengkonservas i  dan memanfaa tkan 
secara berke lan ju tan  sumber  daya laut,  
samudra  dan mar i t ime untuk 
pembangunan  yang berke lan ju tan  

14. Mel indungi ,  memul ihkan dan mendukung  
penggunaan yang berke lan ju tan  terhadap 
ekos is tem daratan,  menge lo la  hutan 
secara  berke lan ju tan ,  memerangi  
deser t i f i kas i  ( penggurunan) ,  dan 
menghambat  dan membal ikkan  degradas i  
tanah  dan menghambat  h i langnya 
keanekaragam  an hayat i  

15. Mendukung  masyaraka t  yang damai  dan 
ink lus i f  untuk pembangunan 
berke lan ju tan ,   menyed iakan   akses 
terhadap keadi lan bagi  semua dan 
membangun ins t i tus i  - i ns t i tus i  yang 
e fekt i f ,  akun tabe l  dan ink lus i f  di  semua 
level .  

16. Menguatkan  ukuran imp lementas i  dan 
merev i ta l isas i  kemi t raan  g lobal   untuk  
pembangunan  yang berke lan ju tan .  

Dengan d ice tuskannya  tu juan 
SDGs ini  se lan jutnya  bangsa- bangsa di
 dunia
 da lam
 men ja lan
kan  pembangunannya  harus  d isesuaikan 
dengan tu juan yang ter tuang dalam 
Sus ta inab le  Deve lopment  Go als ( SDGs) 
yang telah  d isepaka t i  bersama . 

. 
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 
Pengelo laan  hutan les tar i  adalah 
penge lo laan  hutan berdasarkan  
kese imbangan  aspek ekonomi ,  ekolog i  dan 
sos ia l .  S i stem penge lo laan  sete lah 
d ice tuskannya  SDGs te lah menga lami  
pergeseran yang s i gn i f i ka , j i ka sebelumnya 
hanya mement ingkan  hutan  i tu sendi r i ,  
sebagai  contoh larangan  memasuki  kawasan 
hutan sesuai  Undang - Undang Kehutanan  
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Nomor  41  Tahun  1999  pada  pasal  50 ayat  
3 , namun sekarang  sudah mengarah  pada 
bagaimana   memanfaa tkan  hutan agar 
berguna untuk semua asfek  te tap i  te tap 
berkomi tmen  bahwa hutan harus  tetap les tar i  
dan menjamin keber langsungan  
keanekaragaman  hayat i  ( KEHATI )  
Sebenarnya  sebe lum adanya kesepaka tan
 tentang SDGs tahun 2015 penge lo laan  
hutan di Indones ia  te lah mengarah 
sebagaimana 17 tu juan SDGs,  sepert i  Hutan 
Kemasyaraka tan  ( HKm) yang d i te rb i tkan  
mela lu i  Pera tu ran  Menter i  Kehutanan Nomor 
RI No P. 88 / Menhut -  I I/ 2014 , d imana hutan 
negara pemanfaa tan  u tamanya  d i tu jukan 
untuk  memberdayakan masyaraka t  pada hutan 
l indung dan hutan produks i  a tas usul  Kepala 
Daerah Tingkat  I I ( Bupat i )  , mela lu i  HKm ini 
masyarakat  akan mempero leh  hak 
pemanfaatan   me la lu i   2   ( dua)   i z in  
penge lo laan   ya i tu   Iz in Usaha Pemanfaa tan  
Hutan Kemasyaraka tan  ( IUP Hutan 
Kemasyaraka tan)  dan Iz in Usaha 
Pemanfaa tan  Hasi l  Hutan Kayu Hutan
 Kemasyaraka tan  ( IUPHHK
 Hutan Kemasyaraka tan) ,  yang 
d iber ikan  oleh Menter i  Kehutanan  kurun waktu 
per iz inan  se lama jangka waktu 35 tahun . 

Sela in  HKm ada juga Perhu tanan 
Masyarakat  Pedesaan Berbas is  Konservas i  ( 
PMPBK) yang d i terb i tkan  mela lu i  Peratu ran 
Menter i  Kehutanan  Nomor P. 20 / Menhut - I I/ 
2014 tentang Pedoman Umum Pengembangan 
Perhu tanan  Masyarakat  Pedesaan  Berbas is  
Konservas i  yang kemudian  d iubah menjadi  P. 
28 / Menlhk - Set jen/  2015 tentang Pedoman 
Umum Pengemban gan Perhu tanan 
Masyarakat  Pedesaan  Berbas is  Konservas i ,   
te rb i tnya  kedua  peratu ran  ini ber tu juan 
untuk men ingkatkan  p roduk t i v i tas  lahan 
seka l igus  meningka tkan  kese jah te raan 
masyarakat  sek i tar  hutan ( Bab VII Penutup 
Permen LHK Nomor  P. 28 / Menlhk  - Set jen/  
2015 ) . 

Pada kawasan konservas i  model 
penge lo laan  kawasan hutan d ikenal  
Kemi t raan  Konservas i  yang d iber lakukan 
dengan d ike luarkannya  Pera tu ran  Di r jen 
Konservas i  Sumber  Daya Alam dan Ekos is tem 
Nomor P. 6 / KSDAE/  SET/ KUM. 1 / 6 / 2018 tentang 
Petunjuk  Teknis  Kemi t raan  Konservas i  Pada 
Kawasan Suaka  Alam dan Kawasan 
Pe les ta r ian   Alam  sebaga imana  te lah  d iubah 
menjadi  Pera tu ran  Di r jen Konservas i  Sumber 
Daya Alam dan Ekos is tem Nomor P. 2 / KSDAE/  
SET/ KUM. 1 / 2 / 2019 tentang Perubahan  Atas 
Pera tu ran  Petunjuk  Teknis  Kemi t raan 
Konservas i  Pada Kawasan Suaka Alam  dan  
Kawasan Pe les ta r ian  Alam Nomor P. 6 / 
KSDAE/  SET/  KUM. 1 / 6 / 2018 . 

Ket iga  contoh pengelo laan hutan 
d ia tas  merupakan  upaya pemer in tah  dalam 
menye lesa ikan permasa lahan  ekonomi  dan 
kependudukan  sehingga  apabi la   in i t idak 
segera d icar i  so lus inya  maka s iap - s iap lah 
hutan  akan menjadi  bencana,  Suparmoko ( 
1997 ) mengatakan  ak ibat  jumlah pendudu k 
yang semakin ber tambah,  maka kebutuhan 
h idup dengan mengumpulkan  hasi l  hutan terus 
men ingka t ,  sehingga ter jad i  pera l ihan  pola  

h idup  dengan  membuka  hutan menjadi  lahan 
per tan ian,  ladang berp indah - p indah .  
Se lan ju tnya  Suparmoko ( 1997 ) menegaskan 
bahwa hal  i ni terus  ber langsung  sehingga 
mempercepat   berkurangnya  areal  hutan l 
indung,   hutan  suaka  dan  hutan  Taman 
Nasiona l .  
 
BIDANG KONSERVASI  WILAYAH I I I 
PADANGSIDIMPUAN.  

Unit Pe laksana Teknis  ( UPT) Bidang 
Konservas i  Sumber  Daya Alam Wi layah I I I 
Padangs id impuan  merupakan  sa lah satu UPT 
d ibawah Balai  Besar KSDA Sumatera  Utara , 
te rbag i  dalam 2 ( dua)  Seksi  Konservas i  ya i tu  
Seks i   Konservas i  Wi layah V Sip i rok  dan Seksi  
Konservas i  Wi layah  VI  Kota  Pinang.  
a. Seksi Konservasi  Wilayah V S ipirok  
Seksi  Konservas i  V Sip i rok  berkan to r  di Desa 
Sumuran Kecamatan S ip i rok  Kbupaten 
Tapanul i  Selatan  dengan wi layah ker ja 
sebagai  ber ikut  : 
a.1. . Cagar  Alam Dolok  S ip irok,  
Kawasan Cagar  Alam Dolok  Sip i rok  in i 
d i te tapkan berdasarkan Keputusan  Menter i   
Kehutanan  RI Nomor:  SK. 4132 / Menhut  - VII /  
KUH/ 2014 dengan luas 7 . 208 , 53 ( Tu juh Ribu 
Dua Ratus  Delapan dan Lima Puluh Tiga 
Perseratus  
a.2. . Cagar Alam Dolok  S 
ibual  - Bual i  
Cagar  Alam Dolok  Sibual -  bual i  secara 
geogra f is  ter le tak  pada koord inat  01 ° 0 ’ – 01 ° 
37 ’ L in tang Utara dan 99 ° 11 ’ 15 ”– 99 ° 17 ’ 55 ” 
Bujur  Timur  dengan ket ingg ian 750 s/ d 1 . 819 
m dpl sedangkan kawasan ini memi l i k i  luas 5 
. 000 ( L ima Ribu)  hektar  . 
a.3. . Suaka Alam ( SA) 
Lubuk Raya 
SA Dolok  Lubuk Raya awalnya oleh 
Pemer in tah  Kolonia l  Belanda masuk dalam 
hutan dengan nomor Regis ter  2 dan pada tahun 
1982 oleh Pemer in tah  d i te tapkan  sebagai  
hutan mela lu i  Tata Guna Kesepaka tan  ( 
THGK) dengan luas 3 . 050 hektar ,  se lan jutnya 
pada tahun 2005 ter jad i  lagi  perubahan 
s ta tusnya menjadi  Suaka alam berdasarkan 
Surat  Keputusan  Menter i   Kehutanan  nomor  
44 / Menhut t  - I I/ 2005 tanggal  16 Pebruar i   2005 
tentang Penunjukan  Kawasan Hutan Prov ins i  
Sumatera Uara,  dengan luas ± 3 . 050 Ha. 
a. 4   Taman Buru ( TB) Pulau Pini 
TB Pulau Pini  memi l i k i  luas sek i tar  8 . 350 Ha, 
berdasarkan  le tak  geogra f i snya  Taman  Buru  
Pulau Pini ini pada rupa bumi  berada  pada  
koord inat  antara  00 ° 04 ’ – 00 ° 11 ’ L in tang 
Utara  dan 98 ° 40 ’ – 98 ° 51 ’ Bujur    T imur,   
dengan  luas   kese lu ruhannya 8 . 350 Ha. 
b. Seks i  Konservas i  Wi layah VI 
Kota Pinang 
Seks i  Konservas i  Wi layah  V I Kota  Pinang  
berkanto r  di daerah Kota Pinang Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan Sumatera  Utara 
dengan  wi layah kerja  me l ipu t i  : 
b.1. . Taman Wisata  Alam ( 
TWA) Hol iday  Resort  
Taman Wisata  Alam ( TWA) Hol iday  Resort  
d i te tapkan  berdasarkan  Surat  Keputusan 
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Nomor  41  Tahun  1999  pada  pasal  50 ayat  
3 , namun sekarang  sudah mengarah  pada 
bagaimana   memanfaa tkan  hutan agar 
berguna untuk semua asfek  te tap i  te tap 
berkomi tmen  bahwa hutan harus  tetap les tar i  
dan menjamin keber langsungan  
keanekaragaman  hayat i  ( KEHATI )  
Sebenarnya  sebe lum adanya kesepaka tan
 tentang SDGs tahun 2015 penge lo laan  
hutan di Indones ia  te lah mengarah 
sebagaimana 17 tu juan SDGs,  sepert i  Hutan 
Kemasyaraka tan  ( HKm) yang d i te rb i tkan  
mela lu i  Pera tu ran  Menter i  Kehutanan Nomor 
RI No P. 88 / Menhut -  I I/ 2014 , d imana hutan 
negara pemanfaa tan  u tamanya  d i tu jukan 
untuk  memberdayakan masyaraka t  pada hutan 
l indung dan hutan produks i  a tas usul  Kepala 
Daerah Tingkat  I I ( Bupat i )  , mela lu i  HKm ini 
masyarakat  akan mempero leh  hak 
pemanfaatan   me la lu i   2   ( dua)   i z in  
penge lo laan   ya i tu   Iz in Usaha Pemanfaa tan  
Hutan Kemasyaraka tan  ( IUP Hutan 
Kemasyaraka tan)  dan Iz in Usaha 
Pemanfaa tan  Hasi l  Hutan Kayu Hutan
 Kemasyaraka tan  ( IUPHHK
 Hutan Kemasyaraka tan) ,  yang 
d iber ikan  oleh Menter i  Kehutanan  kurun waktu 
per iz inan  se lama jangka waktu 35 tahun . 

Sela in  HKm ada juga Perhu tanan 
Masyarakat  Pedesaan Berbas is  Konservas i  ( 
PMPBK) yang d i terb i tkan  mela lu i  Peratu ran 
Menter i  Kehutanan  Nomor P. 20 / Menhut - I I/ 
2014 tentang Pedoman Umum Pengembangan 
Perhu tanan  Masyarakat  Pedesaan  Berbas is  
Konservas i  yang kemudian  d iubah menjadi  P. 
28 / Menlhk - Set jen/  2015 tentang Pedoman 
Umum Pengemban gan Perhu tanan 
Masyarakat  Pedesaan  Berbas is  Konservas i ,   
te rb i tnya  kedua  peratu ran  ini  ber tu juan 
untuk men ingkatkan  p roduk t i v i tas  lahan 
seka l igus  meningka tkan  kese jah te raan 
masyarakat  sek i tar  hutan ( Bab VII Penutup 
Permen LHK Nomor  P. 28 / Menlhk  - Set jen/  
2015 ) . 

Pada kawasan konservas i  model 
penge lo laan  kawasan hutan d ikenal  
Kemi t raan  Konservas i  yang d iber lakukan 
dengan d ike luarkannya  Pera tu ran  Di r jen 
Konservas i  Sumber  Daya Alam dan Ekos is tem 
Nomor P. 6 / KSDAE/  SET/ KUM. 1 / 6 / 2018 tentang 
Petunjuk  Teknis  Kemi t raan  Konservas i  Pada 
Kawasan Suaka  Alam dan Kawasan 
Pe les ta r ian   Alam  sebaga imana  te lah  d iubah 
menjadi  Pera tu ran  Di r jen Konservas i  Sumber 
Daya Alam dan Ekos is tem Nomor P. 2 / KSDAE/  
SET/ KUM. 1 / 2 / 2019 tentang Perubahan  Atas 
Pera tu ran  Petunjuk  Teknis  Kemi t raan 
Konservas i  Pada Kawasan Suaka Alam  dan  
Kawasan Pe les ta r ian  Alam Nomor P. 6 / 
KSDAE/  SET/  KUM. 1 / 6 / 2018 . 

Ket iga contoh pengelo laan hutan 
d ia tas  merupakan  upaya pemer in tah  dalam 
menye lesa ikan permasa lahan  ekonomi  dan 
kependudukan  sehingga  apabi la   in i t idak 
segera d icar i  so lus inya  maka s iap - s iap lah 
hutan  akan menjadi  bencana,  Suparmoko ( 
1997 ) mengatakan  ak ibat  jumlah pendudu k 
yang semakin ber tambah,  maka kebutuhan 
h idup dengan mengumpulkan  hasi l  hutan terus 
men ingka t ,  sehingga ter jad i  pera l ihan  pola  

h idup  dengan  membuka  hutan menjadi  lahan 
per tan ian,  ladang berp indah - p indah .  
Se lan ju tnya  Suparmoko ( 1997 ) menegaskan 
bahwa hal  i ni terus  ber langsung  sehingga 
mempercepat   berkurangnya  areal  hutan l 
indung,   hutan  suaka  dan  hutan  Taman 
Nasiona l .  
 
BIDANG KONSERVASI  WILAYAH I I I 
PADANGSIDIMPUAN.  

Unit Pe laksana Teknis  ( UPT) Bidang 
Konservas i  Sumber  Daya Alam Wi layah I I I 
Padangs id impuan  merupakan  sa lah satu UPT 
d ibawah Balai  Besar KSDA Sumatera  Utara , 
te rbag i  dalam 2 ( dua)  Seksi  Konservas i  ya i tu  
Seks i   Konservas i  Wi layah V Sip i rok  dan Seksi  
Konservas i  Wi layah  VI  Kota  Pinang.  
a. Seksi Konservasi  Wilayah V S ipirok  
Seksi  Konservas i  V Sip i rok  berkan to r  di Desa 
Sumuran Kecamatan  S ip i rok  Kbupaten 
Tapanul i  Selatan  dengan wi layah ker ja 
sebagai  ber ikut  : 
a.1. . Cagar  Alam Dolok  S ip irok,  
Kawasan Cagar  Alam Dolok  Sip i rok  in i 
d i te tapkan berdasarkan Keputusan  Menter i   
Kehutanan  RI Nomor:  SK. 4132 / Menhut  - VII /  
KUH/ 2014 dengan luas 7 . 208 , 53 ( Tu juh Ribu 
Dua Ratus  Delapan dan Lima Puluh Tiga 
Perseratus  
a.2. . Cagar Alam Dolok  S 
ibual  - Bual i  
Cagar  Alam Dolok  Sibual -  bual i  secara 
geogra f is  ter le tak  pada koord inat  01 ° 0 ’ – 01 ° 
37 ’ L in tang Utara  dan 99 ° 11 ’ 15 ”– 99 ° 17 ’ 55 ” 
Bujur  Timur  dengan ket ingg ian 750 s/ d 1 . 819 
m dpl sedangkan kawasan ini memi l i k i  luas 5 
. 000 ( L ima Ribu)  hektar  . 
a.3. . Suaka Alam ( SA) 
Lubuk Raya 
SA Dolok  Lubuk Raya awalnya oleh 
Pemer in tah  Kolonia l  Belanda masuk dalam 
hutan dengan nomor Regis ter  2 dan pada tahun 
1982 oleh Pemer in tah  d i te tapkan  sebagai  
hutan mela lu i  Tata Guna Kesepaka tan  ( 
THGK) dengan luas 3 . 050 hektar ,  se lan jutnya 
pada tahun 2005 ter jad i  lagi  perubahan 
s ta tusnya menjadi  Suaka alam berdasarkan 
Surat  Keputusan  Menter i   Kehutanan  nomor  
44 / Menhut t  - I I/ 2005 tanggal  16 Pebruar i   2005 
tentang Penunjukan  Kawasan Hutan Prov ins i  
Sumatera Uara,  dengan luas ± 3 . 050 Ha. 
a. 4   Taman Buru ( TB) Pulau Pini 
TB Pulau Pini  memi l i k i  luas sek i tar  8 . 350 Ha, 
berdasarkan  le tak  geogra f i snya  Taman  Buru  
Pulau Pini ini pada rupa bumi  berada  pada  
koord inat  antara  00 ° 04 ’ – 00 ° 11 ’ L in tang 
Utara  dan 98 ° 40 ’ – 98 ° 51 ’ Bujur    T imur,   
dengan  luas   kese lu ruhannya 8 . 350 Ha. 
b. Seks i  Konservas i  Wi layah VI 
Kota Pinang 
Seks i  Konservas i  Wi layah  V I Kota  Pinang  
berkanto r  di daerah Kota Pinang Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan Sumatera  Utara 
dengan  wi layah kerja  me l ipu t i  : 
b.1. . Taman Wisata  Alam ( 
TWA) Hol iday  Resort  
Taman Wisata  Alam ( TWA) Hol iday  Resort  
d i te tapkan  berdasarkan  Surat  Keputusan 

4  

Menter i  Kehutanan  Nomor 695 / Kpts - I I/ 90 
tanggal  27 Nopember  1990 dengan luas 1 . 963 
, 75 hektar  . te r le tak  pada wi layah admin is t ras i  
Desa Aek Raso,  Kecamatan  Torgamba,  
Kabupaten  Labuhan  Batu,  Propins i  Sumatera 
Utara . Namun ak ibat  perambahan  luas TWA ini 
hanya ters isa  sek i tar  10 % dari  to ta l  l uasnyan 
dan te lah te lah beral ih  fungs i  menjadi  
pemukiman,  lahan per tan ian  atau perkebunan 
dan lain-  la in .  
2 , 2 .    Suaka Margasatwa  Barumun 
Penetapan hutan ini menjadi   kawasan 
konservas i  adalah mela lu i  Surat  Keputusan 
Menter i  Kehutanan  Nomor  70 / Kpts - I I/ 1989 
tanggal  6 Februar i  1989 dengan luas 40 . 330 
hektar .   Pada tahun 2016 SM barumun ini telah 
d iubah menjadi  Kesatuan Pengelo laan  Hutan 
Konservas i  ( KPHK)  Barumun dengan 
te rb i tnya  Surat Keputusan Menter i  Kehutanan  
Nomor:   694 / Menlhk   / Set jen
 
/ PLA. 0 / 9 / 2016 , yang langsung  d i resmikan 
oleh Sekre tar is  Jendera l  Kementer ian  L 
ingkungan  Hidup dan Kehutanan saat i tu Bapak 
Bambang Hendroyono pada tanggal  20 
November  2016 . 
 
PEMBAHASAN 
1. Upaya Kementer ian L ingkungan 
Hidup dan Kehutanan dalam pencapaian 
SDGs 
Merujuk    pada    Tu juan    Pembangunan   
Berke lan ju tan  ( Susta inab le  Deve lopment  
Goals)  sebagai  kesepaka tan  pembangunan 
g lobal  oleh Bangsa - Bangsa di Dunia, 
Indones ia  telah mewujudkan  par t is ipas inya  
dengan d ike luarkannya  Undang- undang yang 
mengatur  kehutanan dan l ingkungan,  
te rb i tnya  Peratu ran  Pemer in tah,  Peratu ran  
Menter i  sampai  kepada Pera turan  Daerah.  
Namun dalam pembahasan  ini penul is  hanya 
hanya menu l iskan  beberapa  dasar  hukum 
penge lo laan  hutan yang berka i tan  dengan 
penge lo laan  hutan berbas is  pemberdayaan 
masyaraka t ,  dasar - dasar  hukum tersebut  
antara  lain  : 
a. Pera tu ran  Menter i  L ingkungan 
Hidup dan Kehutanan Republ ik  Indones ia  
Nomor:  9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan 
Perhutanan Sosial 
b. Pera tu ran  Menter i  L ingkungan 
Hidup dan Kehutanan Republ ik  Indones ia  
Nomor:  10 Tahun 2021 Tentang Kebun Bib i t  
Rakyat  
c. Pera tu ran  Menter i  L ingkungan 
Hidup dan Kehutanan Repub l ik  Indones ia  
Nomor:  P. 11 / Men lhk /Se t jen /Kum.1   
/ 5 / 2020 Tentang Hutan Tanaman Rakyat  
d. Pera tu ran  Menter i  L ingkungan 
Hidup dan Kehutanan Republ ik  Indones ia  
Nomor P. 24 / Men lhk /Se t j en /Kum.1   
/ 10 / 2020 Tentang Penyed iaan  Kawasan 
Hutan Untuk  Pembangunan  Food Estate 
e. Pera tu ran  Di r jen
 KSDAENomor  P. 6 / KSDAE/  SET/  
KUM. 1 
/ 6 / 2018 tentang Petunjuk  Teknis   Kemi t raan  
Konservas i  Pada Kawasan Suaka Alam dan 

Kawasan Pe lesta r ian  Alam sebaga imana te lah 
d iubah menjadi  Peratu ran  Di r jen KSDAE 
Nomor P. 2 / KSDAE/  SET/ KUM. 1 / 2 / 2019 
tentang Perubahan Atas  Pera tu ran  Petunjuk  
Teknis   Kemi t raan   Konservas i  Pada Kawasan 
Suaka Alam dan Kawasan Peles ta r ian  Alam 
Nomor P. 6 / KSDAE/  SET/  KUM. 1 / 6 / 2018 . 
f. Pera tu ran  Menter i  L ingkungan 
Hidup dan Kehutanan Republ ik  Indones ia  
Nomor P. 43 / Men lhk /Se t j en /Kum.1   
/ 6 / 2017 Tentang  Pemberdayaan  Masyarakat  
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Padangsid impuan  Balai   Besar  KSDA  
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SDGs.  
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. 
Foto bersama Kelompok Tani pada saat penyerahan 
bantuan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat Desa 
Ramba Sihasur 
 
b. Penguatan Kapasi tas  
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Sip i rok  Kabupaten  Tapanul i  Selatan 
Desa Si tumba  Julu merupakan  Desa 
penyangga  kawasan konservas i  Cagar  Alam 
( CA)  Sibual -  Bual i ,  penduduk  desa in i 
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Dengan pember ian  bantuan fas i l i tas  per tan ian  
in i harapannya  masyaraka t  lebih  fokus pada 
per tan ian  dan pengo lahan  kopi untuk 
mengurang i  ke te rgan tungan  masyarakat  akan 
hutan sebag ai ekonomi  a l te rna t i f  dan 
a l te rnat i f  per luasan lahan per tan ian.  
 
c. Penguatan  Kapasi tas  
Masyarakat  di  Desa  Batang  Onang Lama 
Kecamatan  Batang Onang Kabupaten  Padang 
Lawas Utara 
Sama halnya dengan kegiatan  yang  
d i laksanakan  di Desa Ramba Sihasur,  
Kegiatan  penguatan  kapas i tas  masyaraka t  
sek i tar  kawasan yang d i laksanakan  di  Desa 
Batang Onang pada tanggal  24 September 
2018 d iber i kan  bantuan berupa alat p 
engolahan  ker ip ik   s ingkong,  pember ian  alat  
bantu  pen ingka tan   usaha  kreat i f  masyaraka t  
desa ini  d idasarkan  atas  permin taan 
masyarakat  . 
Desa Batang Onang Lama merupakan Desa 
penyang ga kawasan konservas i  Suaka 
Margasa twa  Barumun ( SM Barumun) ,  desa ini 
te r le tak  di Kecamatan  Batang Onang 
Kabupaten  Padang Lawas Utara,  penduduk  
desa in i mayor i tas  bermata pencahar ian 
sebagai  petani  sawah dan berkebun s ingkong 
atau kete la pohon  juga  suka  berburu atau 
memikat  ke  hutan  karena  desa in i 
berbatasan  langsung dengan SM Barumun.  
Untuk  memper tahankan  keutuhan kawasan in i 
maka oleh Bidang KSDA Wi layah I I I terus 
melakukan  pat ro l i  kawasan ser ta  merangku l  
masyarakat  berperanser ta  dalam 
man jaganya ,  sebagai  feed backnya 
masyarakat  kemudian  d iber ikan  bantuan 
fas i l i tas  per tan ian  untuk  men ingka tkan taraf  
h idup petani   sehingga  t idak  , e lakukan  
per luasan  lahan per tan ian  ke hutan.  Pada 
pe laksanaan keg ia tan  ini d iber ikan juga 
mater i  pe lat ihan cara pengolahan  s ingkong  
menjadi   ker ip ik  dengan harapan dapat 
men ingka tkan pemahaman  dan pengetahuan 
tentang tata cara mengolah  s ingkong menjadi  
k r ip ik  berkua l i tas  ser ta  merangsang 
munculnya  indus tr i  rumah tangga di desa in i . 
 
d. Kegiatan  Pengembangan  Usaha 
Ekonomi  Madu Di Desa S ihaporas  Kecamatan 
Sosopan Kabupaten  Padang Lawas 
Desa Sihaporas Kecamatan  Sosopan 
Kabupaten Padang Lawas Prov ins i  Sumatera 
Utara memi l ik i  luas + 500 Hektar  dengan   
jumlah Penduduk  sebanyak  65 KK yang terd i r i  
dari  116 j iwa jenis  ke lamin  Pria  dan 123 j iwa. 
te r le tak  pada koord ina t  99 ° 29 ' 49 , 8 " Bujur 
T imur  d an 1 ° 13 ' 31 , 6 " L in tang Utara  dan 
berbatas  langsung  dengan  SM  barumun  pada 
Barat  desa ini .  
T ingkat  pend id ikan  masyarakat  Desa S 
ihaporas  masih  d ika tegor ikan  rendah karena 
hampir  50 persen masyaraka tnya  hanya 
mengecap pend id ikan sampai  sekolah  dasar.  
Untuk k r i te r ia  pengh idu  pan sehar i -  hari  

masyarakat  desa in i mayor i tas  sebagai  petani  
dan s i sanya sebagai  PNS dan wi raswas ta .  
Ada yang unik dengan desa ini karena suka 
d is inggahi  leh ingga banyak penduduknya 
yang ber profes i  sebagai  pengambi l  madu,  atas 
dasar  in i lah maka pada kegiatan  penguatan 
kapas i tas  masyarak t  d iber ikan  pelat ihan  dan 
bantuan ternak lebah,  kegiatan ini 
d i laksanakan tanggal  09 sampai  12  Oktober  
2018 dan yang d i is i  pe lat ihan se lama 1 hari  
dengan me l iba tkan  Kelompok  Tani  Binaan  
Ba l i tbang  Aek Naul i  dan Pemda Kabupaten 
Padang Lawas.  
 
e. Patro l i  Rut in  Pengamanan 
Hutan 
Melakukan kegiatan patro l i  ru t in  pengamanan 
hutan oleh Pol is i  Kehutanan guna pada 
wia layh ker ja  UPT. Bidang KSDA Wi layah I I I 
Padangs id impuan guna menjaga kawasan dari  
perambahan,  kebakaran  hu tan ,  perburuan  l iar  
dan semua ak ibat yang menyebabkan 
perubahan  f i s i k hutan . 
 
f. Pembinaan  Peredaran 
Tumbuhan dan Satwa Liar 
Pe laksanaan kegiatan  ini d i laksanakan untuk 
menjaga agar t idak te r jad i  peredaran 
tumbuhan  dan satwa l iar u tamanya yang 
d i l indungi  sesuai  peraturan  , karena 
semaraknya  te r jad i  perdagangan  satwa dan 
tumbuhan d i l indungi  yang dapat  menyebabkan 
h i langnya  keragaman hayat i .  
 
g. Mon i tor ing  populas i  Satwa L iar 
D i l i ndung i  
Kegiatan in i ber tu juan  untuk  memantau  
populas i  satwa d i l i ndung i ,  khususnya  satwa  
apendix   I yang jumlahnya  sudah  sangat  
k r i t is ,   sepert i   Har imau  Sumatera  ( Phantera  t 
igr is  sumat rae  ) , Orangutan  Sumatera  ( Pongo 
abel i i  , Orangutan Tapanul i (  Pongo 
tapanu l iens is  ) 
 
KESIMPULAN  
Sus ta inab le  Development  Goals  ( SDGs) yang 
ber is i  17 Tujuan dan 169 Target  adalah upaya 
yang harus d iwu judkan  Sebagai  langkah 
pencapaian  SDGs Indonesia  dari  sektor 
kehutanan mela lu i  Kementer ian  L ingkungan 
Hidup dan Kehutanan telah  menerb i tkan  
a turan  tata  ke lo la   sumber  daya hutan dan l 
ingku ngan untuk  kemajuan  bangsa.  
Sei r ing  dengan kebi jakan  te rsebut  Unit 
Pe laksana  Teknis  ( UPT) Bidang Konservas i  
Sumber  Daya Alam Wi layah I I I 
Padangs id impuan  Bala i  Besar  KSDA 
Sumatera  Utara mendukung  dan 
melaksanakan  kegiatan sesuai  dengan 
program dari  kebi jakan Kementer ian 
L ingkungan Hidup dan Kehutanan  demi 
te rc ip tanya  kese jah te raan  masyaraka t  
khususnya  d i t i ngkat  tapak.  
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MENGEMBALIKAN KEARIFAN, MENJAGA YANG TERSISA HUTAN RAWA GAMBUT TROPIKA 
TN SEBANGAU 
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Taman Nasional (TN) Sebangau ditunjuk menjadi 
kawasan pelestarian alam taman nasional melalui Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 423/Menhut- 
II/2004 dengan luas ± 568.700 hektar secara administratif 
berada di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau 
dan Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. TN 
Sebangau ditunjuk sebagai upaya pelestarian hutan rawa 
gambut tersisa dan relatif masih baik (fungsi hidrologi dan 
tutupan hutannya). 
 

 
Gambar 1. Peta Taman Nasional Sebangau 

 
Selain ekosistem hutan rawa gambut tropika dengan 
aneka jenis biodiversitas di dalamnya, kawasan 
sebangau juga menjadi tumpuan masyarakat lokal dalam 
mencukupi kehidupan melalui pemanfaatan sungai dan 
danau/ rawa untuk mencari ikan jauh sebelum penunjukan 
TN Sebangau dilakukan, di desa-desa pada Kabupaten 
Katingan relatif lebih luas cakupan pencaharian 
masyarakat seperti produk Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK) misalnya rotan dan tumbuhan obat. Beberapa 
sub DAS di TN Sebangau bahkan mempunyai surat 
pengelolaan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun 
adat zaman dahulu. 
 

 
Gambar 2. Segel Tahun 1958, Pengelolaan Salah Satu 

Sungai di TN Sebangau 
 
Pemanfaatan dalam pengelolaan sungai tahun 1970 – 

1980-an tersebut sempat mengalami pergeseran oleh 
adanya ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak 
Pengusahaan Hutan Tanaman Indonesia (HPHTI) tahun 
1990-an, beberapa pengelola sungai mendapat 
keuntungan materi dari pemanfaatan kayu, pembuatan 
kanal sebagai sarana mengeluarkan kayu sebagaimana 
dituturkan oleh beberapa anggota MMP kami di Resort 
Sebangau Hulu, Resort Bangah dan Resort Sebangau 
Kuala. 
 

 
 

Gambar 3. Kanal-kanal yang dibuat sebagai sarana 
mengeluarkan kayu (dok WWF, 2000) 

 
Tekanan terberat hutan gambut Sebangau adalah saat 
berakhirnya HPH/HPHTI diakhir tahun 1990, dilanjutkan 
dengan era transisi kepimpinan nasional dimana dalam 
rentang waktu 2 tahun ribuan kanal-kanal dibuat oleh 
oknum masyarakat sebagian dibiayai pemodal guna 
mengambil “permata hijau” termasuk jenis kayu mewah 
bernilai tinggi yakni jenis ramin (Gonystylus bancanus). 
 

 
 
Gambar 4. Peta sebaran kanal-kanal di TN Sebangau 
(GiS TN Sebangau, 2008) 
 
Tekanan ini sedikit mereda setelah adanya Intruksi 
Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal 
Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan 
Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting 
yang kemudian disusuli dengan Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan No. 127/Kpts-V/2001 tentang Moratorium 
Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin. Pada 
tanggal 11 Juni 2001 ditegaskan kembali melalui Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan No. 168/Kpts-IVl2001 
yang mengatur tentang pemanfaatan dan peredaran kayu 
Ramin (Gonystylus, spp), memperbolehkan IUPHHK 
yang mendapatkan sertifikat PHAPL untuk melakukan 
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Gambar 4. Peta sebaran kanal-kanal di TN Sebangau 
(GiS TN Sebangau, 2008) 
 
Tekanan ini sedikit mereda setelah adanya Intruksi 
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nasional ini akhirnya mengembalikan masyarakat lokal di 
sebangau pada pemanfaatan tradisional yang berkearifan 
sebelum HPH/HPHTI dan hadirnya para “cokung” 
pemodal yang selalu menjanjikan keuntungan instan, 
tanpa mempertimbangkan kelestarian. 
 

 
Gambar 5. Kayu-kayu log hasil pembalakan di salah satu 
sungai TN Sebangau (Dok Pribadi, 2008) 
 
Perjalanan berat Hutan Rawa Gambut tersisa TN 
Sebangau masih belum berakhir, awal-awal 
pengelolaannya dibayangi “kesinisan” beberapa oknum 
masyarakat sekitar yang belum secara utuh menerima 
informasi pengelolaan kawasan taman nasional. Persepsi 
taman nasional adalah kawasan eksklusif, yang hanya 
akan melarang dan menangkap masyarakat, taman 
nasional adalah upaya pemerintah untuk membatasi hak-
hak dasar masyarakat terhadap hutan, dan berbagai 
macam pandangan kontraproduktif lainnya baik secara 
lantang maupun bisik berisik terus beredar. 
 
Periode Rencana Strategis (Renstra) 2004-2009 
pengelolaan TN Sebangau hanya pada tatanan 
penguatan organisasi dan kelembagaan diantaranya 
dengan penyediaan sarana perkantoran, menyusun 
dokumen rencana pengelolaan, menjalin 
komunikasi/koordinasi dengan pemerintah daerah dan 
beberapa tokoh kunci masyarakat termasuk damang adat 
yang mulai memahami perkembangan kebijakan dan 
penyelamatan hutan rawa gambut Sebangau. 
 
Sejarah kelam “ulah” kita di sebangau menyisakan 
ancaman lainnya. Hutan rawa gambut yang terbuka oleh 
banyaknya kanal-kanal mengalami penurunan fungsi, 
hutan gambut sangat rentan terbakar, kejadian-kejadian 
besar kebakaran di TN Sebangau tercatat pada tahun 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2015 dan terakhir tahun 
2019. Siklus intensitas kejadian kebakaran mengalami 
perubahan yang tentunya perlu kita telisik apakah hutan 
gambut ini telah berada dalam jalur pengelolaan yang 
tepat atau terdapat ruang-ruang kekurangan yang masih 
memerlukan penyempurnaan. 
 

 
Gambar 6. Kebakaran dan Titik Api di Kalimantan 
tengah dengan overlay kawasan TN Sebangau (Olah 
data WWF, 2006) 
 
Pelaksanaan Rencana Strategis 2014-2019, beberapa 
terobosan dalam kebijakan di Direktorat Jenderal 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 
Organisasi besar Kementerian Kehutanan di merger 
dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan pada 
tatanan organisasi di Direktorat Jenderal KSDAE juga 
mengalami perubahan P. 18/Menlhk-II/2015 dimana 
terdapat dua hal besar yang mengalami pergesaran 
dalam upaya penindakan hukum kehutanan dan upaya 
pemadaman kebakaran yang secara kelembagaan 
dilakukan secara khusus oleh Direktorat Jenderal, dulu 
melekat dalam tugas dan fungsi taman nasional di bawah 
Ditjen PHKA. 
 
Ekstraksi kebijakan dan kelembagaan memberikan ruang 
kepada taman nasional untuk fokus pada upaya penting 
pengelolaan misalnya pencegahan, pengendalian dan 
pembinaan kepada masyarakat sekitar kawasan. 
Tuntutan lebih humanis dalam tugas, menjadikan 
masyarakat sebagai subyek atau mitra penting 
pengelolaan secara pelan dilakukan, pembinaan dan 
sosialisasi kepada masyarakat tidak lagi kontra-prodoktif, 
misalnya hari ini seorang anggota Polhut anjangsana 
menyampaikan sosialisasi dan kebijakan, namun dilain 
hari mereka memproses masyarakat tersebut karena 
terindikasi melakukan aktivitas illegal, hal ini secara 
psikologis tugas suka dan tidak suka terjadi dan 
menimbulkan konflik batin petugas di lapangan. 
 
Kawasan taman nasional dalam menjalankan fungsi 
pemberdayaan tidak lagi sempit pada kawasan 
penyangga atau membentuk desa konservasi sebanyak 
mungkin, dengan kebijakan baru kawasan konservasi 
harus mengidentifikasi dan memberikan ruang-ruang 
akses kelola kepada masyarakat yang telah ada, puluhan 
tahun lalu secara turun temurun tentunya dengan 
penguatan-penguatan dan komitmen konservasi yang 
saling menguntungkan. 
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Gambar 7. Pondok Nelayan Tradisional Resort Bangah 

(Dok Pribadi, 2021) 
 
Dokumen zonasi TN Sebangau disusun dari tahun 2012 
dan disyahkan pada tahun 2016, memerlukan 13 tahun 
setelah ditunjuk TN Sebangau untuk dapat menyajikan 
ruang-ruang pengelolaan dalam bentuk zonasi 
pengelolaan termasuk di dalamnya ruang akses 
masyarakat. Terdapat ±38.698,27 hektar atau 7,138% 
dari total luas kawasan ±542.141 hektar basis data peta 
TN Sebangau berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 
September 2012. Zona tradisional TN Sebangau 
seluruhnya berhubungan dengan daya jelajah masyarakat 
turun temurun yang berada antara 1 kilometer sampai 
dengan 5 kilometer dari sisi sungai/ Sub DAS. Bagian 
inilah yang menjadi upaya TN Sebangau dalam berbagi 
peran untuk mengurangi beban pengelolaan bersama 
masyarakat. 
 
**** 
TN Sebangau merupakan salah satu unit kerja pelaksana 
teknis Direktorat Jenderal KSDAE dalam mendukung 
pelaksanaan program Konservasi Sumber Daya Alam 
dan Ekosistem. Pengelolaan kawasan konservasi 
khususnya di TN Sebangau sesungguhnya saling terkait 
antara Program, Rincian Output (RO) dengan variasi 
kegiatan dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO), 
sehingga gambaran utuh terhadap capaian-capaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau 
Sustainable Development Goals (SDGs) di kawasan TN 
Sebangau sangat erat berkaitan dengan masyarakat. 
Berdasarkan Data TN Sebangau 2020, Jumlah Desa di 
Sekitar TN Sebangau berjumlah ±39 desa/ kelurahan 
meliputi ±78.759 jiwa. 

 
Gambar 8. Grafis Kondisi Desa dan Masyarakat Sekitar 

TN Sebangau 
 
Secara umum masyarakat di sekitar TN Sebangau 
merupakan nelayan tangkap tradisional yang 
menggantungkan perekonomiannya dari kelestarian 
hutan rawa gambut sebangau. 
 

Mengutip Greenomic (2006 dalam BTN Sebangau 2007), 
Nilai ekonomi kawasan sebangau berdasarkan skenario 
ketergantungan rendah mencapai 1,6 kali lipat dari nilai 
penerimaan potensial kayu. Bahkan nilai ekonomi kayu 
komersial masih lebih rendah jika dibandingkan dengan 
nilai ekonomi dari ekstraksi hasil hutan bukan kayu berupa 
pemanfaatan getah jelutung oleh masyarakat sekitar 
kawasan. Kajian ini menggaris bawahi bahwa nilai 
ekonomi kawasan Sebangau hanya bisa dipertahankan 
jika kayu komersil di dalam kawasan tidak dieksploitasi, 
baik melalui izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 
(IUPHHK) maupun praktek- praktek penebangan liar. 
 
Berdasarkan wawancara lapangan dengan nelayan 
tradisional dilakukan estimasi sederhana hasil tangkap 
ikan di sungai Bangah tahun 2020. Dalam satu kali pasang 
alat tangkap menghasilkan 10 - 15 kg ikan, jika tidak 
dipengaruhi kondisi air yang terdampak musim kering 
ekstrim hari kerja efektif dalam setahun 260 hari maka 
diperoleh angka hasil tangkapan antara 3,5 – 4 ton/ tahun/ 
keluarga. Harga jual di 
lokasi disebutkan Rp. 20.000/Kg maka pendapatan bruto 
1 KK nelayan Sebangau mencapai Rp. 75 juta hasil ini 
belum dilakukan analisis mendalam menurut jenis 
perjenis ikan, serta biaya operasional yang menjadi faktor 
pengurang seperti BBM, makan dan lain sebagianya. 
 

 
Gambar 9. Masyarakat mengambil ikan dengan alat 

tradisional (dok pribadi, 2020) 
 
Di kawasan Sebangau dalam satu titik lokasi terdapat 4 
s.d 5 keluarga, beberapa sub DAS seperti di sungai 
Sampang mencapai 16 – 20 keluarga nilai ekonomi 
pemanfaatan sungai melalui usaha perikanan tentu akan 
lebih besar dan hal ini cukup menjadi bukti bagi 
masyarakat bahwa terdapat keterkaitan penting antara 
hutan gambut sebangau dengan usaha perikanan yang 
mereka lakukan. 
 
TUNAS PEMBERDAYAAN 
Sumber daya utama dalam mengelola hutan rawa gambut 
tersisa Sebangau adalah masyarakat, setengah juta 
hektar, dikelilingi 2 sungai besar, 46 desa disekitar 
dengan ±80 ribu jiwa, menjadi dua sisi yang dapat 
menguntungkan dan juga menghambat pengelolaan. 
 
Tahun 2010, kita mengenal sebuah istilah “kembali ke 
lapangan”. Beberapa kawasan taman nasional yang 
sudah ideal (perbandingan antara jumlah pegawai 
dengan luas kawasan terpenuhi) dapat dengan cepat 
menyesuaikan diri, bagi TN Sebangau yang saat itu 
hanya mempunyai pegawai ±35 orang tertatih-tatih 
menyesuaikan diri, selain keterbatasan SDM, sarana 
prasarana minimal pengelolaan belum tersedia merata 
ditambah kondisi beberapa desa masih antipati menolak 
keberadaan TN Sebangau, membuat upaya pengelolaan 
seolah stagnant (tak bergerak). 
 
Pengelolaan harus tetap berjalan, penguatan-penguatan 
tugas dan fungsi pengelolaan bertahap dilakukan, dalam 
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memenuhi gaps kebutuhan sumberdaya oleh mitra kerja 
saat itu difasilitasi dengan patroli dan penindakan 
bersama anggota SPORC pada titik atau wilayah yang 
kami nilai sangat rawan dan dalam rangka peningkatan 
efektivitas pengelolaan, tahun 2012 mulai ditetapkan 
resort- resort pengelolaan TN Sebangau yang tersebar 
pada 8 lokasi di 3 SPTN Wilayah TN Sebangau, beberapa 
kantor masih menyewa rumah masyarakat. Secara intens 
dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat 
bersama-sama menjaga TN Sebangau yang tentunya 
tidak semudah yang saya tuliskan. 

 
 
Gambar 10. Anggota SPORC dalam penanganan illegal 

logging (dok pribadi, 2008) 
 
Pada tahun 2008 – 2009 dengan difasilitasi oleh mitra 
kerja, TN Sebangau telah terbentuk 6 (enam) Forum 
Masyarakat (Formas) yang tersebar di tingkat kecamatan 
diseluruh wilayah kerja TN Sebangau, dalam tahun yang 
sama juga diinisiasi pembentukan Regu Pamswakarsa 
dan Regu Pengendali Kebakaran (RPK) tingkat desa 

dengan sasaran desa-desa rawan terbakar atau desa-
desa yang masih melakukan pembukaan lahan berbasis 
bakar dan atau di desa-desa dahulunya menjadi basis 
aktivitas illegal logging. Untuk jumlah RPK yang pernah 
dibentuk tahun 2008-2012 mencapai 30 kelompok 
tersebar pada 26 desa dengan variasi jumlah anggota 
antara 10 – 15 orang (BTN Sebangau, 2008). Regu Pam 
Swakarsa dan RPK ini akhirnya menjadi embrio lahirnya 
Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat 
Pengandali Api (MPA) yang dibentuk tahun 2016 dan 
2017 dengan jumlah 8 kelompok di 9 Desa/ Kelurahan 
dengan total 95 orang. 
 

 
Gambar 11. Pembinaan Regu Pengendali Kebakaran 

(dok pribadi, 2009) 

 
Tabel. 1 Distribusi Kelompok MMP dan MPA bagian dari pelibatan masyarakat di TN Sebangau 

No. Desa/ 
Kelurahan/Resort 

Nama 
MMP/MPA 

Jumlah Kabupaten/ 
Kota 

Tahun 
Pembentukan 

1. Habaring Hurung MMP Habaring 
Hurung 

10 orang Palangka 
Raya 

2017 

2. Resort Sebangau 
Hulu 

MMP Sebangau 
Hulu 

10 orang Palangka 
Raya 

2017 

3. Kereng Bangkirai MPA Kereng 
Bangkirai 

10 orang Palangka 
Raya 

2016 

4. Habaring Hurung MPA Habaring 
Hurung 

10 orang Palangka 
Raya 

2016 

7. Sabaru MPA Sabaru 10 orang Palangka 
Raya 

2016 

8. Sebangau Mulya MPA Sebangau 
Mulya 

15 orang Pulang 
Pisau 

2016 

9. Mekar Tani MPA Mekar Tani 30 orang Katingan 2016 

9 Desa 8 Kelompok 95 orang   

 
Upaya pemberdayaan dalam pengelolaan TN Sebangau 
tidak selalu diarahkan dengan dengan pemberian 
bantuan, adanya kesadaran dan partisipasi aktif 
beberapa elemen masyarakat sudah mampu membuka 
kebuntuan harapan bahwa kawasan gambut sebangau 
akan lebih baik, modal harmonisasi dengan masyarakat 
adalah kunci yang akan mempengaruhi capaian 
pengelolaan hutan rawa gambut TN Sebangau, di 
antaranya menjadi pemandu dalam kegiatan teknis 
misalnya sebagai pengenal pohon dalam monitoring 
populasi orangutan untuk jenis-jenis pohon pakan, 
dilibatkan dalam patroli pengamanan kawasan dan patroli 
pencegahan kebakaran hutan, menjadi anggota dalam 

posko-posko siaga kebakaran hutan dan lahan tingkat 
desa yang sekaligus memberikan informasi- informasi 
penting tentang kejadian kebakaran hutan disekitar dan 
dalam kawasan. 
 
Pada tahun akhir tahun 2017 secara pengelolaan TN 
Sebangau mendapat pengesahan Dokumen Desain 
Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam yang menjadi 
turunan dari dokumen zonasi TN Sebangau. 3 tapak yang 
diarahkan menjadi destinasi wisata dalam tahun 2018 - 
2019 secara bertahap dilakukan penataan dan 
pengembangan yang kemudian memberi dampak ikutan 
kepada masyarakat dengan terlibat aktif dalam menjual 
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jasa angkutan perahu getek wisata susur sungai ke 
kawasan TN Sebangau untuk destinasi yang telah 
dikembangkan Sungai Koran dan Mangkok untuk wisata 
di Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau serta 
Punggualas di Kabupaten Katingan. 
 
Penyelenggaraan wisata alam TN Sebangau menjadi 
usaha peralihan bagi masyarakat di Kelurahan Kereng 
Bangkirai dan Desa Keruing dalam meningkatkan 
pendapatan dan memenuhi kebutuhan hal ini menjadikan 
usaha ini sebagai ruang baru dalam menyediakan ruang 
kolaborasi dan partisipasi masyarakat disekitar kawasan. 
 
KELOMPOK GETEK MAJU MANDIRI – KERENG 
BANGKIRAI 
Kelompok Getek ini terbentuk tahun 2017, murni dari 
inisiasi masyarakat oleh adanya permintaan kunjungan 
yang saat itu mengalami peningkatan, tujuannya 
menyediakan jasa angkutan susur sungai sebangau 
hingga ke Pos Sungai Koran, kawasan TN Sebangau. 
Melalui SPTN Wilayah I Palangka Raya, Resort 
Sebangau Hulu kemudian difasilitasi untuk membentuk 
sebuah kelompok khusus jasa angkutan wisata dengan 
jumlah kelompok 15 orang. Pada awal berjalan, sempat 
dituturkan anggota kelompok ini, keseharian masyarakat 
anggota kelompok ini adalah nelayan tangkap tradisional, 
perahu mesin yang mereka gunakan mencari ikan adalah 
perahu yang sama untuk mengantar tamu wisatawan 
berkunjung, hal ini menjadikan wisata alam di sebangau 
belum eksclusif, yang tentu sangat mempengaruhi 
kenyamanan pengguna jasa getek. 
 
Tahun 2018, melalui Kegiatan Revitalisasi Usaha 
Ekonomi Masyarakat Badan Restorasi Gambut Indonesia 
kelompok ini difasilitasi untuk penyesuaian standar 
seluruh sarana getek, meliputi panjang body, ketinggian 
dinding, pendempolan, standarisasi jenis mesin, 
penyediaan life jacket serta kursi pengunjung, dalam 
proses tersebut juga dilakukan penguatan-penguatan 
kelembagaan oleh Balai TN Sebangau terkait 
pembahasan AD/ART kelompok, simpan pinjam, 
penjadwalan anggota dalam mengantar tamu dan lain 
sebagainya. 
 
 
 
Pada waktu-waktu tertentu, kelompok ini secara sukarela 
memelihara jalur sungai menuju sungai koran, 
membersihkan tumbuhan rasau, memindahkan tonggak- 
tonggak kayu yang dapat memperlambat akses 
kunjungan. Loyalitas alami masyarakat sangat terlihat 
saat kawasan ini disasar kebakaran pada tahun 2019, 
hampir seluruh unit sarana dikerahkan untuk membantu 
upaya proses pemadaman. Kondisi ini dilokasi ini 
kawasan Sebangau dan masyarakat telah menjadi satu 
kesatuan yang saling membutuhkan kearah yang positif, 
pada titik ini kami akan semakin optimis sebangau akan 
semakin lestari dan memberikan manfaat. “Kita bukan 
apa-apa dan siapa-siapa tanpa hutan” (wiratno, TNTP 
2020) 

 
Gambar 11. Pembersihan Alur Sungai Kelompok Getek 
(Dok Resort Sebangau Hulu, 2020) 
 
KELOMPOK SIMPUL WISATA KERUING 
Kelompok Simpul Wisata Desa Keruing merupakan 
bagian kelompok tersisa dari Forum Masyarakat (Formas) 
Kecamatan Kamipang yang dibentuk oleh Mitra Kerja 
tahun 2008-2009. Simpul ini juga sangat erat kaitannya 
dengan sejarah kelam sebangau di masa ijin Hak 
Pengusahaan Hutan, beberapa diantaranya adalah eks 
pekerja kayu yang telah menyadari penuh bahwa ada hal 
lain yang dapat memberikan hasil dari hutan yang baik. 
 
Pembinaan dan bongkar pasang anggota juga memberi 
warna perjalanan kelompok ini, keterlibatan generasi 
muda, sajian atraksi budaya dan alam mereka kemas baik 
sebagai upaya menahan tamu/ wisatawan berkunjung 
lebih lama baik ke desa maupun ke Punggualas, TN 
Sebangau. 
 
Simpul wisata Desa Keruing sampai saat ini masih aktif, 
berjumlah ±25 orang, memiliki beberapa ragam usaha 
yang mendukung penyelenggaraan wisata alam, 
diantaranya penyediaan jasa angkutan wisata (getek 
wisata), penyediaan jasa akomodasi di desa (home stay), 
souvenir hasil kerajinan tangan, produk makanan dan 
minuman hasil olahan industri rumah tangga serta seni 
dan budaya. Hampir seluruh sumber daya desa 
digerakkan untuk upaya menarik minat kunjungan ke 
Desa Keruing dan Punggualas. 
 
Tahun 2018 dan 2019, melalui Badan Restorasi Gambut 
(BRG) juga difasilitasi pengembangan sarana berupa 
pondok wisata dan dermaga dan jembatan yang 
ditempatkan di sisi batas TN Sebangau sebagai sarana 
mandiri masyarakat dalam melayani kunjungan ke 
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jasa angkutan perahu getek wisata susur sungai ke 
kawasan TN Sebangau untuk destinasi yang telah 
dikembangkan Sungai Koran dan Mangkok untuk wisata 
di Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau serta 
Punggualas di Kabupaten Katingan. 
 
Penyelenggaraan wisata alam TN Sebangau menjadi 
usaha peralihan bagi masyarakat di Kelurahan Kereng 
Bangkirai dan Desa Keruing dalam meningkatkan 
pendapatan dan memenuhi kebutuhan hal ini menjadikan 
usaha ini sebagai ruang baru dalam menyediakan ruang 
kolaborasi dan partisipasi masyarakat disekitar kawasan. 
 
KELOMPOK GETEK MAJU MANDIRI – KERENG 
BANGKIRAI 
Kelompok Getek ini terbentuk tahun 2017, murni dari 
inisiasi masyarakat oleh adanya permintaan kunjungan 
yang saat itu mengalami peningkatan, tujuannya 
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hingga ke Pos Sungai Koran, kawasan TN Sebangau. 
Melalui SPTN Wilayah I Palangka Raya, Resort 
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(BRG) juga difasilitasi pengembangan sarana berupa 
pondok wisata dan dermaga dan jembatan yang 
ditempatkan di sisi batas TN Sebangau sebagai sarana 
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Punggualas TN Sebangau. 
 
Sebagaimana Sungai Koran di Palangka Raya, Resort 
Mangkok di Pulang Pisau, Punggualas di Kabupaten 
Katingan secara bertahap mampu menjadi model yang 
mampu menjadi inspirasi bagi desa-desa sekitanya untuk 
melakukan hal serupa. 
 
PENINGKATAN KUNJUNGAN 
Kedua destinasi wisata ini secara signifikan memberikan 
dampak terhadap animo kunjungan ke kawasan TN 
Sebangau hal ini berdampak pada data peningkatan 
jumlah kunjungan di TN Sebangau secara keseluruhan 
ikut memberikan dampak terhadap capaian target kinerja 
Direktorat Jenderal KSDAE. 
 
Tabel. 2 Data kunjungan TN Sebangau 2015-2019 

Tahun Wisnu (org) Wisman 
(org) 

Jumlah 
(org) 

2015 290 52 342 
2016 235 121 356 
2017 667 176 843 
2018 816 428 1244 
2019 1.453 376 1.829 

Jumlah 3.461 1.153 4.614 
 

 
 

Gambar 12. Grafik data kunjungan 2015-2019 
 
KEMITRAAN KONSERVASI 
Meruapakan semangat baru kawasan konservasi keluar 
dari bayang-bayang feodal, kaku dan eksclusif. 
Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat selayaknya 
harus kita berikan karena tujuan akhir dari program dan 
kebijakan pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan 
untuk masyarakat. 
 
Kesejarahan kawasan TN Sebangau dengan masyarakat 
sebelum adanya ijin HPH/HPHTI semestinya harus 
kembali dibangun yang tentunya dengan komitmen 
konservasi yang lebih baik. 
 
TN Sebangau, dalam mengidentifikasi zona-zona 
tradisionalnya telah melakukan kajian-kajian 
komprehenshif ruang, daya jelajah, jenis usaha yang 
telah dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun, 
diperkuat dengan upaya inventarisasi dan verifikasi 
lapangan dalam tahun 2019-2020 seluas ± 10.000 hektar 
harapannya dalam rentang waktu 2020-2024 terdapat 
kerjasama-kerjasama kemitraan konservasi pada titik-titik 
usaha msyarakat yang telah diakomodir dalam zonasi 
pengelolaan TN Sebangau. 
 
Pada tahun 2020, TN Sebangau telah melakukan 
kerjasama kemitraan konservasi di Desa Sampang 

dengan PKS Nomor : PKS.01/T.19/TU/PKS/03/2020 
bersama kelompok Nelayan Tradisional Fitra Khatulistiwa 
di Zona Tradisional dengan luas dalam peta indikatif 
kerjasama ±396 hektar dengan lingkup kerjasama meliputi 
(1) perlindungan dan pengamanan kawasan; (2) 
pembinaan habitat; dan (3) pemberdayaan masyarakat 
melalui akses pemanfaatan tradisional sumber daya 
perairan terbatas untuk jenis ikan yang tidak dilindungi 
pada zona tradisional Taman Nasional Sebangau. 
 

 
Gambar 14. Peta Kerjasama Kemitraan Konservasi 

Sungai Sampang, Resort Sebangau Kuala 
 
Kerjasama ini sesungguhnya hanya memberikan tempat 
kepada masyarakat sejajar dengan TN Sebangau dalam 
ruang akses yang diperkenankan, mereka mempunyai 
daya resistensi untuk menolak upaya-upaya pihak lain 
diluar kelompok atau warga masyarakat sampang untuk 
mengeksploitasi sungai/ danau dengan cara-cara yang 
melanggar hukum. Mereka mempunyai akses 
menyampaikan informasi terhadap segala bentuk 
ancaman dan gangguan terhadap kawasan, mereka pilar 
di wilayahnya untuk diberikan peran untuk melakukan 
penanaman dan hak-hak bekerja lainnya dengan tetap 
mengedepankan konservasi dan keberlanjutan. 
 
Hampir seluruh zona tradisional TN Sebangau telah 
dilakukan inventarisasi dan verifikasi terdapat beberapa 
kendala di lapangan sehingga proses kerjasamanya 
belum dapat disegerakan hal yang paling sering terjadi 
adalah perbedaan wilayah administratif bekerja 
masyarakat. 
 
Pada satu lokasi sungai dijumpai kelompok nelayan 
tradisional yang telah lama bekerja misalnya di sungai 
Bangah, secara geografis kewilayahan berada di 
Kabupaten Pulang Pisau namun data-data 
kependudukan mereka bearasal dari Kereng Bangkirai, 
Palangka Raya beberapa orang tidak memiliki catatan 
penduduk, hal-hal ini belum kami temukan formulasi 
bentuk pembentukan kelembagaan yang sesuai, yang 
pasti kedua pemerintah daerah harus bersama- sama 
duduk dan memberikan catatan atau rekomendasi 
khusus sebagai bentuk pengakuan jika kelompok-
kelompok ini dibentuk dan dilakukan penguatan- 
penguatan. 
 
SIMPULAN 
1. Sejarah kelam pengelolaan Sebangau pada 

dasarnya diawali dari upaya pemenuhan kebutuhan 
ekonomi masyarakat yang terpengaruh cara-cara 
instant mendapatkan keuntungan, sehingga pola-
pola tradisional yang sempat terbangun mengalami 
pergeseran yang membuat upaya konservasi 
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sempat mengalami kebuntuan; 
2. Ekstraksi kebijakan kehutanan dan organisasi 

adalah instrument ampuh dalam menegaskan hak-
hak negara dengan hak-hak masyarakat. 
Konsistensi dalam implementasi, kebijakan solutif 
harus selalu dilakukan dan diberikan guna 
memberikan keyakinan bahwa pemerintah 
memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara 
menyeluruh, tidak pribadi, kelompok atau golongan. 

3. Pengelolaan kawasan konservasi yang kaku dan 
eksclusif akan membawa konflik tak berkesudahan 
yang akhirnya dapat menghabiskan seluruh energi 
sumberdaya dan mengaburkan capaian. 
Masyarakat adalah subyek dalam pengelolaan 
merupakan model paling manusiawi yang harus 
dipahami oleh seluruh unsur di Ditjen KSDAE dalam 
mengelola kawasan konservasi. 
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PEMBANGUNAN PADAT KARYA PENANAMAN MANGROVE (PKPM) 
 YANG BERKELANJUTAN DI RIAU 

 
 

Sigit Budi Nugroho 
 
 

LATAR BELAKANG PROGRAM PEN PADAT 
KARYA PENANAMAN MANGROVE (PKPM) 

Tahun 2020 berjalan sebagai tahun yang 
sangat tidak mudah bagi seluruh negara di dunia. Pada 
11 Maret 2020, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai 
pandemi global. Hingga saat ini Pandemi ini menjadi 
ancaman nyata , bencana kemanusiaan yang tidak 
hanya mempengaruhi sektor kesehatan, tapi juga 
mendisrupsi aspek lainnya seperti sosial, ekonomi, 
keuangan.  

Berdasarkan arahan Presiden, APBN 2020 
harus disesuaikan dan digunakan sebagai instrumen 
kebijakan masa darurat, dengan difokuskan pada tiga 
aspek : 1. Menyelamatkan kesehatan dan jiwa manusia 
dari gangguan kesehatan Covid-19; 2. Melindungi 
masyarakat miskin dan rentan terdampak; dan 3. 
Memberikan dukungan dunia usaha agar tidak terjadi 
kebangkrutan massal dan PHK besar-besaran. 
Menyesuaikan dengan dinamika Covid-19 dan 
perkembangan ekonomi, berbagai terobosan dihadirkan, 
salah satunya menetapkan Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) yang besarannya 4,2 %dari 
PDB (Kamrussamad, 2020) 

Dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat 
yang terdampak Covid-19 tersebut, tahun 2020 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah 
melaksanakan kegiatan Padat Karya Penanaman 
Mangrove (PKPM) yang dilaksanakan oleh Ditjen 
PDASRH dan dilanjutkan tahun 2021 oleh  Badan 
Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menjadi 
padat karya Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PRM). 
Kegiatan PKPM tahun 2020 berhasil menyerap 5,9 juta 
pekerja dengan luasan 15.000 Ha yang dilaksanakan 
oleh 34 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan 
Hutan Lindung diseluruh Indonesia (Hidayat, 2020). 
Khusus di Provinsi Riau, PKPM tahun 2020 yang 
dilaksanakan oleh BPDASHL Indragiri Rokan telah 
terealisasi luas penanaman seluas 692 Ha dengan 
sebaran di 5 Kabupaten dan berhasil menyerap tenaga 
kerja 1.536 orang (BPDASHL Indragiri Rokan, 2020).  

Semua pihak mengapresiasi dengan baik 
pelaksanaan kegiatan PKPM di Propinsi Riau yang 
berjalan secara programatik, namun penulis mencoba 
memberikan catatan evaluasi untuk pembangunan 
PKPM di Riau yang lebih baik dan berkelanjutan. 
 
PKPM  sebagai Program Suistanable Development 
Jangka Pendek 

Konsep Pembangunan Berkelanjutan 
dipopulerkan  melalui laporan WCED (World 
Commission on Environment and Development) berjudul 
“Our Common Future” (Hari Depan Kita Bersama) yang 
diterbitkan pada 1987. Pembangunan berkelanjutan 
adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, 

masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan 
sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan 
generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus 
dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan 
adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan 
tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi 
dan keadilan sosial. Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan atau Suistanable Development Goals 
(SDGs) merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari 
Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium 
Development Goals (MDGs) yang sudah dilaksanakan 
selama periode 2000-2015. 
  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /SDGs 
merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya 
untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan 
yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) 
Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan 
Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan 
Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) 
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) 
Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya 
Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang 
Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang 
Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; 
(14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) 
Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; 
(17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Kemudian Ke – 
17 tujuan TPB/SDGs ini  dikelompokkan ke dalam empat 
pilar yaitu; Pilar Pembangunan Sosial, Pilar 
Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan 
Lingkungan dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata 
Kelola (Alisjahbana, 2018). 

Bila Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 
menetapkan 17 tujuan sebagai SDGs, maka Prof. Otto 
Soemarwoto dalam Rosana (2018), mengajukan enam 
tolok ukur pembangunan berkelanjutan yaitu: a) pro 
lingkungan hidup; b) pro rakyat miskin; c) pro kesetaraan 
jender; d) pro penciptaan lapangan kerja; e) pro dengan 
bentuk negara kesatuan RI dan f) harus anti korupsi, 
kolusi serta nepotisme. PKPM di Provinsi Riau tahun 
2020 sebagai program pembangunan berkelanjutan 
yang bergulir di masa pandemi, bertujuan tidak hanya 
memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak 
Covid-19 tapi juga bertujuan memperbaiki lingkungan 
dan sosial masyarakat, khususnya kawasan pesisir 
memiliki enam tolok ukur diantaranya yakni : 
 
a).  Pro Lingkungan Hidup  

Berdasarkan data mangrove provinsi Riau 
tahun 2020 diketahui bahwa potensi habitat mangrove 
dengan kerapatan tajuk sedang seluas 2.536,8 Ha dan 
kerapatan tajuk jarang seluas 3.288,4 ha dengan 
sebaran sebagai berikut: 
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No 

 
Provinsi 

 
Kabupaten 

Kerapatan Tajuk  
Jumlah (Ha) Mangrove 

Lebat 
Mangrove 
Sedang 

Mangrove 
Jarang 

1 Riau Bengkalis 24.884,8 598,2 1.274,2 26.757,2 
  Indragiri Hilir 125.437,5 951,4 755,2 127.144,2 
  Kepulauan 

Meranti 
29.507,0 430,0 175,7 30.112,7 

  Kota Dumai 3.219,5 57,4 199,9 3.476,8 
  Pelalawan 10.702,1 124,2 567,3 11.393,6 
  Rokan Hilir 22.752,7 291,6 291,0 23.335,4 
  Siak 2.566,5 83,8 25,1 2.675,4 
 Jumlah (Ha)  219.070,2 2.536,8 3.288,4 224.895,4 
  Sumber : BPDASHL Indragiri Rokan, 2020 
 
Dari sebaran data mangrove tersebut, BPDASHL 
Indragiri Rokan bersama kelompok masyarakat melalui 
PKPM telah melaksanakan penanaman mangrove tahun 
2020 seluas seluas 692 Ha dengan sebaran di 
Kabupaten Bengkalis seluas 319 Ha, Kabupaten Meranti 
seluas 55 Ha, Kabupaten Indragiri Hilir seluas 285 Ha, 
kabupaten Rokan Hilir seluas 25 Ha, dan Kabupaten 
Siak seluas 8 Ha. Melalui Program PKPM yang sudah 
dilaksanakan, diharapkan dapat mengurangi ‘lahan kritis’ 
habitat mangrove yang ada di Provinsi Riau. 
 
b)   Pro Rakyat Miskin 

Program PKPM tahun 2020 di BPDASHL 
Indragiri Rokan telah dilaksanakan oleh 36 kelompok 
masyarakat dengan pola swakelola.  
 

 
Gambar. Kegiatan Penyiapan Bibit                                 
Gambar. Distribusi bahan/ ajir 

 
Dengan alokasi anggaran 110 ribu rupiah/ HOK 

memberikan kontribusi positif bagi masyarakat miskin. 
Menurut BPS, standar kemiskinan Indonesia adalah 
masyarakat yang berpendapatan Rp. 425.250 /kapita 
/bulan atau Rp. 14.175 /kapita /hari (BPS, 2020). Bila 
dalam keluarga tersebut terdapat 4 anggota keluarga, 
maka upah 110 ribu rupiah perhari diharapkan mampu 
menambah pendapatan keluarga untuk memenuhi 
kebutuhan harian dan terhindar dari garis kemiskinan. 
Sedangkan menurut World Bank, standar kemiskinan 
perkapita sebesar USD 1,9 /hari/kapita atau sebesar Rp. 
27.031,-/hari/kapita atau setara Rp.810.939,- 
/bulan/kapita (untuk kurs USD 1 sama dengan Rp. 
14.227). bila dalam keluarga terdapat 4 anggota 
keluarga, maka upah 110 ribu rupiah diharapkan juga 
masih terhindar dari garis kemiskinan. 

Survey yang penulis lakukan, secara umum 
upah yang diperoleh oleh anggota masyarakat 
digunakan untuk mencukupi kehidupan harian, sandang, 
pangan dan biaya anak sekolah. Namun  di Kecamatan 
Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat anggota 
kelompok masyarakat yang memanfaatkan pendapatan 
dari kegiatan ini sebesar 2,5 juta rupiah ( per KK ) untuk 
memasang instalasi PLN di rumahnya. Mereka sangat 
berterimakasih atas hadirnya program ini dan berharap 
program ini berkelanjutan.  
 

 

 
 
           Gambar.  Kelompok masyarakat  penerima PEN 
PKPM Kec. Mandah Kab. Indragiri Hilir yang  memasang 
instalasi listrik di rumahnya 
 
c)    Pro Kesetaraan Gender 

Dari 36 kelompok masyarakat (pokmas) yang 
tersebar di 5 Kabupaten Provinsi Riau, Program PKPM 
tahun 2020 berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 
1.536 orang, dengan sebaran  Kabupaten Bengkalis 
sebanyak 899 orang,  Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 
461 orang,  Kabupaten Meranti 65 Orang,  kabupaten 
Rokan Hilir sebanyak 51 Orang dan  Kabupaten Siak 
sebanyak 60 Orang. Dari jumlah 1.536 tenaga kerja 
tersebut,  sebanyak 45 % atau sebanyak 692 orang 
merupakan pekerja wanita. Keterlibatan wanita 
dikhususnya untuk penyiapan bibit, penyiapan ajir dan  
pekerjaan penanaman. 
 
 

                       
Gambar. Keterlibatan Pekerja Wanita di Program PKPM 
2020 
 
d)    Pro Penciptaan Lapangan Kerja 

Program PKPM tahun 2020 di BPDASHL 
Indragiri Rokan telah merealisasikan anggaran sebesar 
10,9 Milyar Rupiah untuk kegiatan penyiapan bibit 
sejumlah 3,6 juta batang, pembuatan pelindung 
tanaman  menyerap 105 HOK, kegiatan penanaman 
seluas 692 ha menyerap 48.434 HOK, kegiatan 
penyediaan bahan sebesar 1,3 milyar rupiah . Dari 
jumlah total HOK sebesar 48.539 HOK tersebut, 
kegiatan PKPM ini berhasil menyerap tenaga kerja 
1.536 orang yang berasal dari 36 kelompok masyarakat 
(pokmas) yang tersebar di 5 Kabupaten. 
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Gambar. Kegiatan Pembibitan dan Distribusi bibit 

 
e)    Pro dengan Bentuk Negara Kesatuan RI 

Sebaran Program PKPM tahun 2020 di Provinsi 
Riau terealisasi di 5 kabupaten, 13 Kecamatan dan 33 
Desa yang tersebar di kabupaten Bengkalis meliputi 4 
kecamatan dan 11 Desa, di kabupaten Indragiri Hilir 
meliputi 4 kecamatan dan 16 Desa, di Kabupaten 
Meranti meliputi 2 Kecamatan dan 2 Desa, di 
Kecamatan Rokan Hilir meliputi 1 Kecamatan dan 1 
Desa serta di Kabupaten Siak meliputi 2 Kecamatan dan 
3 Desa. Kesuluruhan Lokasi tersebut berada dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

 
Gambar. Peta Sebaran Areal PKPM 2020 
 
f)   Harus Anti Korupsi, Kolusi serta Nepotisme. 

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah 
Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) 
telah membangun sistem pengendalian untuk 
mengantisipasi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme 
pada kegiatan PKPM 2020 diantaranya melalui : 
a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan No. SK. 
353/MenLHK/Setjen/DAS.1/8/2020 tentang 
Rencana Operasional Padat Karya Penanaman 
Mangrove. Didalam Keputusan Menteri tersebut 
diatur mekanisme Pembayaran dilaksanakan 
secara account to account ke rekening anggota 
kelompok, dibayarkan sesuai dengan prestasi 
pekerjaan dan/atau jumlah hari orang kerja (HOK). 
Pembayaran dapat dilakukan secara simultan 
terhadap kegiatan penanaman, penyediaan 
bibit/benih, penyediaan bahan maupun kegiatan 
lain. Penyediaan bibit/benih, penyediaan bahan 
atau kegiatan lainnya yang tidak dapat dibayarkan 
melalui rekening anggota kelompok, dapat 
dibayarkan melalui rekening atas nama kelompok. 
Pembayaran account to account kepada pekerja, 
bukan saja mampu mengeliminir peran  para elit, 
baik yang ada dikelompok maupun di desa, tapi 

juga mampu mengarahkan dana/upah tersebut 
langsung tepat sasaran kepada anggota kelompok 
yang benar-benar bekerja tanpa ada potongan 
sedikitpun. 

b. Bekerjasama dengan pihak Bank Rakyat Indonesia 
untuk memfasilitasi pembuatan rekening anggota 
kelompok dengan biaya Rp. 0,-. Mulai dari 
pembuatan rekening, penarikan dan penutupan 
rekening. Kerjasama ini bahkan sudah terjalin 
sampai ke unit BRI yang terdapat di pelosok 
pedesaan, bahkan di kabupaten Bengkalis, penulis 
menemukan kesediaan pihak Bank untuk 
mendatangi secara langsung kelompok 
masyarakat untuk menyalurkan upah PKPM 2020. 
Kunjungan langsung dari pihak Bank bertujuan 
untuk verifikasi langsung kepada anggota 
kelompok yang bekerja agar tepat sasaran (tidak 
melalui perantara). 
 

 
Gambar. Penyaluran Upah pekerja PKPM secara 
langsung dari pihak Bank 
 
c. Membangun Sistem Informasi pelaksanaan PKPM 

2020 untuk melihat progres kegiatan perkelompok 
dalam masa periodesasi waktu tertentu. Informasi 
ini bersifat terbuka dan bagian dari tranparansi 
anggaran untuk melihat progres kegiatan di 
lapangan. 
 
Dari keenam tolak ukur pembangunan 

berkelanjutan yang telah disebutkan diatas, dapat 
disimpulkan bahwa Program PKPM telah berperan aktif 
dalam pencapaian TPB/ SDGs, diantaranya yakni : 
Pencapaian SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan), Pencapaian 
SDGs 2 (Tanpa Kelaparan), Pencapaian SDGs 4 
(Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Pencapaian SDGs 5 
(Kesetaraan Gender), Pencapaian SDGs 7 (Energi 
Bersih dan Terjangkau), Pencapaian SDGs 8 (Pekerjaan 
Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Pencapaian SDGs 
10 (Berkurangnya Kesenjangan), Pencapaian SDGs 13 
(Penanganan Perubahan Iklim) dan Pencapaian SDGs 
14 (Ekosistem Lautan) dan Pencapaian SDGs 16 
(Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan) dan 
Pencapaian SDGs 17 (Kemitraan untuk mencapai 
tujuan. 
   Program PKPM in dapat dikelompokkan 
menjadi 4 pilar  yakni pilar pembangunan sosial (Pro 
Rakyat miskin dan Pro Kesetaraan Gender), pilar 
pembangunan ekonomi (pro lapangan kerja), pilar  
pembangunan lingkungan (pro lingkungan hidup dan pro 
dengan bentuk negara kesatuan RI) dan pilar 
pembangunan hukum dan tata kelola (pro anti korupsi, 
kolusi serta nepotisme). Dalam jangka pendek, program 
PKPM merupakan program pembangunan 
berkelanjutan, karena telah memenuhi 6 tolok ukur 
tersebut.   
 
Tuntunan Nabawi terhadap Pembangunan 
Keberlanjutan 

Pembangunan berkelanjutan senantiasa 
menitik-beratkan pada kemaslahatan (manfaat) 
intertemporal (antar generasi) dari kegiatan 
pembangunan. Riau sebagai Pusat Kebudayaan Melayu 
yang berciri khas Islam, telah dituntun 14 abad yang lalu 
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untuk memperhatikan pembangunan keberlanjutan. 
Salah satu dalil yang secara gamblang memberi 
petunjuk praktis tentang keberlanjutan kemashlahatan 
adalah hadits Nabi yang menyatakan “Terputus amal 
anak adam ketika ia meninggal kecuali tiga hal, yaitu 
shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang 
shalih yang mendoakan kepadanya”.  

Ada tiga fokus pembangunan yang dapat 
diterjemahkan dari hadits tersebut. Pertama 
adalah Infrastruktur. Shadaqah jariah berbeda dengan 
shadaqah yang biasa dipahami. Jariah mempunyai arti 
produktif, bukan komsumtif. Karena itu membangun 
masjid, memperbaiki jalan, atau menggali sumur di 
ladang dianggap shadaqah jariah karena ia 
memudahkan untuk beraktifitas (ibadah) dan bersifat 
lebih kekal. Selama shadaqah itu memberikan fasilitasi 
bagi setiap manusia yang membutukan maka selama itu 
pula kemashlahatan akan terus didapat. Infrastruktur 
identik dengan amal jariah ini karena ia berfungsi untuk 
memudahkan manusia melaksanakan fungsinya. Fokus 
Kedua adalah Pengetahuan dan Teknologi. Ilmu yang 
bermanfaat adalah pengetahuan yang diaplikasikan 
untuk kemaslahatan umat. Pengetahuan dan teknologi 
adalah padanan yang tepat. Fokus Ketiga adalah 
Manusia. Anak shalih adalah cerminan sumber daya 
manusia yang prima. Mencetak generasi yang tahu akan 
eksistensinya di dunia dan mampu  mengelola segala 
potensi yang tersedia di dunia sebagai khalifah 
merupakan sebuah keharusan (Marthunis, 2012). 

 
Fokus Keberlanjutan PKPM Jangka Panjang 

PKPM di Provinsi Riau tahun 2020 sebagai 
program pembangunan berkelanjutan yang bergulir di 
masa pandemi, bertujuan tidak hanya memulihkan 
ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19 tapi juga 
bertujuan memperbaiki lingkungan dan sosial 
masyarakat. Agar PKPM memberikan kemashlahatan 
(manfaat) yang lebih besar, bukan hanya untuk saat ini 
tetapi dapat berkelanjutan antargenerasi, hendaknya 
berfokus pada tiga aspek yakni : 

 
1. Infrastruktur 
a. Agar tujuan perbaikan lingkungan di kawasan 

pesisir tercapai, maka tidak cukup hanya dilakukan 
kegiatan penanaman, tetapi perlu diupayakan 
tindakan non penanaman sebagai upaya 
melindungi tanaman agar tumbuh sesuai 
diharapkan. Dari hasil evaluasi terlihat bahwa 
keberhasilan tumbuh tanaman di sekitar bibir 
pantai yang berhadapan langsung dengan 
gelombang air laut tidak hanya ditentukan oleh 
pemilihan jenis bibit saja tapi juga ditentukan oleh 
bangunan tanggul pemecah gelombang air laut 
(break water). Di Kabupaten Bengkalis, khususnya 
di Desa Pambang Pesisir, terlihat pertumbuhan 
tanaman mangrove lebih baik dibalik bangunan 
tanggul breakwater, jika dibandingkan dengan 
mangrove yang langsung ditanam berhadapan 
dengan gelombang air laut.  

b. Perlunya dibangun turap batu yang tidak 
menempel pada bibir pantai sehingga dapat 
membentuk sedimentasi substrat  
 
 
 
 

 
 

Gambar. Contoh Turap Batu 
 

c. Untuk yang berhadapan dengan gelombang air laut 
yang kuat, Pembangunan struktur perangkap 
sedimen juga dapat menggunakan bambu (studi 
kasus Pantai Utara Jawa). Dari gambar terlihat 
pembangunan strukutur pemerangkap sedimen, 
kemudian terlihat proses sedimentasi dibelakang 
struktur dan Mangrove berkoloni dan tumbuh 
secara alami 

 
Gambar. Pembangunan Struktur Perangkap Sedimen 

 
d. Diperlukan sarana prasarana pendukung disekitar 

areal penanaman mangrove agar masyarakat bisa 
bersantai dan berwisata disekitar areal mangrove. 
Di kabupaten Bengkalis, tepatnya di desa Muntai 
Barat, kelompok masyarakat PKPM berinisiatif 
membangun jembatan /tracking secara swadaya 
sepanjang 600 m di lokasi areal penanaman untuk 
dijadikan lokasi ekowisata mangrove.  
 

 
 
Gambar. Pembangunan Jalur Tracking di sekitar areal 
penanaman mangrove 
 

 
Gambar .  Calon Lokasi Ekowisata 

 
2. Pengetahuan dan Teknologi 

Pada kegiatan padat karya penanaman  mangrove, 
keberhasilan penanaman sangat ditentukan oleh kondisi 
tapak dan tehnik penanamannya. Tidak semua area 
penanaman yang akan ditanami berupa area yang ideal 
untuk tumbuhnya mangrove, namun ada beberapa 
kondisi tempat tumbuh tanaman mangrove yang 
memiliki karakteristik khusus sehingga diperlukan suatu 
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bangunan tanggul pemecah gelombang air laut 
(break water). Di Kabupaten Bengkalis, khususnya 
di Desa Pambang Pesisir, terlihat pertumbuhan 
tanaman mangrove lebih baik dibalik bangunan 
tanggul breakwater, jika dibandingkan dengan 
mangrove yang langsung ditanam berhadapan 
dengan gelombang air laut.  
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menempel pada bibir pantai sehingga dapat 
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Gambar. Contoh Turap Batu 
 

c. Untuk yang berhadapan dengan gelombang air laut 
yang kuat, Pembangunan struktur perangkap 
sedimen juga dapat menggunakan bambu (studi 
kasus Pantai Utara Jawa). Dari gambar terlihat 
pembangunan strukutur pemerangkap sedimen, 
kemudian terlihat proses sedimentasi dibelakang 
struktur dan Mangrove berkoloni dan tumbuh 
secara alami 

 
Gambar. Pembangunan Struktur Perangkap Sedimen 

 
d. Diperlukan sarana prasarana pendukung disekitar 

areal penanaman mangrove agar masyarakat bisa 
bersantai dan berwisata disekitar areal mangrove. 
Di kabupaten Bengkalis, tepatnya di desa Muntai 
Barat, kelompok masyarakat PKPM berinisiatif 
membangun jembatan /tracking secara swadaya 
sepanjang 600 m di lokasi areal penanaman untuk 
dijadikan lokasi ekowisata mangrove.  
 

 
 
Gambar. Pembangunan Jalur Tracking di sekitar areal 
penanaman mangrove 
 

 
Gambar .  Calon Lokasi Ekowisata 

 
2. Pengetahuan dan Teknologi 

Pada kegiatan padat karya penanaman  mangrove, 
keberhasilan penanaman sangat ditentukan oleh kondisi 
tapak dan tehnik penanamannya. Tidak semua area 
penanaman yang akan ditanami berupa area yang ideal 
untuk tumbuhnya mangrove, namun ada beberapa 
kondisi tempat tumbuh tanaman mangrove yang 
memiliki karakteristik khusus sehingga diperlukan suatu 

inovasi teknologi untuk menjaga agar tanaman yang 
ditanam dapat bertahan hidup pada kondisi tapak 
dengan karakteristik khusus tersebut 

Beberapa teknik penanaman mangrove yang 
berhasil diterapkan pada tapak-tapak dengan 
karakteristik khusus, seperti tapak dengan ombak besar, 
tapak dengan genangan air dalam, tapak berlumpur 
dalam, tapak yang tertimbun pasir dan tapak berbatu 
atau berkarang (Kusmana dan Samsuri, 2009) 
 
3. Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia berperan sangat penting 
terhadap keberhasilan program PKPM ini, tidak hanya 
sebagai objek kegiatan, tetapi juga sebagai subjek 
(pelaku) agar kegiatan PKPM berkelanjutan. Adapun 
faktor yang mempengaruhi peran sumber daya manusia 
yaitu : 
a. Kesadaran  akan Bahaya Abrasi 

Berdasarkan hasil monitoring abrasi pantai di 
Pulau Bengkalis yang dilakukan oleh tim BPDASHL 
Indragiri Rokan disimpulkan bahwa Laju abrasi, 
khususnya di sisi utara dan timur Pulau Bengkalis dalam 
kurun waktu 2017 – 2020 diperkirakan mencapai 14,72 
meter/tahun dengan luas kehilangan daratan mencapai 
122 hektar/tahun.  

 

                  Gambar. Abrasi di Pulau Bengkalis 
 
 Abrasi ini perlu mendapat perhatian serius karena 
dampaknya menyentuh banyak aspek, di antaranya 
adalah Pertama Lingkungan, abrasi yang terjadi 
menyebabkan kerusakan ekosistem baik mangrove 
maupun sumberdaya yang ada di daratan, biotik 
maupun abiotik. Kedua Sosial, banyak lahan-lahan 
pertanian yang menjadi sumber kehidupan masyarakat 
menjadi hilang serta sumberdaya perikanan 
(ketersediaan udang dan ikan) menjadi sangat 
berkurang, Ketiga Ekonomi, dengan hilangnya kegiatan 
nelayan dan pertanian di masyarakat disekitar pesisir 
dan pantai maka berdampak terhadap tingkat ekonomi 
masyarakat setempat.  Keempat Politik (kedaulatan 
negara),  Abrasi yang terjadi secara tidak langsung akan 
mengubah luas wilayah daratan Pulau Bengkalis, 
sehingga berdampak kepada pergeseran batas negara 
karena wilayah Pulau Bengkalis akan semakin kecil dan 

bahkan akan hilang (Indrarwati, 2020). Semua pihak 
baik masyarakat maupun pemerintah  baik pusat 
ataupun daerah harus memiliki kesadaran kolektif untuk 
secara bersama sama menangani abrasi ini.  
 
b. Pendidikan dan Pelatihan  

Melihat potensi keberlanjutan mata pencaharian 
masyarakat sebagai dasar untuk pengelolaan ekosistem 
mangrove perlu diupayakan pelatihan masyarakat. Mata 
pencaharian berkelanjutan yang dimaksud adalah jenis 
mata pencaharian masyarakat yang ada di daerah 
pesisir diantaranya petani tambak, petani mangrove, dan 
nelayan harian, yang mana mata pencaharian ini dapat 
dikembangkan sebagai mata pencaharian sampingan 
yang dapat memberikan nilai tambah secara ekologi, 
ekonomi, dan sosial. Agar kondisi ekosistem yang telah 
dilaksanakan program PKPM tersebut terjaga dan tetap 
lestari, maka diperlukan upaya edukasi, pelatihan, 
penyuluhan dan bimbingan terus menerus kepada 
masyarakat yang bermata pencaharian di kawasan 
pesisir tersebut.  
 
C.     Kesehatan  

Tidak ada yang tahu kapan Covid-19 akan 
berakhir, Upaya pemerintah melaksanakan vaksinasi 
terus dilakukan, masyarakat juga senantiasa 
menetapkan protokol kesehatan dalam berkegiatan 
khususnya dalam pelaksanaan program PKPM ini. 
Menjaga Jarak, senantiasa menggunakan Masker, 
mencuci tangan dan menjauhi kerumunan adalah 
standar kesehatan yang harus dipenuhi semua pihak.  

Pendidikan dan kesehatan adalah fokus 
pembangunan manusia. Investasi yang rendah dalam 
pendidikan dapat menyiratkan rendahnya daya saing 
terhadap negara lain. Tanpa ada pendidikan, 
masyarakat tidak dapat mengelola sumber daya yang 
ada menjadi bernilai tambah. Masyarakat hanya dapat 
mengelola sumber daya yang ada secara minim. Tidak 
mampu mengelola sumber daya dari bahan mentah 
menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. 
Peningkatan produktifitas manusia melalui pendidikan 
dan kesehatan pada gilirannya akan memperkuat sistem 
lainnya atau berdampak pada sektor lainnya  yang 
menjamin  kemashlahatan dan akan terus dinikmati 
secara berkelanjutan. 

Semua pihak harus menyadari bahwa program 
PKPM ini bukanlah program ‘proyek’ jangka pendek 
semata tapi harus diniatkan menghadirkan kemaslatan 
(manfaat) bukan hanya bagi kita saat ini, tapi juga anak 
cucu di masa yang akan datang. Insya Allah 
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LATAR BEKAKANG  
Pembangunan Berkelanjutan Dalam Konteks DAS 

Pengelolaan DAS merupakan skenario untuk 
tercapainya pembangunan sumberdaya air dan tanah 
yang berkelanjutan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang 
tidak memadai pada skala DAS telah menyebabkan 
degradasi tanah  dan air, pada gilirannya menurunkan 
kemakmuran rakyat. Penyebabnya: kurang pemahaman 
terhadap keterkaitan biofisik antara daerah hulu-hilir 
sehingga produk  kebijakan yang dihasilkan kurang 
memadai untuk dijadikan landasan pengelolaan.  

Adapun Konsep Pengelolaan DAS, sebagai 
proses yang melibatkan langkah langkah perencanaan 
dan pelaksanaan yang terpisah tapi erat  berkaitan  
sebagai serial aktivitas yang masing-masing berkaitan 
dan memerlukan pengelolaan yang spesifik. Pada 
Pengelolaan DAS. Mengenali hal-hal mendasar untuk 
tercapainya usaha-usaha penyelamatan lingkungan dan 
sumberdaya alam menyelaraskan konflik kepentingan 
yang bersumber dari penentuan batas-batas alamiah dan 
administrasi dan polotis, mempertimbangkan jasa 
lingkungan secara komersil menciptakan investasi. 

Pengelolaan DAS di wilayah hulu melibatkan 
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang, Kementerian Pertanian dan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya pengelolaan 
bagian hulu oleh stakeholders terkait telah banyak 
dilakukan namun belum menghasilkan solusi yang 
mampu menyelesaikan persoalan. Pengelolaan DAS 
yang selama ini dilakukan masih terbatas karena hal 
politis dan batas administrasi. Belum ada koordinasi dan 
komunikasi antar wilayah kabupaten, provinsi, dan 
sebagainya untuk mengatasi permasalahan DAS 
bersama. Permasalahan DAS seperti banjir dan tanah 
longsor tidak pernah mengenal batas administratif. Erosi 
yang terjadi di daerah hulu menimbulkan dampak bagi 
wilayah di hilir tanpa mengenal batas, seperti 
pendangkalan sungai dan pengendapan sedimen. 

Ekosistem DAS Menurut Martopoto, dkk (1994) 
Daerah Aliran Sungai merupakan daerah yang dibatasi 
oleh topografi pemisah air yang terkeringkan oleh sungai 
atau sistem saling berhubungan sedemikian rupa sehinga 
semua aliran sungai yang jatuh didalam akan keluar dari 
saluruan lepas  tunggal dari wilayah tersebut. 

Dampak Pemanfaatan Sumber Daya Alam 
terjadinya ketidak seimbangan antara kapasitas tampung 
palung sungai dengan debit air sungai pada musim hujan.  
pemanfaatan air dan sumber air untuk berbagai 
kebutuhan pembangunan, selain untuk air minum dan 
pertanian sangat meningkat sehingga di beberapa 
daerah terjadi kompetisi yang kurang sehat. Hilangnya 
sebagian besar tumbuhan penutup didaerah tangkapan 
sungai bagian hulu sehinga mempengaruhi daya serap 
lahan dan meningkatkan erosi. Perbandingan debit 
maximun dan debit minimumsungai semakin besar 
sebagai akibat dari sebagian besar curah hujan langsung 
berubah menjadi aliran permukaan.  

Usaha pemanfaatan air dan sumber air tidak 
disertai upaya melestarikan fungsinya, sehingga 
menyebabkan menurunnya kondisi sumber air tersebut 
karena rusaknya lingkungan.Dampak dari kegiatan 

memanfaatkan air juga menyebabkan terbentuknya 
limbah yang mencemari air sehingga menurunkan 
kualitas air sampai di bawah ambang batas kelayakan 
untuk dikonsumsi.Terjadi ketidak seimbangan antara 
ketersediaan air dengan kebutuhan air untuk berbagai 
keperluan baik yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, 
waktu yang dikehendaki dan tempat tertentu. Tidak 
adanya sistim peringatan dini pada Daerah Aliran Sungai 
dalam bentuk peta. 

Permasalahan yang terjadi pada daerah aliran 
sungai (DAS) ini tidak luput dari aktivitas di hulu. Adanya 
aktivitas yang terjadi pada bagian hulu DAS akan 
memengaruhi kondisi suatu daerah aliran sungai secara 
keseluruhan terutama wilayah di bagian hilir. Sebagian 
besar kondisi DAS dengan keadaan lingkungan 
terdegradasi dimana keadaan tersebut disebabkan oleh 
beberapa faktor, diantaranya: 
• Terjadinya perubahan penggunaan lahan di 

daerah hulu DAS dari kawasan konservasi hutan 
menjadi penggunaan perkebunan, pertanian dan 
permukiman sehingga terjadi peningkatan laju 
erosi dan sedimentasi; 

• Terjadinya fluktuasi debit sungai yang sangat 
terlihat (berbeda) saat terjadi kemarau ataupun 
musim hujan. 
Masalah yang kita hadapi  Kekurangan air pada 

musim kemarau dan kelebihan air pada musim hujan, 
terjadi ketidak seimbangan antara air yang tersedia 
dengan air yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan. 
Meningkatnya kegiatan pembangunan sehingga 
meningkat pula kegiatan pemanfaatan sumber daya alam 
khususnya sumber daya air. Belum adanya kesadaran 
perlunya mengikuti tata tertib dalam acara pemanfataan 
dan pengelolaan sumber daya air. Terancamnya 
kelestarian fungsi air dan sumber air sebagai sumber 
kehidupan dan penghidupan masyarakat umum. Hal ini 
terlihat dari banyaknya kasus pencemaran air dan 
sumber air, sehingga tidak layak di komsumsi. Usaha 
pemanfaatan air dan lahan untuk berbagai keperluan 
belum mengikuti asas : kemanfaatan umum, seimbang 
dan lestari Upaya mengejar keberhasilan pembangunan 
masing-masing sektor pembangunan belum ditafsirkan 
dan dijabarkan secara tepat sehingga mendukung 
keberhasilan pembangunan nasional  jangka panjang. 

Konservasi hutan diperlukan untuk memperbaiki 
kondisi hulu sebelum semakin parah. Diperlukan 
kerjasama dan integrasi seluruh stakeholders yang 
berwenang. Bukan hanya dalam satu wilayah tertentu 
namun antar wilayah karena permasalahan DAS tidak 
memiliki batasan. Keterkaitan hulu dan hilir DAS, 
kekuatan otonomi daerah, komitmen pemerintah dalam 
pengelolaan DAS dan memanfaatkan segala peluang 
yang ada baik SDM maupun SDA, maka akan menjadi 
penggerak dalam konteks desentralisasi pengelolaan 
DAS lintas sektoral dan lintas kewenangan. Dengan 
demikian, kelalaian untuk melakukan pengelolaan di 
bagian hulu dapat teratasi dengan melibatkan segala 
pihak untuk bersama-sama terlibat dalam pengelolaan 
DAS yang terintegrasi dan berkelanjutan. 
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RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan Uraian latar belakang di atas dapat 

disimpulkan bahwa rumusan masalah adalah Bagaimana 
Penanggulangan Kelestarian Fungsi Ekosistem DAS 
dalam Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan  
DAS? 
 
TUJUAN PENULISAN  

Tujuan dari  Tulisan ini adalah; Untuk 
memahami Pengelolaan  DAS  dalam upaya kelestarian 
fungsi ekosistem  DAS dalam mencapai SDGs. 

 
MANFAAT PENULISAN  
 Manfaat Penulisan ini adalah; Agar dapat 
mengetahui kebijakan melalui proram pengelolaan DAS 
dalam upaya kelestarian fungsi ekosistem DAS dalam 
hal; Ketahanan air, Kerusakan Lingkungan, Kualitas 
Udara, Kualitas Tutupan Lahan dan Konservasi 
keanekaragaman Hayati. 

 
BAB II PEMBAHASAN 
Pembangunan Berkelanjutan.  

Pembangunan 
berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi  
kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi 
kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari 
generasi yang akan datang. Pembangunan 
berkelanjutan harus memerhatikan 
pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian 
lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. 

Dalam upaya pengendalian emisi karbon maka 
upaya yang dapat dilakukan adalah menanam pohon dan 
menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. 
Penanaman pohon dapat membantu mengurangi emisi 
karena adanya penyerapan karbon penggunaan bahan 
bakar ramah lingkungan bertujuan agar emisi yang 
dihasilkan tidak memperparah kondisi udara yang 
semakin tercemar. 
Komitmen indonesia  

Untuk mensukseskan pencapaian 17 tujuan 
SDGs yang dicanangkan oleh negara-negara di dunia. 
Indonesia menunjukkan komitmen tinggi yaitu dengan 
telah ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 59 
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan pada tanggal 4 Juli 2017 
oleh Presiden, dan dibentuk tim koordinasi SDGs 
Nasional di bawah koordinasi Kepala Bappenas. 

 
 
 
 

Tujuh Belas Tujuan SDGs. 

 
 
NAWACITA sebagai acuan agenda 

pembangunan nasional yang diterjemahkan sebagai arah 
utama RPJMN 2015-2019 hingga RPJMN 2020-2024, 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Tujuan ini sejatinya selaras dengan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atauSustainable 
Development Goals (SDGs) yang merupakan 
kesepakatan 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa yang ditetapkan pada tahun 2015 yaitu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat global 
termasuk Indonesia. Oleh karenanya SDGs sebagai 
agenda pembangunan global sungguh sejalan dengan 
RPJMN dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
agenda pembangunan nasional. 
 
SASARAN PENGELOLAAN DAS 
BERKELANJUTAN. 

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai 
adalah: (1) Pemulihan pencemaran dan kerusakan 
sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) Mengurangi 
laju deforestasi di Indonesia; dan (3) Mengurangi laju 
degradasi hutan. Rehabilitasi lahan terlantar atau lahan 
yang masih produktif tetapi digarap dengan cara yang 
menghindakan perinsip -prinsip konservasi tanah dan air  
Perlindungan terhadap lahan yang sensitive terhadap 
kerusakan Peningkatan atau pengembangan 
sumberdaya air. Kelestarian fungsi ekosistem dalam 
pembangunan berkelanjutan;Ketahanan Air, Kerusakan 
Lingkungan,  Kualitas Udara,  Kualitas Tutupan Lahan, 
Konservasi Keanekaragaman Hayati. Keselarasan arah 
kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) dengan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals  dapat 
dilihat dari berbagai tugas yang diemban KLHK pada 
setiap Program dan Kegiatan dari hulu hingga hilir.  

Untuk mewujutkan Ketahanan air, Kerusakan 
lingkungan, Kualitas udara, Kualitas tutupan lahan dan 
Konservasi keanekaragaman hayati. Balai Pengelolaan 
DAS dan Hutan Lindung telah melakukan kegiatan fisik 
dengan cara vegetatif dan sipil teknis sebagai berikut :  
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Program Pembuatan Konservasi Tanah dan Air 

  

  
Gambar 1 Kegiatan Pembuatan KTA Sipil Teknis 

 
 

Konservasi Secara Vegetatif 
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Program Pembuatan Konservasi Tanah dan Air 

  

  
Gambar 1 Kegiatan Pembuatan KTA Sipil Teknis 
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Gambar 2 Kegiatan Konservasi Tanah Secara Vegetatif 

 
SIMPULAN 

Konsep Pengelolaan DAS Berkelanjutan 
sebagai Pemantapan penyelamatan lingkungan dan 
sumberdaya alam, konflik kepentingan yang bersumber 
dari penentuan batas-batas alamiah dan administrasi dan 
polotis serta terjadinya ketidak seimbangan antara 
kapasitas tampung palung sungai dengan debit air sungai 
pada musim hujan sebagai akibat dari  pemanfaatan air 
dan sumber air untuk berbagai kebutuhan pembangunan, 
dan hilangnya sebagian besar tumbuhan penutup 
didaerah tangkapan sungai bagian hulu sehinga 
mempengaruhi daya serap lahan dan meningkatkan 
erosi. menurunnya kondisi sumber air tersebut karena 
rusaknya lingkungan.  
 
SARAN 

Solusi yang  dapat lakukan adalah melalui 
Program Pengelolaan DAS Berkelanjutan dengan 
mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 
P.105/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Tata cara 
pelaksanaan, kegiatan pendukung, Pemberian insentif, 
serta pembinaan dan pengendalian Kegiatan rehabilitasi 
hutan dan lahan, serta Keputusan Direktorat  Konserasi  
Tanah Dan  Air  Nomor : SK.26/KTA/DAS.I/II/2020 
Tentang Rencana Strategi  Direktorat Konservasi Tanah 
dan Air Tahun 2020 -2024. dan berfungsinya Forum DAS 
secara aktif untuk mencapai SDGs dan mengakhiri 
kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi 
lingkungan, serta terciptanya Kelestarian fungsi 
ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan. 

 
DAFTAR PUSTAKA   
https://www.bappenas.go.id.Rencana Pembangunan Jangka menegah 2020 - 2024 
https://www.menlhk.go.id. Rencana Strategis 2020 - 2024. Pembangunan Jangka Menengah. 
https://www.zegahutan.com. Pengertian ekosistem DAS dan jaringan sungai. 
http://pdashl.menlhk.go.id. Renstra 2020-2024 KTA.pdf-Ditjen PDASHL KLHK 
Keputusan Direktorat  Konserasi  Tanah Dan  Air  Nomor : SK.26/KTA/DAS.I/II/2020 Tentang Rencana Strategi  Direktorat 

Konservasi Tanah dan Air Tahun 2020 -2024.  

Penanaman Kebun 
Bibit Desa 

Bantuan Bibit 
Produktif 
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KAMPUNG RAMAH AIR HUJAN (KRAH), INOVASI KLHK DALAM RANGKA 
MENDUKUNG KETAHANAN AIR DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 

 
 

Sandi Prasetyo 
 

 
PENGANTAR 
Di Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten 
Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu air seakan 
menjadi barang mahal. Pasalnya, air cukup sulit didapat 
di desa ini. Apalagi ketika kemarau datang, sumur gali 
milik warga disana yang kedalamannya mencapai 20 
meter hamper pasti mengering. Mata air ada di desa lain 
yang jaraknya cukup jauh dan itu pun harus mengantre 
dengan warga lain yang sama-sama merasakan dampak 
kekeringan. Padahal warga desa itu sangat 
membutuhkan air untuk kegiatan sehari-harinya, baik 
untuk minum ataupun kegiatan rumah tangga. Selain itu, 
kebanyakan warga menggantungkan hidupnya pada 
sektor perkebunan dan peternakan, dimana kegiatan 
tersebut diketahui membutuhkan air yang banyak. Suradi, 
Kepala Desa Gedong mengatakan, layanan penyedia air 
minum berbasis masyarakat belum ada di desanya. 
Kalaupun ada sumber air lokasinya terletak di desa lain 
yang jaraknya hampir 15 kilometer. Inisiatif dari warga 
pernah muncul untuk melakukan pipanisasi. Sayang, hal 
tersebut urung diwujudkan karena terbentur biaya yang 
cukup mahal. Warga yang terdesak akhirnya membeli air 
dengan harga yang tidak murah. Kondisi kekeringan ini 
berulang terjadi setiap tahunnya. Disisi lain ketika musim 
penghujan, air melimpah hingga kadang menyebabkan 
genangan atau bahkan banjir. Seperti kita ketahui bahwa 
Indonesia adalah negara yang unik, beriklim tropis yang 
hanya memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim 
kemarau. Data terakhir dari Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan bahwa 
sepanjang tahun 2020 tercatat jumlah kejadian bencana 
di Indonesia sebanyak 2.939 kejadian, dimana 63% 
kejadian tersebut berhubungan dengan kondisi air hujan, 
yaitu 1.070 kejadian banjir dan 29 kejadian kekeringan 
(BNPB, 2021). 
 
Di sisi lain, dalam kondisi pandemi Covid 19 saat ini 
setiap orang wajib melakukan cuci tangan dengan 
frekuensi yang lebih sering hingga 6- 10 kali. Jika 
diasumsikan kebutuhan air untuk mencuci tangan dalam 
satu kali cuci tangan adalah 1 liter maka akan ada 
peningkatan kebutuhan air untuk memenuhi aktivitas 
mencuci tangan yang cukup besar. Kondisi ini menambah 
sulit masyarakat Desa Gedong. 
 
KRAH, KAMPUNG RAMAH AIR HUJAN 
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan sebuah 
terobosan dalam melaksanakan konservasi tanah dan air 
yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Dirjen PDASHL 
Nomor: SE.1/PDASHL/SET/DAS.1/3/2021 tentang 
Pedoman Pembangunan Model Kampung Ramah Air 
Hujan (KRAH). Pedoman ini diharapkan dapat menjadi 
acuan bagi siapapun yang ingin membangun KRAH 
diwilayahnya agar manfaatnya bisa dirasakan secara 
optimal. Kampung ramah air hujan adalah sebuah 
kampung yang telah menerapkan prinsip-prinsip 
konservasi tanah dan air secara optimal baik secara 
vegetatif maupun teknik sipil sehingga air hujan yang 
jatuh di wilayah tersebut dapat dimanfaatkan secara baik 

dan sisanya dapat dikelola/diatur guna 
mencegah/mitigasi potensi bahaya banjir dan/atau 
kekeringan yang mungkin terjadi. Konsep KRAH ini dapat 
dilakukan secara bersama-sama baik individu maupun 
kelompok yang hasilnya akan membentuk gerakan 
membangun kampung anti banjir dan kekeringan. 
Kegiatan ini dilakukan untuk menangkap dan menahan 
air hujan sebanyak banyaknya dan selama mungkin, 
kemudian meresapkan ke dalam tanah atau 
menyimpannya ke tandon alami seperti danau, embung 
dan sungai atau tandon buatan agar dapat digunakan 
secara optimal sebelum mengalir ke laut. Secara luas, 
KRAH diharapkan dapat mendukung perbaikan ekonomi 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
 

 
Gambar 1. Manfaat KRAH 

 
Kunci dari keberhasilan KRAH dimulai dengan pemilihan 
lokasi yang tepat. Pemilihan lokasi dilaksanakan dengan 
cara overlay beberapa peta dan analisis data. Pada 
prinsipnya semua kampung wajib dibangun menjadi 
KRAH agar setiap wilayah dapat memanfaatkan air hujan 
dengan baik dan dapat melakukan mitigasi bencana 
banjir dan kekeringan. Mengingat keterbatasan sumber 
daya maka dapat dibuat skala prioritas dengan 
memperhatikan urgensi masing-masing wilayah dari sisi 
teknis maupun ketersediaan sumber pendanaan. Karena 
ini merupakan model maka aspek utama yang harus 
mendapat perhatian adalah dukungan dari pemerintah 
daerah dan masyarakat setempat. Tahapan dalam 
kegiatan pemilihan lokasi seperti pada Gambar 1 secara 
lebih rinci adalah penyediaan alat dan bahan, pemilihan 
lokasi KRAH, penyusunan rencana program kegiatan, 
dan penetapan lokasi. 
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Gambar 2. Bagan Alur Kerangka 

Pikir Tahapan Pembangunan 
Model KRAH 

 
Kegiatan yang dilaksanakan di lokasi pembangunan 
model KRAH didasarkan pada rencana program kegiatan 
dapat berupa kegiatan penanaman, pembuatan instalasi 
pemanenan air hujan (IPAH), Pembuatan sumur resapan 
air (SRA), pembuatan lubang biopori (LBR), dan kolam 
retensi/ embung. Pembuatan dan pemeliharaan 
bangunan tersebut diatas dan kegiatan penanaman 
mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan yang mengatur tentang Tata Cara 
Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, 
serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 
 

 
Gambar 3. Jenis Kegiatan KRAH 

 
a.  Kegiatan Penghijauan 
Kegiatan penghijauan dimaksudkan untuk menciptakan 
iklim setempat, memecah pori-pori tanah dan 
memberikan hambatan laju run off air hujan dengan 
sistem perakaran vegetatif. Hujan yang turun juga akan 
ditangkap oleh tajuk, yang kemudian akan dialirkan ke 
dalam tanah. Infiltrasi air hujan tersebut dimaksudkan 
agar dapat mengisi cekungan air tanah atau daerah 
imbuhan air tanah yang pada akhirnya akan mengisi mata 
air yang berguna pada musim kemarau. Kegiatan 
vegetatif dapat dilaksanakan pada lahan-lahan kosong 
dan dengan jenis yang sesuai dengan kondisi setempat.  
 
 
 
 
 

b. Pembuatan IPAH 
Pembangunan/pemasangan IPAH bertujuan menahan 
secara langsung laju run off yang jatuh di atas permukaan 
tanah dan memaksimalkan pemanfaatan air hujan yang 
ditampung pada bangunan gedung dan persilnya. 
Manfaat pembangunan IPAH akan memberikan 
keuntungan secara ekonomi dan memberikan dampak 
positif pada lingkungan, antara lain:  
1. Menyediakan pasokan air yang berkualitas tinggi, 

bersih dan rendah mineral, khususnya untuk daerah 
sulit mendapatkan air bersih (daerah gambut dan 
karst);  

2. Mengurangi biaya untuk memompa air tanah; 
3. Meningkatkan kualitas air tanah melalui pengisian 

ulang akuifer sumber air tanah; 
4. Mengurangi erosi tanah dan banjir; 
5. Menangkal intrusi air laut di wilayah pesisir. 

 

  
Gambar 4. Kegiatan Pemasangan IPAH 
 
c. Pembuatan Sumur Resapan Air (SRA) 
Tujuan pembangunan SRA untuk mengurangi aliran 
permukaan dan meningkatkan air tanah sebagai upaya 
untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi sistem 
tata air Daerah Aliran Sungai (DAS) sesuai dengan 
kapasitasnya. Manfaat SRA bagi masyarakat pada 
umumnya adalah:  
1. Mengurangi aliran permukaan sehingga dapat 

mencegah/mengurangi terjadinya banjir dan 
genangan air;  

2. Mengurangi aliran permukaan, mempertahankan dan 
menambahkan tinggi muka air tanah; 

3. Mengurangi erosi dan sedimentasi; 
4. Mencegah instrusi air dan penurunan tanah; 
5. Menguangi konsentrasi pencemaran air tanah. 

 
d. Lubang Resapan Biopori (LRB)  
Lubang resapan biopori (LRB) adalah lubang silindris 
yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah tidak melebihi 
kedalaman muka air tanah sebagai metode resapan air 
yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dan 
meningkatkan daya resap air pada tanah. Lubang 
resapan biopori merupakan salah satu teknologi tepat 
guna yang ramah lingkungan dengan tujuan:  
1. Mengatasi banjir melalui peningkatan daya resapan 

air; 
2. Mengurangi run off; 
3. Mengurangi erosi; 
4. Mengatasi genangan air; 
5. Mengubah sampah organik menjadi kompos; 
6. Memanfaatkan peran aktivitas guna tanah dan akar 

tanaman. 
 

e. Kolam Retensi/Embung  
Tujuan pembuatan kolam retensi adalah untuk 
menampung dan mengalirkan air pada kolam 
penampung dan sebagai cadangan air untuk berbagai 
kebutuhan pada musim kemarau.  
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KRAH, DALAM KONSEP TPB/SDGS  
Kontribusi kebijakan, program dan kegiatan KRAH di 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat 
Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (PKPD), 
Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi 
Hutan (PDASRH) (sesuai Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang telah dilakukan 
bisa dikatakan cukup besar. Kegiatan KRAH yang 
dilaksanakan oleh Ditjen PDASRH tidak hanya bersifat 
kajian dan kegiatan fisik di daerah, namun juga 
berkontribusi besar dalam terhadap pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan. Sejak tahun 2016 hingga 
tahun 2020, KLHK telah melaksanakan berbagai kegiatan 
terkait KRAH. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) di daerah 
dibawah koordinasi Direktorat PKPD. Seluruh kegitan 

tersebut telah berkontribusi sedikitnya tehadap 5 (lima) 
tujuan pembangunan berkelanjutan.  
 
Pada tahun 2015, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
mengeluarkan blue print dengan tujuan mewujudkan 
pembangunan yang berkelanjutan atau dikenal dengan 
Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini 
memunculkan komitmen yang menyatakan bahwa 
masyarakat global kedepan akan menghadapi tantangan 
antara lain berkaitan dengan kemiskinan, masalah iklim, 
degradasi lingkungan, serta kesejahteraan. Berkaitan 
dengan hal tersebut perlu adanya pemecahan masalah 
yang muncul terkait dengan adanya pemenuhan 
kebutuhan air bersih yang layak sebagai suatu tantangan 
yang akan dihadapi kedepannya. Hal ini perlu menjadi 
perhatian dikarenakan degradasi lingkungan merupakan 
salah satu elemen SDGs sehingga dalam menjawab 
masalah tersebut panel tingkat tinggi PBB berkaitan 
dengan SDGs menyepekati untuk pemenuhan akses air 
minum bersih dan sanitasi wajib dicapai masyarakat 
dunia pada 2030.

 
Tabel 1. Kegiatan terkait KRAH yang Berkontribusi terhadap SDGs 

Kegiatan Goals 
KRAH Nomor 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan 

untuk Semua.  
Keberhasilan upaya KRAH tercermin dari pemenuhan kebutuhan/ketahanan air bersih. Untuk itu 
seluruh kegiatan KRAH (secara vegetatif maupun sipil teknis) keseluruhannya berkontribusi untuk 
menjaga ketahanan air agar tetap layak untuk dimanfaatkan. Secara umum beberapa target terkait 
KRAH yang ingin dicapai pada tahun 2030 antara lain: 
a. Mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua, 
b. Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang layak dan adil untuk semua dan 

mengakhiri buang air di tempat terbuka, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan 
perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan, 

c. Secara substantif meningkatkan penggunaan air secara efisien di semua sektor dan 
memastikan pengambilan dan suplai air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan 
air dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air. 

 Nomor 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya. 
Salah satu masalah perubahan iklim adalah berubahnya jumlah hari hujan yang mengakibatkan 
berkurangnya ketersediaan air, kekeringan dan banjir di musim penghujan. Untuk mengantisipasi 
hal tersebut, maka kontinuitas air bersih harus dapat dijaga. KRAH sangat berkontribusi dalam 
memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. 

 
 
Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara yang 
turut ikut dalam menyepakati komitmen SDGs yang 
dikeluarkan oleh PBB. Bentuk dari implementasi 
komitmen tersebut terlihat dari adanya keterkaitan 
komitmen SDGs dalam Nawacita Pemerintah Joko 
Widodo. Tidak hanya itu, perwujudan komitmen ini juga 
dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Menyambut 
mandat RPJMN 2020-2024, Bappenas menyesuaikan 
standar peningkatan kualitas air minum, permukiman, 
dan sanitasi nasional sesuai dengan standar SDGs 
(Sustainable Development Goals). Pencapaian akses 
"layak" tidak lagi cukup, digantikan dengan penekanan 
pada pencapaian target "aman". "Aman" sesuai standar 
SDGs, terjadi ketika suatu fasilitas dapat diakses secara 
berkelanjutan. RPJMN 2020-2024 mengamanatkan 100 
persen akses air minum layak, termasuk 15 persen 
akses air minum aman, serta 30 persen akses air 
minum perpipaan. Rencana lima tahunan tersebut juga 
menargetkan 90 persen akses sanitasi layak, termasuk 
15 persen akses sanitasi aman, serta nol persen 
Buang Air Besar Sembarangan (BABS). (Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Dengan 
adanya program KRAH diharapkan kebutuhan ketahanan 
air masayarakat dapat terpenuhi secara aman. 
 

Dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, 
Pasal 12 Ayat 1 disebutkan bahwa pelayanan air minum 
dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan 
menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 
dasar. Hal tersebut menunjukkan adanya kepenitingan 
dari pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah 
daerah guna memprioritaskan program serta anggaran 
daerah untuk pembangunan layanan infrastruktur dasar 
tersebut.  
 
Air telah menjadi kebutuhan utama dan penting dalam 
kehidupan manusia, ketersediaannya mutlak untuk 
menunjang keberlangsungan hidup manusia dalam 
melakukan aktivitasnya di kehidupan bermasyarakat. 
Dalam memenihi kebutuhan air tersebut untuk 
melaksanakan kegiatannya sehari-hari masyarakat 
dengan pengetahuan, kebiasaan, dan budaya yang 
diwariskan secara turun menurun memanfaatkan sumber 
air di wilayahnya. Dalam pemenuhan kebutuhan air maka 
akan ada sumber-sumber yang digunakan untuk 
mendapatkan air. Secara umum sumber-sumber air 
tersebut dapat didefinisikan sebagai sumber daya berupa 
air yang berguna dan atau berpotensi menyediakan 
kebutuhan air bagi manusia. Seperti yang telah diketahui, 
air merupakan sumber kehidupan. Kegunaan air meliputi 
penggunaan dibidang pertanian, industri, rumah tangga, 
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rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Hal ini menunjukan 
dengan sangat jelas bahwa setiap manusia yang hidup di 
planet bumi ini adalah manusia yang membutuhkan air 
tawar. Berdasarkan penelitian, air hujan dapat 
dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih, bahkan air 
minum (Maryono, 2020). Menurut penelitian Dr. Ing. Ir. 
Agus Maryono, Dosen Departemen Teknik Sipil Sekolah 
Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), kandungan air 
hujan di Indonesia bahkan lebih baik dari standar air 
minum yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI. 
Kondisi ini mempertegas manfaat KRAH dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan air bersih. 
 
KRAH DI DESA GEDONG, KABUPATEN 
SEMARANG 
Desa Gedong, di tahun 2019 mendapatkan bantuan 
instalasi pemanenan air hujan (IPAH) dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BPDASHL 
Pemali Jratun sebanyak 117 unit berukuran 1.050 liter 
dan 1 unit berukuran 5.000 liter. Di tahun 2020 
masyarakat secara swadaya membangun 13 sumur 
resapan air (SRA), dan di tahun 2021 ini Desa Gedong 
kembali mendapatkan 35 unit sumur resapan air (SRA).  
 

 
 

Gambar 5. Desa Gedong 
Sumber gambar: BDASHL Pemali Jratun 
 
Atas keberhasilan Desa Gedong dalam melakukan 
mitigasi kekeringan dan banjir dengan Konsep KRAH, 
maka di tahun 2020 Desa Gedong berhasil mendapatkan 
Penghargaan dari KLHK berupa Lokasi Program 
Kampung Iklim Kategori Utama. Program Kampung Iklim 
yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program 
berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka 
meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku 
kepentingan lain untuk meningkatkan ketahanan iklim, 
menurunkan emisi atau meningkatkan serapan gas 
rumah kaca (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. Tujuan ProKlim adalah untuk meningkatkan 
pemahaman mengenai perubahan iklim, penyebab dan 
dampak yang ditimbulkan, dan mendorong pelaksanaan 
aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan 
masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta 
memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan 
emisi GRK.  
 

 
Gambar 6. Sertifikat Proklim Desa Gedong 

 
Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal 
Pengendalian Perubahan Iklim Nomor 
P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman 
Penyelanggaraan Program Kampung Iklim, terdapat 
beberapa jenis kegiatan KRAH yang terkait dengan 
Proklim, yaitu pilihan kegiatan adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim yang dapat dilaksanakan oleh warga 
masyarakat, seperti yang tertuang dalam gambar berikut. 
 

 
 
 
 
 

 
Gambar 7. Keterkaitan KRAH dan Proklim 

 
PENUTUP 
Sore itu beberapa warga terlihat sedang berkumpul 
mengadakan pertemuan. Salah satu yang dibicarakan 
adalah mengenai kelanjutan KRAH. Pada intinya warga 
sangat berterimakasih atas bantuan dari KLHK selama 
ini. Menurut Ibu Nuryani, masyarakat sangat terbantu 
dengan adanya IPAH dan SRA tersebut. Mereka yang 
tadinya harus membeli air bersih untuk keperluan sehari-
hari, saat ini mereka bahkan bisa memanfaatkan air yang 
ditampung dari hujan ini untuk keperluan perkebunan dan 
peternakan, sekalipun di musim kemarau. Bahkan karena 
mereka telah merasakan manfaat KRAH secara langsung 
selama beberapa tahun belakangan ini, mereka secara 
swadaya kembali membangun 4 buah sumur resapan air. 
Bapak Mudji, sebagai Ketua Kelompok Tani Srimakerti 
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Dusun Banyudono, menyampaikan bahwa dengan 
dilaksanakannya konsep KRAH di daerahnya, manfaat 
yang dirasakan sangat besar yaitu banjir yang 
tertanggulangi dan resapan air yang banyak dan 
membantu mata air mereka tidak kering.  
 
Prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu economically 
feasible, socialy acceptable dan environmentally 
sustainable. Prinsip tersebut perlu diimplementasikan 
dalam tata kelola sumber daya alam, khususnya untuk 
mengatasi iklim ekstrim pada akhir-akhir ini sehingga 
dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. 
Banjir dan kekeringan merupakan hasil dari kegagalan 
sistem dalam mengidentifikasi permasalahan yang 
selama ini terjadi di mana sumber utamanya adalah air 

hujan yang belum tertangani dengan baik. Upaya 
perbaikan lingkungan perlu dilakukan agar harmoni alam 
kembali terjadi, perlu dilakukan dalam bungkus kegiatan 
membangun kampung ramah air hujan (KRAH) baik 
melalui vegetatif maupun sipil teknis. Apabila semua 
kampung di Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip 
dimaksud maka air hujan akan tertangani dengan baik 
dan efeknya banjir dan kekeringan dapat diatasi. 
Kebutuhan/ketahanan air juga akan terpenuhi secara 
aman. Kondisi ini yang nantinya dapat memberikan 
manfaat bagi masyarakat khususnya dari sisi pendapatan 
secara ekonomi sehingga kesejahteraan akan 
meningkat. Masyarakat Desa Gedong sudah 
merasakannya saat ini. 
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PENYELAMATAN DANAU DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS-SDGS) 

 
 

Titi Novitha Harahap 
 
 

PENDAHULUAN 
Air adalah sumber kehidupan. Salah satu sumber air 
permukaan berasal dari danau. Namun danau tidak 
hanya berperan sebagai sumber air semata, namun 
danau memiliki arti pentingnya lainnya baik dari sisi 
ekologi, ekonomi maupun sosial budaya. Sisi ekologi 
danau adalah fungsinya sebagai penambat sedimen dari 

darat, penawar pencemaran, menstabilkan iklim mikro, 
dll. Dari sisi ekonomi danau berperan sebagai sumber 
perikanan, energi, pendukung pertanian, dll. Nilai 
manfaat lainnya adalah fungsi kekhasan termasuk di 
dalamnya manfaat sosial, yakni sebagai habitat berbagai 
keanekaragaman hayati, adanya keunikan tradisi, 
budaya, warisan, dll. Untuk lebih jelasnya beragam fungsi 
dan manfaat danau dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 1. Fungsi dan Manfaat Danau 

Fungsi dan Nilai Manfaat Keterangan 
Manfaat langsung (Direct Function) 

1. Pengendali banjir dan kekeringan Menampung kelebihan air pada musim penghujan dan menyalurkan 
cadangan air pada musim kemarau. 

2. Pengisi air tanah dan pencegah intrusi air laut Menjaga keberadaan air tanah (tawar) yang dapat menahan intrusi 
air laut ke dalam air tanah di daratan, dan aliran air tawar permukaan 
yang dapat membatasi masuknya air laut ke dalam aliran sungai. 

3. Jalur transportasi Perairan danau telah digunakan selama ribuan tahun oleh 
masyarakat sebagai sarana perhubungan (transportasi). 

4. Rekreasi Danau, terutama yang memiliki nilai estetika, dapat menjadi lokasi 
yang menarik untuk rekreasi. 

5. Penelitian dan Pendidikan Banyak danau yang menyimpan misteri ilmu pengetahuan sehingga 
menarik untuk digunakan sebagai lokasi penelitian, termasuk 
kegiatan pendidikan.  

Fungsi ekologi 
6. Penambat sedimen dari darat dan penjernih air Sistem perakaran, batang, dan daun vegetasi tertentu di danau 

dapat menambat sedimen serta menjernihkan air. 
7. Penahan dan penyedia unsur hará Badan air dan vegetasi yang terdapat di danau dapat menahan dan 

mendaur ulang unsur hara. 
8. Penahan dan penawar pencemaran Badan air dan keseluruhan komponen lingkungan yang terdapat di 

dalamnya dapat menurunkan daya racun bahan pencemar yang 
masuk ke dalamnya. 

9. Stabilisasi iklim mikro Secara keseluruhan, kondisi hidrologi dan daur materi pada lahan 
basah dapat menstabilkan iklim mikro, terutama curah hujan dan 
suhu. 

10. Pengendali iklim global Danau dapat meyerap dan menyimpan karbon sehingga berfungsi 
sebagai pengendali lepasnya karbon ke udara yang berkaitan 
langsung dengan perubahan iklim global. 

Hasil produksi (ekonomis dan non-ekonomis) 
11. Penyedia air untuk masyarakat Sejak dahulu, air permukaan yang terdapat di danau telah digunakan 

oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. 
12. Pengisi air tanah Air permukaan yang terdapat di danau dapat mengisi akuifer melalui 

pori-pori tanah. 
13. Penyedia air untuk lahan basah lainnya Kelebihan air pada suatu danau dapat mengairi ekosistem lahan 

basah lainnya yang berada di dekatnya sehingga lahan basah 
tersebut dapat tetap menjalankan fungsi-fungsinya. 

14. Sumber perikanan Danau merupakan habitat berbagai komoditas perikanan, seperti 
ikan mas, ikan mujair, dan udang. 

15. Pendukung pertanian Danau merupakan sumber pengairan utama berbagai kegiatan 
pertanian terutama sawah. 

16. Sumber energi Energi yang dihasilkan dari pergerakan air danau dapat dikonversi 
menjadi energi lain (misalnya listrik).  

Kekhasan (attributes) 
17. Merupakan habitat berbagai keanekaragaman hayati Berbagai jenis flora dan fauna menjadikan danau sebagai habitatnya 

baik dalam sebagian maupun keseluruhan siklus hidupnya. 
18. Keunikan tradisi, budaya dan warisan Banyak danau memiliki nilai estetika yang khas sehingga menjadi 

bagian dari perkembangan budaya masyarakat setempat. 
19. Habitat bagi sebagian atau seluruh siklus hidup flora 

dan fauna. 
Berbagai jenis flora dan fauna menjadikan danau sebagai tempat 
perkembangbiakan, pemeliharaan, pembesaran, dan tempat mencari 
makan. 

Sumber : Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Lahan Basah Indonesia, KLH  (2004) 
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Sebelum kita membahas lebih jauh kontribusi 
penyelamatan danau terhadap pencapaian tujuan-tujuan 
pembangunan berkelanjutan (SDGs), maka ada baiknya 
kita mengetahui dulu apa itu danau. Sesuai dengan 
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang 
Penyelamaan Danau Prioritas Nasional, disebutkan 
bahwa danau adalah wadah air di permukaan bumi dan 
ekosistemnya yang terbentuk secara alami yang 
dibatasai sekelilingnya oleh sempadan danau. Lalu, 
berapakah jumlah danau di Indonesia? Menurut Nontji 
(1996) dalam buku Pedoman Pengelolaan Ekosistem 
Danau (KLH, 2008) disebutkan bahwa Indonesia memiliki 
521 buah danau (yang memiliki luas lebih dari 10 Ha), 
dengan luas mencapai 491.724 Ha. Indonesia juga 
memiliki 3 (tiga) dari 20 (duapuluh) danau terdalam di 
dunia. Salah satunya adalah Danau Matano yang terletak 
di provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kedalaman 
hingga 588  meter (KLH, 2014).  Indonesia sangat kaya 
akan danau, berdasarkan hasil identifikasi danau 
Indonesia, yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian 
Limnologi LIPI pada tahun 2018-2020, disebutkan 
Indonesia memiliki 5.807 danau dengan luas mencapai 
586.871,64 Ha (Puslit Limnologi LIPI, 2021). 
Memperhatikan potensi danau di Indonesia yang sangat 
besar tersebut, maka keberadaan danau yang sehat 
sangatlah penting.  Menyelamatkan danau berarti 
menyelamatkan sumber kehidupan.  Menyelamatkan 
sumber kehidupan berarti juga menyelamatkan 
keberlangsungan keharmonisan kehidupan alam dan 
manusia, yang berarti pula menjamin keberlangsungan 
pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu secara 
runtun akan diuraikan lebih jauh bagaimana sejarah 
upaya pengarusutamaan penyelamatan danau di 
Indonesia dan kaitannya dengan tujuan pembangunan 
berkelanjutan, upaya penyelamatan danau dalam 
konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta 
kontribusi program dan kegiatan penyelamatan danau di 
KLHK terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs).  
 
SEJARAH PENGARUSUTAMAAN 
PENYELAMATAN DANAU DI INDONESIA DAN 
KAITANNYA DENGAN TUJUAN 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
(SUSTAINABLE DEVELOPMET GOALS- SDGS) 
Pentingnya penyelamatan danau di Indonesia 
mengemuka sejak disepakatinya Pengelolaan Danau 
Berkelanjutan di Bali pada saat dilangsungkannya 
Konferensi Nasional Danau Indonesia I pada tahun 2009. 
Pada saat itu 9 (sembilan) Menteri, yakni Menteri Negara 
Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Menteri Energi dan 
Sumberdaya Mineral, Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Kehutanan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri 
Pekerjaan Umum, Menteri Kelautan dan Perikanan dan 
Menteri Negara Riset dan Teknologi bersepakat untuk 
mewujudkan pengelolaan danau berkelanjutan serta 
mengantisipasi perubahan iklim global. Selanjutnya  15 
(lima belas) Danau Prioritas I (Toba, Singkarak, Maninjau, 
Kerinci, Rawadanau, Rawapening, Sentarum, Kaskade 
Mahakam, Tempe, Matano, Tondano, Poso, Limboto, 
Batur, Sentani) dan 15 (lima belas) dan Danau Prioritas II 
(Aneuk Laot, Laut Tawar, Tasik Zamrud, Dendam Tak 
Sudah, Diatas, Dibawah, Ranau, Lindu, Towuti, 
Mahalona, Bratan, Taliwang, Segara Anak, Kelimutu dan 
Paniai) ditetapkan sebagai prioritas penanganan. Sejak 
saat itu pemerintah terus menyiapkan perangkat 

kebijakan dan mengajak pihak-pihak terkait untuk 
berkontribusi nyata dalam upaya penyelamatan danau 
sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya. Upaya 
mengarusutamakan penyelamatan danau sejak lahirnya 
Kesepakatan Bali Tahun tahun 2009 hingga lahirnya 
Peraturan Presiden  

 
 

Gambar 1.  Sejarah Pengarusutamaan Penyelamatan 
Danau Indonesia 

Keterangan : KLH = Kementerian Lingkungan Hidup, 
KLHK = Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, KPUPR = Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 
RPP = Rancangan Peraturan 
Pemerintah, Inpres = Instruksi Presiden, 
Perpres = Peraturan Presiden 

 

 
Gambar 2. Sembilan Menteri dan Isi Kesepakatan Bali 

Tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau 
Berkelanjutan 

 
Kebijakan penyelamatan danau bersifat holistik. 
Berdasarkan Grand Design Penyelamatan Ekosistem 
Danau Indonesia (KLH, 2012), disebutkan bahwa 
terdapat 9 (sembilan) program penyelamatan danau, 
yaitu : 
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Gambar 1.  Sejarah Pengarusutamaan Penyelamatan 
Danau Indonesia 

Keterangan : KLH = Kementerian Lingkungan Hidup, 
KLHK = Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, KPUPR = Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 
RPP = Rancangan Peraturan 
Pemerintah, Inpres = Instruksi Presiden, 
Perpres = Peraturan Presiden 

 

 
Gambar 2. Sembilan Menteri dan Isi Kesepakatan Bali 

Tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau 
Berkelanjutan 

 
Kebijakan penyelamatan danau bersifat holistik. 
Berdasarkan Grand Design Penyelamatan Ekosistem 
Danau Indonesia (KLH, 2012), disebutkan bahwa 
terdapat 9 (sembilan) program penyelamatan danau, 
yaitu : 

1. Penetapan tata ruang ekosistem danau; 
2. Penyelamatan ekosistem perairan danau; 
3. Penyelamatan ekosistem lahan sempadan 

danau; 
4. Penyelamatan ekosistem  DAS (Daerah Aaliran 

Sungai) dan DTA (Daerah Tangkapan Air); 
5. Pemanfaatan sumberdaya air danau; 
6. Pengembangan sistem monitoring, evaluasi, 

dan informasi ekosistem danau; 
7. Pengembangan kapasitas, kelembagaan dan 

koordinasi; 
8. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat; 

dan 
9. Pendanaan sebagai sumber dana untuk 

pembiayaan program dan rencana 
tindak/kegiatan.   

 
Berdasarkan program penyelamatan danau di atas 
terlihat bahwa upaya penyelamatan danau sangat terkait 
dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya 
penyelamatan danau sedikitnya berkontribusi terhadap 6 
(enam) tujuan (goal) pembangunan berkelanjutan seperti 
dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
 

 
Gambar 3. Kontribusi Upaya Penyelamatan Danau 

dalam Pencapaian SDGs 
 
Goal 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan 
pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung 
pertanian berkelanjutan 
Program penyelamatan danau mencakup penyelamatan 
di DTA dan di perairan danau. Penyelamatan di DTA 
danau salah satunya adalah dengan cara memastikan 
bahwa seluruh kegiatan pertanian di DTA danau telah 
menerapkan prinsip pertanian yang ramah lingkungan, 
agar tidak hanya budidaya pertaniannya berkelanjutan 
namun juga berkontribusi terhadap pengurangan beban 
pencemaran limbah pertanian yang masuk ke danau. 
Selain itu, fungsi danau sebagai sumber penghasil  ikan 
berproterin tinggi juga harus dipastikan dengan cara 
menerapkan penangkapan ikan yang ramah lingkungan, 
menyediakan zona reservat ikan, dan malarang 
penebaran ikan asing/invasif agar keberagaman 
sumberdaya ikan tetap terjaga.  
Goal 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air 
bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.  
Air danau yang sehat adalah air danau yang tidak 
tercemar dan layak dimanfaatkan untuk berbagai 
kebutuhan. Seluruh program penyelamatan danau mulai 
dari penyelamatan DTA hingga perairannya pada 
prinsipnya bertujuan unuk menjamin ketersedian air 
danau yang bersih sehingga secara langsung 
berkontribusi tehadap Goal 6 dari tujuan pembangunan 
berkekanjutan.  
Goal 7. Memastikan akses terhadap energi yang 
terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern 
bagi semua 
Salah satu manfaat air danau adalah sebagai sumber 
energi. Terdapat 7 (tujuh) buah danau prioritas I 
(KLH,2014) yang dimanfaatkan sebagai sumber energi 

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yaitu Danau Toba, 
Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Rawapening, 
Danau Tondano, Danau Tempe, dan Danau Matano serta 
masih banyak danau lainnya yang menjadi sumber energi 
alternatif ini. Untuk itu, pengelolaan danau yang 
berkelanjutan tentunya akan menjamin keberlangsungan 
pemanfaatan energi air danau sekaligus memastikan 
ketersediaan energi yang berkelanjutan. 
Goal 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi 
Perubahan Iklim dan Dampaknya. 
Goal ini sangat sesuai dengan isi Kesepakatan Bali 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan 
yang  mengamanatkan agar dalam rangka 
mempertahankan, melestarikan, dan memulihkan fungsi 
danau berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan 
daya dukung lingkungannya dilakukan melalui 
“Penyiapan Langkah-Langkah Adaptasi dan Mitigasi 
Perubahan Iklim terhadap Danau». Untuk itu, maka 
program penyelamatan danau mulai dari penyelamatan 
DTA, sempadan hingga perairan danau sesungguhnya 
adalah dalam upaya melakukan mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim. Adanya fenomena arus balik air danau, 
penurunan tinggi muka air danau, kejadian luapan air 
danau adalah beberapa masalah perubahan iklim yang 
ditemui di danau. 
Goal 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan 
Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, 
Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan 
Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta 
Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.  
Goal ini sangat sesuai dengan amanat Kesepakatan Bali 
tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan, yang salah 
satunya menyebutkan bahwa pengelolaan ekosistem 
danau dilakukan melalui upaya pengendalian 
pencemaran air, konservasi keanekaragaman hayati, 
pengaturan dan pengawasan kegiatan budidaya di 
perairan, pengaturan dan penertiban tata guna lahan, 
pengaturan perizinan sertifikasi lahan bangunan, 
pengendalian tata ruang daerah tangkapan air danau, 
dan pengendalian erosi. Serta searah pula dengan 
kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang di dalam 
Grand Design Penyelamatan Ekosistem Danau 
Indonesia. Beberapa kegiatan lintas Kementerian dan 
Lembaga yang telah dilakukan dalam rangka 
penyelamatan danau dan sekaligus berkontribusi 
terhadap Goal 15 ini antara lain adalah melakukan 
penataan ruang kawasan danau, merehabilitasi hutan 
dan lahan, mengembangkan pertanian ramah lingkungan 
di daerah tangkapan air danau, penebaran ikan 
asli/endemik danau, pembuatan reservat ikan, 
pelarangan penebaran ikan asing/invasif ke danau, dll. 
Goal 17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan 
merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan 
berkelanjutan. 
Penyelamatan danau bersifat multi sektor. Tujuan 
penyelamatan danau dapat tercapai jika dilaksanakan 
melalui kerjasama dan kemitraan yang solid antar pihak. 
Sebagai contoh, Kesepakatan Bali Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Berkelanjutan yang ditandatangani oleh 9 
(sembilan) menteri mengisyaratkan bahwa tanpa 
kerjasama antar pemangku kepentingan maka tujuan 
penyelamatan danau tidak akan tercapai. Harus 
dibentuknya kelembagaan di tingkat nasional dan daerah 
yang beranggotakan para pemangku kepentingan dalam 
upaya penyelamatan 15 (lima belas) danau prioritas 
seperti yang diamanatkan di dalam Peraturan Presiden 
No. 60 Tahun 2021 juga menggambarkan bahwa 
kerjasama dan kemitraan antar pihak mutlak diperlukan 
dalam upaya penyelamatan danau.  
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PENYELAMATAN DANAU DI INDONESIA 
DALAM KONTEKS RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH (RPJMN) DAN RENCANA 
STRATEGIS KLHK 
Perjalanan penyelamatan danau di Indonesia yang 
didahului dengan momentum lahirnya Kesepakatan Bali 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan 
membuahkan hasil saat upaya penyelamatan danau 
secara eksplisit tercantum di dalam di dalam RPJMN 
Tahun 2015-2019. Pada RPJMN tersebut menyebutkan 
bahwa salah satu sasaran utama Pembangunan 
Ketahanan Air adalah melaksanakan “Pengelolaan 
Kualitas Air Danau dengan indikator membaiknya kualitas 
air danau” khususnya di 15 (lima belas) danau prioritas 
nasional. Perhatian upaya penyelamatan danau 
kemudian berlanjut pada RPJMN 2020-2024. 
Penyelamatan danau masuk ke dalam Proyek Prioritas 
Nasional dalam rangka Peningkatan 
Kuantitas/Ketahanan Air dan hingga 2024 menargetkan 
pengendalian kerusakan di 15 danau prioritas.  Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
 

 
 
Gambar 4.   Penyelamatan Danau dalam Kerangka 

RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-
2024 

 
Sebagai turunan dari RPJMN 2015-2019, maka pada 
Rencana Strategis (Renstra) KLHK tahun 2015-2019 
menyebutkan bahwa sasaran kegiatan penyelamatan 
danau adalah meningkatnya kualitas ekosistem di 15 
danau prioritas dengan indikator kinerja kegiatan 1). 
Jumlah danau yang diturunkan laju erosi dan 
sedimentasinya, dan 2) Jumlah danau yang ditingkatkan 
kualitas airnya. Adapun pada Renstra KLHK Tahun 2020-
2024, penyelamatan danau masuk ke dalam program 
“Kualitas Lingkungan Hidup” dengan sasaran 
meningkatnya kualitas  pada perairan darat dengan 
indikator kinerja jumlah danau yang dikendalikan 
kerusakannya, yang sejak tahun 2020 hingga 2024 setiap 
tahunnya dikendalikan kerusakannya pada 15 danau 

prioritas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 
5. 

 
Gambar 5. Penyelamatan Danau dalam Renstra 

KLHK Tahun 2015-2019 dan    Tahun 
2020-2024 

 
KONTRIBUSI PROGRAM DAN KEGIATAN 
PENYELAMATAN DANAU DI KLHK TERHADAP 
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS –SDGS)  

 
Kontribusi kebijakan, program dan kegiatan 
penyelamatan danau di Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) yang dalam hal ini dilaksanakan 
oleh Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove 
(RPDM), Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan 
Rehabilitasi Hutan (PDASRH) (sesuai Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan) terhadap upaya 
penyelamatan danau cukup besar. Kegiatan 
penyelamatan danau yang dilaksanakan oleh Ditjen 
PDASRH tidak hanya bersifat kajian dan fisik di daerah, 
namun juga berkontribusi besar dalam 
mengarusutamakan Kebijakan/Rencana/Program lintas 
Kementerian/Lembaga/Daerah agar selaras dengan 
upaya penyelamatan danau yang digaungkan sejak 
diluncurkannya Kesepakatan Bali tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Danau Berkelanjutan. Bahkan juga 
berperan aktif menjalin kerjasama kemitraan global 
dalam rangka penyelamatan danau. Berikut berbagai 
kegiatan penyelamatan danau yang telah dilakukan oleh 
Ditjen PDASRH dalam kurun waktu tahun 2016-2020 
yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan.  
 
A. Kontribusi kegiatan penyelamatan danau di daerah 

terhadap pencapaian SDGs  
 Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, KLHK telah 

melaksanakan berbagai kegiatan penyelamatan 
danau. Kegiatan penyelamatan danau tersebut 
dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) 
di daerah. Seluruh kegitan tersebut berkontribusi 
sedikitnya tehadap 5 (lima) tujuan pembangunan 
berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya kontribusi 
kegiatan penyelamatan danau di daerah dan 
kaitannya tujuan pembangunan berkelanjutan dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2. Kegiatan Penyelamatan Danau di Daerah Tahun 2016-2020 yang Berkontribusi terhadap SDGs  
 

No. Kegiatan Goal 
2 6 7 13 15 

1. Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air (DTA) danau 
secara vegetatif dan sipil teknis 

 V V V V 

2. Alih usaha penyelamatan danau (agroforestri, 
agrosilvopastur, biofolk, sarana prasarana, dll.) 

V V V  V 

3. Pembuatan Kolam Purifikasi  V    
4. Pembuatan Bangunan Ekohidrolika  V   V 
5. Rehabilitasi Kolong (danau buatan bekas 

tambang) 
 V   V 

6. Pemantauan Kualitas Air Danau  V V   
7. Inventarisasi Danau di seluruh Indonesia  V V V  
8. Pembangunan IPAH (Instalasi Pemanenan Air 

Hujan) /Kampung Ramah Air Hujan (KRAH) 
 V  V  

9. Penyusunan Peta DTA Danau      V 
 

    
Goal 2. Menghilangkan kepalaran, mencapai 

ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta 
meningkatkan pertanian berkelanjutan 

 Untuk mengalihkan kegiatan masyarakat yang 
memberikan beban limbah terhadap danau 
dilakukan dengan berbagai pilihan alih usaha, 
antara lain melalui kegiatan agroforestri, 
agrosilvopastur, pembuatan budidaya perikanan 
di darat melalui pembuatan biofolk, ataupun usaha 
lainnya yang berperan tidak hanya mengurangi 
beban pencemaran ke danau namun juga 
menjamin ketahanan pangan dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat sekitar danau. 
 
Goal 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan 
Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk 
Semua 
Keberhasilan upaya penyelamatan danau 
tercermin dari baiknya kualitas air danau. Seluruh 
kegiatan penyelamatan danau, baik merehabilitasi 
hutan dan lahan, membuat bangunan 
ekohidrolika, mengalihkan usaha dalam rangka 
penyelamatan danau, merehablitasi kolong, 
membangun IPAH/KRAH, memantau kualitas air 
danau, membuat kolam purifikasi, hingga 
melakukan inventarisasi danau di seluruh 
Indonesia keseluruhannya dalam rangka 
memberikan kontribusi untuk menjaga sumber air 
agar tetap layak untuk dimanfaatkan.  

 
Goal 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, 
Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua 
Salah satu manfaat air danau adalah menjadi 
sumber energi listrik. Tujuh buah danau prioritas I 
telah dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik 
Tenaga Air (PLTA). Untuk itu, dengan menjaga 
danau tetap lestari berarti juga menjaga 
ketersediaan sumber energi. Untuk itu seluruh 
upaya konservasi dan rehabilitasi danau, baik 
melalui rehabilitasi hutan dan lahan, alih usaha 
penyelamatan danau, memantau kualitas air 
danau hingga melakukan inventarisasi danau 
keseluruhannya adalah juga dalam rangka 
menjamin ketersediaan energi yang 
berkelanjutan. 

 
Goal 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk 
Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya 
Salah satu masalah perubahan iklim adalah 
berubahnya jumlah hari  hujan yang 

mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air, 
salah satunya adalah air danau. Untuk 
mengantisipasi hal tersebut, maka kontinuitas air 
danau harus dapat dijaga. Beberapa kegiatan 
yang berkontribusi untuk memitigasi dan 
beradaptasi terhadap perubahan iklim antara lain 
melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan 
lahan serta membangun Intalasi Pemanenan Air 
Hujan (IPAH) atau Kampung Ramah Air Hujan 
(KRAH) di DTA Danau. Selain itu dengan 
melaksanakan inventarisasi danau maka telah 
berkontribusi pula terhadap upaya mitigasi 
perubahan iklim. 

 
Goal 15. Melindungi, Merestorasi dan 
Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan 
Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara 
Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan 
Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan 
Keanekaragaman Hayati 
Menyusun peta DTA danau, merehabilitasi lahan 
kritis di DTA danau, membuat bangunan 
ekohidrolika, merehabilitasi kolong serta 
menerapkan alih usaha melalui kegiatan 
agroforestri sangat berkontribusi terhadap Goal 
15.  Melalui salah satu kegiatan alih usaha, yakni 
melalui pembuatan biofolk yang bertujuan untuk 
mengalihkan kegiatan budidaya ikan dari danau 
ke daratan demi mengurangi beban limbah yang 
masuk ke danau, juga sangat bermanfaat dalam 
menjaga lestarinya kanekaragaman hayati yakni 
Ikan asli/endemik danau, karena kegiatan 
budidaya ikan di danau seringkali mengancam 
keberadaan ikan asli/endemik di yang telah ada 
lebih dahulu di danau. 

 
Gambar 6. Beberapa Kegiatan Penyelamatan 
Danau di Daerah Tahun 2016-2020 
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B. Kontribusi Kerjasama Dalam Negeri dan Luar 
Negeri dalam Rangka Penyelamatan Danau 
terhadap Pencapaian SDGs 

Selain kegiatan kajian dan implementasi fisik 
di lapangan, KLHK melalui Ditjen PDASRH 
juga berperan aktif di dalam upaya 
pengarusutamaan 
kebijakan/program/kegiatan antar sektor agar 
selaras dengan cita-cita penyelamatan danau. 
Upaya menjalin kerjasama kemitraan global 
juga menjadi bagian dari upaya penyelamatan 
danau yang telah dilakukan. Seluruh kegiatan 
yang telah dilaksanakan tersebut selaras 
dengan tujuan pembangunan ke-17 yakni 
menguatkan sarana pelaksanaan dan 
merevitalisasi kemitraan global untuk 
pembangunan berkelanjutan. Kegiatan 
penyelamatan danau dilaksanakan melalui 
koordinasi dan kerjasama dalam negeri 
maupun melalui kerjasama dan kemitraan luar 
negeri. Berikut kegiatan yang telah dilakukan. 
I. Koordinasi dan Kerjasama Dalam Negeri 

dalam Rangka Penyelamatan Danau, 
antara lain meliputi: 
1. Tahun 2017-2020 berperan aktif 

dalam penyusunan regulasi 
penyelamatan danau (Peraturan 
Presiden tentang Penyelamatan 
Danau Prioritas Nasional); 

2. Tahun 2018-2019 memfasilitasi 
pembentukan 30 (tiga puluh) 
Kelompok Kerja (Pokja) 
Pengelolaan Danau yang disahkan 
oleh Kepala Daaerah dan 
beranggotakan para pihak terkait. 

3. Tahun 2018-2019 memfasilitasi 
Penyusunan Rencana Pengelolaan 
(RP) Danau Prioritas I dan Danau 
Prioritas II yang berisi 
Program/kegiatan Penyelamatan 
Danau lintas K/L/D. 

4. Tahun 2019 memfasilitasi 
Kesepakatan Penyelamatan Danau 
Prioritas Nasional yang 
ditandatangani oleh 11 Menteri dan 
15 Gubernur/Bupati di wilayah 15 
danau prioritas I. 

5. Tahun 2019-2020 memfasilitasi 
Pokja Pengelolaan Danau untuk 
memantau secara berkala 
pelaksanaan implementasi 
Rencana Pengelolaan Danau, 
khususnya di 15 Danau Prioritas I. 
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II. Kerjasama dan Kemitraan Global dalam 
Rangka Penyelamatan Danau, antara 
lain meliputi: 
1. Pada bulan Oktober tahun 2016 

menyelenggarakan Konferensi 
Danau Dunia (World Lake 
Conference) ke-16 di Bali. 
Konferensi ini dihadari oleh para 
peneliti dan pemerhati danau dari 
berbagai negara dan merupakan 
ajang dua tahunan yang 
diselenggarakan dengan tujuan 
untuk bertukar ilmu dan 
pengalaman pengolaaan danau 
dunia. 

2. Pada bulan Oktober tahun 2018 
menghadiri Konferensi Danau 
Dunia ke-17 di Ibaraki, Jepang dan 
menghasilkan kesepekatan 
kerjasama pengelolaan danau 
dengan Pemerintah Jepang dan 
ILEC (International Lake 
Environment Committee) 
Foundation. 

3. Pada bulan Agustus-Oktober tahun 
2019 mengikuti pelatihan 
pengelolaan danau di Shiga, 
Jepang yang merupakan hasil 
kerjasama dengan Kementerian 
Lingkungan Jepang, JICA (Japan 
International Cooperation Agency), 
Perfektur Shiga serta ILEC 
Foundation. 

4. Pada bulan Januari tahun 2020 
menyelenggarakan pelatihan “Lake 
Management” di Shiga Jepang. 
Pelatihan ini diselenggarakan 
karena adanya kerjasama yang erat 
antara pemerintah Jepang, yayasan 
ILEC, serta pemerintah perfektur 
Shiga dan Ibaraki Jepang. 
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B. Kontribusi Kerjasama Dalam Negeri dan Luar 
Negeri dalam Rangka Penyelamatan Danau 
terhadap Pencapaian SDGs 
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Memperhatikan berbagai program dan kegiatan 
yang telah dijabarkan di atas, maka dapat 
dikatakan bahwa seluruh program dan kegiatan 
penyelamatan danau yang telah dilaksanakan 
oleh Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi 
Hutan (PDASRH) sangat berkontribusi terhadap 
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 
Namun tentu saja program dan kegiatan 
penyelamatan danau tersebut tidak berhenti 
sampai disini. Masih diperlukan berbagai 
terobosan kebijakan, rencana serta program dan 
kegiatan penyelamatan danau agar percepatan 
penyelamatan danau di Indonesia segera tercapai 
dan bersamaan pula target tujuan pembangunan 
berkelanjutan juga dapat diraih. 
 
 
 

PENUTUP 
Terbitnya Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2021 tentang 
Penyelamatan Danau Prioritas Nasional pada tanggal 22 
Juni tahun 2021 yang lalu menunjukkan bahwa upaya 

penyelamatan danau telah memasuki era baru.  Dengan 
lahirnya Perpres ini memberikan angin segar terhadap 
kepastian kebijakan penyelamatan danau di Indonesia 
khususnya di 15 (lima belas) danau prioritas I. Namun 
penyelamatan danau tidak berhenti di 15 danau prioritas 
tersebut. Masih banyak danau-danau di Indonesia yang 
harus dicegah dan dipulihkan kerusakannya demi 
mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan 
hingga 2030. Untuk memastikan upaya penyelamatan 
danau semakin memberikan kontribusi nyata terhadap 
tujuan pembangunan berkelanjutan, maka Ditjen 
Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan perlu 
melaksanakan langkah tindak, antara lain: 
1. Menyusun basis data danau Indonesia yang 

memuat jumlah, letak dan tipe danau 
2. Menilai kondisi danau di seluruh Indonesia dan 

menetapkan status kerusakannya 
3. Menetapkan prioritas penanganan danau sesuai 

kriteria penanganan yang disepakati bersama antar 
sektor 

4. Menyusun rencana aksi yang responsif dan adaptif 
serta melaksanakan aksi penyelamatan danau 
hingga tingkat tapak yang melibatkan semua pihak 
terkait (pemerintah, swasta dan masyarakat) 

5. Aktif berkoordinasi untuk memastikan seluruh 
Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 
telah mengarah kepada tujuan pengelolaan danau 
yang berkelanjutan 

6. Memfasilitasi pembentukan kelembagaan dan 
komunitas danau yang dapat menjadi mitra aktif 
dalam upaya penyelamatan danau 

7. Membangun sistem pemantauan dan evaluasi 
danau yang terintegrasi dan diperbaharui secara 
berkala, serta 

8. Mengembangkan kerjasama nasional dan 
internasional untuk menjamin terbangunnya 
kemitraan antar pihak dalam penyelamatan danau 

Upaya penyelamatan danau bersifat multi dimensi dan 
multi sektor. Kunci keberhasilan penyelamatan danau 
agar berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan ditentukan oleh komitmen 
bersama. Untuk itu, maka koordinasi, kerjasama, 
kemitraan dan kolaborasi yang erat antar pihak baik di 
tingkat nasional maupun global adalah syarat mutlak 
untuk mencapainya.  
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KAO DAN NEGERI 1000 PULAU 

Kao merupakan salah satu desa di wilayah 
administrasi Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera 
Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara (Malut). Menurut 
data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera 
Utara tahun 2020, jumlah penduduk Desa Kao berkisar 
1.836 jiwa (perempuan 900 jiwa, laki-laki 936 jiwa) 
dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 606 KK. 
Sebagian besar, masyarakat Desa bermata pencaharian 
di sektor pertanian, disusul nelayan, jasa, juga karyawan 
di pemerintah dan perusahan. Secara sosial, masyarakat 
Desa Kao pun berlatar belakang suku yang beragam, dari 
suku asli di wilayah Kao (Suku Kao, Pagu, Modole dan 
Boeng) hingga suku pendatang seperti Suku Makian, 
Bugis, Jawa dan lainnya.  

Desa Kao merupakan desa tertua di Kecamatan 
Kao, seiring pembentukan Kabupaten Halmahera Utara 
tahun 2003. Dalam sejarahnya, masyarakat Desa Kao 
pun tak luput dari trauma sejarah kelam konflik horisontal 
di Ambon (Maluku) pada awal Reformasi sehingga 
melahirkan provinsi baru, Maluku Utara (1999). Menurut 
Thamrin Amal Tomagola, Sosiolog Universitas Indonesia 
sekaligus putra daerah Halmahera Utara (Galela), konflik 
di Maluku -khususnya Malut yakni di sepanjang Pulau 
Halmahera dan sekitarnya- merupakan kekerasan 
komunal yang dipicu oleh persoalan perbedaan identitas 
sosial, perebutan akses sumber daya alam/SDA dan 
kekuasaan/politik. 

Desa Kao sebagai bagian wilayah administrasi 
terkecil dari Provinsi Maluku Utara sejatinya pun 
merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) 
Kepulauan Moloku Kie Raha. Menurut Undang-Undang 
Konservasi Tanah dan Air (UU KTA) Nomor 37 Tahun 
2014, DAS adalah suatu wilayah daratan yang 
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak 
sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan 
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau 
atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat 
merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai 
dengan daerah perairan yang masih terpengaruh 
aktivitas daratan. Maka, sejatinya seluruh wilayah pada 
dasarnya terbagi habis di dalam DAS.  

Term ‘Moloku Kie Raha’ adalah nama lokal 
Provinsi Malut. Secara etimologi ’Moloku Kie Raha’ 
berarti Empat Gunung Maluku (Moloku = Malukui; Kie = 
gunung / pulau; Raha = empat). Keempat gunung yang 
dipersatukan dalam ungkapan tersebut adalah gunung 
Ternate (Gamalama/Kie Gam Lamo), gunung Tidore (Kie 
Matubu), gunung Makian (Kie Besi) dan gunung Moti. 
Setiap gunung atau pulau dipersatukan secara horisontal, 
dan tidak ada makna bahwa yang satu lebih utama atau 
lebih tinggi tingkatan dibanding lainnya. Dalam 
sejarahnya, keempat gunung tersebut bertransformasi 
menjadi kerajaan-kerajaan (Kesultanan) di Maluku Utara. 
Gunung Makian menjadi Kesultanan Bacan, gunung Moti 
menjadi Kesultanan Jailolo, gunung Tidore menjadi 
Kesultanan Tidore dan gunung Ternate menjadi 
Kesultanan Ternate. Ungkapan Moloku Kie Raha selalu 
menjadi semacam ideologi pemersatu dan penunjuk 
identitas masyarakat Malut hingga sekarang. 

Terminologi ‘Negeri 1000 Pulau’ penulis angkat 
untuk menggambarkan kondisi wilayah Malut. Dengan 

luasan wilayah sebesar 3.148.431,35 ha, Malut 
merupakan  daerah kepulauan  yang terdiri dari 805 buah 
pulau besar dan kecil, sekitar 82 pulau yang dihuni dan 
723 pulau yang belum dihuni. Menurut Wikipedia.org, 
jumlah pulau sebanyak 1.474 pulau, terdiri dari 89 pulau 
berpenghuni dan 1.385 pulau tak berpenghuni. Sebagai 
wilayah yang  secara  geografis berbentuk kepulauan, 
maka karakteristik DAS Malut adalah DAS Kepulauan  
yang terbentuk dari beberapa DAS Pulau dengan 
ekosistem alami DAS masing-masing pulau yang 
spesifik, baik pulau besar  maupun  pulau-pulau kecil di 
sekitarnya. Berbekal karakteristik DAS Kepulauan 
tersebut, maka sebagian elemen masyarakat Malut 
sekarang sedang memperjuangkan terbitnya Peraturan 
Daerah Pengelolaan DAS Kepulauan Provinsi Maluku 
Utara. 

Berdasarkan  hasil  review  penyusunan peta 
batas DAS skala 1:50.000 tahun 2017, Malut terdapat 
3.568 DAS. Kabupaten yang memiliki DAS terbanyak 
adalah kabupaten Halmahera Selatan yakni 1.527 DAS. 
Hal ini disebabkan oleh jumlah pulau-pulau kecil di 
kabupaten Halmahera Selatan sangat banyak sehingga 
membentuk banyak DAS-DAS kecil. Sebaliknya, jumlah 
DAS paling sedikit berada di wilayah Kota Ternate, 
sejumlah 51 DAS yang tersebar di 5 (lima) gugusan 
pulau, yaitu Pulau Ternate, Pulau Hiri, Pulau Moti, Pulau 
Mayau dan Pulau Tifure.  

Desa Kao sendiri berada di DAS Teluk Kao 
dengan luasan 242,45 Ha. Jumlah DAS yang bermuara 
di Kabupaten Halut sebanyak 255 DAS dan luas 
377.122,84 Ha, dengan DAS terluas adalah DAS Ake 
Jodoh yaitu seluas 106,715.87 Ha. 

 
SDGs dan Mangrove Kao 

Berdasarkan data dokumen Rencana Teknik 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai 
(RTk-RHL DAS) Ekosistem Mangrove dan Sempadan 
Pantai Wilayah Kerja BPDAS Ake Malamo 2014, Malut 
punya lahan mangrove dan sempadan pantai sekitar 
55.322,61 hektar. Khusus hutan mangrove di Malut, ada 
46.259,41 hektar dengan kategori rapat 29.848,83 hektar 
dan kurang rapat 16.410,58 hektar. Dari data itu, sebaran 
hutan mangrove dominan di hutan produksi konversi 
(HPK) 25.594,35 hektar (55,33%), areal penggunaan lain 
(APL) 13.790,01 hektar, hutan lindung (4.999,04 hektar, 
hutan produksi 1.324,07 hektar dan hutan produksi 
terbatas 551,94 hektar. 

Menurut data terbaru Balai Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Ake 
Malamo, Provinsi Malut memiliki potensi mangrove 
seluas 41.228,7 ha yang tersebar di sepuluh 
kabupaten/kota. Pada kurun waktu 2010-2017, terjadi 
penurunan luasan mangrove di Malut sebanyak 5.030,71 
ha (10,87 %) dari luasan sebelumnya tahun 2010, yakni 
46.259,41 ha. Hal ini disebabkan oleh adanya konversi 
mangrove menjadi lahan pertanian dan pemukiman, 
pembuangan sampah padat dan cair, pencemaran 
tumpahan minyak dan reklamasi pantai. Tekanan 
penduduk tinggi berakibat terjadinya kerusakan 
ekosistem hutan mangrove dan degradasi lingkungan 
pantai, seperti kebutuhan kayu bakar dan bahan 
bangunan di daerah pantai.   
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tersebut, maka sebagian elemen masyarakat Malut 
sekarang sedang memperjuangkan terbitnya Peraturan 
Daerah Pengelolaan DAS Kepulauan Provinsi Maluku 
Utara. 

Berdasarkan  hasil  review  penyusunan peta 
batas DAS skala 1:50.000 tahun 2017, Malut terdapat 
3.568 DAS. Kabupaten yang memiliki DAS terbanyak 
adalah kabupaten Halmahera Selatan yakni 1.527 DAS. 
Hal ini disebabkan oleh jumlah pulau-pulau kecil di 
kabupaten Halmahera Selatan sangat banyak sehingga 
membentuk banyak DAS-DAS kecil. Sebaliknya, jumlah 
DAS paling sedikit berada di wilayah Kota Ternate, 
sejumlah 51 DAS yang tersebar di 5 (lima) gugusan 
pulau, yaitu Pulau Ternate, Pulau Hiri, Pulau Moti, Pulau 
Mayau dan Pulau Tifure.  

Desa Kao sendiri berada di DAS Teluk Kao 
dengan luasan 242,45 Ha. Jumlah DAS yang bermuara 
di Kabupaten Halut sebanyak 255 DAS dan luas 
377.122,84 Ha, dengan DAS terluas adalah DAS Ake 
Jodoh yaitu seluas 106,715.87 Ha. 

 
SDGs dan Mangrove Kao 

Berdasarkan data dokumen Rencana Teknik 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai 
(RTk-RHL DAS) Ekosistem Mangrove dan Sempadan 
Pantai Wilayah Kerja BPDAS Ake Malamo 2014, Malut 
punya lahan mangrove dan sempadan pantai sekitar 
55.322,61 hektar. Khusus hutan mangrove di Malut, ada 
46.259,41 hektar dengan kategori rapat 29.848,83 hektar 
dan kurang rapat 16.410,58 hektar. Dari data itu, sebaran 
hutan mangrove dominan di hutan produksi konversi 
(HPK) 25.594,35 hektar (55,33%), areal penggunaan lain 
(APL) 13.790,01 hektar, hutan lindung (4.999,04 hektar, 
hutan produksi 1.324,07 hektar dan hutan produksi 
terbatas 551,94 hektar. 

Menurut data terbaru Balai Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Ake 
Malamo, Provinsi Malut memiliki potensi mangrove 
seluas 41.228,7 ha yang tersebar di sepuluh 
kabupaten/kota. Pada kurun waktu 2010-2017, terjadi 
penurunan luasan mangrove di Malut sebanyak 5.030,71 
ha (10,87 %) dari luasan sebelumnya tahun 2010, yakni 
46.259,41 ha. Hal ini disebabkan oleh adanya konversi 
mangrove menjadi lahan pertanian dan pemukiman, 
pembuangan sampah padat dan cair, pencemaran 
tumpahan minyak dan reklamasi pantai. Tekanan 
penduduk tinggi berakibat terjadinya kerusakan 
ekosistem hutan mangrove dan degradasi lingkungan 
pantai, seperti kebutuhan kayu bakar dan bahan 
bangunan di daerah pantai.   

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau 
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan 
suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para 
pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri 
kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi 
lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang 
diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tujuan 
TPB/SDGs telah menjadi salah satu pengarusutamaan 
(mainstreaming) dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024, 
sehingga parapihak bisa membuat peta kontribusi dalam 
upaya pencapaian target-target pada 17 Goals SDGs 
tersebut. 

Jika menyimak paparan Dr. Ir. Apik Karyana, 
M.Sc. (Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK) 
dan Prof. Dr. Winarni Monoarfa, M.S. (Staf Ahli Bidang 
Energi, Kementerian LHK) pada Jum’at, 27 Agustus 
2021, sejatinya 17 target TPB/SDGs tersebut dapat 
diimplementasikan dan diarusutamakan pada semua 
program pemerintah bidang LHK. Namun, tulisan ini tidak 
hendak membahas semua hal tersebut, selain kaitannya 
SDGs dengan salah satu kegiatan bidang LHK di Desa 
Kao tersebut. Menurut penulis, dibanding daerah atau 
lokasi lain di wilayah Maluku Utara, kegiatan bidang LHK 
khususnya terkait mangrove di Desa Kao tersebut relatif 
lebih banyak pertautannya dengan target SDGs. 

Secara geografis, Desa Kao berhadapan dengan 
Teluk Kao dan masuk dalam kawasan Key Biodiversity 
Area (KBA) karena menjadi rumah bagi spesies langkah 
seperti Gosong Maluku (Mamoa/Eulipoa wallacei), penyu 
(tuturuga) dan 23 jenis burung. Dibantu parapihak terkait, 
Desa Kao dikembangkan sebagai Desa Wisata 
Mangrove, karena memiliki hutan mangrove yang 
luasnya mencapai 404 hektar. Mangrove ini menjadi 
rumah bagi berbagai habitat liar di dalamnya, baik 
spesies burung maupun reptil. Mangrove begitu penting 
keberadaannya karena ikut mendukung kelangsungan 
hidup masyarakat Kao, seperti memburu kepiting, udang 
serta ikan yang hidup di dalam kawasan tersebut. 
Pemerintah Desa Kao pun telah menyusun Peraturan 
Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelestarian 
Lingkungan Hidup guna melindungi ekosistem mangrove 
dan kawasan pesisir desa tersebut.  

Selain sebagai Desa Wisata Mangrove, Kao telah 
ditetapkan menjadi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) 
berdasar Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara 
Nomor 078/102/HU/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 
2020 dengan luas 300,92 Ha. Menurut Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan 
Pelestarian Alam (KPA), KEE adalah kawasan bernilai 
ekosistem penting yang berada di luar KSA, KPA dan 
Taman Buru yang secara ekologis menunjang 
kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi 
keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat 
dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai 
kawasan yang dilindungi. KEE merupakan model 
pengelolaan kawasan yang menitikberatkan kepada 
fungsi perlindungan potensi kawasan yang ada di 
dalamnya, dengan melibatkan pengelolaan kolaboratif 
tanpa menghilangkan/merubah status pada kawasan 
tersebut.  

Parapihak yang terlibat dalam pengembangan 
KEE Kao ini adalah lembaga pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta, organisasi non pemerintah dan tokoh 
masyarakat. Mereka terhimpun dalam Forum Kolaborasi 
Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Kao, 
Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Barat 
yang terbentuk berdasar Surat Keputusan Bupati 

Halmahera Utara Nomor 031/267/HU/2019 tanggal 25 
September 2019. Sebelumnya, pada tanggal 16 
Desember 2019, parapihak tersebut telah melakukan 
Konsultasi Publik Deliniasi Hasil dan Penyusunan Nota 
Kesepahaman Pengusulan KEE Kao. 

Setelah penetapan KEE Kao tersebut, pada 
tanggal 12 April 2021 disusun Rencana Aksi KEE Kao 
selama lima tahun ke depan, antara lain: 1) penyusunan 
Rencana Pengelolaan KEE Kao; 2) penetapan peraturan 
bersama kepala desa sekitar KEE Kao; 3) rehabilitasi 
mangrove bersama di seluruh desa sekitar Kao; 4) 
pelatihan di bidang keterampilan; 5) pengembangan 
produk virgin coconut oil (VCO); 6) pengadaan ternak 
bergulir; dan 7) pembuatan biogas, papan himbauan 
tentang tumbuhan dan satwa liar (TSL), jalur tracking 
lintas mangrove, lokasi penetasan telur penyu, tempat 
pembibitan mangrove permanen, menara pantau burung 
dan pusat informasi.  

Perlu diketahui, Desa Kao ditetapkan sebagai 
KEE karena memiliki daerah mangrove yang cukup luas 
dan bernilai konservasi tinggi sebagai penahan abrasi 
laut. Di bawah kendali Kepala Desa Taufik Max, seorang 
pemuda yang progresif, Pemerintah Desa Kao telah 
memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Desa dan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 
03/2017 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Perdes 
tersebut mengatur jelas soal hutan mangrove, pantai, dan 
sungai. Perdes juga mengatur sanksi pelanggaran 
berupa ganti rugi dan pemulihan serta denda setiap 
larangan dalam Perdes. 

Beberapa larangan dalam Perdes Desa Kao 
tersebut, antara lain: 
- dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di 
wilayah desa Kao; 

- dilarang menebar atau menggunakan bahan kimia, 
bahan beracun, bahan peledak dan setrum listrik 
untuk menangkap ikan, udang, dan sejenisnya di 
pantai,sungai, kolam, kali, dan saluran irigasi lainnya 
di wilayah desa Kao; 

- dilarang berburu, menembak, menangkap segala 
jenis burung di kawasan pantai dan hutan mangrove 
Desa Kao; 

- dilarang membuang sampah, tinja, bangkai, bahan 
beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air 
ke pantai, sungai, kali, dan saluran air lainnya serta di 
semua tempat yang berpotensi wisata Desa Kao 

- dilarang menebang dan merusak pohon di kawasan 
pantai dan hutan mangrove Desa Kao 

- dilarang melakukan kegiatan pembangunan dan 
usaha pengelolaan tumbuhan mangrove, burung, 
kerang, kepiting, dan udang di kawasan pantai dan 
hutan mangrove di Desa Kao tanpa mendapatkan izin 
tertulis dari Pemerintah Desa Kao; dan 

- dilarang melakukan kegiatan usaha yang ada 
kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum 
mendapatkan izin lingkungan dari yang berwenang. 

 
Pada tahun 2020, selain sebagai KEE Mangrove, 

Desa Kao juga mendapat bantuan KLHK melalui 
BPDASHL Ake Malamo berupa pembangunan Kebun 
Bibit Rakyat (KBR) mangrove sebanyak 20.000 anakan, 
jenis rhizopora mucronata. Mekanisme pemberian 
bantuan tersebut berupa pembuatan bibit secara 
swakelola oleh kelompok tani Green Kaidati dengan 
fasilitasi pendanaan dari BPDASHL Ake Malamo. 
Selanjutnya, bibit yang telah dibuat tersebut disalurkan 
kepada anggota kelompok dan masyarakat Desa Kao 
lainnya untuk dilakukan penanaman dan penghijauan di 
kawasan mangrove Kao, seluas 25 hektar. Pembuatan 
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dan penamanan bibit KBR ini secara partisipatif 
melibatkan semua warga Desa Kao yang tergabung 
dalam Kelompok Pembuatan KBR, termasuk melibatkan 
anggota keluarga lainnya khususnya kaum perempuan 
dan anak-anak. Hal ini berdampak positif bagi 
peningkatan kesadaran sosial dan ekologi warga Desa 
Kao, khususnya generasi muda Kao.  

Selanjutnya, dalam rangka penanganan dampak 
Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Desa Kao 
juga mendapat bantuan program nasional padat karya 
tunai (cash for work) berupa Padat Karya Penanaman 
Mangrove/PKPM seluas 6 (enam) hektar. PKPM di Desa 
Kao melibatkan tenaga kerja sebanyak 56 orang, terdiri 
dari 23 laki-laki dan 43 perempuan, juga tergabung dalam 
Kelompok Tani Green Kaidati. Untuk kondisi Desa Kao, 
pola yang digunakan adalah pengkayaan dengan jumlah 
bibit 18.000 batang mangrove jenis rhizopora mucronata.  

Menurut Dra. Asih Yunani, M.P., Kepala 
BPDASHL Ake Malamo, PKPM merupakan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat (terdampak PHK/pandemik 
dan atau berpenghasilan rendah), bersifat produktif 
berupa penanaman mangrove dengan mengutamakan 
pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi 
lokal untuk menambah pendapatan dan meningkatkan 
daya beli masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam 
kegiatan ini meliputi penyediaan bibit, distribusi dan 
penanaman bibit. Selain itu, sebagai pendukung 
kegiatan, di beberapa lokasi penanaman mangrove juga 
dibuatkan pemecah ombak sederhana dan perlindungan 
tanaman. 

Sepanjang tahun 2020, melihat berbagai kiprah 
warga Desa Kao tersebut, dapat dikatakan Desa Kao siap 
menyongsong program pemerintah terkait TPB/SDGs 
tersebut. Dari ragam kegiatan, parapihak terlibat, 
kebijakan-kebijakan pendukung hingga partisipasi warga 
lintas generasi menandakan Desa Kao telah 
mengimplementasikan sebagian besar dari 17 target 
SDGs tersebut. Menurut penulis, target SDGs yang 
sudah implementatif di Desa Kao tersebut antara lain:  
a) mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di 

manapun (Goal 1); 
b) menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan 

kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (Goal 
3); 

c) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan 
kaum perempuan (Goal 5) 

d) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif 
dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif 
dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk 
semua (Goal 8); 

e) mengurangi kesenjangan intra-dan antarnegara (Goal 
10); 

f) mengambil tindakan cepat untuk mengatasi 
perubahan iklim dan dampaknya (Goal 13); 

g) melestarikan dan memanfaatkan secara 
berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera 
untuk pembangunan berkelanjutan (Goal 14); 

h) melindungi, merestorasi dan meningkatkan 
pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, 
mengelola hutan secara lestari, menghentikan 
penggurunan, memulihkan (Goal 15); 

i) menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai 
untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan 
akses keadilan untuk semua, dan membangunan 
kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di 
semua tingkatan (Goal 16); dan 

j) menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi 
kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan 
(Goal 17). 

 

Ekoteologi Mangrove Kao: Monumen SDGs 
Menurut Mudhofir Abdullah, ekoteologi 

(ecotheology) merupakan bentuk teologi konstruktif 
membahas interrelasi antara agama dan alam, terutama 
dalam menatap masalah-masalah lingkungan. Bagi para 
pegiat wacana teologi, ekoteologi dapat dijadikan spirit 
baru karena menyadarkan manusia akan peran kewalian 
atas bumi (khalifah fil 'ardhi), dalam bahasa Robin Attfield 
sebagai 'wali planet'. Konsep ekoteologi berdasar tiga 
aspek/dimensi, yakni spiritualitas, ekologi dan sosial. 

Terkait dengan fenomena Mangrove Kao, penulis 
berpendapat bahwa Desa Kao relatif mencerminkan 
dimensi nilai-nilai ekoteologi sekaligus implementasi 
SDGs tersebut. Dimensi spiritualitas menekankan aspek 
spiritual, landasan keyakinan dan tujuan hidup (visi) dari 
para perimba (manusia/subjek pelaku) dalam kegiatan 
pelestarian Mangrove Kao. Kegiatan pelestarian 
mangrove di Desa Kao, selain masyarakat setempat juga 
didukung oleh tokoh-tokoh agama dan adat, di sekitar 
Desa Kao dan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara 
pada umumnya. Semisal, kegiatan KEE, selain didukung 
oleh lembaga pemerintah juga didukung oleh Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara dan 
tokoh agama, salah satunya Suster Lidya Geunak, pegiat 
Ecolearning Peace sekaligus pendamping kegiatan KBR 
di Desa Wateto, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten 
Halmahera Utara. Kegiatan pelestarian Mangrove Kao 
mampu menyatukan semua warga Desa Kao lintas suku, 
agama, ras dan golongan (SARA). Dorongan dan nasihat 
spiritual para agamawan dan tokoh adat kepada warga 
Desa Kao mampu menumbuhkan kesadaran warga 
bahwa menanam mangrove dan upaya pelestarian 
lingkungan lainnya sejatinya bernilai ibadah (devosi) 
kepada Sang Pencipta Alam Semesta.  

Dimensi ekologi menyangkut hubungan warga 
Desa Kao sebagai perimba dengan ekosistem mangrove 
sekitarnya, terkait lingkungan fisik (tanah, air, bebatuan, 
dan sebagainya) dan keanekaragaman hayati 
(biodiversitas). Ekologi di sini bukan sekadar pohon atau 
tumbuhan an sich, seperti halnya UU Kehutanan No. 
41/1999 yang mengartikan hutan sebagai suatu kesatuan 
ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya 
alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan 
lainnya tidak dapat dipisahkan sebagai sebuah 
ekosistem. Ekologi merujuk pada terminologi Murata 
(2004) digolongkan sebagai mikrokosmos, komponen 
manusia, satwa, tumbuhan dan semua sumber daya di 
muka bumi (tanah, batu, air dan sebagainya). 
Penanaman mangrove sebagai wujud upaya rehabilitasi 
hutan mangrove dan kawasan pesisir dari kerusakan 
ekosistemnya.  

Dimensi sosial gayut dengan sejarah traumatik 
konflik horisontal di gugusan kepulauan Halmahera 
seperti tersebut di awal tulisan ini. Dimensi ini 
menekankan hubungan perimba dengan sesama dan 
perimba dengan komunitas/wadah individu (negara, 
korporat/perusahaan, lembaga/institusi) meliputi aspek 
sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Kegiatan 
pelestarian mangrove di Desa Kao, baik KEE Kao, KBR 
Kao hingga PKPM sejatinya selain bentuk upaya 
rehabilitasi ekologi pun merupakan upaya rehabilitasi 
sosial warga Desa Kao, dan Pulau Halmahera pada 
umumnya. Kegiatan penanaman mangrove mampu 
menyatukan warga lintas latar belakang SARA, sekaligus 
sebagai terapi sosial untuk melupakan konflik sosial yang 
pernah terjadi. Dalam artian, pelestarian Mangrove Kao 
tersebut mampu menumbuhkan kesadaran Toleransi 
Sebumi, toleransi berbasis ekologi. 
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dan penamanan bibit KBR ini secara partisipatif 
melibatkan semua warga Desa Kao yang tergabung 
dalam Kelompok Pembuatan KBR, termasuk melibatkan 
anggota keluarga lainnya khususnya kaum perempuan 
dan anak-anak. Hal ini berdampak positif bagi 
peningkatan kesadaran sosial dan ekologi warga Desa 
Kao, khususnya generasi muda Kao.  

Selanjutnya, dalam rangka penanganan dampak 
Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Desa Kao 
juga mendapat bantuan program nasional padat karya 
tunai (cash for work) berupa Padat Karya Penanaman 
Mangrove/PKPM seluas 6 (enam) hektar. PKPM di Desa 
Kao melibatkan tenaga kerja sebanyak 56 orang, terdiri 
dari 23 laki-laki dan 43 perempuan, juga tergabung dalam 
Kelompok Tani Green Kaidati. Untuk kondisi Desa Kao, 
pola yang digunakan adalah pengkayaan dengan jumlah 
bibit 18.000 batang mangrove jenis rhizopora mucronata.  

Menurut Dra. Asih Yunani, M.P., Kepala 
BPDASHL Ake Malamo, PKPM merupakan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat (terdampak PHK/pandemik 
dan atau berpenghasilan rendah), bersifat produktif 
berupa penanaman mangrove dengan mengutamakan 
pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi 
lokal untuk menambah pendapatan dan meningkatkan 
daya beli masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam 
kegiatan ini meliputi penyediaan bibit, distribusi dan 
penanaman bibit. Selain itu, sebagai pendukung 
kegiatan, di beberapa lokasi penanaman mangrove juga 
dibuatkan pemecah ombak sederhana dan perlindungan 
tanaman. 

Sepanjang tahun 2020, melihat berbagai kiprah 
warga Desa Kao tersebut, dapat dikatakan Desa Kao siap 
menyongsong program pemerintah terkait TPB/SDGs 
tersebut. Dari ragam kegiatan, parapihak terlibat, 
kebijakan-kebijakan pendukung hingga partisipasi warga 
lintas generasi menandakan Desa Kao telah 
mengimplementasikan sebagian besar dari 17 target 
SDGs tersebut. Menurut penulis, target SDGs yang 
sudah implementatif di Desa Kao tersebut antara lain:  
a) mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di 

manapun (Goal 1); 
b) menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan 

kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (Goal 
3); 

c) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan 
kaum perempuan (Goal 5) 

d) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif 
dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif 
dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk 
semua (Goal 8); 

e) mengurangi kesenjangan intra-dan antarnegara (Goal 
10); 

f) mengambil tindakan cepat untuk mengatasi 
perubahan iklim dan dampaknya (Goal 13); 

g) melestarikan dan memanfaatkan secara 
berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera 
untuk pembangunan berkelanjutan (Goal 14); 

h) melindungi, merestorasi dan meningkatkan 
pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, 
mengelola hutan secara lestari, menghentikan 
penggurunan, memulihkan (Goal 15); 

i) menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai 
untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan 
akses keadilan untuk semua, dan membangunan 
kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di 
semua tingkatan (Goal 16); dan 

j) menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi 
kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan 
(Goal 17). 

 

Ekoteologi Mangrove Kao: Monumen SDGs 
Menurut Mudhofir Abdullah, ekoteologi 

(ecotheology) merupakan bentuk teologi konstruktif 
membahas interrelasi antara agama dan alam, terutama 
dalam menatap masalah-masalah lingkungan. Bagi para 
pegiat wacana teologi, ekoteologi dapat dijadikan spirit 
baru karena menyadarkan manusia akan peran kewalian 
atas bumi (khalifah fil 'ardhi), dalam bahasa Robin Attfield 
sebagai 'wali planet'. Konsep ekoteologi berdasar tiga 
aspek/dimensi, yakni spiritualitas, ekologi dan sosial. 

Terkait dengan fenomena Mangrove Kao, penulis 
berpendapat bahwa Desa Kao relatif mencerminkan 
dimensi nilai-nilai ekoteologi sekaligus implementasi 
SDGs tersebut. Dimensi spiritualitas menekankan aspek 
spiritual, landasan keyakinan dan tujuan hidup (visi) dari 
para perimba (manusia/subjek pelaku) dalam kegiatan 
pelestarian Mangrove Kao. Kegiatan pelestarian 
mangrove di Desa Kao, selain masyarakat setempat juga 
didukung oleh tokoh-tokoh agama dan adat, di sekitar 
Desa Kao dan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara 
pada umumnya. Semisal, kegiatan KEE, selain didukung 
oleh lembaga pemerintah juga didukung oleh Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara dan 
tokoh agama, salah satunya Suster Lidya Geunak, pegiat 
Ecolearning Peace sekaligus pendamping kegiatan KBR 
di Desa Wateto, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten 
Halmahera Utara. Kegiatan pelestarian Mangrove Kao 
mampu menyatukan semua warga Desa Kao lintas suku, 
agama, ras dan golongan (SARA). Dorongan dan nasihat 
spiritual para agamawan dan tokoh adat kepada warga 
Desa Kao mampu menumbuhkan kesadaran warga 
bahwa menanam mangrove dan upaya pelestarian 
lingkungan lainnya sejatinya bernilai ibadah (devosi) 
kepada Sang Pencipta Alam Semesta.  

Dimensi ekologi menyangkut hubungan warga 
Desa Kao sebagai perimba dengan ekosistem mangrove 
sekitarnya, terkait lingkungan fisik (tanah, air, bebatuan, 
dan sebagainya) dan keanekaragaman hayati 
(biodiversitas). Ekologi di sini bukan sekadar pohon atau 
tumbuhan an sich, seperti halnya UU Kehutanan No. 
41/1999 yang mengartikan hutan sebagai suatu kesatuan 
ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya 
alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan 
lainnya tidak dapat dipisahkan sebagai sebuah 
ekosistem. Ekologi merujuk pada terminologi Murata 
(2004) digolongkan sebagai mikrokosmos, komponen 
manusia, satwa, tumbuhan dan semua sumber daya di 
muka bumi (tanah, batu, air dan sebagainya). 
Penanaman mangrove sebagai wujud upaya rehabilitasi 
hutan mangrove dan kawasan pesisir dari kerusakan 
ekosistemnya.  

Dimensi sosial gayut dengan sejarah traumatik 
konflik horisontal di gugusan kepulauan Halmahera 
seperti tersebut di awal tulisan ini. Dimensi ini 
menekankan hubungan perimba dengan sesama dan 
perimba dengan komunitas/wadah individu (negara, 
korporat/perusahaan, lembaga/institusi) meliputi aspek 
sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Kegiatan 
pelestarian mangrove di Desa Kao, baik KEE Kao, KBR 
Kao hingga PKPM sejatinya selain bentuk upaya 
rehabilitasi ekologi pun merupakan upaya rehabilitasi 
sosial warga Desa Kao, dan Pulau Halmahera pada 
umumnya. Kegiatan penanaman mangrove mampu 
menyatukan warga lintas latar belakang SARA, sekaligus 
sebagai terapi sosial untuk melupakan konflik sosial yang 
pernah terjadi. Dalam artian, pelestarian Mangrove Kao 
tersebut mampu menumbuhkan kesadaran Toleransi 
Sebumi, toleransi berbasis ekologi. 

Dinamika Desa Kao sepanjang tahun 2000, dan 
hingga sekarang terus bertahan dan kian berkembang 
serta menginspirasi wilayah Halmahera Utara lainnya. 
Melihat hal ini, penulis berkesimpulan sejatinya Mangrove 
Kao adalah karya Ekoteologi masyarakat Desa Kao, 

didukung parapihak lainnya dalam menyongsong target 
SDGs. Mangrove Kao merupakan sebuah kriya 
Ekoteologi sekaligus monumen SDGs masyarakat 
Moloku Kie Raha, Negeri 1000 Pulau. 
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MACADAMIA MENJULANG DIANTARA 
PADANG DAN LADANG 

Di pagi hari yang dingin, banyak daun berembun 
dan meneteskan air meresap ke dalam tanah. Tampak 
hijau dan menyegarkan mata. Makadamia, tanaman yang 
disebut sebagai kacang termahal di dunia ini tumbuh di 
tengah-tengah ladang desa Pegundungan, Kecamatan 
Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Saya dan tim dari 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo 
(BPDASHL SOP) ditemani Supriyatno Saputro selaku 
Kepala Seksi Evaluasi DASHL dan Taufik Rahmadi 
selaku Manajer Persemaian Permanen sedang 
menyusuri sekeping dataran miring di Bukit Srandil untuk 
menemui Bu Murti, Kepala Desa Pegundungan, yang 
saat itu sedang memelintir dan memetik buah kacang 
Makadamia. Kami pun bertegur sapa dan berbicara 
tentang Makadamia di atas lahan pekarangan miliknya. 
Sambil menunjukkan buah kacang Makadamia, beliau 
berucap, “Ini tanaman sudah berumur 11 tahun, ditanam 
tahun 2009 yang kala itu kami mendapat bantuan bibit 
Makadamia dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
sejumlah 500 bibit pohon”, ujarnya dengan bangga. 
Pohon ini tumbuh di sela pekarangan lahan miring 
diantara tanaman semusim seperti lombok, ketela, 
jagung, dll.  “Pohon ini dibiarkan tumbuh saja tanpa 
perawatan khusus”, tuturnya lagi. Buah kacang 
Makadamia yang tumbuh rimbun di pohon sejak tahun 
2009 lalu sama sekali tidak menarik perhatian warga. 
Buah itu dibiarkan tua di pohon dan jatuh dengan 
sendirinya tanpa ada yang berniat mengambil. Jika pun 
ada yang mengambil, mereka adalah anak-anak yang 
memanfaatkan kacang itu untuk bermain. Namun, ada 
juga warga yang mencoba menggorengnya 
menggunakan minyak untuk dimakan atau bahkan 
langsung dimakan mentah-mentah tanpa diolah terlebih 
dahulu karena kacang ini mempunyai rasa yang gurih. 
Dengan kata lain, tanaman itu sempat dianggap tidak ada 
nilai ekonomi oleh warga. “Buahnya banyak ya dibiarkan 
saja, paling buat mainan anak-anak”, kata Bu Murti sambil 
menggenggam butir buah Makadamia. Karena dinilai 
tidak menguntungkan, banyak petani yang memutuskan 
untuk menebang pohon Makadamia di lahannya. Bu Murti 
pun demikian karena tidak mengetahui ada nilai ekonomi 
yang besar di balik tanaman itu. Alhasil, kini hanya 
tertinggal sekitar 200 dari 500 pohon Makadamia yang 
masih tumbuh atau dipertahankan di desa itu.  

“Desa-desa lain di Kecamatan Pejawaran saat 
itu menolak bantuan bibit Makadamia dari Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah” menurut Bu Murti sambil berjalan 
pada pinggir petak tegalan dan saya bersama rombongan 
mengikutinya dari belakang. Saat itu petani sudah diberi 
tahu bahwa Makadamia adalah kacang mahal. Namun, 
warga tidak menerima informasi soal kacang itu secara 
detail. Setelah ditanam, warga pun tak mendapat 
pendampingan. Hingga tanaman itu berbuah setelah 
tujuh tahun ditanam, warga tak tahu kemana harus 
menjual. Mereka juga tidak tahu cara mengolahnya untuk 
mendapatkan nilai jual. Karena masa tumbuhnya yang 
lama, serta tak ada kepastian soal serapan hasil panen 
sehingga banyak petani yang memutuskan untuk 
menebangnya.  

Namun, langkah kaki Bu Murti memantapkan 
harapan dan keinginan untuk masa depan desa tersebut 
ketika kabar baik datang bahwa ada pengusaha yang 
mencari-cari buah yang masih langka di Indonesia itu. 
Karena kelangkaannya, tanaman yang sempat dinilai 
kurang berguna dan dikira tidak laku tersebut ternyata 
banyak diburu karena sangat mahal di pasaran. “Rasanya 
ya enak, itu kan kacang termahal. Dimakan mentah juga 
enak”, menirukan sang pengusaha yang berkunjung kala 
itu. Sebuah perusahaan bahkan menyatakan siap 
menampung kacang Makadamia hasil panen petani, 
berapapun jumlahnya. 

Pada tanggal 27 Juni 2019 bertempat di 
Persemaian Permanen Hutaginjang di bawah naungan 
BPDASHL Asahan Barumun di Sumatera Utara, 
dicanangkan kegiatan pembuatan bibit Makadamia oleh 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
Republik Indonesia. Makadamia dipilih oleh KLHK 
sebagai tanaman bernilai ekologi sekaligus dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena hasil 
pohon Makadamia merupakan kacang termahal di dunia. 
Pada pencanangan tersebut sebanyak 9 dari 34 
BPDASHL diinstruksikan untuk memproduksi bibit 
Makadamia dengan wilayah sasaran sebaran distribusi 
pada DAS prioritas nasional. Sesuai dengan syarat 
tumbuhnya (>700 mdpl), penanaman Makadamia di 
masing-masing wilayah kerja BPDASHL adalah berada 
pada hulu DAS. Dan salah satu BPDASHL tersebut 
adalah BPDASHL Serayu Opak Progo (BPDASHL SOP). 

Melihat potensi ekonomi Makadamia yang 
sangat besar di pegunungan kawasan Dieng, maka 
personil BPDASHL SOP berkunjung ke desa 
Pegundungan ini untuk menginventarisasi jumlah pohon 
Makadamia di desa tersebut dalam rangka menyambut 
peluang baik ini.  

Selain kegiatan penanaman, personil BPDASHL 
SOP juga mengedukasi warga tentang kelebihan 
tanaman itu hingga prospeknya ke depan. Personil juga 
menjembatani petani untuk bertemu dengan pengusaha 
atau penggiat Makadamia. Alhasil, warga desa pun 
kembali bersemangat merawat tanaman Makadamia ini 
karena menjanjikan keuntungan besar.  

Seiring semangat warga desa Pegundungan 
tersebut, BPDASHL SOP bekerjasama dengan Politeknik 
Banjarnegara memfasilitasi penyediaan bibit kacang jenis 
ini. “Tepatnya di kebun kampus Politeknik, tahun 2019 
bibit kacang ini mulai disemai”, ujar Taufik Rahmadi 
selaku Manajer Persemaian BP DASHL Serayu Opak 
Progo sambil berjalan menuju rumah Bu Murti.  

BPDASHL SOP menargetkan 50.000 bibit yang 
dibuat pada 44 bedeng di mana masing-masing bedeng 
berisi sekitar 1.500 bibit. Biji Makadamia ini didatangkan 
dari Australia melalui PT. Inhutani. “Bibit kacang 
Makadamia telah dibagikan kepada masyarakat secara 
gratis pada usia bibit tanaman mencapai 8 bulan untuk 
siap dipindah ke lahan budidaya. Bibit ini ditanam warga 
pada awal tahun 2020”, tambah Taufik Rahmadi.  

Umur lima sampai delapan tahun sejak tanam 
dan jatuh sendiri dari pohonnya, Makadamia mulai dapat 
dipanen. Penting untuk meluangkan sedikit waktu dan 
upaya dalam perawatan pohon untuk fase pertama 
kehidupannya. Produksi rata-rata satu pohon 12-25 
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kg/tahun dengan harga Rp. 350.000,- hingga Rp. 
500.000,- per-kilogramnya. Buah kacang ini dapat diolah 
berbagai bentuk makanan olahan (pembuat kue, 
campuran es krim. campuran coklat, dan lain-lain) hingga 
bahan untuk kecantikan.  

Ketika memandang bentang alam sambil 
menuju rumah Bu Murti, saya terpaku dan menyadari 
bahwa sebagai tumbuhan subtropis, Makadamia yang 
mirip kacang Almond ini dapat tumbuh dengan baik pada 
ketinggian tempat diatas 600 mdpl, di lahan kering namun 
memiliki banyak air tanah serta tidak tergenang. 
Tanaman yang memiliki daun lebat dan bunga berbentuk 
bulir mirip dengan bunga tanaman mangga ini ternyata 
sangat cocok sekali tumbuh di atas tanah vulkanis yang 
gembur, dengan suhu antara 150C hingga 250C, 
sehingga sesuai dikembangkan di kawasan Dieng 
sebagai tanaman penghijauan dan peningkatan 
pendapatan masyarakat.  

Selain disiapkan pembibitan, sejumlah petani pun 
diajak melakukan kunjungan lapangan pengembangan 
kacang Makadamia ke PT. Perkebunan Nusantara 
(PTPN) XII di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur pada 
tanggal 1-3 Desember 2019. Rombongan ini juga diiringi 
oleh Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin; BPDASHL 
SOP; Politeknik Banjarnegara dan Kades Pegundungan 
Desa Pejawaran. Mereka mengunjungi dua lokasi kebun 
Makadamia, yakni di Kebun Blawan dan Kebun Kalisat 
Jampit. “Kunjungan lapangan ini untuk menambah 
pengetahuan tentang pembudidayaan serta berbagai hal 
tentang pengembangan tanaman kacang Makadamia 
yang telah dikembangkan sejak lama”, ujar Supriyatno 
Saputro setibanya duduk didepan teras rumah Bu Murti 
sembari menyeruput kopi Senggani asli dari Desa 
Pegundungan.  

Sepertinya percontohan persemaian ini yang 
membawa Kim Wilson, ilmuwan Australia peneliti 
kacang Makadamia selama 40 tahun, dalam lawatannya 
ke persemaian Politeknik Banjarnegara pada 16 

September 2019 lalu. Ia menyatakan kekagumannya 
terhadap kegiatan persemaian tanaman di lahan 
Politeknik Banjarnegara. Menurutnya, persemaian 
tersebut sangat bagus dan layak menjadi percontohan di 
Indonesia.  

“Dengan sistem sederhana dan non permanen, 
persemaian Makadamia di Politeknik Banjarnegara 
mampu memproduksi bibit dengan tingkat keberhasilan 
lebih dari 75% dari 600 kilogram biji ditebar,” tutur 
Supriyatno Saputro menirukan Kim Wilson kala itu. 

Selain tingginya tingkat keberhasilan, Kim 
Wilson juga memberikan apresiasi terhadap teknik dasar 
yang diterapkan dalam proses persemaian. Kualitas bibit 
atau performa bibit hasil persemaian yang dilakukan di 
lahan Politeknik Banjarnegara sama dengan yang ada di 
Australia.  

Pada 12 November 2019, penanaman 
Makadamia pun secara serentak dilakukan di desa ini 
sebagai salah satu Gerakan Nasional Pemulihan DAS 
(GNPDAS) yang diinisiasi oleh KLHK dan masyarakat. 
GNPDAS yang mengangkat tema “Pulihkan Lahan 
Membangun Masa Depan pada Gerakan Nasional 
Pemulihan DAS Tahun 2019” ini bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran dalam memulihkan hutan dan 
lahan untuk penyelamatan sumberdaya air, produktivitas 
lahan, perubahan iklim dan pencegahan bencana 
hidrometeorologi. Dan kegiatan ini dilakukan sebagai 
penanda dimulainya kegiatan Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan di kawasan Dieng.  

Hingga pada tahun 2020, BPDASHL SOP 
memfasilitasi pembuatan Areal Model Tanaman 
Makadamia di Desa Pegundungan yang dilaksanakan 
oleh Kelompok Tani Maju Bersama seluas 16 ha (Gambar 
1). Bahkan untuk memperluas penanaman Makadamia 
ini, BPDASHL SOP juga memberikan bantuan bibit 
Makadamia untuk penghijauan lingkungan yang akan 
ditanam di Kabupaten Banjarnegara bahkan juga di 
Kabupaten Wonosobo.  

 

 

Gambar 1. Peta Areal Model Tanaman Macadamia Tahun 2020 di Desa Pegundungan, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten 
Banjarnegara. (Sumber: BPDASHLSOP, 2021) 
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Penanaman Makadamia untuk penghijauan lingkungan di kabupaten Banjarnegara sendiri tersebar di 12 
kecamatan yaitu kecamatan Banjarmangu, Pagentan, Batur, Pandaran, Kalibening, Pejawaran, Karangkobar, 
Purwanegara, Madukara, Sigaluh, Pagedongan, dan Wanayasa. Sejumlah 20.378 bibit tersebar pada masing-masing 
kecamatan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan lahan  

 

 
 
Langkah demi langkah dilakukan untuk 

melestarikan lingkungan di pegunungan Dieng. Hingga 
peraturan desa tentang pelestarian lingkungan diterbitkan 
dengan mengedepankan kearifan lokal. Kesadaran 
lingkungan yang tinggi mampu menggerakkan kekuatan 
masyarakat untuk melakukan konservasi lingkungan. 
“Desa Pegundungan telah menetapkan Peraturan Desa 
Kelestarian Lingkungan, salah satu pasalnya 
menyatakan bahwa untuk calon pengantin menyetorkan 
5 batang bibit pohon tanaman keras dan ditanam di lahan 
kritis atau lahan milik sekitar wilayah desa Pegundungan”, 
ujar Murti bangga.  

Bu Murti seketika duduk di bawah foto dirinya 
bersama Bapak Presiden Jokowi ketika dinobatkan 
sebagai local hero kampung kopi konservasi desa 
Pegundungan tahun 2014 lalu dan mengatakan, “Jika 
tahu sejak dulu, pasti orang-orang tidak akan menebang, 
apalagi jika punya harga bagus. Dan kami sangat 
berterimakasih kepada BPDASHL SOP yang telah 
membantu dan memberikan bantuan kepada petani Desa 
Pegundungan dan lokasi lain di Kabupaten Banjarnegara 
ini”.  

 
MACADAMIA DIBALIK KABUT PLANET 
KENTANG  

 

 
 
Selama 1 jam 20 menit, saya dan rombongan 

menyusuri kawasan Dieng menuju desa Garung, 
kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo diatas roda 
empat setelah sejak pagi hingga siang bertemu Bu Murti 
di desa Pegundungan, kecamatan Pejawaran, kabupaten 
Banjarnegara. “Kentang..kentang..banyak sekali ya..kita 
seperti di planet kentang”, teriak teman-teman dalam 
mobil sambil melihat kanan kiri jalan di kawasan Dieng.  

Pegunungan Dieng memang merupakan hulu 
dari DAS Serayu yang terletak di perbatasan kabupaten 
Banjarnegara dengan kabupaten Wonosobo. Wilayah ini 
menjadi daerah penghasil utama sayuran dengan 
mayoritas tanaman produksi kentang sebagai penunjang 
ekonomi masyarakat hingga dianggap sebagai pemasok 
kentang terbesar di pulau Jawa. Namun, budidaya 
kentang dengan membuat bedengan searah kemiringan 
(memotong kontur) bertentangan dengan kaidah 
konservasi sebagai budaya masyarakat lokal yang harus 
dirubah perlahan-lahan. Christanto dkk, 2018 
menyatakan hasil pemodelan Soil Water Assessment 
Tool (SWAT) dengan menggunakan data selama 10 
tahun (2004-2013) menunjukkan bahwa DAS Serayu 

Gambar 2.  Peta Sebaran Penanaman Macadamia di Kabupaten Banjarnegara per Kecamatan 
Tahun 2020.  
(Sumber: BPDASHLSOP, 2021) 

Lahan kentang di pegunungan kawasan Dieng,  
Sumber: merdeka.com 
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Lahan kentang di pegunungan kawasan Dieng,  
Sumber: merdeka.com 

hulu memiliki rerata hasil sedimen sangat tinggi sebesar 
1.926.900 ton/tahun.  

Upaya serius untuk menekan laju air limpasan 
atau run-off sebagai upaya untuk menghambat laju 
sedimentasi menjadi prioritas untuk diselesaikan. Namun, 
upaya itu juga melibatkan aspek ekonomi dan sosial 

masyarakat hulu utamanya petani kentang. Oleh sebab 
itu, dengan tanaman yang mempunyai nilai konservasi 
dan ekonomi tinggi yaitu Makadamia, menjadi salah satu 
solusi yang dapat ditawarkan dalam rangka mengurangi 
laju run-off atau meningkatkan laju infiltasi tanah.  

 

 
Perluasan penanaman Makadamia oleh 

BPDASHL SOP pun juga dilakukan di kabupaten 
Wonosobo pada awal tahun 2020 untuk penghijauan 
lingkungan. Di 5 kecamatan dengan jumlah total bibit 
berjumlah 14.050 bibit tersebar di antara tanaman 
kentang (Gambar 3). “Prosentase tumbuh Makadamia di 
Kabupaten Wonosobo ini dan juga di Kabupaten 
Banjarnegara tadi sangat bagus, ya kurang lebih 90%. 
Penilaian ini dilakukan akhir tahun 2020 lalu”, ungkap 
Supriyatno Saputro dengan bangganya. 

Setibanya di desa Garung, bergegas Bu 
Jumarni menghampiri ketika kami membuka pintu mobil 
dan berkata “Beberapa pohon Makadamia terserang 
hama ulat”. Ia seorang Pendamping Lapangan RHL dari 
Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Tengah 
Wilayah VII yang mendampingi penanaman Makadamia 
ini. Langsung kami diajak untuk melihat tanaman 
Makadamia itu dan mengambil ulat yang sedang asyik 
memakan daun Makadamia. Ulat (Cryptophlebia illepida) 
itu berwarna coklat yang memang umumnya menyerang 
pada daun yang masih muda dengan tekstur yang belum 
keras dan selain ulat juga ada hama kepik (Nezara 
viridula). Untuk mengatasi serangan hama tersebut, pada 
umumnya dilakukan secara biologi. Penggunaan 
pestisida jarang dilakukan karena untuk menghindari 
kemungkinan rusaknya ekosistem agensia pengendali 
hayati di perkebunan Makadamia tersebut. Beberapa 
parasit, kumbang dan predator lainnya telah diintroduksi 

untuk pengendalian hama tanaman Makadamia. Itulah 
sebabnya Makadamia tetap adaptif dan mampu 
berproduksi meski perawatan sekedarnya.  

Kini di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah 
tumbuh tersebar tanaman Makadamia yang akan 
menjulang di antara padang dan ladang. Makadamia, si 
kacang termahal di dunia yang tak hanya menghiasi 
namun juga menaungi dan melindungi.  Kerindangannya 
tak terbantahkan lagi dan hasilnya pun dapat memaknai 
sebagai awal yang cerah. Dari bibit yang dirintis, 
dipelihara dengan baik agar menjadi tanaman laik. 
Dipupuk dan dirabuk agar bertumbuh dan tak lapuk. 
Alhasil akan sesuai dengan harapan demi masa depan. 
Biar tumbuh melimpah, saat dipetik menjadi berkah. 

 

 
  

Gambar 3. Peta Sebaran Penanaman Macadamia di Kabupaten Wonosobo per Kecamatan Tahun 2020.  
(Sumber: BPDASHLSOP, 2021) 

Hama ulat dan kepik yang menyerang tanaman Makadamia yang 
ditemukan di Desa Garung, Garung, Wonosobo. 
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PENDAHULUAN 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

meupakan suatu rencana yang disepakati oleh para 
pemimpin dunia termasuk Indonesia, guna mengakhiri 
kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi 
lingkungan.  Kegiatan SDGs tertuang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
Tahun 2020-2024 yang merupakan periode akhir dari 
Rencana Jangka Panjang (RPJP) 2004-2024. 
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) 
tetap berkomitmen untuk menjadikan Tujuan 
Pembangunan sebagai Tujuan arus utama dalam 
pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan.  
 Berbagai target dan indikator yang sudah 
dipersiapkan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan diharapkan akan tetap digunakan dan 
diharapkan dalam perencanaan pembangunan nasional. 
Proses yang dibangun secara simultan dan melibatkan 
berbagai stakeholder ini tidak semata-mata untuk 
kepentingan internal KLHK saja. Balai Pengelolaan 
Daerah Aliran Sungai Musi merupakan unit pelaksana 
teknis dimana berada di Provinsi Sumatera Selatan.  
 Prinsip-prinsip dasar dalam Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan diantaranya People 
(manusia), Planet (Planet), Prosperity (kesejahteraan), 
Peace (Perdamaian), dan Parnership (kemitraan). SDGs 
memuat 17 Tujuan dan 169 Target yang merupakan 
kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi 
dan lingkunngan yang komprehensif serta saling terkait.  
 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Musi 
merupakan Unit Pelaksanaan Teknis yang Berada di 
bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai dan Rehabilitasi Hutan. Wilayah Kerja BPDASHL 
Musi berada di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi 
Belitung. Beberapa Progam Kerja BPDASHL Musi 
selajan dengan Program Kerja dari Direktorat PDASRH 
sehingga program PDASRH bisa sejalan dengan dengan 
program Tujuan Pembanguan Berkelanjutan.  
 
PENGERTIAN 

Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disingkat 
KBR adalah kegiatan pembuatan bibt tanaman hutan 
penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dikelola 
oleh lembaga desa, kelompok adat, kelompok 
masyarakat, kelompok tani hutan, atau pemegang 
persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, dipergunak 
untuk penanaman dari pemberdayaan masyarakat pada 
kegiatan rehabilitasi hutan dan Lahan (Permen LHK 
Nomor 10 Tahun 2021). 
 
RUMUSAN DAN ANALISA MASALAH 
1. Rumusan Masalah 
 Daerah aliran sungai (DAS) dapat dipahami 
tidak hanya dari sudut pandang fisik tetapi juga dari sudut 
pandang institusi. Secara fisik, DAS didefinisikan sebagai 
suatu hamparan wilayah yanng dibadasi secara alamiah 
oleh punggug bukit yang menerima dan mengumpulkan 
air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya 
melalui sungai utama dan keluar pada suatu titik outlet, 
sedangkan secara institusi DAS sebagai suatu bentang 

alam, maka ia merupakan sumberdaya stock (modal) 
yang tidak hanya menghasilkan komoditas tetapi juga 
menghasilkan jasa. Sebagai sumberdaya yang 
menghasilkan stock, maka sudah bisa dipastikan akan 
banyak kepentingan yang akan saling bergantung satu 
sama lain di wilayah DAS. Jika situasi ini tidak diatur 
dalam sebuah aturan main maka bisa menyebabkan 
degradasi sumberdaya alam di wilayah DAS. Degradasi 
sumberdaya alam akan menimbulkan penurunan kualitas 
DAS. Memahami penyebab menurunnya kualitas DAS 
sebagai akibat dari degradasi lahan merupakan hal yang 
sangat penting sebagai landasan dalam 
penyelenggaraan pengelolaan DAS secara 
berkelanjutan.  
 Seringkali, penyebab tersebut muncul kembali 
secara terus menerus di areal rehabilitasi sebagai faktor 
pengganggu (disturbance), yang dilatarbelakangi oleh 
berbagai macam faktor, termasuk diantaranya adalah 
perubahan pengelolaan lahan baik di dalam kawasan 
hutan maupun di luar kawasan hutan yang cukup 
dinamis, serta faktor-faktor pendorong lainnya, baik yang 
langsung maupun tidak langsung. Peningkatan Kualitas 
Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat dilakukan antara lain 
melalui program kegiatan yang bersifat biofisik dan 
penguatan kelembagaan. Kegiatan ini harus 
mempertegas aturan dalam pengelolaan DAS.  
 
2. Kinerja Petani 
 Kinerja petani merupakan gambaran dari 
kegiatan-kegiatan petani yang berawal dari kegiatan 
petani merupakan gambaran dari kegiatan-kegiatan yang 
berawal dari kegiatan perencanaan sampai pada hasil 
akhir atau product dari kegiatan kelompok tani. Perlu 
dilakukan evaluasi terhadap kinerja petani yang bertujuan 
untuk melihat sejauh mana keberhasilan petani dalam 
melaksanakan program-program dan mencapai 
tujuannya.  

Keterlibatan petani berhubungan positif sangat 
nyata dengan kinerja petani dalam berusaha tani, artinya 
semakin tinggi tinggi keterlubatan petani dalam kelompok 
tani maka semakin tinggi keterlibatan petani dalam 
kelompok tani maka semakin tinggi pula tingkat kinerja 
petani dalam berusaha tani.  

Ada beberapa faktor yang membuat kinerja 
petani tidak baik berasal dari faktor eksternal dan internal. 
Faktor eksternal bisa dikaitakan dengan adanya tradisi 
atau adat istiadat yang tidak sesuai dengan prinsip 
pembinaan dan pengembangan kelompok tani. Faktor 
internal sendiri berasal dari dalam yaitu diri petani yang 
menjadi anggota kelompok tani yang kurang memiliki 
rasa tanggung jawab, semangat dan kebersamaan untuk 
meningkatkan pendapatan usaha taninya, kurangnya 
kinerja penyuluh sebagai motivator dan fasilitator untuk 
dapat merangkul dan meyakinkan petani bahwa penting 
menjadi anggota kelompok tani. Faktor yang 
mempengaruhi kinerja petani diantaranya adalah jumlah 
anggota kelompok, struktur dan aset kelompok, status 
anggota kelompok dalam pemilikan lahan, kredibilitas 
pengurus dan kelembagaan penunjang. Untuk 
meningkatkan kinerja petani perlu dilakukan 
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pemberdayaan kelompok tani, sosialisasi program yang 
memenuhi kriteria kebutuhan.  (Rivai dalam Sihite, 2016) 

 
3. Analisa pekerja di KBR Musi 
Kelompok Kebun Bibit Rakyat Tahun 2018 

No. Provinsi Kabupaten/Kota Unit Desa Kecamatan Nama 
Kelompok 

1. Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas Utara 2 Muara 
Batang Empu 

Karang 
Jaya 

Karya 
Usaha 

Muara Tiku Karang 
Jaya 

Tani Mulya 

2. Sumatera 
Selatan 

Banyuasin 5 Indrapura Muara 
Sugihan 

Madang 
Bersama 

Tirta Mulya Muara 
Sugihan 

Tirta 
Kencana 

Juru Taro Muara 
Sugihan 

Bina 
Usaha 

Tirta Jaya Muara 
Padang 

Tani Maju 
 

Telang Karya Muara 
Telang 

Karya 
Makmur 

3. Sumatera 
Selatan 

Musi Banyuasin 2 Senawar 
Jaya 

Bayung 
Lincir 

Bukit 
Makmur 

Mendis Jaya Bayung 
Lincir 

Mekar Sari 

4. Sumatera 
Selatan 

Lubuk Linggau 7 Sumber 
Agung 

Lubuk 
Linggau 
Utara I 

Sumber 
Rejeki 

Air Temam Lubuk 
Linggau 
Selatan I 

Jaya Tani 
Mandiri 

   Penatang Ulu Lubuk 
Linggau 
Utara I 

Wonosari 

Belalau I Lubuk 
Linggau 
Utara II 

Sepakat 

Jogoboyo Lubuk 
Linggau 
Utara II 
 

Urip 
Makmur 

Puncak 
Kemuning 

Lubuk 
Linggau 
Utara II 

Erlangga 

Simpang 
Periuk 

Lubuk 
Linggau 
Selatan II 

Sumber 
Tani 

5. Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas 4 Madang Sumber 
Harta 

Madang 
Bersama 

Pasar Muara 
Beliti 

Pasar 
Muara Beliti 

Pasar 
Muara 
Beliti 

Srikaton Tugu Mulyo Usaha 
Bersama 

Taba Rena Selangit Lan 
Serasan 

TOTAL KELOMPOK 20  
 
Kebun Bibit Rakyat Tahun 2019 

No. Provinsi Kabupaten/Kota Unit Desa Kecamatan Nama 
Kelompok 

1 Sumatera 
Selatan 

Banyuasin 25 Daya Makmur Muara Padang Arenda 

    Tirtaharja Muara Sugihan Maju Jaya 
    Karang Anyar Tungkal Ilir Agung Bakti 
    Telang Sari Tanjung Lago Mekar 

Berkarya 
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pemberdayaan kelompok tani, sosialisasi program yang 
memenuhi kriteria kebutuhan.  (Rivai dalam Sihite, 2016) 

 
3. Analisa pekerja di KBR Musi 
Kelompok Kebun Bibit Rakyat Tahun 2018 

No. Provinsi Kabupaten/Kota Unit Desa Kecamatan Nama 
Kelompok 

1. Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas Utara 2 Muara 
Batang Empu 

Karang 
Jaya 

Karya 
Usaha 

Muara Tiku Karang 
Jaya 

Tani Mulya 

2. Sumatera 
Selatan 

Banyuasin 5 Indrapura Muara 
Sugihan 

Madang 
Bersama 

Tirta Mulya Muara 
Sugihan 

Tirta 
Kencana 

Juru Taro Muara 
Sugihan 

Bina 
Usaha 

Tirta Jaya Muara 
Padang 

Tani Maju 
 

Telang Karya Muara 
Telang 

Karya 
Makmur 

3. Sumatera 
Selatan 

Musi Banyuasin 2 Senawar 
Jaya 

Bayung 
Lincir 

Bukit 
Makmur 

Mendis Jaya Bayung 
Lincir 

Mekar Sari 

4. Sumatera 
Selatan 

Lubuk Linggau 7 Sumber 
Agung 

Lubuk 
Linggau 
Utara I 

Sumber 
Rejeki 

Air Temam Lubuk 
Linggau 
Selatan I 

Jaya Tani 
Mandiri 

   Penatang Ulu Lubuk 
Linggau 
Utara I 

Wonosari 

Belalau I Lubuk 
Linggau 
Utara II 

Sepakat 

Jogoboyo Lubuk 
Linggau 
Utara II 
 

Urip 
Makmur 

Puncak 
Kemuning 

Lubuk 
Linggau 
Utara II 

Erlangga 

Simpang 
Periuk 

Lubuk 
Linggau 
Selatan II 

Sumber 
Tani 

5. Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas 4 Madang Sumber 
Harta 

Madang 
Bersama 

Pasar Muara 
Beliti 

Pasar 
Muara Beliti 

Pasar 
Muara 
Beliti 

Srikaton Tugu Mulyo Usaha 
Bersama 

Taba Rena Selangit Lan 
Serasan 

TOTAL KELOMPOK 20  
 
Kebun Bibit Rakyat Tahun 2019 

No. Provinsi Kabupaten/Kota Unit Desa Kecamatan Nama 
Kelompok 

1 Sumatera 
Selatan 

Banyuasin 25 Daya Makmur Muara Padang Arenda 

    Tirtaharja Muara Sugihan Maju Jaya 
    Karang Anyar Tungkal Ilir Agung Bakti 
    Telang Sari Tanjung Lago Mekar 

Berkarya 

No. Provinsi Kabupaten/Kota Unit Desa Kecamatan Nama 
Kelompok 

    Daya Makmur Muara Padang Makmur 
Jaya 

    Daya Utama Muara Padang Tri Tunggal 
    Purwodadi Muara Padang Karya 

Bersama 
    Sidomulyo 18 Muara Padang Karya Doa 
    Tirta Jaya Muara Padang Tunas 

Harapan 
    Tirto Raharjo Muara Padang Sumber Jaya 
    Suka Mulia Tungkal Ilir Barokah 
    Kualo Puntian Tanjung Lago Maju 

Bersama 
    Telang Sari Tanjung Lago Telang 

Makmur 
    Telang Sari Tanjung Lago Cendana 
    Bangun Sari Tanjung Lago Pandawa 
    Bunga Karang Tanjung Lago 

 
Rama Kasih 

    Manggar Raya Tanjung Lago Karya 
Bersama 

    Sebalik Dusun Tanjung Lago Maju 
Bersama 

    Suka Damai Tanjung Lago Mandiri 
    Sukamoro Talang Kelapa Jaya Tani 
    Sukadamai Tanjung Lago Mandiri 2 
    Srijaya Rantau Bayur Mekar 

Harapan 
    Sungai Lilin Rantau Bayur Cipta Usaha 

I 
    Talang Kemang Talang Kemang Sejahtera 
    Menten Rambutan Tunggal 

Jaya 
2 Sumatera 

Selatan 
Empat Lawang 6 Bruge Ilir Pendopo Harum 

    Pagar Tengah Pendopo Pagar Indah 
    Manggilan Pendopo Kepiul 
    Gunung 

Meraksalamah 
Pendopo Pajar 

Menyingsing 
    Kelumpang Jaya Tebing Tinggi Cemekup 
    Rantau Tenang Tebing Tinggi Tebing 

Michelia 
3 Sumatera 

Selatan 
Lubuk Linggau 5 Marga Bakti Lubuk Linggau 

Utara I 
Harapan 
Makmur 

    Durian Rampak Lubuk Linggau 
Utara I 

Makmur 

    Simpang Priuk Lubuk Linggau 
Selatan II 

Tani Maju 

    Tanjung Aman Lubuk Linggau 
Barat 

Tani Makmur 

    Kel Jogoboyo Lubuk Linggau 
Utara II 

Rukun Tani 

4 Sumatera 
Selatan 

Lahat 7 Lawang Agung 
Baru 

Muara Payang Gaya Baru 

    Bandu Agung Muara Payang Mupakat 
    Bandar Aji Jarai Rakyat 

Sejahtera 
    Rambai Kaca Suka Merindu Wanita Tani 

Kenanga 
    Pagar Kaya Suka Merindu Mufakat 
    Tanjung Raya Tanjung Raya Setia Abadi 
    Padang Perigi Tanjung Tebat Tebing 

Tampang A 
5. Sumatera 

Selatan 
Muara Enim 2 Tambangan 

Kelekar 
Gelumbang Pancor 

    Kemang Lembak Mitra 
Kemang 
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No. Provinsi Kabupaten/Kota Unit Desa Kecamatan Nama 
Kelompok 

6. Sumatera 
Selatan 

Musi Banyuasin 8 Sido Mukti Plakat Tinggi Arum Tani 
Jaya 

    Sido Rahayu Plakat Tinggi Cahaya Tani 
Abadi 

    Air Putih Ilir Plakat Tinggi Cahyo Tani 
Makmur 

    Tanjung Kaputran Plakat Tinggi Cipta Karya 
Laksana 

    Sialang Agung Plakat Tinggi Karya Bakti 
    Air Putih Ulu Plakat Tinggi Sari Tani 
    Air Putih Ulu Plakat Tinggi Sinar 

Harapan 
    Warga Mulya Plakat Tinggi Rukun Mulya 
7. Sumatera 

Selatan 
Musi Rawas 6 Sukarami Sumber Harta Jaya Kite 

    Megang Sakti Iv Megang Sakti Tani Karya 
Maju 

    Kosgoro STL Ulu 
Terawas 

Pelita 
Makmur 

    Paduraksa STL Ulu 
Terawas 

Semangat 
Usaha 

    Megang  Sakti Ii Megang Sakti Suka Tani 
    Babat Stl Ulu Terawas Usaha Maju 
8. Sumatera 

Selatan 
Musi Rawas Utara 3 Beringin Makmur 

II 
Rawas Ilir Makmur 

Perkasa 
    Bukit Ulu Karang Jaya Tani Bahagia 
    Terusan Karang Jaya Terusan 

Sukses 
9. Sumatera 

Selatan 
Ogan Komaring 
Ulu 

4 Kemelak Bindung 
Langit 

Baturaja Timur Alam Permai 

    Sukaraja Lengkiti Suka Jaya 
    Rantau Kumpai Sosoh Buay 

Rayap 
Swadaya 

    Banuayu Lubuk Batang Tunas 
Harapan 

10. Sumatera 
Selatan 

Ogan Komaring 
Ulu Selatan 

1 Tanjung Lestari Banding Agung KHT Tanjung 
Lestari 

 Total  67    
Tahun 2020 
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No. Provinsi Kabupaten/Kota Unit Desa Kecamatan Nama 
Kelompok 

6. Sumatera 
Selatan 

Musi Banyuasin 8 Sido Mukti Plakat Tinggi Arum Tani 
Jaya 

    Sido Rahayu Plakat Tinggi Cahaya Tani 
Abadi 

    Air Putih Ilir Plakat Tinggi Cahyo Tani 
Makmur 

    Tanjung Kaputran Plakat Tinggi Cipta Karya 
Laksana 

    Sialang Agung Plakat Tinggi Karya Bakti 
    Air Putih Ulu Plakat Tinggi Sari Tani 
    Air Putih Ulu Plakat Tinggi Sinar 

Harapan 
    Warga Mulya Plakat Tinggi Rukun Mulya 
7. Sumatera 

Selatan 
Musi Rawas 6 Sukarami Sumber Harta Jaya Kite 

    Megang Sakti Iv Megang Sakti Tani Karya 
Maju 

    Kosgoro STL Ulu 
Terawas 

Pelita 
Makmur 

    Paduraksa STL Ulu 
Terawas 

Semangat 
Usaha 

    Megang  Sakti Ii Megang Sakti Suka Tani 
    Babat Stl Ulu Terawas Usaha Maju 
8. Sumatera 

Selatan 
Musi Rawas Utara 3 Beringin Makmur 

II 
Rawas Ilir Makmur 

Perkasa 
    Bukit Ulu Karang Jaya Tani Bahagia 
    Terusan Karang Jaya Terusan 

Sukses 
9. Sumatera 

Selatan 
Ogan Komaring 
Ulu 

4 Kemelak Bindung 
Langit 

Baturaja Timur Alam Permai 

    Sukaraja Lengkiti Suka Jaya 
    Rantau Kumpai Sosoh Buay 

Rayap 
Swadaya 

    Banuayu Lubuk Batang Tunas 
Harapan 

10. Sumatera 
Selatan 

Ogan Komaring 
Ulu Selatan 

1 Tanjung Lestari Banding Agung KHT Tanjung 
Lestari 

 Total  67    
Tahun 2020 

No. Provinsi Kabupaten/Kota Desa Kecamatan Nama Kelompok 
1. Sumatera 

Selatan 
Banyuasin Mekar Sari Karang Agung Ilir Sinar Petani A 

2. Sumatera 
Selatan 

Lubuk Linggau Siring Agung Lubuk Linggau 
Selatan II 

Sehepat 
Sehendi 

3. Sumatera 
Selatan 

Banyuasin Sumber Hidup Muara Telang Faedah Kita 

4. Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas Utara Batu Gajah 
Baru 

Rupit Sepakat 

5. Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas Utara Karang Waru Rupit Rawas Indah 

6.  Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas Mangan Jaya Muara Kelingi Sumber Makmur 

7. Sumatera 
Selatan 

Banyuasin Langkan Banyuasin III Maju Bersama 

8. Sumatera 
Selatan 

Musi Banyuasin Keramat Jaya Sungai Keruh Pendape Lestari 

9. Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas Terawas STL. Ulu Tertawas Bahagia Tani 

10. Sumatera 
Selatan 

Lahat Lawang Agung Mulak Ulu Kalop Satu 

11. Sumatera 
Selatan 

Lahat Pengentaan Mulak Ulu Bukit Resam 

12. Sumatera 
Selatan 

Muara Enim Segamit Semende Dalat 
Ulu 

Harapan 
Bersama 

13. Sumatera 
Selatan 

Muara Enim Pagar Agung Semende Darat 
Laut 

Suka Nanti 

14. Sumatera 
Selatan 

Pagar Alam Kance Diwe Dempo Selatan Pujasuma 

15. Sumatera 
Selatan 

Pagar Alam Bangun Rejo Pagar Alam Utara Ternak Agung 

16. Sumatera 
Selatan 

Pagar Alam Agung 
Lawangan 

Dempo Utara Tunas Harapan 

17. Sumatera 
Selatan 

Pagar Alam Kance Diwe Dempo Selatan Pelita Jaya 

18. Sumatera 
Selatan 

Pagar Alam Penjalang Dempo Selatan Rempasai 
Bersama 

 19. Sumatera 
Selatan 

Pagar Alam Penjalang Dempo Selatan Serumpun 

20. Sumatera 
Selatan 

OKU Selatan Serumpun 
Jaya 

BPR Ranau 
Tengah 

Cinta Damai 

21. Sumatera 
Selatan 

OKU Selatan Palawi Buay Rawan Harapan Maju 

22. Sumatera 
Selatan 

OKU Selatan Sukabumi Tiga Dihaji Paoh Jaya 

23. Sumatera 
Selatan 

OKU Selatan Bedeng 
Belambangan 

Buay Runjung Way Sulam 

24. Sumatera 
Selatan 

OKU Selatan Batu Belang 2 Muara Dua Harapan 

25. Sumatera 
Selatan 

OKU Selatan Pulau Beringin Pulau Beringin Projo 

26. Sumatera 
Selatan 

Prabumulih Payu Putat Prabumulih Barat KTH Karya 
Muda Tani 

27. Sumatera 
Selatan 

Prabumulih Pangkul Cambai KTH Makmur 
Bersama 

28. Sumatera 
Selatan 

Muara Enim  Tanjung 
Dalam 

Rambang KTH Lestari 
Hutanku 

29. Sumatera 
Selatan 

Muara Enim Lubuk Raman Rambang Niru KTH Belas Bane 

30. Sumatera 
Selatan 

Empat Lawang Pulau Kemang Ulu Musi Harapan Maju 

31. Sumatera 
Selatan 

Empat Lawang Lubuk Puding 
Lama 

Ulu Musi Puding Jaya 

32. Sumatera 
Selatan 

Empat Lawang Lubuk Puding 
Baru 

Ulu Musi Ingin Maju 

33. Sumatera 
Selatan 

Empat Lawang Batu Bidung Ulu Musi Batu Emas 
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34. Sumatera 
Selatan 

Empat Lawang Keban Jati Pasemah Air 
Keruh 

Pematang 
Lingkung 

35. Sumatera 
Selatan 

Empat Lawang Gunung 
Kembang 

Kikim Timur Muda Sepakat 

36. Sumatera 
Selatan 

Empat Lawang Gunung Karto Kikim Timur Sungai 
Panggung 

Tahun 2021 
No. Provinsi Kabupaten/Kota Desa Kecamatan Nama 

Kelompok 
1. Sumatera 

Selatan 
Musi Banyuasin Air  Putih Ilir Plakat Tinggi Maya Tani 

2. Sumatera 
Selatan 

Musi Banyuasin Air Putih Ulu Plakat Tinggi Bidara 

3. Sumatera 
Selatan  

Musi Banyuasin Tanjung 
Kaputran 

Plakat Tinggi Bunga Tanjung 

4. Sumatera 
Selatan 

Musi Banyuasin Warga Mulya Plakat Tinggi Tani Asih 

5. Sumatera 
Selatan 

Musirawas Utara Terusan Karang Jaya Terusan Jaya 

6. Sumatera 
Selatan 

Musirawas Utara Rantau Jaya Karang Jaya Hijrah Tani 

7. Sumatera 
Selatan 

Musirawas Utara Sumber 
Makmur 

Nibung Sido Makmur 

8. Sumatera 
Selatan 

Banyuasin Lalang 
Sembawa 

Sembawa Bayu Mandiri 

9. Sumatera 
Selatan 

Banyuasin Teluk 
Tenggulang 

Tungkal Ilir Sengon Sumber 
Makmur 

10. Sumatera 
Selatan 

Banyuasin Sukajaya Tungkal Ilir Sengon Berkah 
Jaya 

11. Sumatera 
Selatan 

Banyuasin Saleh Agung Air Salek Hutan Agung 
Makmur 

12. Sumatera 
Selatan 

Banyuasin Cinta Manis 
Baru 

Air Kumbang Harapan 
Bersama 

13. Sumatera 
Selatan 

Banyuasin Margo 
Sugihan 

Muara Padang Usaha Makmur 

14. Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas Sembatu 
Jaya 

BTS Ulu KTH Maju 
Mandiri 

15. Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas Taba Tengah Selangit Maju Bersama 

16. Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas Srimulyo STL Ulu Terawas Tani Mandiri 

17. Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas Temuan Sari Muara Kelingi Temuan Sari II 

18. Sumatera 
Selatan 

Lubuk Linggau Air Putih Lubuk Linggau Timur I Sriwijaya Hijau 
Lestari 

19. Sumatera 
Selatan 

Ogan Ilir Suka Cinta Muara Kuang Jaya Tani Suka 
Cinta 

20. Sumatera 
Selatan 

OKU Selatan Pelangki Muara Dua Haga Maju 

21. Sumatera 
Selatan 

OKU Selatan Sukajaya Buay Rawan Jaya Karya 

22. Sumatera 
Selatan 

OKU Selatan Tanjung 
Beringin 

Buana Pemaca Maju Bersama 

23. Sumatera 
Selatan 

OKU Selatan Pius Kisam Ilir Kisam Tani 
Sejahtera 

24. Sumatera 
Selatan 

OKU Kungkilan Sosoh Buay Rayap Tani Hijau Daun 

25. Sumatera 
Selatan 

Lahat Muara 
Payang 

Muara Payang Merangin Jaya 

26. Sumatera 
Selatan 

Lahat Sumber 
Karya 

Gumay Ulu Rimba Kawe 

27. Sumatera 
Selatan 

Pagar Alam Swakarya Pagar Alam Utara Maju Bersama 

28. Sumatera 
Selatan 

Pagar Alam Mekar Alam Pagar Alam Utara Harapan Jaya 

29. Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas Sembatu 
Jaya 

BTS Ulu Kembang Seri 
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34. Sumatera 
Selatan 

Empat Lawang Keban Jati Pasemah Air 
Keruh 

Pematang 
Lingkung 

35. Sumatera 
Selatan 

Empat Lawang Gunung 
Kembang 

Kikim Timur Muda Sepakat 

36. Sumatera 
Selatan 

Empat Lawang Gunung Karto Kikim Timur Sungai 
Panggung 

Tahun 2021 
No. Provinsi Kabupaten/Kota Desa Kecamatan Nama 

Kelompok 
1. Sumatera 

Selatan 
Musi Banyuasin Air  Putih Ilir Plakat Tinggi Maya Tani 

2. Sumatera 
Selatan 

Musi Banyuasin Air Putih Ulu Plakat Tinggi Bidara 

3. Sumatera 
Selatan  

Musi Banyuasin Tanjung 
Kaputran 

Plakat Tinggi Bunga Tanjung 

4. Sumatera 
Selatan 

Musi Banyuasin Warga Mulya Plakat Tinggi Tani Asih 

5. Sumatera 
Selatan 

Musirawas Utara Terusan Karang Jaya Terusan Jaya 

6. Sumatera 
Selatan 

Musirawas Utara Rantau Jaya Karang Jaya Hijrah Tani 

7. Sumatera 
Selatan 

Musirawas Utara Sumber 
Makmur 

Nibung Sido Makmur 

8. Sumatera 
Selatan 

Banyuasin Lalang 
Sembawa 

Sembawa Bayu Mandiri 

9. Sumatera 
Selatan 

Banyuasin Teluk 
Tenggulang 

Tungkal Ilir Sengon Sumber 
Makmur 

10. Sumatera 
Selatan 

Banyuasin Sukajaya Tungkal Ilir Sengon Berkah 
Jaya 

11. Sumatera 
Selatan 

Banyuasin Saleh Agung Air Salek Hutan Agung 
Makmur 

12. Sumatera 
Selatan 

Banyuasin Cinta Manis 
Baru 

Air Kumbang Harapan 
Bersama 

13. Sumatera 
Selatan 

Banyuasin Margo 
Sugihan 

Muara Padang Usaha Makmur 

14. Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas Sembatu 
Jaya 

BTS Ulu KTH Maju 
Mandiri 

15. Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas Taba Tengah Selangit Maju Bersama 

16. Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas Srimulyo STL Ulu Terawas Tani Mandiri 

17. Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas Temuan Sari Muara Kelingi Temuan Sari II 

18. Sumatera 
Selatan 

Lubuk Linggau Air Putih Lubuk Linggau Timur I Sriwijaya Hijau 
Lestari 

19. Sumatera 
Selatan 

Ogan Ilir Suka Cinta Muara Kuang Jaya Tani Suka 
Cinta 

20. Sumatera 
Selatan 

OKU Selatan Pelangki Muara Dua Haga Maju 

21. Sumatera 
Selatan 

OKU Selatan Sukajaya Buay Rawan Jaya Karya 

22. Sumatera 
Selatan 

OKU Selatan Tanjung 
Beringin 

Buana Pemaca Maju Bersama 

23. Sumatera 
Selatan 

OKU Selatan Pius Kisam Ilir Kisam Tani 
Sejahtera 

24. Sumatera 
Selatan 

OKU Kungkilan Sosoh Buay Rayap Tani Hijau Daun 

25. Sumatera 
Selatan 

Lahat Muara 
Payang 

Muara Payang Merangin Jaya 

26. Sumatera 
Selatan 

Lahat Sumber 
Karya 

Gumay Ulu Rimba Kawe 

27. Sumatera 
Selatan 

Pagar Alam Swakarya Pagar Alam Utara Maju Bersama 

28. Sumatera 
Selatan 

Pagar Alam Mekar Alam Pagar Alam Utara Harapan Jaya 

29. Sumatera 
Selatan 

Musi Rawas Sembatu 
Jaya 

BTS Ulu Kembang Seri 

No. Provinsi Kabupaten/Kota Desa Kecamatan Nama 
Kelompok 

30. Sumatera 
Selatan 

Empat Lawang Lesung Batu Lintang Kanan Bengkuang 

31. Sumatera 
Selatan 

Empat Lawang Pasar Tebing Tinggi Permata Hijau 
Sejahtera 

32. Sumatera 
Selatan 

Banyuasin Kayuara 
Kuning 

Banyuasin III Sumber 
Harapan 

Secara Ringkas Kegiatan Kebun Bibit Rakyat sesuai dengan Tujuan sesuai dengan Goals: 1,5,6,7,8,13,15 Goal 1. 
 
Kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output 
kegiatan pemberian akses perhutanan sosial, 
pengembangan kelompok tani hutan mandiri, 
peningkatan penyuluh dan pembinaan desa penyangga 
kawasan hutan konservasi 
Goal 5.  
Kontribusi KLHK yang ditunjukkan melalui output 
kegiatan koordinasi perencanaan dan penganggaran 
yang responsif gender termasuk integrasi isu gender 
serta peningkatan akses/peran perempuan dalam setiap 
kegiatan lingkup KLHK hingga di tingkat tapak.  
Goal 6. 
Kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui kegiatan 
pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, 
rehabilitasi lahan kritis di dalam area DAS baik secara 
sipil teknis maupun secara vegetatif, Peningkatan tutupan 
lahan berhutan di daerah Tangkapan Air dan 
Pemeliharaan mata air, serta penegakan hukum terhadap 
kasus pencemaran air.  
Goal 7.  
Kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output 
kegiatan terkait rehabilitasi Daerah Tangkapan Air untuk 
panas bumi, izin jasa lingkungan panas bumi, 
pengembangan hutan tanaman energi, penelitian dan 
pengembangan sumber energi terbarukan, 
pengembangan kawasan hutan untuk pertambangan 
serta pelayanan izin lingkungan terkait energi terbarukan, 
penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan, serta 
pelayanan izin lingkungan terkait energi.  
Goal 8. 
Kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output 
kegiatan pengusahaan hutan produksi oleh korporasi 

baik pada hutan alam maupun hutan tanamn, 
pengusahaan hutan oleh masyarakat penyaluran dana 
secara bergulir usaha perdagangan TSL, jasa lingkungan 
air dan ekowisata.  
Goal 13. 
Kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output 
kegiatan pengembangan sistem monitoring, reporting 
dan verifikasi penyelenggara RAN-GRK pengendalian 
perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi Penurunan Emisi 
Nasional Sektor LULUCF (Land Use and Use Land Cover 
Change of Forest) pengembangan kampung iklim serta 
pengendalian kebakaran hutan dan lahan terutama pada 
kawasan hidrologis gambut.  
Goal 15. 
Kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output 
kegiatan pengelolaan hutan konservasi, hutan lindung 
dan hutan produksi melalui operasionalisasi KPH 
(kesatuan Pengelolaan Hutan), rehabilitasi hutan dan 
lahan kritis baik secara vegetatif maupun teknis, 
penyediaan benih dan bibit pengelolaan kawasan hutan 
dengan tujuan khusus, penelitian dan pengembangan 
rehabilitasi lahan akses terbuka, restorasi ekosistem, 
restorasi kawasan. Hidrologis Gambut, pengembangan 
hutan rakyat, pengukuran indeks kualitas tutupan lahan 
berhutan, penegakan hukum terkait kasus illegal logging, 
kasus perambahan kawasan, hidrologis gambut, 
pengembangan hutan rakyat, pengukuran indeks kualitas 
tutupan lahan berhutan, penegakan hukum terkait kasus 
illegal logging, kasus perambahan kawasan hutan, dan 
kasus perburuan/perdagangan illegal Tumuhan dan 
Satwa Liar serta peningkatan populasi spesies terancam 
punah dan konservasi sumberdaya genetik.  

 
Tabel 1. Perkembangan Estimasi Penyerapan Tenaga Kerja Terserap dalam Kegiatan Kebun Bibit Rakyat 

No. Tahun Unit Jumlah Tenaga Kerja HOK Estimasi Jumlah Bantuan  
Tersalurkan (Rp.) 

1. 2018 20 135.000 100.000.000 
2. 2019 67 351.750 3.350.000.000 
3. 2020 36 189.000 1.800.000.000 
4. 2021 32 240.000 3.200.000.000 

 
PENUTUP 
KESIMPULAN 

Sustainable Development Goals (SDGs) 
merupakan rencana yang disepakati oleh para pemimpin 
dunia termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, 
mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.  
Kegiatan SDGs tertuang dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 
yang merupakan periode akhir dari Rencana Jangka 
Panjang (RPJP) 2004-2024. Beberapa program 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 
bersifat padat karya dan selaras dengan SDGs yaitu 
Kebun Bibit Rakyat.  

b. Kebun Bibit Rakyat dikerjakan oleh Balai 
Pengelolaan Daerah dan Hutan Lindung Musi adalah 

Kebun Bibit Rakyat yang selaras dengan prinsip SDGs 
yaitu  Goals: 1,5,6,7,8,13,15.  

c. Perkembangan Estimasi Penyerapan Tenaga 
Kerja KBR dimulai dari tahun 2018 sebanyak 120.000 
HOK, 2019 sebanyak 402.000 HOK, 2020 sebanyak 
288.000 HOK dan 2021 sebanyak 288.000 HOK. 

d. Perkembangan Estimasi Jumlah Bantuan 
Tersalurkan melalui kegiatan Kebun Bibit Rakyat pada 
Tahun 2018 sebesar Rp.100.000.000,-, Tahun 2019 
sebesar Rp. 3.350.000,-, Tahun 2020 sebesar Rp. 
1.800.000,-, Tahun 2021 sebesar Rp.3.200.000.000,-. 
2. Saran 
 Kegiatan Sustainable Development Goals 
(SDGs) yang dikembangkan di Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, hendaknya selaras dengan 
kebutuhan masyarakat. Azas kelestarian Sumberdaya 
Alam menjadi pondasi kuat dalam SDGs 
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MERETAS JALAN KESEJAHTERAAN: MENDULANG BERAS DI DALAM LUMPUR 
 
 

Laila Fahriati 
 

 
Tak kurang dari 169.019 hektar ekosistem 

mangrove membentengi wilayah pesisir Sumatera 
Selatan. Sabuk hijau mangrove tersebut terbagi dalam 3 
wilayah administrasi meliputi Kabupaten Banyuasin, 
Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi 
Bayuasin.  

Ekosistem mangrove sebagai ekosistem 
esensial dalam kehidupan merupakan sumberdaya yang 
harus dilestarikan. Keberadaannya yang penting secara 
ekologis dan ekonomis menjadikan mangrove tak dapat 
terpisahkan dari kehidupan masyarakat pesisir. Di 
kabupaten Ogan Komering Ilir misalnya, sebanyak 10 
desa yang tersebar dalam 3 kecamatan di Kabupaten ini 
menggantungkan hidup pada ekosistem mangrove. 
Desa-desa tersebut tersebar di kecamatan Cengal 
meliputi desa Sungai Somor, Kuala Sungai Pasir, Kuala 
Sungai Jeruju dan Sungai Lumpur. Pada Kecamatan 
Tulung Selapan terdiri dari desa Simpang Tiga Abadi, 
Simpang Tiga Makmur, Kuala Dua Belas, Simpang Tiga 
Jaya, dan Simpang Tiga Sakti. Sedangkan di 
Kecamatan Air Sugihan terdapat desa Sungai Batang. 

Secara turun temurun masyarakat 
memanfaatkan kawasan mangrove sebagai lahan 
tambak. Hingga tak urung luas tutupan mangrove terus 
tergerus dari tahun ke tahun. Di sisi lain, bagi 
masyarakat pesisir, kawasan mangrove bukan hanya 
sumber mata pencaharian, tetapi juga masa depan. 

Dinamika kehidupan masyarakat pesisir dari 
masa ke masa tak banyak berubah. Hiruk pikuk 
pembangunan di wilayah daratan tak seramai itu di 
pesisir. Aroma pagi yang disambut deru kendaraan air 
adalah bagian tak terpisahkan dari pemaknaan akan 
waktu dan pasang surut air laut. Pukul berapa deru 
kendaraan itu terdengar, itulah tanda ‘pasang’ telah 
datang, sekaligus lonceng untuk memulai mengarungi 
kehidupan. Sebelum surut air laut, waktu untuk pulang 
telah ditentukan. 

Aksesibilitas yang sulit, membuat biaya 
transportasi meningkat, sehingga harga barang-barang 
kebutuhan menjadi lebih tinggi di desa-desa pesisir. 
Masa panen tambak yang hanya terjadi sekali dalam 
setahun mengharuskan masyarakat mencari 
penghasilan sampingan dengan melaut. Namun, hasil ini 
hanya cukup untuk menyambung hidup dari hari ke hari.  

Kondisi pandemi Corona Virus Infectious 
Desease 2019 (Covid-19) telah menambah berat 
keadaan bagi warga pesisir. Selama pandemi, 
pengiriman hasil-hasil panen tambak dibatasi, sehingga 
penghasilan pun menurun drastis. Ditambah kondisi 
cuaca yang tak menentu telah pula menyumbang pada 
kegagalan panen. Masyarakat semakin terpuruk. 

Sebagai respon terhadap dampak pandemi 
Covid-19, Pemerintah menjalankan program Pemulihan 
Ekonomi Nasional, salah satunya melalui kegiatan Padat 
Karya Penanaman Mangrove. Secara global kegiatan 
Padat Karya Penanaman Mangrove ditujukan untuk 
pemulihan ekonomi nasional, namun seajalan dengan 
itu menyasar pula kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan 
bersama masyarakat. Hal ini sejalan dengan dimensi 
kesatuan pembangunan yang selaras antara ekonomi, 
sosial dan lingkungan. 

Pada dasarnya, nilai yang diusung dalam 
pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan ialah 

pembangunan berkelanjutan. Merujuk pada prinsip no-
one-left-behind, maka menghilangkan kesenjangan 
berarti memangkas segala kendala yang menyebabkan 
kelompok-kelompok tertentu sulit dijangkau. Oleh sebab 
itu, dalam segala keterbatasan aksesibilitas dan arus 
informasi yang ada, seluruh sasaran pembangunan 
harus tersentuh. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor: SK. 
353/MENLHK/SETJEN/DAS.1/8/2020 tentang Rencana 
Operasional Kegiatan Padat Karya Penanaman 
Mangrove, selain sebagai upaya percepatan pemulihan 
ekonomi nasional, Padat Karya Penanaman Mangrove 
juga sekaligus menjadi bagian dari corrective measures 
di era Kabinet Kerja 2019 – 2024 to make real and 
shape the future. Hal ini dilakukan antara lain melalui 
upaya pengendalian perlindungan dampak perubahan 
iklim secara fisik, pemanfaatan ekonomi secara 
berkelanjutan, keberpihakan kepada masyarakat dengan 
perhutanan sosial dan masyarakat sebagai aktor 
pembangunan, penguatan kapasitas kelembagaan di 
tingkat tapak dan kelompok, serta pengamanan 
ekosistem melalui rehabilitasi/penanaman. 

Program Padat Karya Penanaman Mangrove 
hadir menjumpai warga pesisir Sumatera Selatan 
melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan 
Hutan Lindung Musi (BPDASHL Musi) pada tahun 2020 
yang lalu. Lokus kegiatan berada di kawasan Taman 
Nasional Sembilang dan Kawasan Hutan Lindung di 
wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.  

Menempuh jarak ±140 Km dari pusat kota 
Palembang, melalui 4 jam perjalanan darat dan 3 jam 
perjalalan di perairan menggunakan perahu mesin, 
rangkulan pemerintah akhirnya menyentuh tangan-
tangan para nelayan di sekitar kawasan hutan 
mangrove. Bagai oase di padang gurun yang tandus, 
masyarakat antusias menyambut kegiatan ini. Betapa 
tidak, penghasilan tambak dari tahun ke tahun terus 
mengalami penurunan. Diversifikasi usaha dengan 
membudidayakan komoditi berbeda telah dilakukan. 
Kombinasi bandeng dan udang merupakan upaya 
perbaikan produksi yang ditempuh, namun hasil panen 
terus menyusut seiring waktu. 

Masyarakat pesisir Sumatera Selatan 
menerapkan pola tambak murni dalam kegiatan 
budidaya. Petak-petak tambak tersebut bersih tanpa ada 
tanaman mangrove, hingga dalam tampilan citra yang 
terlihat adalah sebuah ironi. Secara status merupakan 
kawasan hutan mangrove namun yang tampak adalah 
lumpur yang berkotak-kotak. Dalam kubangan lumpur 
itulah masyarakat pesisir mendulang butir demi butir 
beras tanpa menyadari ancaman kerusakan lingkungan 
telah mencengkram semakin dalam. 

Padat Karya Penanaman Mangrove membawa 
konsep silvofishery yang masih asing bagi masyarakat 
petambak murni. Gagasan ini pada awalnya ditolak 
mentah-mentah oleh sebagian mereka. Masyarakat 
mengangggap keberadaan mangrove akan memancing 
kedatangan burung, kemudian burung-burung itu akan 
memakan ikan di tambak. Selain itu, ada semacam 
kekhawatiran bahwa setelah tanaman mangrove 
menjadi besar nantinya akan menghilangkan akses 
masyarakat terhadap pemanfaatan lahan tersebut.  
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Namun, pendekatan dan pendampingan yang 
dilakukan secara intensif melibatkan lembaga 
masyarakat yang ada, ditambah fakta penurunan hasil 
panen yang terus terjadi, akhirnya membuka kesadaran 
masyarakat untuk menerima pola silvofishery sebagai 
alternatif solusi permasalahan yang dihadapi. Lalu, 
bagai menggali berkah di tengah pandemi, masyarakat 
petambak mulai menekuni profesi sebagai petani. 
Sejarah baru telah terukir. 

Program Padat Karya Penanaman Mangrove 
tak hanya menyelamatkan masyarakat terdampak 
pandemi dari sisi ekonomi, tetapi juga menjadi masukan 
inovasi baru dalam budidaya tambak. Penerapan pola 
silvofishery ini menjadi yang pertama dilakukan di 
wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, penguatan 
kelembagaan melalui bimbingan teknis bagi kelompok-
kelompok pelaksana diharapkan dapat mengoptimalkan 
peran lembaga di tingkat tapak. Geliat pelaksanaan 
Padat Karya Penanaman Mangrove telah pula menjadi 
magnet bagi para pihak terkait untuk mulai melakukan 
percepatan dalam pembangunan di wilayah pesisir. Hal 
ini ditandai dengan hadirnya perangkat Pimpinan 
Daerah untuk meninjau secara langsung pelaksanaan 
kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove. Kehadiran 
ini tentu membuka potensi pembangunan lintas sektoral 
di wilayah pesisir. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 59 tahun 2017, Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/ 
SDGs) bertujuan untuk menjaga peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 
berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan 
sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup 
serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata 
kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas 
kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya . Di 

Indonesia, SDGs telah diarus utamakan dalam RPJMN 
2019 – 2024 sehingga parapihak juga bisa memetakan 
kontribusi yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian 
target-taget pada 17 Goals SDGs. Berikut rincian 17 
capaian SDGs: 
1. Tanpa kemiskinan 
2. Tanpa kelaparan 
3. Kehidupan sehat dan sejahtera 
4. Pendidikan berkualitas 
5. Kesetaraan gender 
6. Air bersih dan sanitasi layak 
7. Energi bersih dan terjangkau 
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 
9. Industri, inovasi dan infrastruktur 
10. Berkurangnya kesenjangan 
11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan 
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab 
13. Penanganan perubahan iklim 
14. Ekosistem laut 
15. Ekosistem daratan 
16. Perdamaian, keadilan, kelembagaan yang tangguh 
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan 

Berpijak pada tujuan tersebut, setidaknya ada 5 
tujuan SDGs yang didukung melalui kegiatan Padat 
Karya Penanaman Mangrove. Kontribusi tersebut 
ditunjukkan oleh 7 indikator pencapaian target SDGs 
yang didukung. Penilaian dilakukan secara mandiri 
melalui Reviu Rincian Output kegiatan dengan SDGs 
Scorecard. Reviu RO - SDGs Scorecard adalah alat 
yang menyediakan instrumen bagi pengguna (unit 
organisasi lingkup KLHK) agar dapat secara eksplisit 
mengungkapkan kontribusi terperinci dari masing-
masing Rincian Output (RO) dan komponen yang telah, 
sedang dan akan dilakukan ke arah pencapaian SDGs. 
Penilaian tersebut disajikan sebagai berikut: 

 
Nama Kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove
Lokasi Wilayah Sumatera Selatan
Pelaksana BPDASHL Musi
Durasi Kegiatan 4 Bulan (September - Desember) 2020
Tanggal Pelaksanaan
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Masyarakat yang 
terstimulus 
ekonominya

Pemberian stimulus ekonomi bagi 
masyarakat rentan melalui kesempatan 
usaha

1 1.5 1.5.2 v Sebanyak 11 desa berada di kawasan pesisir 
Sumatera Selatan terdampak oleh kondisi 
pandemi

Sebanyak 4 desa yang berada di 
pesisir akan terbantu 
perekonomiannya 3 3 9

Penguatan Kelembagaan 1 1.2 1.2.1 v Tahun 2020 dibentuk 8 kelompok 
masyarakat dari desa-desa di sekitar 
kawasan hutan mangrove

Sebanyak 629 anggota kelompok 
yang merupakan warga pesisir 
akan terbantu perekonomiannya 3 3 9

Peningkatan partisipasi masyarakat dari 
semua golongan

5 5.c 5.c.1 v Pembentukan kelompok tidak membedakan 
laki-laki dan perempuan serta golongan usia

anggota kelompok terdiri dari 
laki-laki dan perempuan dengan 
peran dan kontribusi masing-
masing

3 3 9

15 15.2 15.2.1 v sekitar 2.700 hektar kawasan hutan 
mangrove berada dalam kategori tutupan 
jarang

Kegiatan Penanaman mangrove 
seluas 310 hektar menyumbang 
terhadap target rehabilitasi 
hutan dan lahan

3 3 9

15 15.3 15.3.1 v sekitar 2.700 hektar kawasan hutan 
mangrove berada dalam kategori tutupan 
jarang

Kegiatan Penanaman mangrove 
mengurangi luasan lahan kritis

3 3 9

Pengembangan pola pengelolaan lahan 
berkelanjutan

2 2.4 2.4.1 v Melalui kegiatan ini masyarakat 
akan mengembangkan pola 
tambak ramah lingkungan 3 3 4,5

Bimbingan teknis penanaman
14 14.2 14.2.1 v Penerapan pendekatan berbasis 

ekosistem dalam pengelolaan 
areal lautan

3 3 9
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2019 – 2024 sehingga parapihak juga bisa memetakan 
kontribusi yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian 
target-taget pada 17 Goals SDGs. Berikut rincian 17 
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Berpijak pada tujuan tersebut, setidaknya ada 5 
tujuan SDGs yang didukung melalui kegiatan Padat 
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ditunjukkan oleh 7 indikator pencapaian target SDGs 
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4.dampak pada 
pencapaian target SDGs

Penilaian dilakukan dengan membandingkan 
rincian output kegiatan dengan target SDGs yang 
didukung sesuai dokumen Metadata Indikator Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable 
Development Goals (SDGs) Indonesia Edisi II. Hasil 
penilaian berupa skor responsive rata-rata masing-
masing unsur yang dinilai. Interpretasi terhadap skor 
responsif rata-rata dibagi dalam 3 skala yaitu: 
• 7 s/d 9 berarti kegiatan sangat responsif dan 

berkontribusi terhadap SDGs;  
• 4 s/d 6.99 berarti kegiatan bersifat sedang dalam 

berkontibusi atau agak responsif terhadap SDGs; 
dan  

• 1 s/d 3.99 berarti kegiatan bersifat sedikit 
berkontribusi atau kurang responsif terhadap 
SDGs.  

 
Penilaian mandiri terhadap rincian output 

kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove 
menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat responsif dan 
berkontribusi terhadap SDGs (Skor 8,36). Secara 
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dimanfaatkan secara langsung bagi pemenuhan 
kebutuhan masyarakat, kegiatan ini membuka peluang 
pekerjaan baru, misalnya penyediaan bibit mangrove 
secara mandiri oleh kelompok masyarakat. Seiring 
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Selanjutnya, program Padat Karya Penanaman 
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pihak terkait, tetapi perubahan pola pemanfaatan lahan 
ini sudah merupakan langkah strategis tersendiri yang 
patut diapresiasi. 

 

 
Gambar 2. Kondisi tanaman mangrove di 

tambak warga setelah 10 bulan tanam 
 
Kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove 

yang berpusat di wilayah pesisir mendukung SDGs 
nomor 14 yaitu terkait Ekosistem Laut dan Pesisir 
melalui pengelolaan mangrove. Hal ini dilakukan dengan 
bimbingan teknis dan pendampingan intensif kepada 
kelompok masyarakat untuk menerapkan pendekatan 
berbasis ekosistem dalam melakukan pengelolaan 
mangrove secara berkelanjutan. Kegiatan dilakukan 
dengan melibatkan peran serta aktif para pihak antara 
lain pemangku kawasan, penyuluh pertanian swadaya 
masyarakat serta unsur pemerintah daerah setempat  

Selanjutnya, Kegiatan Padat Karya Penanaman 
Mangrove juga secara langsung mendukung SDGs 
nomor 5 terkait Mencapai Kesetaraan Gender dan 
Memberdayakan Kaum Perempuan. Hal ini diwujudkan 
dengan keterbukaan kesempatan bagi semua golongan 
untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program 
Padat Karya Penanaman Mangrove. Terlihat dari 
pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat baik 
laki-laki maupun perempuan, serta dari berbagai usia. 
Keterbukaan itu dimulai dari kesepatan untuk bergabung 
dalam kelompok baik sebagai anggota maupun 
pengurus. Selain itu, masing-masing memiliki peran dan 
kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari 
perencanaan hingga penanaman dan pemeliharaan.  

 

 
Gambar 1. Partisipasi laki-laki dan perempuan dalam 
kegiatan padat karya penanaman mangrove 
 

Selanjutnya, kegiatan Padat Karya Penanaman 
Mangrove sangat selaras dengan SDGs nomor 15 yaitu 
Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan 
Pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, 
mengelola hutan secara lestari, menghentikan 
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penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta 
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. 
Target yang didukung yaitu meningkatkan pelaksanaan 
pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, 
menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang 
terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan 
aforestasi dan reforestasi secara global. Terkait pula 
dengan target  mengurangi luasan lahan kritis. Terbukti, 
kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove di 
Sumatera Selatan tahun 2020 menyumbang 310 hektar 
terhadap tutupan lahan, sekaligus memandai 
pencanangan pengelolaan hutan mangrove 
berkelanjutan bersama masyarakat.  

Selain dukungan secara langsung terhadap 
SDGs, dalam pelaksanaan Kegiatan Padat Karya 
Penanaman Mangrove terdapat dukungan yang sifatnya 
tidak langsung. Contohnya, aktivitas penanaman 
mangrove menjadi media pendidikan bagi anak-anak di 
sekitar tambak. Saat para ibu terlibat dalam kegiatan 
penanaman, mereka membawa anak-anak bersama 
mereka dan turut menyaksikan aktivitas yang dilakukan 
orang tuanya. Diharapkan melalui kegiatan ini akan 
menumbuhkan budaya cinta lingkungan bagi kalangan 
anak-anak. 

 

 
Gambar 3. Kegiatan penanaman mangrove menjadi 
media pembelajaran bagi anak-anak sekitar 
 

Sebagai penutup, dalam upaya meretas jalan 
kesejahteraan masyarakat pesisir, peningkatan 
partisipasi lebih banyak pihak tentu akan lebih memacu 
percepatan pencapaian tujuan. Keterlibatan berbagai 

sumber daya yang ada dalam berbagai pilar 
pembangunan mutlak dibutuhkan. Kompleksitas 
permasalahan yang ada di wilayah pesisir masih banyak 
yang belum tersentuh melalui kegiatan Padat Karya 
Penanaman Mangrove. Antara lain isu sampah, isu air 
bersih, isu penambahan nilai produksi, serta 
pengembangan sektor pariwisata.  

Sampah sampai saat ini masih menjadi 
permasalahan utama warga pesisir khususnya di 
Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagian besar warga 
pesisir belum memiliki sarana prasarana pengolahan 
sampah yang memadai. Sebagian besar sampah itu 
dibuang begitu saja ke wilayah perairan. Tentu ini 
merupakan permasalahan yang penting untuk ditangani. 
Selain itu, kebutuhan air bersih sepenuhnya bergantung 
pada air hujan, tetapi pemanfaatannya juga belum 
optimal.  

Menilik dari penghasilan tambak, hasil panen 
tambak saat ini masih dijual langsung, hanya sebagian 
saja yang diolah menjadi produk turunan berupa terasi 
dan kerupuk. Kendala pemasaran salah satunya yang 
melatarbelakangi selain dari keterbatasan keterampilan. 

Memandang dari sudut pariwisata, wilayah 
pesisir dengan segala keberagaman dan keunikan yang 
dimilikinya sangat potensial untuk dikembangkan 
sebagai kawasan wisata. Namun, upaya untuk serius 
mengembangkan sektor ini  pun belum terlihat. 
Membicarakan pariwisata rasanya terlalu naïf ketika 
beberapa desa bahkan belum memiliki pusat 
pemerintahan. 

Berbagai potensi yang dimiliki serta kendala 
yang ada  di dalamnya, tak dapat dituntaskan tanpa 
sinergitas berbagai sektor. Satu atau dua sektor saja 
yang meraih tangan-tangan masyarakat pesisir hanya 
mampu memberikan sentuhan-sentuhan yang 
berdampak kecil. Sedangkan keterpaduan akan 
membangun fondasi yang kokoh dari berbagai arah. 
Fakta ini hendaknya menjadi perhatian para pihak untuk 
urun daya menghadirkan kesejahteraan dalam dimensi 
ekonomi, sosial dan lingkungan secara simultan di 
wilayah pesisir. Program Padat Karya Penanaman 
Mangrove telah membuka gerbang awal paradigma 
pembangunan berkelanjutan, sambutan dari para pihak 
untuk bersatu padu membangun pesisir akan menjadi 
perwujudan kesejahteraan dari dalam hamparan lumpur. 
No one left behind. 
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MEMBANGUN PILAR SDGs  
MELALUI PROGRAM ALIH USAHA BERBASIS AGROFORESTRY  

PADA DAERAH TANGKAPAN AIR (DTA) DANAU PRIORITAS 
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PENDAHULUAN 

Secara tegas Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (LHK) menyatakan bahwa Kementerian LHK 
akan tetap berkomitmen menjadikan tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan atau Suistanable 
Development Goals sebagai arus utama dalam seluruh 
program dan kegiatan demi mendukung Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-
2024 (Potret Kontribusi TPB/SDGs KLHK, 2019). 
Statement ini menjadi warning agar setiap program-
kegiatan yang dibangun oleh KLHK memiliki kontribusi 
nyata dalam upaya mencapai tujuan pembangunan 
nasional yang berkelanjutan. 

SDGs memuat 4 pilar pembangunan, yakni Pilar 
Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, 
Pilar Pembangunan Lingkungan serta Pilar 
Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. 4 pilar tersebut 
memuat 17 tujuan yang mencerminkan sendi-sendi 
utama kehidupan masyarakat untuk mencapai satu 
tujuan besar yakni kesejahteraan. 

Mengacu pada 4 pilar, salah satu program 
potensial KLHK yang dapat berkontribusi dalam capaian 
17 goals adalah kegiatan pengendalian kerusakan 
perairan darat. Tugas ini menjadi wewenang Direktorat 
Pengendalian Kerusakan Perairan Darat pada Ditjen 
Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan. Perairan darat 
merupakan sumber air tawar yang menopang kebutuhan 
vital kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.  

Sekitar 2,5 % air tawar di bumi tersimpan dalam 
bentuk es dan gletser atau endapan salju, sisanya 
hanyalah 0.003% saja yang dapat dipakai manusia 
(Munge Setiana, 2010). Danau/Waduk, Sungai dan Mata 
Air adalah sumber-sumber air tawar yang harus dijaga 
kelestariannya agar krisis air tidak terjadi dan semakin 
meluas. Selain itu, juga untuk menjaga fungsi dan peran 
dari ekosistem perairan darat agar tetap berjalan baik, 
yakni sebagai sumber konsumsi air bersih, sumber 
energi, sumber irigasi, sumber nafkah, pariwisata, dan 
banyak lagi peran penting lainnya 
 
PERMASALAHAN 

Seiring bertambahnya populasi manusia, tuntutan 
terhadap kebutuhan ekosistem perairan darat terus 
meningkat. Modernisasi, industrialisasi, perencanaan 
wilayah serta perubahan tata guna lahan yang timpang 
telah membawa dampak buruk pada ekosistem perairan 
darat.  Situasi dilematis antara pemenuhan kebutuhan 
manusia dan upaya untuk melestarikan fungsi ekologi 
merupakan tantangan berat bagi keberlanjutan hajat 
hidup orang banyak. 

Perairan darat di banyak tempat masih sering 
diklaim sebagai publik area yang  tidak bertuan sehingga 
siapapun berhak untuk masuk dan mengelola meski 
tanpa legalitas. Karakter perairan darat sebagai common 
pool resource bisa menyebabkan over-eksploitasi karena 
setiap orang akan memaksimalkan pemanfaatan. Jika 
kondisi ini terus dibiarkan, akan tiba masa dimana sumber 
daya alam akan rusak dan benar-benar hilang. Para 
pengguna mengeksploitasi alam sebanyak-banyaknya 

karena merasa bukan sebagai pemanfaat tunggal, 
sehingga tidak perlu melestarikannya (Garrett Hardin, 
1968). 

 

 
  Gambar 1, Instagram @ditjen_pdashl 
 
Salah satu lokus ekosistem perairan darat yang 

saat ini menjadi sorotan nasional adalah danau. Hampir 
semua danau Indonesia terbuka secara umum untuk 
diakses, dimanfaatkan bahkan dieksploitasi tanpa aturan 
pengelolaan yang jelas.  

Peraturan Presiden No.60/2021 tentang 
Penyelamatan Danau Prioritas Nasional menyebutkan 15 
danau di Indonesia prioritas untuk dikelola dan 
diselamatkan karena kondisinya yang terus menurun.  
Pendangkalan, erosi-sedimentasi, pencemaran, 
merupakan persoalan yang jika terus dibiarkan maka 
fungsi dan peran vital dari danau tidak dapat bekerja 
secara optimal.  

Proses penyelamatan danau menjadi tugas besar 
bagi stakeholders terkait untuk bersinergi dalam 
mengambil langkah-langkah penyelamatan sesuai tugas 
pokok dan fungsi dari masing-masing institusi.  
Kebutuhan air tawar dapat terjaga dan tercukupi bila 
terjalin kerja sama dalam menjaga dan mengelola 
sumber-sumber air, sesuai daya dukung dan daya 
tampungnya. Lahirnya Perpres 60/2021 merupakan 
bentuk komitmen Pemerintah untuk mengelola, 
mempertahankan sumber air dan meningkatkan 
kualitasnya melalui program-program penyelamatan 
lingkungan.  
 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Kontribusi Program Penyelamatan Danau pada Pilar 
Pembangunan Lingkungan 

Salah satu dari 6 (enam) isu pokok rencana 
strategis (Renstra) Ditjen PDASHL periode 2020-2024 
adalah meningkatnya kualitas perairan darat dengan 
Indikator Kinerja Program (IKP) yakni terkendalinya 
kerusakan pada 15 danau prioritas. Ini sejalan dengan 
Perpres 60/2021 yang menjelaskan bahwa penyelamatan 
danau prioritas nasional merupakan upaya untuk 
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mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan dan 
mengembalikan kondisi dan fungsi badan air, sempadan, 
dan daerah tangkapan air (DTA) danau sehingga 
bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara 
berkelanjutan.  

Beberapa program penyelamatan danau dengan 
lokus area pada daerah tangkapan air (DTA) dilakukan 
melalui program rehabilitasi hutan dan lahan, yakni 
pembuatan bangunan konservasi tanah serta 
penanaman pohon pada lahan-lahan terbuka yang 
secara kualitas mengalami penurunan fungsi dan dinilai 
kritis. Hal itu bertujuan mengurangi erosi dan sedimentasi 
yang berujung pada pendangkalan dan penyempitan 
danau. Dampak lainnya, pencemaran-eutrofikasi juga 
diharapkan berkurang dengan adanya penanaman pohon 
atau tanaman yang berfungsi sebagai penahan dan 
penyaring (filter) zat-zat kimia dari lahan pertanian dan 
peternakan sebelum jatuh ke badan danau. 

Program-kegiatan tersebut merupakan upaya 
penyelamatan danau yang masih berada pada satu 
koridor dari kompleksnya permasalahan danau yang 
harus mensinergikan-menghubungakan berbagai koridor 
penting lainnya.  Dari 4 (empat) pilar pembangunan SDGs 
yang dijabarkan ke dalam 17 goals, program 
penyelamatan danau untuk peningkatan kualitas air, baru 
menyasar Pilar Pembangunan Lingkungan dengan 1 
tujuan yakni mewujudkan ketersediaan Air Bersih dan 
Sanitasi Layak. Untuk mewujudkan ketersediaan Air 
Bersih dan Sanitasi Layak (Goals-6) akan lebih mudah 
tercapai jika ditangani secara terpadu dan komprehensif, 
dengan harapan akan merambat ke pencapaian goals 
lainnya yang secara langsung juga akan memperkuat 
Pilar Pembangunan lainnya. 

Berangkat dari hasil pencermatan kegiatan, maka 
program penyelamatan danau semestinya tidak hanya 
terpaku pada satu Pilar Pembangunan (Lingkungan) saja 
namun juga terangkai pada pilar pembangunan lainnya 
(Sosial dan Ekonomi). Ketiga pilar akan menjadi satu 
mata rantai yang saling terhubung dan saling 
memperkuat. Keterkaitan antar pilar dapat dibangun jika 
mampu menemukan program yang memiliki multi efek. 

Pemilihan dan penetapan suatu program kegiatan 
merupakan tahap awal yang menjadi salah satu penentu 
keberhasilan dalam mengatasi persoalan. Kompleksitas 
permasalahan danau menuntut para Pihak untuk tepat 

menetukan program. Persoalan kualitas air danau tidak 
hanya disebabkan oleh aktivitas penggarapan lahan yang 
tidak sesuai kaidah di area DTA namun juga karena 
adanya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di 
sempadan dan badan danau.  
 
Mendorong Program Alih Usaha untuk Penyelamatan 
Danau melalui Pilar Pembangunan Sosial dan 
Ekonomi  

Seiring waktu, peran danau sebagai ruang usaha, 
sumber mata pencaharian bahkan penghidupan bagi 
masyarakat di sekitar semakin meningkat dan pada 
akhirnya memberikan dampak buruk dan tekanan yang 
besar terhadap ekosistem danau. Mengabaikan 
keberadaan mereka sama halnya dengan mengobati 
penyakit tidak dari sumbernya. Dibutuhkan program yang 
tepat dan efektif untuk menjembatani persoalan ekologi 
dan sosial ekonomi masyarakat sekitar danau.  

Potret Kontribusi TPB/SDGs KLHK, 2019 
menyebutkan satu program penyelamatan danau untuk 
peningkatan kualitas air (goal 6) yaitu Alih Usaha. Alih 
Usaha dimaksudkan untuk mengalihkan mata 
pencaharian/sumber nafkah dari aktivitas ekonomi yang 
tidak ramah lingkungan ke aktivitas yang ramah 
lingkungan sesuai kaidah yang berlaku. Konsep ini 
berlaku untuk semua pelaku usaha yang tidak ramah 
lingkungan, seperti para nelayan keramba yang ada di 
badan danau maupun para petani atau pelaku usaha 
lainnya yang berada di area sempadan dan DTA danau.  

Alih Usaha merupakan program populis yang 
sangat mendukung pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan dalam upaya pelestarian dan 
penyelamatan danau secara berimbang, antara ekologi 
dan sosial-ekonomi. Hanya saja program ini belum 
dilaksanakan secara berkesinambungan dan masih 
bersifat temporer.  Akibatnya, output dan outcame 
kegiatan hanya berskala kecil sehingga belum optimal 
untuk dijadikan percontohan. 

Tahun 2018 s/d 2020, program Alih Usaha 
berbasis Agroforestry telah dipraktekkan ke DTA 5 danau 
prioritas; (1) Danau Maninjau dan (2) Danau Matano 
dengan model Silvopasture serta (3) Danau Batur dan (4) 
Danau Tondano dengan model Silvofishery. Berikut data 
pelaksanaan program Alih Usaha yang telah berjalan:  

 
Tabel 1. Program Percontohan Alih Usaha Skala Kecil Tahun 2017 s/d 2020 

Danau Maninjau 
(Sumatera Barat) 
 

Agroforestry 
(Silvopasture dan 
Silvofishery) 

▪ Penanaman HHBK kombinasi tanaman rempah, 2 ha  
▪ Budidaya ternak Kambing Etawa, 3 klp @ 10 ekor 
▪ Budidaya ternak ayam petelur, 3 klp @ 50 ekor 
▪ Budidaya ikan melalui sistem kolam terpal di daratan; 2 klp @6 kolam  
▪ Bantuan sarpras perahu pengangkut eceng gondok, pencacah eceng gondok 

dan alat pembuat pupuk cair-padat 
Danau Batur 
(Bali) 

Agroforestry 
(Silvofishery) 

▪ Budidaya ikan melalui sistem kolam terpal di daratan, 8 klp @6 kolam  
▪ Bantuan sarpras perahu pengangkut eceng gondok, pencacah eceng gondok 

dan alat pembuat pupuk cair-padat 
Danau Matano 
(Sulawesi Selatan) 

Agroforestry 
(Silvopasture) 

▪ Penanaman HHBK, 10 Ha 
▪ Budidaya lebah madu,2 klp @80 stup  

Danau Tempe 
(Sulawesi Selatan) 

Agroforestry 
(Silvopasture) 

▪ Penanaman HHBK, 10 Ha 
▪ Kolam terpal 1 klp @10 kolam  

Danau Tondano 
(Sulawesi Utara) 

Agroforestry 
(Silvofishery) 

▪ Budidaya ikan melalui sistem kolam terpal, 1 klp @5 kolam  

Sumber : Hasil pengolahan Data Sekunder-Primer Program Penyelamatan DTA Danau Prioritas (Dit.PKPD-PDASHL), 
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mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan dan 
mengembalikan kondisi dan fungsi badan air, sempadan, 
dan daerah tangkapan air (DTA) danau sehingga 
bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara 
berkelanjutan.  

Beberapa program penyelamatan danau dengan 
lokus area pada daerah tangkapan air (DTA) dilakukan 
melalui program rehabilitasi hutan dan lahan, yakni 
pembuatan bangunan konservasi tanah serta 
penanaman pohon pada lahan-lahan terbuka yang 
secara kualitas mengalami penurunan fungsi dan dinilai 
kritis. Hal itu bertujuan mengurangi erosi dan sedimentasi 
yang berujung pada pendangkalan dan penyempitan 
danau. Dampak lainnya, pencemaran-eutrofikasi juga 
diharapkan berkurang dengan adanya penanaman pohon 
atau tanaman yang berfungsi sebagai penahan dan 
penyaring (filter) zat-zat kimia dari lahan pertanian dan 
peternakan sebelum jatuh ke badan danau. 

Program-kegiatan tersebut merupakan upaya 
penyelamatan danau yang masih berada pada satu 
koridor dari kompleksnya permasalahan danau yang 
harus mensinergikan-menghubungakan berbagai koridor 
penting lainnya.  Dari 4 (empat) pilar pembangunan SDGs 
yang dijabarkan ke dalam 17 goals, program 
penyelamatan danau untuk peningkatan kualitas air, baru 
menyasar Pilar Pembangunan Lingkungan dengan 1 
tujuan yakni mewujudkan ketersediaan Air Bersih dan 
Sanitasi Layak. Untuk mewujudkan ketersediaan Air 
Bersih dan Sanitasi Layak (Goals-6) akan lebih mudah 
tercapai jika ditangani secara terpadu dan komprehensif, 
dengan harapan akan merambat ke pencapaian goals 
lainnya yang secara langsung juga akan memperkuat 
Pilar Pembangunan lainnya. 

Berangkat dari hasil pencermatan kegiatan, maka 
program penyelamatan danau semestinya tidak hanya 
terpaku pada satu Pilar Pembangunan (Lingkungan) saja 
namun juga terangkai pada pilar pembangunan lainnya 
(Sosial dan Ekonomi). Ketiga pilar akan menjadi satu 
mata rantai yang saling terhubung dan saling 
memperkuat. Keterkaitan antar pilar dapat dibangun jika 
mampu menemukan program yang memiliki multi efek. 

Pemilihan dan penetapan suatu program kegiatan 
merupakan tahap awal yang menjadi salah satu penentu 
keberhasilan dalam mengatasi persoalan. Kompleksitas 
permasalahan danau menuntut para Pihak untuk tepat 

menetukan program. Persoalan kualitas air danau tidak 
hanya disebabkan oleh aktivitas penggarapan lahan yang 
tidak sesuai kaidah di area DTA namun juga karena 
adanya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di 
sempadan dan badan danau.  
 
Mendorong Program Alih Usaha untuk Penyelamatan 
Danau melalui Pilar Pembangunan Sosial dan 
Ekonomi  

Seiring waktu, peran danau sebagai ruang usaha, 
sumber mata pencaharian bahkan penghidupan bagi 
masyarakat di sekitar semakin meningkat dan pada 
akhirnya memberikan dampak buruk dan tekanan yang 
besar terhadap ekosistem danau. Mengabaikan 
keberadaan mereka sama halnya dengan mengobati 
penyakit tidak dari sumbernya. Dibutuhkan program yang 
tepat dan efektif untuk menjembatani persoalan ekologi 
dan sosial ekonomi masyarakat sekitar danau.  

Potret Kontribusi TPB/SDGs KLHK, 2019 
menyebutkan satu program penyelamatan danau untuk 
peningkatan kualitas air (goal 6) yaitu Alih Usaha. Alih 
Usaha dimaksudkan untuk mengalihkan mata 
pencaharian/sumber nafkah dari aktivitas ekonomi yang 
tidak ramah lingkungan ke aktivitas yang ramah 
lingkungan sesuai kaidah yang berlaku. Konsep ini 
berlaku untuk semua pelaku usaha yang tidak ramah 
lingkungan, seperti para nelayan keramba yang ada di 
badan danau maupun para petani atau pelaku usaha 
lainnya yang berada di area sempadan dan DTA danau.  

Alih Usaha merupakan program populis yang 
sangat mendukung pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan dalam upaya pelestarian dan 
penyelamatan danau secara berimbang, antara ekologi 
dan sosial-ekonomi. Hanya saja program ini belum 
dilaksanakan secara berkesinambungan dan masih 
bersifat temporer.  Akibatnya, output dan outcame 
kegiatan hanya berskala kecil sehingga belum optimal 
untuk dijadikan percontohan. 

Tahun 2018 s/d 2020, program Alih Usaha 
berbasis Agroforestry telah dipraktekkan ke DTA 5 danau 
prioritas; (1) Danau Maninjau dan (2) Danau Matano 
dengan model Silvopasture serta (3) Danau Batur dan (4) 
Danau Tondano dengan model Silvofishery. Berikut data 
pelaksanaan program Alih Usaha yang telah berjalan:  

 
Tabel 1. Program Percontohan Alih Usaha Skala Kecil Tahun 2017 s/d 2020 

Danau Maninjau 
(Sumatera Barat) 
 

Agroforestry 
(Silvopasture dan 
Silvofishery) 

▪ Penanaman HHBK kombinasi tanaman rempah, 2 ha  
▪ Budidaya ternak Kambing Etawa, 3 klp @ 10 ekor 
▪ Budidaya ternak ayam petelur, 3 klp @ 50 ekor 
▪ Budidaya ikan melalui sistem kolam terpal di daratan; 2 klp @6 kolam  
▪ Bantuan sarpras perahu pengangkut eceng gondok, pencacah eceng gondok 

dan alat pembuat pupuk cair-padat 
Danau Batur 
(Bali) 

Agroforestry 
(Silvofishery) 

▪ Budidaya ikan melalui sistem kolam terpal di daratan, 8 klp @6 kolam  
▪ Bantuan sarpras perahu pengangkut eceng gondok, pencacah eceng gondok 

dan alat pembuat pupuk cair-padat 
Danau Matano 
(Sulawesi Selatan) 

Agroforestry 
(Silvopasture) 

▪ Penanaman HHBK, 10 Ha 
▪ Budidaya lebah madu,2 klp @80 stup  

Danau Tempe 
(Sulawesi Selatan) 

Agroforestry 
(Silvopasture) 

▪ Penanaman HHBK, 10 Ha 
▪ Kolam terpal 1 klp @10 kolam  

Danau Tondano 
(Sulawesi Utara) 

Agroforestry 
(Silvofishery) 

▪ Budidaya ikan melalui sistem kolam terpal, 1 klp @5 kolam  

Sumber : Hasil pengolahan Data Sekunder-Primer Program Penyelamatan DTA Danau Prioritas (Dit.PKPD-PDASHL), 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 3-4, Aneka jenis Alih Usaha Ramah Lingkungan 
untuk Penyelamatan Danau 
 
  

Data kegiatan Alih Usaha yang dilaksanakan di 
beberapa danau prioritas menggambarkan potensi dan 
peluang besar penyelamatan danau jika menyentuh 
aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar. Program ini 
akan membuka wawasan dan sudut pandang masyarakat 
sekitar danau untuk beralih mata pencaharian secara 
bertahap hingga akhirnya tidak lagi menggantungkan 
nafkah ke danau. Aktivitas relokasi nelayan keramba di 
beberapa danau mulai dilakukan. Jika dilakukan secara 
tidak arif, persoalan kemiskinan dan konflik sosial 
berpeluang muncul. 

 
Membangun 3 Pilar Pembangunan SDGs melalui Program Penyelamatan Danau secara Komprehensif  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gambar 5,  Skema pencapaian Sustainable Development Goals melalui Program    Penyelamatan Danau secara 

Komprehensif  
 

Secara konsep, skema di atas merangkaikan 2 
program yang saling terhubung dan saling 
mempengaruhi dalam menyelesaikan persoalan danau. 
Penjabaran skema tersebut di tingkat lapangan akan 
memperkuat 3 pilar pembangunan dengan capaian 5 

goals  jika dilakukan secara serius, dalam skala yang 
lebih besar serta berkesinambungan. 

Berikut penjabaran program-kegiatan 
penyelamatan danau berdasarkan masing masing pilar 
pembangunan : 
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Tabel 2.  Program Penyelamatan Danau Prioritas untuk mendukung Pilar Pembangunan Lingkungan 
PILAR  PEMBANGUNAN LINGKUNGAN 
GOAL  6 dan 15 

6 Air Bersih dan Sanitasi layak 
15 Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola 

hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan 
kehilangan keanekaragaman hayati 

PROGRAM Rehabilitasi hutan dan lahan  
KEGIATAN a. Penanaman pohon/Wanatani, 

b. Pembuatan bangunan sipil teknis 
OUTPUT • Tersedia sumber air bersih layak konsumsi, secara kuantitas dan kualitas 

• Terkelolanya lahan-hutan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan melalui aneka skema 
kegiatan Agroforestry 

• Terjaganya keanekaragaman hayati melalui penanaman bibit-tanaman unggulan lokal (TUL) dalam 
skema Agroforestry 

 
Tabel 3.  Program Penyelamatan Danau Prioritas untuk mendukung Pilar  Pembangunan Sosial 

PILAR  PEMBANGUNAN SOSIAL 
GOAL   1 dan 2 

1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 
2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian 

berkelanjutan 
PROGRAM Alih Usaha berbasis Agroforestry 
KEGIATAN a. Penanaman tanaman semusim-tahunan disertai budidaya ikan dengan pola bioflok/kolam terpal di 

daratan (Wanamina) 
b. Penanaman tanaman semusim-tahunan disertai budidaya ternak dengan pola kandang 

(Wanaternak) 
OUTPUT • Tersedianya sumber pangan alternatif untuk pemenuhan gizi melalui aneka kegiatan Agroforestry 

• Teralihkannya usaha-sumber nafkah nelayan KJA dari badan danau ke DTA danau melalui program 
alih usaha yang ramah lingkungan 

 
Tabel 4.  Program Penyelamatan Danau Prioritas untuk mendukung Pilar Pembangunan Ekonomi 

PILAR  PEMBANGUNAN EKONOMI 
GOAL 8 

8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif 
dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua (gambar alih usaha) 

PROGRAM Alih Usaha berbasis Agroforestry 
KEGIATAN Proses produksi mulai dari pembuatan, pemeliharaan, pemanenan hasil hingga pemasaran produk dari 

kegiatan Wanatani/Wanamina/Wanaternak berupa : 
a. Kayu-Buah-buahan, tanaman unggulan lokal, dan lain-lain 
b. Ikan dan benih 
c. Daging, telur, susu, anakan ternak 

OUTPUT • Terbangunnya unit-unit alih usaha yg ramah lingkungan di 15 DTA DP 
• Terciptanya pasar lokal yang kompetitif 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Upaya penyelamatan danau sebagai sumber air 
tawar dengan ragam manfaatnya bagi sendi kehidupan 
masyarakat, merupakan jalan panjang yang 
membutuhkan sinergitas para pihak. KLHK melalui 
Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat 
(PKPD)-Ditjen PDASRH bertanggungjawab memulihkan 
daerah tangkapan air yang menjadi catchmen area dari 
danau di bawahnya. Sayangnya, pemulihan DTA secara 
fisik (Lingkungan) tidak akan berarti banyak jika tidak 
didampingi program non fisik (Sosial-Ekonomi) yang 
secara nyata juga menjadi solusi untuk menyelesaikan 
sumber persoalan di badan danau.  

Optimalisasi program Alih Usaha dalam skala 
yang lebih besar dan dilakukan secara simultan-
berkesinambungan dapat menjadi jalan tengah untuk 
penyelamatan ekosistem danau, sekaligus menjadi jalan 
keluar bagi permasalahan sosial-ekonomi masyarakat 
sekitarnya. Keberadaan masyarakat yang 
menggantungkan hidupnya pada danau tidak bisa 
diabaikan bahkan disalahkan. Mereka yang sering 
dianggap sebagai sumber terjadinya permasalahan 
danau harus dirangkul dan dijadikan volunteer di tingkat 
tapak. Dengan demikian, upaya penyelamatan danau 
akan berjalan secara efektif dan tepat guna. 
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Tabel 2.  Program Penyelamatan Danau Prioritas untuk mendukung Pilar Pembangunan Lingkungan 
PILAR  PEMBANGUNAN LINGKUNGAN 
GOAL  6 dan 15 

6 Air Bersih dan Sanitasi layak 
15 Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola 

hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan 
kehilangan keanekaragaman hayati 

PROGRAM Rehabilitasi hutan dan lahan  
KEGIATAN a. Penanaman pohon/Wanatani, 

b. Pembuatan bangunan sipil teknis 
OUTPUT • Tersedia sumber air bersih layak konsumsi, secara kuantitas dan kualitas 

• Terkelolanya lahan-hutan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan melalui aneka skema 
kegiatan Agroforestry 

• Terjaganya keanekaragaman hayati melalui penanaman bibit-tanaman unggulan lokal (TUL) dalam 
skema Agroforestry 

 
Tabel 3.  Program Penyelamatan Danau Prioritas untuk mendukung Pilar  Pembangunan Sosial 

PILAR  PEMBANGUNAN SOSIAL 
GOAL   1 dan 2 

1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 
2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian 

berkelanjutan 
PROGRAM Alih Usaha berbasis Agroforestry 
KEGIATAN a. Penanaman tanaman semusim-tahunan disertai budidaya ikan dengan pola bioflok/kolam terpal di 

daratan (Wanamina) 
b. Penanaman tanaman semusim-tahunan disertai budidaya ternak dengan pola kandang 

(Wanaternak) 
OUTPUT • Tersedianya sumber pangan alternatif untuk pemenuhan gizi melalui aneka kegiatan Agroforestry 

• Teralihkannya usaha-sumber nafkah nelayan KJA dari badan danau ke DTA danau melalui program 
alih usaha yang ramah lingkungan 

 
Tabel 4.  Program Penyelamatan Danau Prioritas untuk mendukung Pilar Pembangunan Ekonomi 

PILAR  PEMBANGUNAN EKONOMI 
GOAL 8 

8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif 
dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua (gambar alih usaha) 

PROGRAM Alih Usaha berbasis Agroforestry 
KEGIATAN Proses produksi mulai dari pembuatan, pemeliharaan, pemanenan hasil hingga pemasaran produk dari 

kegiatan Wanatani/Wanamina/Wanaternak berupa : 
a. Kayu-Buah-buahan, tanaman unggulan lokal, dan lain-lain 
b. Ikan dan benih 
c. Daging, telur, susu, anakan ternak 

OUTPUT • Terbangunnya unit-unit alih usaha yg ramah lingkungan di 15 DTA DP 
• Terciptanya pasar lokal yang kompetitif 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Upaya penyelamatan danau sebagai sumber air 
tawar dengan ragam manfaatnya bagi sendi kehidupan 
masyarakat, merupakan jalan panjang yang 
membutuhkan sinergitas para pihak. KLHK melalui 
Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat 
(PKPD)-Ditjen PDASRH bertanggungjawab memulihkan 
daerah tangkapan air yang menjadi catchmen area dari 
danau di bawahnya. Sayangnya, pemulihan DTA secara 
fisik (Lingkungan) tidak akan berarti banyak jika tidak 
didampingi program non fisik (Sosial-Ekonomi) yang 
secara nyata juga menjadi solusi untuk menyelesaikan 
sumber persoalan di badan danau.  

Optimalisasi program Alih Usaha dalam skala 
yang lebih besar dan dilakukan secara simultan-
berkesinambungan dapat menjadi jalan tengah untuk 
penyelamatan ekosistem danau, sekaligus menjadi jalan 
keluar bagi permasalahan sosial-ekonomi masyarakat 
sekitarnya. Keberadaan masyarakat yang 
menggantungkan hidupnya pada danau tidak bisa 
diabaikan bahkan disalahkan. Mereka yang sering 
dianggap sebagai sumber terjadinya permasalahan 
danau harus dirangkul dan dijadikan volunteer di tingkat 
tapak. Dengan demikian, upaya penyelamatan danau 
akan berjalan secara efektif dan tepat guna. 
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Suara sepeda motor bersahutan saat kami menyusuri 
hutan lokasi penanaman kegiatan Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan (RHL) seluas 300 Ha di Nagari Lunang, 
Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. 
Beberapa kali sepeda motor yang kami tumpangi 
terpeleset dan nyaris jatuh karena medan yang licin. “Ibu 
tidak usah saja ikut, berbahaya”, begitu awalnya Pak Em 
Busri, seorang tokoh penggerak RHL di Nagari Lunang, 
membujuk saya untuk tidak ikut serta masuk ke dalam 
hutan bersama tim. Barangkali mereka belum terbiasa 
membawa tim dengan komposisi perempuan di dalamnya 
sehingga khawatir saya kenapa-kenapa. Saya kemudian 
meyakinkan beliau bahwa saya sudah terbiasa dengan 
tugas seperti ini. Akhirnya saya dicarikan pemotor yang 
dikenal ulung yang motornya sudah dimodifikasi untuk 
meminimalisir risiko jatuh. Pak Anto, begitu panggilan 
beliau dan sepanjang perjalanan kami berbincang 
tentang kegiatan RHL. Sebuah perbincangan yang 
membuat saya kagum dengan pemahaman beliau 
mengenai pengelolaan kehutanan oleh masyarakat 
meskipun beliau bukan termasuk jajaran pengurus 
kelompok. 
 
SEJARAH KELOMPOK TANI 
Sekembalinya kami dari lokasi penanaman, saya tidak 
sanggup menyembunyikan rasa penasaran bagaimana 
kiranya kelompok ini membangun pemahaman para 
anggota terhadap pengelolaan hutan. Setelah rehat 
sejenak, saya sengaja pindah ke tempat duduk di sebelah 
Pak Em dan bertanya tentang sejarah kelompok ini. Dari 
sinilah mengalir cerita yang menyentuh tentang 
pengalaman beliau mengelola hutan nagari.  
“Bagi saya kegiatan RHL yang dijalankan dengan sistem 
swakelola kelompok tani saat ini adalah perwujudan 
mimpi saya sejak puluhan tahun silam”, begitu beliau 
membuka percakapan. Pak Em adalah generasi 
reformasi yang pada tahun 1998 berjuang 
mempertahankan hutan mereka dari pengelolaan HPH 
yang saat itu berdampak buruk bagi hutan di Nagari 
Lunang dan tidak berkontribusi bagi kesejahteraan 
masyarakat. Hanya segelintir masyarakat yang dilibatkan 
dengan pekerjaan sebagai buruh harian lepas. Secara 
total terdapat sekitar 8.000 hektare Hutan di Kecamatan 
Lunang Silaut yang dikelola oleh perusahaan pemegang 
HPH. Dengan segala upaya, akhirnya para aktivis 
tersebut berhasil “mengusir” perusahaan pemegang HPH 
karena tidak sanggup memenuhi kewajiban yang telah 
diatur dalam perundang-undangan. Menurut Pak Em, 
masyarakat sejatinya ingin sekali mengelola sendiri hutan 
mereka untuk meningkatkan perekonomian dengan tetap 
mempertahankan prinsip kelestarian. Namun pada saat 
itu konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat masih 
belum mengemuka dan belum menjadi prioritas dalam 
pengelolaan kehutanan. 
Setelah hampir dua dekade, akhirnya mereka mengenal 
konsep perhutanan sosial lewat sebuah lembaga 
swadaya masyarakat yang kemudian bersedia 
memfasilitasi Nagari Lunang untuk mengajukan Hak 
Pengelolaan Hutan Nagari. Setelah serangkaian upaya, 
pada tahun 2018 terbitlah SK Hutan Nagari Lunang 
dengan areal seluas 3.233 Hektare. 

Pada saat yang bersamaan, timbul wacana untuk 
mendorong pengalokasian kegiatan RHL di areal 
Perhutanan Sosial. Hal ini dilatarbelakangi oleh 
keresahan terkait pengembangan Perhutanan Sosial 
yang lambat dikarenakan keterbatasan modal 
masyarakat dalam pengelolaannya. Wacana ini akhirnya 
dimuat dalam peraturan Menteri LHK nomor 
P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 yang 
mengizinkan kegiatan RHL dilaksanakan pada areal 
Perhutanan Sosial. Gayung bersambut, BPDASHL Agam 
Kuantan yang berkomitmen untuk melaksanakan RHL 
secara swakelola kelompok masyarakat memilih Nagari 
Lunang sebagai salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan 
RHL. 
 
REBOISASI POLA AGROFORESTRI DI AREAL 
PERHUTANAN SOSIAL 
Pembahasan mengenai RHL tidak akan terlepas dari 
tagline Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera. Hal ini 
dikarenakan kegiatan RHL, sebagaimana dimuat dalam 
peraturan P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, 
merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan 
dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya 
dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung 
sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Disinilah 
peran kegiatan RHL dalam upaya pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan Penanganan Perubahan 
Iklim dan mendukung ketersediaan Air Bersih. 
Kegiatan penanaman RHL yang dilaksanakan di dalam 
kawasan hutan dikenal dengan istilah reboisasi. Terdapat 
dua pola reboisasi yaitu pola intensif dan pola 
agroforestri. Pada pola intensif penanaman dilakukan 
sebanyak 625 batang/hektare sampai dengan 1.100 
batang/hektare, dengan jenis tanaman kayu kayuan 
dan/atau pohon HHBK berdasarkan analisis penutupan 
lahan melalui citra satelit/map drone atau pengecekan 
lapangan. Sementara pada pola agroforestri penanaman 
tanaman pokok dengan jenis tanaman kayu-kayuan 
dan/atau pohon HHBK paling sedikit 400 batang/hektare.  
Pada kegiatan RHL di Nagari Lunang, reboisasi pola 
agroforestri dipilih karena terdapat aktivitas pertanian 
masyarakat didalamnya sebagaimana yang tertera dalam 
petunjuk teknis RHL Nomor 
P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020. 
Masih merujuk kepada aturan tersebut, agroforestri 
adalah optimalisasi pemanfaatan lahan dengan sistem 
kombinasi tanaman berkayu, buah buahan, atau tanaman 
semusim sehingga terbentuk interaksi ekologis dan 
ekonomis di antara komponen penyusunnya. Reboisasi 
pola agroforestri yang dilaksanakan di Nagari Lunang 
diharapkan memberi kesempatan masyarakat untuk bisa 
menanam tanaman pangan dan pertanian disela-sela 
tanaman pohon. Hal ini merupakan bentuk dukungan 
dalam upaya pencapaian salah satu tujuan 
pembangunan berkelanjutan Tanpa Kelaparan (No 
Hunger). 
 
Disamping itu, reboisasi di areal perhutanan sosial di 
Nagari Lunang yang dilaksanakan secara swakelola 
kelompok masyarakat juga merupakan sebuah upaya 
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menuju tujuan pembangunan berkelanjutan Tanpa 
Kemiskinan (No Poor) dimana masyarakat dapat 
memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan ini. 
Sejatinya, pelaksanaan kegiatan RHL juga dapat 
dilaksanakan secara kontraktual oleh penyedia. Namun 
BPDASHL Agam Kuantan berkomitmen untuk 
melaksanakan seluruh kegiatan RHL secara swakelola 
kelompok masyarakat dengan harapan kegiatan ini akan 
seutuhnya memberi manfaat langsung pada masyarakat 
baik secara jangka pendek maupun jangka panjang 
disertai rasa tanggungjawab terhadap kelestarian hutan 
di sekitar mereka. Adapun dampak ekonomi jangka 
pendek yang diperoleh adalah dalam bentuk upah dan 
pengadaan barang yang dapat diusahakan sendiri oleh 
anggota kelompok. Pekerjaan seperti pembuatan bibit 
yang dilaksanakan secara swakelola memberikan 
manfaat ekonomi maksimal bagi kelompok dibandingkan 
pengadaan bibit melalui pihak ketiga. Sepanjang tahun 
2020 hingga 2021, untuk reboisasi di Nagari Lunang 
seluas 300 Ha yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja 
Tapak Kuwau telah terserap upah sejumlah 13.699 hari 
orang kerja (HOK) yang diberikan untuk berbagai item 
pekerjaan mulai dari pembibitan hingga penanaman. 
Sementara bahan yang dibeli langsung dari anggota 
kelompok tani seperti ajir, patok, bambu untuk naungan 
dan pondok/gubuk serta pupuk kompos dan sekam juga 
memberi manfaat ekonomi bagi para anggota.  
Tidak hanya laki-laki, kaum perempuan juga ikut terlibat 
aktif melakukan berbagai pekerjaan. Bahkan untuk 
pekerjaan tertentu pada tahap pembibitan seperti 
pengisian polybag dan penyapihan mayoritas dilakukan 
oleh perempuan. Hal ini menunjukkan kegiatan RHL juga 
mendorong Kesetaraan Gender dimana kaum 
perempuan juga dapat merasakan manfaat ekonomi dan 
meningkatkan kesejahteraan mereka.  
Disamping manfaat ekonomi jangka pendek, kegiatan 
RHL juga memberikan dampak ekonomi jangka panjang 
dari hasil tanaman dimana mayoritas pohon yang ditanam 
adalah tanaman HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) 
sehingga hasilnya diharapkan akan dapat dinikmati 
masyarakat dalam beberapa tahun kedepan. Dari total 
120.000 pohon yang ditanam oleh Kelompok Tapak 
Kuwau Nagari Lunang, sembilan puluh persennya adalah 
tanaman penghasil HHBK seperti pala, durian, petai dan 
jengkol. Komoditas ini sangat laris dipasaran bukan 
hanya di Provinsi Sumatera Barat melainkan hingga 
daerah lain bahkan menjadi komoditas ekspor ke luar 
negeri sebagaimana dikutip dari portal resmi Provinsi 
Sumatera Barat www.sumbarprov.go.id dimana pada 
tahun 2021 terdapat penambahan ekspor komoditas baru 
diantaranya durian, petai dan jengkol yang diekspor ke 
berbagai negara mulai dari Jepang, Prancis, Belanda 
hingga Amerika Serikat. 
 
KEMATANGAN KELEMBAGAAN KUNCI SUKSES 
RHL 
Pelaksanaan kegiatan reboisasi diawali dengan 
prakondisi lapangan yang bertujuan untuk 
mempersiapkan kegiatan agar dapat berjalan dengan 
baik sesuai dengan rencana dan mendapat dukungan 
dari masyarakat dan pihak-pihak terkait melalui kegiatan 
pengecekan calon lokasi RHL, sosialisasi, koordinasi, 
dan penyiapan kelembagaan masyarakat sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.105 Tahun 
2018 pasal 47 ayat 1 dan 2. Tahap ini merupakan salah 
satu kunci keberhasilan RHL dimana dengan 
pemahaman dan kesadaran yang tepat mengenai tujuan 
dan manfaat kegiatan ini partisipasi aktif masyarakat juga 
akan meningkat.  

Hal ini dikarenakan strategi pemberdayaan masyarakat 
merupakan upaya pengembangan partisipasi aktif dan 
meningkatkan prakarsa masyarakat dalam menentukan 
arah tujuan yang akan dicapai dalam lembaga yang 
dibentuk bersama oleh masyarakat, pengembangan 
masyarakat merupakan suatu gerakan untuk 
meningkatkan taraf hidup yang meliputi berbagai 
kegiatan pembangunan tingkat lokal baik yang dilakukan 
pemerintah dan nonpemerintah (Adi 2001). 
Menurut Syahyuti (2003), di dalam setiap kelembagaan 
terdapat dua bagian yang membangun kelembagaan. 
Kedua bagian tersebut adalah aspek-aspek 
kelembagaan dan aspek-aspek organisasi. Pembedaan 
dalam melihat kelembagaan melalui aspek kelembagaan 
dan aspek organisasi bertujuan agar dapat menganalisa 
kelembagaan tersebut secara mendalam. Aspek 
kelembagaan merupakan sisi dinamis yang lebih bersifat 
kultural dari suatu kelembagaan, sedangkan aspek 
keorganisasian merupakan sisi statisnya yang lebih 
bersifat struktural. Jika aspek kelembagaan fokus utama 
kajian adalah perilaku dengan inti kajiannya adalah nilai 
(value), aturan (rule), dan norma (norm), maka fokus 
utama dari aspek keorganisasian adalah struktur dengan 
inti kajiannya pada peran (roles). 
Nagari Lunang, khususnya kelompok Tapak Kuwau yang 
merupakan pelaksana kegiatan RHL, memiliki kekuatan 
dalam dua aspek tersebut. Secara historis, kelompok ini 
terdiri dari anggota dengan latar belakang kultural (suku 
dan daerah asal) yang beragam. Hal ini menjadikan 
mereka orang-orang yang tangguh, saling menginspirasi 
dan menguatkan. Mereka meyakini kerja keras, 
kebersamaan dan saling menghargai hak masing-masing 
adalah kunci untuk bertahan dalam keragaman. Anggota 
kelompok ini juga merupakan pembelajar yang gigih. Hal 
ini dibuktikan dengan kemampuan dan pemahaman 
mereka terhadap RHL mulai dari teknik penanaman 
hingga penguasaan teknologi. Mereka memahami 
bagaimana cara pembibitan dan perlakuan tanaman 
dengan baik bahkan menemukan beberapa teknik “baru” 
untuk menyesuaikan perlakuan tanaman dengan 
lingkungan sekitar. Begitupun dalam hal teknologi. 
Mereka memahami penggunaan aplikasi pemetaan 
sehingga proses penanaman dilakukan dengan 
menggunakan panduan titik kordinat yang sesuai dengan 
perencanaan sehingga berpengaruh terhadap ketepatan 
waktu dalam pelaksanaan kegiatan penanaman dan 
menghindari kesalahan dalam penempatan lokasi yang 
terkadang terjadi di lapangan.  
Dari segi organisasi, kelompok ini juga memiliki struktur 
dan peran yang jelas. Faktor kepemimpinan berjalan 
dengan baik dalam mengatur dan membagi peran setiap 
anggota. Manajemen keuangan yang jelas membuat 
kelompok ini dapat menghindari potensi konflik. Tindakan 
yang tegas terhadap anggota yang tidak disiplin dan 
melanggar aturan membuat kelompok ini dapat 
melanggengkan harmoni di lingkup internal.  
Semangat kelompok Tapak Kuwau dalam melaksanakan 
kegiatan RHL patut diacungi jempol. Bagi mereka, 
kegiatan ini memiliki efek domino dimana semangat 
masyarakat untuk terus belajar mengenai pengelolaan 
hutan secara produktif dan bertanggungjawab semakin 
meluas. Secara swadaya mereka melakukan studi 
banding ke berbagai tempat untuk menggali ilmu mulai 
dari teknik budidaya hingga pengolahan hasil tanaman. 
Ilmu yang diperoleh kemudian mereka bagikan kepada 
anggota kelompok dan masyarakat sekitar. Bahkan 
beberapa pengurus dan anggota kelompok tani lain di 
sekitar daerah tersebut juga datang berkunjung dan 
belajar banyak hal dari Kelompok Tapak Kuwau. 
 



237Pengelolaan Das dan Rehabilitasi Hutan

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

menuju tujuan pembangunan berkelanjutan Tanpa 
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PENUTUP 
Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dalam kawasan hutan 
yang dikenal dengan istilah reboisasi memiliki potensi 
yang menjanjikan dalam upaya mendukung tujuan 
pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pola agroforestri 
bisa menjadi unggulan untuk memperoleh dua manfaat 
sekaligus yaitu manfaat lingkungan dengan 
meningkatnya tutupan lahan dan mengurangi lahan kritis 

serta manfaat ekonomi berupa penghasilan yang 
diperoleh masyarakat dari hasil tanaman. Namun, 
kegiatan ini akan memperoleh hasil maksimal jika diikuti 
dengan upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat 
dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan pelestarian 
lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat 
tercapai. 
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Danang Oktaviantoro 
 
 

Pulau Papagarang merupakan salah satu pulau 
yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi 
Nusa Tenggara Timur. Pulau Papagarang juga 
merupakan salah satu pulau yang masuk di dalam 
Kawasan Taman Nasional Komodo. Nama Pulau 
Papagarang masih sangat asing bagi kebanyakan orang, 
dibandingkan ketika mendengar Pulau Padar atau Pulau 
Rinca. Bukan tanpa sebab,  Pulau Papagarang memang 
tidak banyak menawarkan daya tarik wisata seperti Pulau 
Padar atau Pulau Rinca. 

 

 
Gambar 1. Gambaran Lokasi Pulau Papagarang dari 

Citra Satelit Google Earth 
 

Luas Pulau papagarang kurang lebih hanya 205 
hektar dengan Kondisi topografi berbukit, dan kondisi 
tanah yang gersang serta tandus. Menurut Ambi, dkk 
(2020) Curah hujan di Stasiun Labuan Bajo ditinjau 
secara rata-rata selama 21 tahun (1998-2018) berkisar 
antara 16 mm sampai 242 mm, dimana curah hujan 
tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 242 mm, dan 
curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 
16 mm. Berdasarkan Ambi, dkk (2020) curah hujan rata-
rata bulanan di Labuan Bajo, menurut klasifikasi iklim 
Schmidt Ferguson masuk ke tipe E atau agak kering. 
Sehingga satu-satunya jalan adalah menjadikan laut 
sebagai kiblat mata pencaharian masyarakat 
Papagarang. Tanah dan bukit yang berada di halaman 
belakang rumah mereka tidaklah memiliki harapan untuk 
dijadikan tumpuan hidup. Selain itu sebagian besar 
masyarakat di Papagarang adalah Suku Bajo, yang mana 
laut adalah bagian dari hidup mereka. 

 

 
Gambar 2. Potret Pulau Papagarang melalui citra satelit 

Google Earth 
 

Masyarakat Papagarang tak akan mungkin 
berpikir untuk bercocok tanam, karena dalam 
memperoleh air bersih saja butuh perjuangan berat. Air 
bersih harus dikirim dari Labuan Bajo yang jaraknya 12 
mil laut dan perlu waktu tempuh 3 – 4 jam melintasi laut. 
Ketika air sudah sampai di Pulau Papagarang, 

masyarakat harus membeli air bersih kepada pemilik 
kapal dengan harga yang tidak murah.  

Pada tahun 2018 silam, Balai Taman Nasional 
Komodo mengusulkan kepada Balai Pengelolaan DAS 
dan Hutan Lindung Benain Noelmina untuk melakukan 
kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Pulau 
Papagarang. Selain memiliki manfaat untuk 
meningkatkan tutupan lahan berhutan dan memulihkan 
lahan kritis, harapannya kegiatan ini juga dapat 
meningkatkan perekonomian masyarakat karena terlibat 
langsung sebagai tenaga kerja. 

Usulan tidak lantas langsung disetujui, perlu 
verifikasi lapangan dan perencanaan yang matang agar 
kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Tahap awal, 
dilaksanakan survey atau groundcheck untuk 
memastikan apakah di lokasi tersebut layak atau tidak 
untuk dilaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. 
Dalam survey lapangan dipastikan  bahwa di lokasi 
tersebut masuk ke dalam kawasan hutan, lokasi clean 
and clear (tidak ada penolakan dari masyarakat sekitar).  

Pada tahap survey lapangan dikumpulkan pula 
data-data pendukung untuk penyusunan rancangan 
teknis, diantaranya data biofisik dan data sosial ekonomi. 
Termasuk melakukan inventarisasi tegakan awal pada 
lokasi tersebut. Informasi jenis tegakan awal yang ada, 
memudahkan perencana dalam menentukan jenis 
tanaman yang ingin ditanam pada wilayah tersebut. 
Singkatnya lihatlah jenis tanaman yang sudah ada di 
lokasi tersebut, agar jenis yang ditanam nantinya cocok 
dan mudah beradaptasi. 

Pulau Papagarang merupakan kawasan 
konservasi, apabila mengintroduksi jenis asing ke lokasi 
tersebut dikhawatirkan dapat berkompetisi dengan 
spesies lokal/asli dan mengambil alih lingkungan 
barunya. Di pulau Papagarang, tumbuhan lokal yang 
mendominasi adalah Kedondong Hutan (Spondias 
pinnata). Kedondong hutan tumbuh baik di tanah yang 
tandus dengan curah hujan yang minim. Sehingga dalam 
perencanaan, jenis yang direkomendasikan untuk 
ditanam di pulau Papagarang adalah kedondong hutan. 

Menyusun perencanaan (rancangan teknis) 
tidaklah mudah. Perlu memperhitungkan apa saja 
kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang 
keberhasilan. Terlebih lagi dengan kondisi yang remote 
ini, perlunya memperhitungkan biaya transportasi atau 
mobilisasi dari Labuan Bajo ke Pulau Papagarang. Sebab 
seluruh komponen bahan akan didatangkan dari Labuan 
Bajo. 

 

 
Gambar 3. Dari dermaga Pulau Papagarang nampak 

bukit-bukit yang tandus dan gersang 
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Gambar 3. Dari dermaga Pulau Papagarang nampak 
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Pada tahun 2019 dimulailah pekerjaan rehabilitasi 

hutan dan lahan di pulau Papagarang dengan luas areal 
penanaman 75 hektar. Tahap pertama dilakukan 
penyiapan lahan, penggalian lubang tanam, dan 
menetralisir tingkat keasaman tanah dengan 
menggunakan kapur dolomit. Tidak mudah bagi pekerja 
melangkahkan kaki di bukit Pulau Papagarang ini. Selain 
cukup terjal, kondisi tanah yang didominasi bebatuan 
cadas ini mudah lepas. Apabila salah melangkah sedikit 
saja, dipastikan pekerja bisa jatuh dan terguling ke kaki 
bukit. 

 

 
Gambar 4. Kondisi tanah di Pulau Papagarang yang 

didominasi batu 
 

Dengan bermodalkan linggis dan sarung tangan, 
tiap harinya pekerja menggali tanah tandus dan berbatu 
untuk membuat lubang tanam. Pembuatan lubang tanam 
hanya bisa menggunakan linggis, apabila menggunakan 
cangkul dijamin tidak akan mampu. Berdasarkan 
keterangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Pulau 
Papagarang, Agus Subarnas, S.P, M.Si, 1 orang pekerja 
hanya mampu membuat lubang tanam maksimal 25 
lubang per harinya. Bisa dibayangkan betapa ekstrimnya 
kondisi tanah di Papagarang.  

 

 
Gambar 5. Seorang pekerja menggunakan linggis dan 

sarung tangan untuk menggali lubang tanam 
 

Lubang tanam yang dibuat diberikan perlakuan, 
yaitu pemberian campuran antara kapur dolomit dan 
pupuk kompos. Kapur dolomit berfungsi untuk 
menetralkan tanah yang asam, sementara pupuk kompos 
berfungsi untuk menyediakan unsur hara yang 
dibutuhkan tanaman. Tak cukup sampai di situ, nantinya 
diaplikasikan pula hidrogel untuk menunjang 
keberhasilan penanaman. Menurut Adi (2012), hidrogel 
merupakan suatu produk teknologi polimer yang 
mempunyai struktur tiga dimensi yang mampu menyerap 
atau melepas air berdasarkan stimulan eksternal. 
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aplikasi 
hidrogel di bidang pertanian mampu meningkatkan 
efisiensi penggunaan air irigasi dan mengurangi tingkat 

erosi secara signifikan. Harapannya ketika musim 
kemarau tiba, akar tanaman masih dapat memperoleh air 
yang tersimpan di dalam hidrogel karena hidrogel bersifat 
menyimpan dan melepas air. Menyimpan air saat musim 
hujan, dan melepas air saat musim kemarau. 

Bibit kedondong hutan yang digunakan untuk 
penanaman menggunakan spesifikasi yang khusus. 
Pada umumnya kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
menggunakan bibit dengan tinggi minimal 30 cm, di 
Papagarang bibit yang digunakan adalah stek batang 
dengan panjang 1,5 meter. Jumlah kebutuhan bibit 
kedondong hutan untuk penanaman tahun pertama (P0) 
sebanyak 82.500 batang, penyulaman pada 
pemeliharaan tahun pertama (P1) sebanyak 16.500 
batang, dan penyulaman pada pemeliharaan tahun 
kedua (P2) sebanyak 8.250 batang. 

 

 
Gambar 6. Kondisi stek batang kedondong hutan yang 

siap didistribusikan 
 

Bukan tanpa kendala, menurut Agus Subarnas 
S.P., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen 
menyampaikan bahwa kendala terbesar adalah pola 
distribusi bahan maupun bibit. Semua kebutuhan harus 
didatangkan dari luar pulau. Pertama  barang-barang 
diangkut ke Pelabuhan di Labuan Bajo, kemudian 
diangkut ke dalam perahu. Perahu berlayar sejauh 12 mil 
laut menuju Pulau Papagarang. Ketika sudah sampai di 
dermaga Pulau Papagarang, semua barang-barang 
harus diangkut menuju lokasi kegiatan sejauh 700 m 
sampai 1 km. Semua harus dilakukan secara manual 
menggunakan tenaga manusia, karena tidak tersedia 
jalan menuju lokasi penanaman. Ditambah lagi jalan yang 
menanjak, karena lokasi penanaman berada di atas bukit, 
lengkap sudah penderitaan pekerja yang bertugas 
mengangkut bahan-bahan. 

 

 
Gambar 7. Proses distribusi bahan menggunakan 

perahu dari Labuan Bajo menuju Pulau Papagarang 
 

Kendala lain menurut Agus Subarnas, adalah 
keberadaan ternak kambing milik masyarakat. Ternak 
dilepasliarkan untuk mencari makan sendiri, tanpa diikat 
atau dimasukkan ke dalam kandang. Awalnya lokasi 
penanaman dipagari menggunakan kawat berduri 
sebanyak 3 lapis, namun kambing masih tetap bisa 
masuk. Akhirnya dilakukan improvisasi yaitu pagar kawat 
berduri dilapisi dengan jaring paranet, agar lokasi tanam 
aman dari gangguan ternak. 
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Untuk mendapatkan keberhasilan penanaman 
tidak langsung diperoleh begitu saja. Banyak dilakukan 
trial and error dalam berjalannya proses rehabilitasi hutan 
dan lahan di Pulau Papagarang. Salah satunya adalah 
penggunaan stek batang Kedondong Hutan. “Di 
Papagarang, tidak langsung mendapatkan keberhasilan, 
sebaliknya harus diawali dahulu dengan kegagalan. 
Awalnya menggunakan stek batang dengan dimensi 
yang lebih kecil yaitu kurang dari 1 meter, namun 
keberhasilan tumbuh tanaman sangat rendah, akhirnya 
diputuskan untuk menggunakan stek batang dengan 
dimensi panjang  1,5 meter” ujar Agus Subarnas. 

 

 
Gambar 8. Before dan After Kegiatan RHL di Pulau 

Papagarang 
 

Tahun 2021 ini, pekerjaan rehabilitasi hutan dan 
lahan di Pulau Papagarang memasuki tahun ketiga atau 
pemeliharaan tahun kedua (P2). Secara keseluruhan, 
mulai dari penanaman tahun pertama (P0) sampai 
pemeliharaan tahun pertama (P1), keberhasilan tumbuh 
tanaman di atas 90%. Angka tersebut dapat dinyatakan 
bahwa kegiatan tersebut berhasil berdasarkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 
P.105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, 
serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 

 

 
Gambar 9. Pembuatan petak ukur untuk mengetahui 
persen tumbuh tanaman, saat proses audit oleh Itjen 

KLHK 
 

Buah dari perjuangan dan kerja keras mulai 
menampakkan hasilnya. Dahulu, rumput saja enggan 
untuk tumbuh di pulau ini, sekarang sejauh mata 
memandang dan kaki melangkah, bukit di Pulau 

Papagarang berubah menjadi hamparan hijau 
pepohonan kedondong hutan. Meningkatnya tutupan 
lahan berhutan dan pulihnya lahan yang dulunya kritis 
merupakan salah satu goals yang tercapai dalam 
Sustainable Development Goals (SDGs). 

Perlu diingat, pohon kedondong hutan yang sudah 
ditanam sifatnya adalah tumbuhan pionir. Tumbuhan 
pionir ini memiliki manfaat untuk memperbaiki kondisi 
tanah (meningkatkan kapasitas infiltrasi), tata air, dan 
menciptakan iklim mikro. Setelah kondisi tanah menjadi 
lebih baik dan iklim mikro tercipta, maka flora dan fauna 
lain dapat mengawali kehidupannya di Pulau Papagarang 
ini. Dengan kata lain, ke depan masyarakat dimungkinkan 
untuk menanam jenis pohon lain atau bahkan tanaman 
semusim untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan 
kesejahteraan. 

 

 
Gambar 10. Sejauh mata memandang, sekarang Pulau 

Papagarang menjadi lebih hijau 
 

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Pulau 
Papagarang tidak hanya meningkatkan tutupan lahan 
berhutan, namun berpengaruh terhadap sumur/sumber 
mata air masyarakat. Sumur masyarakat yang dulu airnya 
asin, sekarang mulai terasa tawar berkat adanya puluhan 
ribu batang tanaman kedondong hutan yang tertanam di 
atas bukit. Secara logika ini sangat dimungkinkan. 
Dahulu, ketika bukit Papagarang masih gersang belum 
ada pepohonan, air hujan langsung mengalir ke laut 
menjadi run-off. Namun sekarang dengan adanya 
pepohonan, terdapat aktivitas akar yang sudah 
menembus tanah sehingga meningkatkan kapasitas 
infiltrasi tanah. Air hujan tidak langsung mengalir ke laut 
namun meresap ke dalam tanah. 

Dalam Workshop Pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai dan Hutan Lindung untuk Mendukung 
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang diselenggarakan 
oleh Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 
pada 29 September 2021, Kepala BPDASHL Benain 
Noelmina, Bambang H. Joewono, S.Hut., M.Sc 
menyampaikan bahwa, target awal Rehabilitasi Hutan 
dan Lahan (RHL) di Pulau Papagarang adalah untuk 
“menghijaukan” Papagarang yang tadinya gersang agar 
lebih sejuk. Namun ternyata dalam berjalannya waktu 
mendapatkan manfaat yang tidak terduga yaitu 
munculnya mata air baru dan berubahnya mata air yang 
sebelumnya asin menjadi lebih tawar. 

Penutupan tanah dengan vegetasi dapat 
meningkatkan laju infiltrasi suatu lahan, perbedaan 
kapasitas infiltrasi pada berbagai penggunaan lahan 
menunjukkan bahwa faktor vegetasi memiliki peran besar 
dalam menentukan kapasitas infiltrasi. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa kapasitas infiltrasi pada tanah 
bervegetasi akan cenderung lebih tinggi dibanding tanah 
yang tidak bervegetasi (Arsyad, 2006).  
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Untuk mendapatkan keberhasilan penanaman 
tidak langsung diperoleh begitu saja. Banyak dilakukan 
trial and error dalam berjalannya proses rehabilitasi hutan 
dan lahan di Pulau Papagarang. Salah satunya adalah 
penggunaan stek batang Kedondong Hutan. “Di 
Papagarang, tidak langsung mendapatkan keberhasilan, 
sebaliknya harus diawali dahulu dengan kegagalan. 
Awalnya menggunakan stek batang dengan dimensi 
yang lebih kecil yaitu kurang dari 1 meter, namun 
keberhasilan tumbuh tanaman sangat rendah, akhirnya 
diputuskan untuk menggunakan stek batang dengan 
dimensi panjang  1,5 meter” ujar Agus Subarnas. 

 

 
Gambar 8. Before dan After Kegiatan RHL di Pulau 

Papagarang 
 

Tahun 2021 ini, pekerjaan rehabilitasi hutan dan 
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P.105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, 
serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 

 

 
Gambar 9. Pembuatan petak ukur untuk mengetahui 
persen tumbuh tanaman, saat proses audit oleh Itjen 

KLHK 
 

Buah dari perjuangan dan kerja keras mulai 
menampakkan hasilnya. Dahulu, rumput saja enggan 
untuk tumbuh di pulau ini, sekarang sejauh mata 
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pionir ini memiliki manfaat untuk memperbaiki kondisi 
tanah (meningkatkan kapasitas infiltrasi), tata air, dan 
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Gambar 10. Sejauh mata memandang, sekarang Pulau 

Papagarang menjadi lebih hijau 
 

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Pulau 
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meningkatkan laju infiltrasi suatu lahan, perbedaan 
kapasitas infiltrasi pada berbagai penggunaan lahan 
menunjukkan bahwa faktor vegetasi memiliki peran besar 
dalam menentukan kapasitas infiltrasi. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa kapasitas infiltrasi pada tanah 
bervegetasi akan cenderung lebih tinggi dibanding tanah 
yang tidak bervegetasi (Arsyad, 2006).  

 
Gambar 11. Hamparan kedondong hutan untuk 

memulihkan lahan kritis, salah satu kontribusi nyata 
pada goals 15 SDGs yaitu menjaga ekosistem daratan 

 
Sederhananya, dahulu sebelum adanya kegiatan 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan, air hujan jatuh dan 
langsung mengalir menjadi run-off, sekarang setelah 
adanya puluhan ribu batang kedondong hutan, air lebih 
mudah meresap ke dalam tanah sehingga bisa mengisi 

sumur-sumur masyarakat. Hal ini yang mengakibatkan 
berubahnya rasa air sumur masyarakat yang tadinya asin 
menjadi lebih tawar. Di masa yang akan datang, bukan 
tidak mungkin masyarakat dapat memenuhi kebutuhan 
airnya sendiri dari Pulau Papagarang ini tanpa harus 
mengandalkan kiriman air dari Labuan Bajo. Yang 
terpenting adalah masyarakat tidak perlu membayar 
mahal hanya untuk membeli air bersih. 

Munculnya mata air baru dan berubahnya sumur 
masyarakat menjadi tawar dapat ditarik kesimpulan 
bahwa keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan 
di Pulau Papagarang memiliki kontribusi nyata terhadap 
goals 6 (enam) pada Sustainable Development Goals 
(SDGS)  / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu Air 
Bersih dan Sanitasi Layak. 

Merehabilitasi lahan kritis di Pulau Papagarang 
dengan cara meningkatkan penutupan lahan berhutan, 
menjadikan Pulau Papagarang yang dulunya tandus dan 
gersang sekarang berubah menjadi hijau dan sejuk. Hal 
ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan rehabilitasi hutan 
dan lahan di Pulau Papagarang memiliki kontribusi nyata 
terhadap goals 15 yaitu Menjaga Ekosistem Daratan. 
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KENALAN YUK DENGAN “TABULAMPOT”, “TAPOLAMPOT” DAN “TABALAMPOT” 
 
 

Nur A'ida 
 
 

Pohon merupakan tumbuhan dengan kegunaan yang 
sangat luar biasa. Coba saja kita bayangkan, pohon 
memberikan banyak manfaat bagi kehidupan makhluk 
hidup, mulai dari oksigen, air, bahan makanan hingga 
dijadikan bahan pembuatan rumah. Sebagai seorang 
rimbawan sangat ganjil rasanya kalau tidak pernah 
menanam pohon. Pohon sudah seharusnya sesuatu 
yang “wajib” ditanam oleh seorang rimbawan. Namun 
seberapa banyak yang telah ditanam dan berhasil 
tumbuh menghijaukan bumi ini ? apakah pohon akan 
tumbuh dengan sendiri tanpa dirawat ? Agar tumbuh 
subur, berakar kuat, berdaun rimbun, dan berbuah lebat, 
pohon tersebut harus dirawat dengan baik. 
Dimasa pandemi ini, kita melihat atau bahkan ikut trend 
menanam tanaman hias sebut saja aglonema, janda 
bolong, lidah mertua yang harganya selangit. Namun 
Pernahkah terpikirkan untuk menggantikan tanaman hias 
tersebut dengan menanam pohon? Mungkin sebagian 
dari kita akan berpikir menanam pohon butuh lahan yang 
luas, lebih sulit dirawat, lama tumbuh dan kurang menarik. 
Balai Perbenihan tanaman Hutan wilayah II saat ini 
mengembangkan model menanam pohon untuk lahan 
terbatas, awalnya metode ini dibuat karena banyaknya 
masalah di lokasi demoplot diantaranya kebakaran lahan 
pada musim kemarau, konflik lahan dengan masyarakat, 
ternak yang memasuki areal demoplot dan kekeringan 
karena musim kemarau. Hal ini berdampak pada 
pertumbuhan tanaman. Nah muncullah ide bagaimana 
membuat tanaman di lokasi persemaian permanen Gowa 
yang arealnya terbatas maka tercetuslah ide tabulampot, 
tapolampot, dan tabalampot. KEgiatan ini selain 
bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada dilokasi 
demoplot, ide pembuatan tanaman ini juga bertujuan 
sebagai bahan produksi bibit produktif, konservasi 
sumber daya genetik (edukasi, dan koleksi), kebun 
pangkas dan indoor seed orchard. Hal ini diharapkan para 
pengunjung dan pemohon bibit yang datang ke 
persemaian permanen Gowa dapat diperkenalkan 
keragaman jenis yang kita miliki dan saat ini menanam 
dalam pot menjadi trend penghijauan lingkungan dikota 
besar untuk memanfaatkan lahan yang terbatas. 
 
APA SIH ITU TABULAMPOT, TAPOLAMPOT, 
DAN TABALAMPOT? 
Tabulampot merupakan suatu istilah dari tanaman buah 
dalam pot. Metode budidaya tanaman di lahan sempit 
yang lebih mengoptimalkan penggunaan pot dan 
tanaman buah-buahan dalam pelaksanaannya. Budidaya 
tabulampot banyak disukai karena memiliki beberapa 
kelebihan diantaranya pemanfaatan lahan pekarangan 
atau halaman yang sempit, berfungsi sebagai tanaman 
hias, mudah dipindah-pindah tanpa merusak tanaman 
dan dapat diatur masa berbunga dan berbuahnya (Dewi 
& Nugroho, 2011; Wiguna & Ekadewi, 2016). Budidaya 
tabulampot juga dapat dijadikan sebagai sumber 
pendapatan. Selain dijual dalam bentuk tanaman dalam 
pot, tanaman buah juga dapat disewakan di perkantoran-
perkantoran sebagai tanaman hias (Nafi’ah & Royani, 
2018). 
Tahun 2020 tepatnya dibulan Juni BPTH Wilayah II mulai 
merintis membuat tanaman tabulampot yang terdiri dari 
jenis Mangga, Alfokat, durian, lengkeng, Tin, Nangka, 

Bidara, Sukun, Jambu, jeruk, dan sawo, sebanyak 243 
batang. Tabulampot ini nantinya akan diamati 
pertumbuhan, kecepatan berbuah, jumlah buah, rasa 
buah, ketebalan daging buah yang nantikan akan didaftar 
ke Perkebunan sebagi sumber entrees dan perlindungan 
varietas unggul. Dari beberapa koleksi tabulampot 
tersebut tidak membutuhkan waktu setahun sudah mulai 
berbuah. Jenis yang kurang dari setahun sudah berbuah 
adalah Lengkeng, Tin, jeruk dan jambu. 
 

 
Gambar 1. Koleksi tabulampot 
 
Mengadopsi istilah tabulampot, BPTH Wil. II menanam 
pohon dalam pot dan diberi istilah Tapolampot (tanam 
pohon dalam pot), metode pembuatannya sama dengan 
tabulampot, yang membedakan adalah tanamannya, 
kalau tabulampot menggunakan tanaman penghasil buah 
yang diperbanyak secara vegetative sedangkan 
tapolampot dari tanaman kayu yang diperbanyak secara 
generatif. Koleksi tapolampot terdiri dari jenis endemik 
Sulawesi dan koleksi tanaman yang bernilai ekonomis 
diantaranya Eboni, Tinapu, pala, enau, pulai, macadamia, 
cendana, dan banyak lagi koleksi lainnya dan kurang 
lebih 305 pot telah dibuat. Tapolampot ini dapat dikatakan 
sebagai arboretum mini/kebun koleksi dengan 
menggunakan pot sebagai wadah tanam sehingga 
masyarakat atau mahasiswa/pelajar dapat mengenal 
lebih banyak keragaman jenis yang ada di Indonesia 
khusus nya di wilayah kerja BPTH Wilayah II. 
 

 
Gambar 2. Koleksi Tapolampot 
 
Tabalampot sendiri merupakan istilah untuk menanam 
bambu dalam pot. Metode pembuatannya serupa dengan 
tabulampot dan tapolampot hanya tanamannya diganti 
Bambu. Terdapat kurang lebih 20 jenis bambu yang telah 
dikoleksi oleh BPTH Wil.II dan saat ini telah di perbanyak 
menjadi 110 pot. Jenis yang dikoleksi diantaranya bambu 
petung, hitam, tekstil, putih, tongkat buddha, ao’ riri, Haur 
hejo, balku, dll. Tanaman bambu dikoleksi di pot dengan 
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Gambar 2. Koleksi Tapolampot 
 
Tabalampot sendiri merupakan istilah untuk menanam 
bambu dalam pot. Metode pembuatannya serupa dengan 
tabulampot dan tapolampot hanya tanamannya diganti 
Bambu. Terdapat kurang lebih 20 jenis bambu yang telah 
dikoleksi oleh BPTH Wil.II dan saat ini telah di perbanyak 
menjadi 110 pot. Jenis yang dikoleksi diantaranya bambu 
petung, hitam, tekstil, putih, tongkat buddha, ao’ riri, Haur 
hejo, balku, dll. Tanaman bambu dikoleksi di pot dengan 

tujuan edukasi ke masyarakat dan sebagai sumber bahan 
stek/ perbanyakan bambu dengan cara stek batang. 
 

 
Gambar 3. Koleksi Tabalampot 
 
Bagaimana cara membuat tanaman dalam Pot ? 
Pot yang dimaksud wadah tanam dengan menggunakan 
planterbag. Planterbag merupakan tempat atau wadah 
tanam untuk membudidayakan tanaman, yang fungsinya 
hampir sama dengan pot kayu, pot keramik dan pot 
plastik untuk menanam tanaman. Mempunyai bentuk 
menyerupai karung yang bisa dilipat. Planter bag dibuat 
dari berbahan kain Polyethilene yang mempunyai kualitas 
tinggi, dijahit dengan handle (tali pegangan) dan hole 
(lubang) pada bagian bottom (bawah) dan sisi-sisinya. 
Planter bag tersedia berbagai model dan ukuran yang 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu adanya 
handle serta bahan yang kuat memudahkan dalam 
penanganan, baik menggeser, memindahkan ataupun 
mengangkut. 
Dikutip dari kompasiana.com, berikut adalah beberapa 
keunggulan planter bag, jika dibanding dengan wadah 
tanaman lainnya seperti pot plastik, pot kayu maupun pot 
keramik, sebagai berikut : 
1. Daya tahan atau umur penggunaan planter bag 

lebih lama, bahkan untuk tanaman tertentu ada 
yang mencapai lebih 10 tahun. 

2. Memiliki sirkulasi udara yang cukup, sehingga 
tanaman didalam wadah tersebut mudah dan lebih 
cepat tumbuh. 

3. Tersedia dalam beberapa model dan ukuran, 
pengguna wadah tanaman dapat menyesuaikan 
model maupun ukuran planter bag sesuai dengan 
tanaman yang ditanam maupun usai tanaman 
tersebut. 

4. Dapat dilipat, sebelum digunakan planterbag dapat 
dilipat sehingga tidak memakan tempat 
penyimpanan yang luas dibanding dengan wadah 
tanaman dari pot plastik, pot kayu maupun pot 
keramik yang memerlukan tempat yang luas,jika pot 
tersebut banyak. 

5. Planter bag yang dibuat dengan bahan Polyethilene 
teksture, terasa lembut tetapi juga kuat terhadap 
cuaca apapun karena kualitas bahan yang premium 
dilapisi Ultra Violet. 

6. Lebih hemat pupuk, dengan wadah dan sirkulasi 
yang baik. Maka tanaman akan lebih mudah 
menyerap pupuk yang diberikan sehingga pupuk 
akan menjadi lebih hemat, karena akan diserap oleh 
tanaman dan tidak terbuang percuma. 

 
Bagaimana tahapan pembuatannya ? 
Sebelum membuat tanaman dalam planterbag perlu 
disiapkan media tanam yang terdiri dari tanah, kompos, 
arang sekam, sekam mentah dan arang kayu. 
Tahap pertama arang kayu dimasukkan ke planterbag 
setinggi 15 cm yang bertujuan untuk filtrasi drainase. 
Kemudian campurkan tanah yang sudah diayak, kompos, 
arang sekam dan sekam dengan komposisi 1:1:1:1 

Komposisi media tanam merupakan faktor penting dalam 
budidaya tabulampot. Hal ini disebabkan karena jumlah 
media tanam dalam pot dibatasi oleh volume pot 
(Butarbutar, 2016). Selain itu, media tanam yang baik 
harus bisa melewatkan kelebihan air tetapi tetap dapat 
menyimpan air dalam jumlah yang cukup untuk 
perkembangan akar tanaman. 
Tahap Kedua penanaman, untuk tanaman buah, bibit 
yang digunakan berasal dari perbanyakan vegetatif, 
yaitu okulasi, dan sudah berumur satu tahun. Bibit 
yang berasal dari perbanyakan vegetatif dan sudah 
cukup umur mempunyai beberapa kelebihan, antara lain 
lebih cepat berbuah dibanding bibit yang berasal dari biji 
(Rianawati, 2017). Masukkan tanaman ke dalam 
planterbag kemudian disiram. 
Tahap ketiga Pemeliharaan. 

a. Penyiraman, untuk memastikan tanaman diplanterbag 
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pompa air, pompa akan mengalirkan larutan nutrisi ke alat 
khusus yang akan meneteskan larutan nutrisi ke bagian 
dasar dari masing-masing tanaman.dengan dibantu alat 
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menerus sesuai kebutuhan tanaman (Safarinto, 2016). 
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b. Pemupukan. Media tabulampot memiliki cadangan nutrisi 
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c. Pemangkasan, Tujuan untuk membentuk tajuk baru dan 
mengatur postur tanaman agar sinar matahari bisa 
menembus semua bagian tanaman serta untuk tujuan 
estetika. 

d. Pengendalian hama. Dilakukan sejak pemilihan bibit. bibit 
biasanya memiliki ketahanan terhadap penyakit atau 
hama tertentu. Kebersihan media tanam dan lokasi 
tumbuh merupakan tindakan pencegahan yang utama 
dari serangan hama dan penyakit. namun jika tanaman 
sudah terkena hama atau penyakit maka ada baiknya 
memberikan pestisida organik atau anorganik . 

e. Pergantian media tanam dan pot (repotting), akar 
tanaman yang tumbuh tak terkontrol pada wadah tanam 
akan membuat media tanam mudah padat sehingga 
mengganggu sirkulasi air dan udara didalam wadah 
sehingga perlu dilakukan penggantian media. 
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Gambar 4. Alat drip irrigation system, pengukuran pH 
tanah, kegiatan pengisian planter bag dan pemeliharaan 
tanaman 
 
Menanam tanaman dengan planterbag dapat menjadi 
solusi baik bagi rimbawan maupun masyarakat dengan 
pekarangan yang sempit atau terbatas. Hal ini 
dikarenakan teknik budidayanya sangat mudah dan 
praktis, yaitu hanya dengan menyiapkan bibit yang tepat 

dan unggul, media tanam, dan pot yang ukurannya sesuai 
dengan jenis tanaman. Mari membangun pola pikir baru 
bahwa menanam pohon tidak mesti menunggu lahan 
yang luas, dengan lahan yang sempit kita dapat 
mengambil bagian dalam upaya menghijaukan bumi atau 
bahkan mengkonservasi beberapa jenis dari kekayaaan 
keragamaan jenis yang kita miliki. Mengapa tidak 
mengganti sebagian tanaman hias kita baik di rumah, di 
halaman kantor dengan pohon yang menjadi ciri khas di 
wilayah kerja kita masing-masing. Bayangkan Jika 1 
orang pegawai merawat 1 tanaman di planter bag maka 
ada berapa oksigen yang telah kita sumbangkan untuk 
kehidupan ini, dan berapa banyak pohon yang telah kita 
lestarikan. Mari kita tanam pohon-pohon di lingkungan 
kita, dan jangan lupa merawatnya. 
"Pohon menghembuskan napas untuk kita agar bisa 
menghirupnya dan tetap hidup. Bisakah kita melupakan 
itu? Marilah kita mencintai pohon dengan setiap tarikan 
napas sampai binasa." - Munia Khan. 
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PENDAHULUAN 
Saat tiba di Alasmalang—salah satu desa di Kecamatan 
Kemranjen, Kabupaten Banyumas—terasa sekali aura 
yang berbeda. Betapa tidak, mata kami disuguhi 
pemandangan indah yang tak biasa. Bukan bentang alam 
bukan pula gedung bertingkat, namun kami melihat 
pemanfaatan lahan yang dikelola secara mengagumkan. 
Disini, setiap jengkal tanah di pekarangan rumah 
penduduk dipenuhi bibit durian yang ditata dengan rapi. 
Bukan hanya satu-dua, namun setiap rumah di sana 
dengan kolektif melakukan hal serupa. Ya, desa ini 
memang menjadi pelopor usaha pembibitan durian 
unggul varietas Bawor atau Kromo. 
Suasana desa ini berbanding terbalik dengan salah satu 
lirik lagu yang berbunyi “sungai tampak berliku, sawah 
hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit.” Jauhkan 
angan tentang sawah. Disini, kepemilikan lahan pertanian 
rata-rata petani terlalu sempit sehingga masyarakat tidak 
menaruh harapannya pada tanah garapan. Namun, cerita 
menjadi berubah ketika Pak Hasan Susanto, Ketua 
Kelompok Tani Maju Makmur, mulai membentuk 
kelompok tani di desanya.  
 

 
Gambar. Alasmalang, sentra pembibitan Durian Bawor 
(Sumber gambar : googlemaps)  
 
“Kami membentuk kelompok tani pada tahun 2010, 
berangkat dari kepedulian pada lingkungan dan kondisi 
sosial masyarakat,’’ ujar Pak Hasan memulai kisahnya 
dengan antusias. Ditemani segelas teh panas, slondok, 
dan lanthing, makanan khas Banyumas, kami 
mendengarkan cerita beliau mengenang perjuangan di 
masa lalu. 
Sebelum pembibitan durian berkembang, lanjutnya, 
cengkeh adalah komoditas andalan Desa Alasmalang 
pada era tahun 1995-an. Namun, saat harga cengkeh 
ambruk, petani pun ikut terpuruk. Untuk bekerja di sektor 
lain, keterampilan dan permodalan menjadi kendala. 
Masalah ekonomi dan sosialpun muncul sebagai imbas 
berkurangnya pendapatan. Sebagian masyarakat saat itu 
mengadu nasib ke Jakarta, Bandung, ada pula yang 
menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Sebagian 
yang lain memilih bertahan di desa dan menganggur. 
 

 
Gambar. Kelompok Tani Maju Makmur, bervisi maju 
bersama, besar bersama, dan makmur bersama  
 
Dengan budaya bertani, hal yang menjadi tantangan 
adalah bagaimana memanfaatkan lahan yang terbatas. 
Sejengkal tanah harus mampu menghasilkan rupiah. 
Bersama Pak Kadus Hety yang sekarang menjadi 
Sekretaris Desa Alasmalang, Pak Hasan mengundang 
sekitar 30 orang pemuda desa yang sebagian besar 
adalah pengangguran. Disampaikanlah ide pembibitan 
Durian Bawor untuk meningkatkan pendapatan, 
khususnya pemuda.  
Banyak pihak yang mencemooh ide tersebut, kenangnya. 
Sudah ada beberapa warga yang melakukan pembibitan 
namun reaksi pasar minim. “Lha ini malah melakukan hal 
yang sama, opo iso payu?”, ujarnya sambil tertawa 
menirukan tanggapan warga saat itu. 
 
KISAH DURIAN BAWOR 
Bila menengok balik ke sejarah masa lalu, Durian (Durio 
Zibethinus) merupakan salah satu buah penting yang 
terkenal. Pada zaman Dinasti Syailendra (775 – 833 M), 
durian adalah satu dari tujuh buah yang diabadikan dalam 
relief Candi Borobudur. Bersama nangka, mangga, duku, 
kelapa, pisang, dan siwalan (lontar), durian digambarkan 
sebagai buah persembahan untuk raja. Selain itu, durian 
beserta buah lainnya dibawa dan diperjualbelikan oleh 
masyarakat kala itu.  
 

 
Gambar. Smells like hell but taste like heaven, aroma dan 
rasa durian yang kadang kontroversi, buahnya terpahat dalam 
relief Candi Borobudur. 
 
Lebih lanjut, durian juga dikenal sebagai raja buah-
buahan (the king of fruits). Julukan ini disematkan oleh 
seorang ahli botani bernama Alfred Russel Wallace, yang 
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Gambar. Smells like hell but taste like heaven, aroma dan 
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Lebih lanjut, durian juga dikenal sebagai raja buah-
buahan (the king of fruits). Julukan ini disematkan oleh 
seorang ahli botani bernama Alfred Russel Wallace, yang 

menulis tentang durian dalam jurnalnya yang 
berjudul “On the Bamboo and Durian of Borneo” pada 
tahun 1856. Berabad berlalu, popularitas durian makin 
tinggi. Masyarakat pun semakin banyak yang 
membudidayakan buah ini karena nilai ekonomisnya 
yang tinggi.  
 

 
Gambar. Durian Bawor, sang primadona 
(Sumber gambar : https://images.app.goo.gl/) 
 
Sebenarnya, Alasmalang sudah sejak lama dikenal 
dengan duriannya yang lezat. Salah satu yang terkenal 
adalah milik Mbah Kromo. Durian ini memiliki segala 
syarat untuk menjadi primadona yaitu berdaging tebal, 
berbiji kempes, daging buah berwarna orange, dengan 
rasa kombinasi gurih, manis, dan pahit. Selain itu, jenis 
Bawor juga adaptif sehingga dapat hidup di dataran tinggi 
hingga rendah, serta tahan penyakit. Terlebih lagi, 
kelezatannya pun sudah diakui dengan pernah 
memenangkan kontes durian tingkat nasional. Saking 
larisnya, durian disini tidak dijual per biji namun dijual per 
kilo. Ini adalah kali pertama ada durian lokal yang dijual 
berdasarkan beratnya. 
 

 
Gambar. Breeder seed (BS) atau benih penjenis dengan label 
kuning dari pohon durian milik Mbah Kromo inilah yang menjadi 
cikal bakal dari pembibitan Durian Bawor di Alasmalang  
(Sumber gambar: https://www.google.com/maps) 
 
Durian ini memang istimewa ditilik dari asal usul 
penyebutan namanya. Bawor adalah salah satu 
punakawan dalam cerita wayang Banyumasan. Ada yang 

mengatakan, Bawor adalah Bagong anak Ki Lurah Semar 
dalam versi wayang umumnya, ada pula yang 
berpendapat Bawor tidak sama dengan Bagong. 
Terlepas dari itu, durian Kemranjen dinamakan Bawor 
karena tokoh Bawor ini sangat disukai oleh masyarakat 
Banyumas dan dianggap mewakili karakter Banyumasan 
yaitu jujur, lurus, dan blak-blakan.  
 

 
Gambar. Bawor, salah satu Punakawan dalam cerita wayang 
yang menggambarkan sifat jujur, lurus, dan blak-blakan (Sumber 
gambar : Wikipedia) 
 
MEMBANGUN ASA, MERAIH MIMPI 
Setelah terbentuk kelompok tani, perjuangan pun dimulai. 
Namun, aspek pendanaan pengembangan bibit dan 
pemasaran hasil menjadi kendala. “Kami memiliki pohon 
induk durian yang bagus, dan ketrampilan yang cukup 
untuk melakukan pembibitan. Namun terkendala modal 
usaha dan pemasaran”, terang Pak Hasan dengan logat 
ngapak yang samar.  
Menurut analisisnya, ada 2 faktor yang menyebabkan 
suatu barang tidak laku. Pertama adalah kualitas barang 
yang tidak layak, dan yang kedua adalah barang bagus 
tapi tidak dikenal. Untuk pembibitan durian Bawor, faktor 
kedualah yang terjadi. Sebagai seorang yang sudah lama 
menggeluti dunia marketing, jiwanya merasa tertantang. 
Untuk itu, dia berusaha mencari permodalan dengan 
mengajukan proposal ke berbagai instansi terkait. 
Namun, meski sudah tebar jaring, belum ada proposal 
yang disetujui. Meski begitu, usaha pembibitan tetap 
berjalan dengan modal swadaya, pemasaran dilakukan 
dengan membuka lapak-lapak bibit dan menjalin usaha 
pemasaran dengan berbagai toko bibit di daerah sekitar. 
Bak pucuk di cinta ulam tiba. Gayung pun bersambut. 
Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo (BPDAS 
SOP), sekarang menjadi BPDASHL Serayu Opak Progo 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melihat 
kemilau prospek usaha Kelompok Tani Maju Makmur ini. 
Melalui program Kebun Bibit Rakyat (KBR), BPDAS 
Serayu Opak Progo menyetujui proposal yang diajukan 
dengan kegiatan penyediaan bibit rakyat.  
KBR merupakan sebuah program yang dirancang untuk 
mendukung upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) 
di lahan kritis, melalui kegiatan penyediaan bibit 
berkualitas berbasis pemberdayaan masyarakat. 
“Kelompok Tani Maju Makmur mendapatkan dana KBR 
Tahun 2013 sebesar Rp 50 juta”, tutur Pak Hasan. Target 
yang harus dipenuhi adalah sebanyak 50.000 bibit, terdiri 
kayu-kayuan sebanyak 70% dan Multy Purpose Tree 
Species (MPTS) sebanyak 30%.  
“Dari target tersebut, kelompok kami mampu membuat 
85.000 bibit, dan hasilnya dibagikan ke masyarakat 
secara gratis”, ujarnya. Rinciannya, Albasia sebanyak 
30.000, Jati 5.000, dan MPTS Durian 50.000 batang (dari 
target Durian 15.000 batang).  
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“Durian kami pilih sebagai tanaman MPTS, sesuai 
dengan potensi desa ini. Kelebihan bibit 35.000 batang 
Durian yang dibuat, dibagi untuk disambung pucuk oleh 
anggota kelompok. Diharapkan, dapat memberi manfaat 

untuk anggota kelompok, dan memberi semangat mereka 
untuk berdaya”, lanjut Pak Hasan. Diakuinya, berawal 
dari kegiatan KBR ini pembibitan durian Bawor menjadi 
berkembang dengan pesat.  

 

Kabupaten Kegiatan KBR BPDASHL SOP 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kab. Gunungkidul 40 14 15 15 7 15 5 10 
Kab. Kulon Progo 17 8 2 - 2 - 3 - 
Kab. Purworejo 35 18 8 - - - 4 1 
Kab. Kebumen 45 20 17 20 7 4 9 3 
Kab. Magelang 48 20 12 6 3 - 4 12 
Kab. Temanggung 29 18 - - 2 - 2 3 
Kab. Wonosobo 40 18 1 - 1 - 3 4 
Kab. Banjarnegara 40 20 10 7 1 3 3 3 
Kab. Purbalingga 41 25 9 8 2 3 4 3 
Kab. Banyumas 52 25 6 4 - - 3 11 
Kab Sleman 15 8 80 - - - - - 
Kab Bantul 10 6 - - - - - - 
Jumlah 412 200 160 60 25 25 40 50 

 
Kegiatan KBR BPDASHL SOP Tahun 2013 – 2020, 
penyediaan bibit berkualitas berbasis pemberdayaan 
masyarakat 
Selain di Desa Alasmalang, Tahun 2013  BPDASHL SOP 
melaksanakan kegiatan KBR di 412 unit. Dengan adanya 
KBR, seolah sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. 
Diperoleh keuntungan ganda, yaitu pemberdayaan 
masyarakat dan tersedianya bibit yang berkualitas.  
 “Langkah selanjutnya, untuk menjamin kualitas bibit 
yang dihasilkan, kami mematenkan Durian Bawor ini, dan 
surat paten terbit pada tahun 2015 dengan nama Durian 
Kromo”. Saat ini, Kelompok Tani Maju Makmur memiliki 
sekitar 122 pohon induk sumber benih”. 
 

 
Gambar. Label ungu atau benih pokok, sertifikasi pohon induk 
sumber benih untuk memproduksi benih sebar 
 
Benar kata pepatah, usaha tidak pernah mengkhianati 
hasil. Sejak sukses melaksanakan KBR, yang semula 
kelompok harus mencari pembeli sampai luar daerah, kini 
pembeli lah yang berdatangan. “Kami sampai kehabisan 
stok bibit. Berapa pun yang kami produksi, selalu habis. 
Tidak hanya dari Banyumas, banyak pesanan yang kami 
kirim sampai luar Jawa”, jelasnya. 
Strategi pemasaran Kelompok Tani Maju Makmur saat ini 
mencontoh konsep agglomeration economies. Konsep ini 

mengutamakan pasar dibentuk dengan menjadikan 
sentra pembibitan dengan kapasitas besar dan buyer 
otomatis masuk karena banyaknya pilihan. Dengan 
adanya sentra yang besar, penjualan tak harus door to 
door lagi. Buyer biasanya saling tukar informasi di 
komunitasnya, dan ini memberi efek bola salju terhadap 
pemasaran. Informasi tentang sentra pembibitan durian 
pun dengan cepat menyebar.  
Perlahan namun pasti, kehidupan masyarakat pun 
berangsur-angsur berubah. Kini hampir setiap rumah 
memiliki usaha pembibitan. Capaian ini sejalan dengan 
apa yang dicita-citakan dari kegiatan KBR, yaitu 
meningkatkan ekonomi masyarakat (pro growth) 
sekaligus penyerapan tenaga kerja (pro job) dan 
mengurangi tingkat kemiskinan (pro poor) serta 
menurunkan emisi karbon (pro environment). Bahkan, 
usaha pembibitan durian kini tidak hanya di Desa 
Alasmalang saja, namun sudah direplikasi dan meluas 
sampai daerah-daerah sekitarnya seperti Kemranjen, 
Sumpiuh, Somagede, dan kecamatan sekitar. 
 

 
Gambar. Aktivitas kebun, mulai dari pembibitan sampai 
dengan distribusi bibit, menyerap tenaga kerja dan 
meningkatkan taraf hidup 
 
Tanpa disadari, bibit telah tersebar ke berbagai daerah, 
berkontribusi menyamankan bumi. Iklim segar yang 
dihasilkan serta sistem perakarannya mampu 
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memperbaiki kualitas lingkungan. Belum lagi hasil 
buahnya, selain meningkatkan pendapatan petani, 
membuat imun penikmat durian meningkat. Selain 
bergizi, rasa bahagia pun muncul saat menikmatinya. 
“Kami sangat berterima kasih pada BPDAS, dengan 
kegiatan KBR, masyarakat Desa Alasmalang dan 
sekitarnya dapat meningkat taraf hidupnya”, ujarnya 
dengan sungguh-sungguh. 
MENGUNJUNGI KEBUN BIBIT 
Selepas ngobrol santai di teras rumah Pak Hasan, kami 
pun diajak berkeliling desa dan melihat kebun bibit 
kelompok tani. Semangat kami membuncah karena sejak 
tadi hanya mendengar ceritanya saja, kini kami akan 
melihat secara langsung di lapangan. 
Sepanjang jalan, terlihat pekarangan penduduk yang 
dipenuhi oleh bibit-bibit durian. Beberapa pohon yang 
sudah produksi, terlihat buah durian muda bergantungan. 
“Coba hitung, berapa buah di pohon itu?” tantang Pak 
Hasan kepada kami. Kami-pun menghitung, dan ternyata 
di pohon yang belum terlalu besar itu ada sekitar 50 – 60 
buah. “Coba hitung, berapa rupiah hasil dari pohon itu?” 
ucapnya lagi.  
Tanpa menunggu kami, beliau pun berhitung. Satu butir 
buah biasanya memiliki berat 3 – 7 kg. Dengan 
mengambil angka 4 kilogram per buah dan harga Rp 
40.000,- per kilogram di tingkat petani, maka estimasi 
penghasilan sebesar Rp 8 juta – Rp 10 juta. Padahal, 
untuk pohon yang berbuah lebat, bisa sampai 200 buah. 
Sungguh menggiurkan. 
 

 
Gambar. Buah muda bergelantungan menunggu matang, 
terbayang kelezatannya 
 
Sesampainya di kebun, mata kami disuguhi hamparan 
bibit durian. Tiupan angin menerpa daun hijau keemasan 
laksana tarian selamat datang sedang menyambut 
kedatangan kami.  
Kami juga bertemu dengan Pak Hety, sekretaris desa. Di 
usianya yang masih muda, dalam diri tokoh masyarakat 
ini terpendam visi memajukan desa yang luar biasa. 
“Saya berusaha mengubah mindset pemuda disini. 
Ketika banyak pengangguran, saya katakan bahwa hidup 
ini perlu uang. Perlu berusaha untuk menghasilkan uang”, 
lanjutnya sambil mempersilahkan kami duduk di 
cangkruk. Bersama Pak Hasan, Pak Hety merupakan 
tokoh muda pembaharu yang mencetuskan ide 
pembuatan kelompok tani dengan pembibitan sebagai 
andalannya. Targetnya adalah meningkatkan 
pendapatan petani terutama pemuda. “Indikator 
keberhasilannya adalah bila pemuda yang dirantau mau 
bali ndeso mbangun deso”. Bila yang dirantau saja mau 
pulang desa, tentu desa lebih menjanjikan kehidupannya.  
 

 
Gambar. Ngopi dulu yuk…. Rehat sejenak disela aktivitas 
 
Ibarat ada gula ada semut. Senyatanya, perantau dari 
Desa Alasmalang banyak yang telah kembali ke desa. 
Mereka melihat prospek bahwa desa mereka sendiri 
menjanjikan lapangan pekerjaan dengan penghasilan 
yang layak. Ketertarikan mereplikasi kegiatan setelah 
melihat bukti keberhasilan adalah hal umum di 
masyarakat.  
Harapan yang sejak awal diangankan kelompok tani 
untuk bisa maju bersama, besar bersama, dan makmur 
bersama dengan memberikan pengaruh positif bagi 
perekonomian dan sosial bagi masyarakat setempat, 
sebenarnya sudah terwujud. Bagai si pungguk memeluk 
sang rembulan. 
Menurut Pak Hety, pembibitan ini merupakan bentuk ideal 
untuk petani di Alasmalang, terlebih bagi pemudanya. 
Lahan yang sempit mampu memberikan penghasilan 
yang tinggi untuk standar penghidupan di desa. Waktu 
kerja pun lebih fleksibel, bisa dikerjakan di sekitar rumah. 
Dengan antusias, Pak Hasan menjelaskan prospek 
ekonomi pembibitan. “Coba bayangkan, hanya dengan 
lahan berukuran 4 meter persegi, dapat menghasilkan 
sekitar 1.000 seedling bibit sebelum stek. Dengan harga 
Rp. 3.000,00. per seedling, lahan seluas 4 meter persegi 
bisa menghasilkan Rp 3 juta. Untuk bibit yang sudah 
bersertifikasi (sudah stek), dapat mencapai Rp. 
10.000,00 – Rp 12.000,00 per batang”. Wow.. ini sesuatu 
banget. Nilai yang fantastik dibandingkan dengan hasil 
menaman padi di sawah.  
Tanpa disadari, kami pun berhitung dalam hati, 
memperkirakan hasil dari lahan pembibitan Pak Hasan 
dan Pak Hety yang luasnya lebih dari 2000 meter persegi 
ini. Terlebih sebelum masa pandemi terjadi. 
 “Kemarin sebenarnya banyak bibit yang jadi (steknya), 
namun karena keterbatasan tenaga terlambat 2 (dua) hari 
mengeluarkan dari sungkup, akibatnya banyak bibit yang 
rusak”, ujarnya sambil menunjukkan sungkup. Sungkup 
adalah bangunan beratap plastik tempat bibit yang 
sedang dilakukan stek berpuasa. Bibit didalam sungkup 
sekitar 15 hari, dan ini sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan proses stek. 
 

 
Gambar. Sungkup, tempat bibit dikarantina setelah di stek. 
Tidak semuanya berhasil 
 
“Dulu, bibit yang keluar dari sungkup biasanya langsung 
laku”, kenangnya. Namun, sejak pandemi Covid-19 
terjadi, permintaan bibit turun drastis. Bahkan sampai 
90% turunnya. Sebelum pandemi stok bibit selalu habis, 
sekarang sangat sulit untuk mencari pembeli. Bahkan, 
terakhir Pak Hasan dan kelompoknya terpaksa menerima 
tawaran seharga Rp 5.000,00 per bibit dari harga yang 
biasanya Rp 12.000,00 per bibit. 
 

“Durian kami pilih sebagai tanaman MPTS, sesuai 
dengan potensi desa ini. Kelebihan bibit 35.000 batang 
Durian yang dibuat, dibagi untuk disambung pucuk oleh 
anggota kelompok. Diharapkan, dapat memberi manfaat 

untuk anggota kelompok, dan memberi semangat mereka 
untuk berdaya”, lanjut Pak Hasan. Diakuinya, berawal 
dari kegiatan KBR ini pembibitan durian Bawor menjadi 
berkembang dengan pesat.  

 

Kabupaten Kegiatan KBR BPDASHL SOP 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kab. Gunungkidul 40 14 15 15 7 15 5 10 
Kab. Kulon Progo 17 8 2 - 2 - 3 - 
Kab. Purworejo 35 18 8 - - - 4 1 
Kab. Kebumen 45 20 17 20 7 4 9 3 
Kab. Magelang 48 20 12 6 3 - 4 12 
Kab. Temanggung 29 18 - - 2 - 2 3 
Kab. Wonosobo 40 18 1 - 1 - 3 4 
Kab. Banjarnegara 40 20 10 7 1 3 3 3 
Kab. Purbalingga 41 25 9 8 2 3 4 3 
Kab. Banyumas 52 25 6 4 - - 3 11 
Kab Sleman 15 8 80 - - - - - 
Kab Bantul 10 6 - - - - - - 
Jumlah 412 200 160 60 25 25 40 50 

 
Kegiatan KBR BPDASHL SOP Tahun 2013 – 2020, 
penyediaan bibit berkualitas berbasis pemberdayaan 
masyarakat 
Selain di Desa Alasmalang, Tahun 2013  BPDASHL SOP 
melaksanakan kegiatan KBR di 412 unit. Dengan adanya 
KBR, seolah sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. 
Diperoleh keuntungan ganda, yaitu pemberdayaan 
masyarakat dan tersedianya bibit yang berkualitas.  
 “Langkah selanjutnya, untuk menjamin kualitas bibit 
yang dihasilkan, kami mematenkan Durian Bawor ini, dan 
surat paten terbit pada tahun 2015 dengan nama Durian 
Kromo”. Saat ini, Kelompok Tani Maju Makmur memiliki 
sekitar 122 pohon induk sumber benih”. 
 

 
Gambar. Label ungu atau benih pokok, sertifikasi pohon induk 
sumber benih untuk memproduksi benih sebar 
 
Benar kata pepatah, usaha tidak pernah mengkhianati 
hasil. Sejak sukses melaksanakan KBR, yang semula 
kelompok harus mencari pembeli sampai luar daerah, kini 
pembeli lah yang berdatangan. “Kami sampai kehabisan 
stok bibit. Berapa pun yang kami produksi, selalu habis. 
Tidak hanya dari Banyumas, banyak pesanan yang kami 
kirim sampai luar Jawa”, jelasnya. 
Strategi pemasaran Kelompok Tani Maju Makmur saat ini 
mencontoh konsep agglomeration economies. Konsep ini 

mengutamakan pasar dibentuk dengan menjadikan 
sentra pembibitan dengan kapasitas besar dan buyer 
otomatis masuk karena banyaknya pilihan. Dengan 
adanya sentra yang besar, penjualan tak harus door to 
door lagi. Buyer biasanya saling tukar informasi di 
komunitasnya, dan ini memberi efek bola salju terhadap 
pemasaran. Informasi tentang sentra pembibitan durian 
pun dengan cepat menyebar.  
Perlahan namun pasti, kehidupan masyarakat pun 
berangsur-angsur berubah. Kini hampir setiap rumah 
memiliki usaha pembibitan. Capaian ini sejalan dengan 
apa yang dicita-citakan dari kegiatan KBR, yaitu 
meningkatkan ekonomi masyarakat (pro growth) 
sekaligus penyerapan tenaga kerja (pro job) dan 
mengurangi tingkat kemiskinan (pro poor) serta 
menurunkan emisi karbon (pro environment). Bahkan, 
usaha pembibitan durian kini tidak hanya di Desa 
Alasmalang saja, namun sudah direplikasi dan meluas 
sampai daerah-daerah sekitarnya seperti Kemranjen, 
Sumpiuh, Somagede, dan kecamatan sekitar. 
 

 
Gambar. Aktivitas kebun, mulai dari pembibitan sampai 
dengan distribusi bibit, menyerap tenaga kerja dan 
meningkatkan taraf hidup 
 
Tanpa disadari, bibit telah tersebar ke berbagai daerah, 
berkontribusi menyamankan bumi. Iklim segar yang 
dihasilkan serta sistem perakarannya mampu 
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Gambar. Over stok, akibat pandemi penjualan bibit durian tidak 
semanis dulu 
 
Pak Hety pun mengamini hal tersebut dengan 
menunjukkan kebun bibitnya yang penuh dengan stok. 
Bahkan beberapa bibit sudah tinggi. Hal ini pun 
sebenarnya dirasakan hampir seluruh petani yang 
melakukan pembibitan. “Semoga pandemi ini cepet 
berlalu, dan permintaan bibit pulih kembali”, katanya. Dia 
pun berharap, usaha pembibitan bisa bangkit lagi dan 
meneruskan keinginannya menjadikan Desa Alasmalang 
sebagai Desa Mandiri, khususnya dalam mencukupi 
kebutuhan mereka sendiri, tanpa mengharap bantuan 
pemerintah. Andai pun desa belum mampu mandiri, 
setidaknya masyarakat bisa mandiri. 
 

 
Gambar. Lebih dari 2 meter tingginya, menunggu pemilik baru 
meminang 
 
“Ini dulu laku sampai Rp 300 ribu – Rp 350 ribu per 
batang. Sekarang, ada yang mau beli Rp 150 ribu saja 
sudah bagus”, ujar Pak Hasan sambil menunjukkan bibit 
durian setinggi 2 meteran. Memang, pandemi Covid-19 
berimbas ke seluruh lapisan masyarakat.  
Di suatu sudut kebun, terlihat seorang ibu tengah 
memindahkan seedling yang siap stek. Seedling itu 
dipindahkan ke dekat sungkup agar setelah dilakukan 
stek dapat segera dimasukkan ke dalam sungkup. “Justru 
ibu-ibu lebih telaten kalau membuat stek dibanding 
bapak-bapak”, ujar pak Hasan. Ternyata, kaum hawa pun 
memiliki peran yang besar dibalik cerita sukses 
pembibitan ini. 
 

 
Gambar. Perempuan memegang peran sentral dalam 
keberhasilan industri pembibitan 
 

MENJEMPUT MASA DEPAN 
Meski matahari sudah mencapai titik kulminasi, namun 
sengat panasnya tidak begitu kami rasakan. Dedaunan 
nan rindang di pepohonan seolah melindungi kami dari 
terik Sang Surya.  
Ketika kami mencoba menanyakan mengenai strategi 
kelompok menghadapi pandemi Covid, Pak Hety 
menghela nafas panjang. “Belum ada”, jawabnya dengan 
singkat. Pandangannya menerawang jauh, seolah 
mencari setitik ide untuk memenangkan pertarungan 
melawan pandemi ini.  
“Saat ini kami mulai mengembangkan online marketing, 
agar jangkauan pasar bisa lebih luas. Justru anak-anak 
muda yang telah mempelopori penjualan model begini, 
dan banyak yang sudah berhasil. Semoga ini salah satu 
solusi menghadapi pandemi” imbuhnya.  
“Sebenarnya, sebelum pandemi kita sudah memiliki 
rencana pengembangan usaha dengan membuat desa 
wisata durian. Minggu lalu saya ke Jakarta, memenuhi 
undangan Kementerian Desa terkait pengusulan program 
desa wisata terpadu berbasis pertanian ini”, tutur Pak 
Hasan. Jika tak ada aral, Bulan Oktober tahun ini lelang 
pekerjaan desa wisata dilakukan. Bahkan, Yayasan 
Pengelola Warisan Dunia milik Program Indonesia 
Terang telah setuju memberi bantuan Penerangan Jalan 
Umum Tenaga Surya (PJU TS) untuk Desa Alasmalang 
termasuk area wisata, sebanyak 450 titik. 
Pemasangannya dimulai Bulan Oktober 2021. 
Dalam proyek besar ini, selain etalase buah durian, 
dengan lahan seluas 5 Ha itu diusung pula konsep 
rekreasi berbalut edukasi. “Sasaran edukasi nantinya tak 
hanya petani, juga anak-anak sekolah mulai dari TK 
sampai perguruan tinggi. Berharap generasi millenial 
mengenal dan tergerak mencintai dunia pertanian yang 
hari ini masih mereka pandang sebelah mata,” 
tambahnya.  
“Pengunjung bisa belajar sistem perawatan pohon 
sampai masa panen, sekaligus melihat produk pasca 
panen,’’ ungkap Pak Hasan. Konsep ini juga bisa 
menjadikan durian tidak hanya sebagai objek ekonomis, 
namun juga menjadi sarana edukasi. Suatu destinasi 
wisata baru yang bakal seru bagi traveler. 
Di lokasi desa wisata yang berada pada Komplek Pasar 
Murya Jalan Raya Wijahan - Sokawera ini pula, kelompok 
ingin mengembangkan pohon durian yang berkualitas. 
Untuk mewujudkan mimpi besar ini, kelompok ingin 
menggandeng semua pihak, mulai dari pemerintah, 
swasta, atau pihak manapun. Memang, kita harus 
bermimpi setinggi langit, bila pun jatuh masih berada di 
antara bintang-bintang. 
Durian memang tidak melulu soal rasa. Bila desa wisata 
durian ini sukses, multy player effectnya akan luar biasa. 
Pengembangan ekonomi dan sosial makin terbuka. Bisa 
jadi, cerita tentang pengangguran, kemiskinan, dan 
kenakalan pemuda di daerah ini akan menjadi dongeng 
masa lalu. 
Meski sepanjang malam bintang menemani sang 
rembulan, namun ketika fajar merekah keduanya harus 
berpisah. Saatnya kami undur diri dari para pembaharu 
yang menginspirasi ini. 
Setelah berpamitan, mindset kami tentang petani menjadi 
berubah. Petani lahan sempit tidak harus identik dengan 
kemiskinan, karena sejengkal tanah menjanjikan berjuta 
harapan. Kerja cerdas pantang menyerah dan kreatifitas 
tanpa batas dalam memanfaatkan potensi menjadi 
kuncinya. Tentunya, doa kepada Yang Mahakuasa 
menjadi ruh dari segalanya. 
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Gambar. Over stok, akibat pandemi penjualan bibit durian tidak 
semanis dulu 
 
Pak Hety pun mengamini hal tersebut dengan 
menunjukkan kebun bibitnya yang penuh dengan stok. 
Bahkan beberapa bibit sudah tinggi. Hal ini pun 
sebenarnya dirasakan hampir seluruh petani yang 
melakukan pembibitan. “Semoga pandemi ini cepet 
berlalu, dan permintaan bibit pulih kembali”, katanya. Dia 
pun berharap, usaha pembibitan bisa bangkit lagi dan 
meneruskan keinginannya menjadikan Desa Alasmalang 
sebagai Desa Mandiri, khususnya dalam mencukupi 
kebutuhan mereka sendiri, tanpa mengharap bantuan 
pemerintah. Andai pun desa belum mampu mandiri, 
setidaknya masyarakat bisa mandiri. 
 

 
Gambar. Lebih dari 2 meter tingginya, menunggu pemilik baru 
meminang 
 
“Ini dulu laku sampai Rp 300 ribu – Rp 350 ribu per 
batang. Sekarang, ada yang mau beli Rp 150 ribu saja 
sudah bagus”, ujar Pak Hasan sambil menunjukkan bibit 
durian setinggi 2 meteran. Memang, pandemi Covid-19 
berimbas ke seluruh lapisan masyarakat.  
Di suatu sudut kebun, terlihat seorang ibu tengah 
memindahkan seedling yang siap stek. Seedling itu 
dipindahkan ke dekat sungkup agar setelah dilakukan 
stek dapat segera dimasukkan ke dalam sungkup. “Justru 
ibu-ibu lebih telaten kalau membuat stek dibanding 
bapak-bapak”, ujar pak Hasan. Ternyata, kaum hawa pun 
memiliki peran yang besar dibalik cerita sukses 
pembibitan ini. 
 

 
Gambar. Perempuan memegang peran sentral dalam 
keberhasilan industri pembibitan 
 

MENJEMPUT MASA DEPAN 
Meski matahari sudah mencapai titik kulminasi, namun 
sengat panasnya tidak begitu kami rasakan. Dedaunan 
nan rindang di pepohonan seolah melindungi kami dari 
terik Sang Surya.  
Ketika kami mencoba menanyakan mengenai strategi 
kelompok menghadapi pandemi Covid, Pak Hety 
menghela nafas panjang. “Belum ada”, jawabnya dengan 
singkat. Pandangannya menerawang jauh, seolah 
mencari setitik ide untuk memenangkan pertarungan 
melawan pandemi ini.  
“Saat ini kami mulai mengembangkan online marketing, 
agar jangkauan pasar bisa lebih luas. Justru anak-anak 
muda yang telah mempelopori penjualan model begini, 
dan banyak yang sudah berhasil. Semoga ini salah satu 
solusi menghadapi pandemi” imbuhnya.  
“Sebenarnya, sebelum pandemi kita sudah memiliki 
rencana pengembangan usaha dengan membuat desa 
wisata durian. Minggu lalu saya ke Jakarta, memenuhi 
undangan Kementerian Desa terkait pengusulan program 
desa wisata terpadu berbasis pertanian ini”, tutur Pak 
Hasan. Jika tak ada aral, Bulan Oktober tahun ini lelang 
pekerjaan desa wisata dilakukan. Bahkan, Yayasan 
Pengelola Warisan Dunia milik Program Indonesia 
Terang telah setuju memberi bantuan Penerangan Jalan 
Umum Tenaga Surya (PJU TS) untuk Desa Alasmalang 
termasuk area wisata, sebanyak 450 titik. 
Pemasangannya dimulai Bulan Oktober 2021. 
Dalam proyek besar ini, selain etalase buah durian, 
dengan lahan seluas 5 Ha itu diusung pula konsep 
rekreasi berbalut edukasi. “Sasaran edukasi nantinya tak 
hanya petani, juga anak-anak sekolah mulai dari TK 
sampai perguruan tinggi. Berharap generasi millenial 
mengenal dan tergerak mencintai dunia pertanian yang 
hari ini masih mereka pandang sebelah mata,” 
tambahnya.  
“Pengunjung bisa belajar sistem perawatan pohon 
sampai masa panen, sekaligus melihat produk pasca 
panen,’’ ungkap Pak Hasan. Konsep ini juga bisa 
menjadikan durian tidak hanya sebagai objek ekonomis, 
namun juga menjadi sarana edukasi. Suatu destinasi 
wisata baru yang bakal seru bagi traveler. 
Di lokasi desa wisata yang berada pada Komplek Pasar 
Murya Jalan Raya Wijahan - Sokawera ini pula, kelompok 
ingin mengembangkan pohon durian yang berkualitas. 
Untuk mewujudkan mimpi besar ini, kelompok ingin 
menggandeng semua pihak, mulai dari pemerintah, 
swasta, atau pihak manapun. Memang, kita harus 
bermimpi setinggi langit, bila pun jatuh masih berada di 
antara bintang-bintang. 
Durian memang tidak melulu soal rasa. Bila desa wisata 
durian ini sukses, multy player effectnya akan luar biasa. 
Pengembangan ekonomi dan sosial makin terbuka. Bisa 
jadi, cerita tentang pengangguran, kemiskinan, dan 
kenakalan pemuda di daerah ini akan menjadi dongeng 
masa lalu. 
Meski sepanjang malam bintang menemani sang 
rembulan, namun ketika fajar merekah keduanya harus 
berpisah. Saatnya kami undur diri dari para pembaharu 
yang menginspirasi ini. 
Setelah berpamitan, mindset kami tentang petani menjadi 
berubah. Petani lahan sempit tidak harus identik dengan 
kemiskinan, karena sejengkal tanah menjanjikan berjuta 
harapan. Kerja cerdas pantang menyerah dan kreatifitas 
tanpa batas dalam memanfaatkan potensi menjadi 
kuncinya. Tentunya, doa kepada Yang Mahakuasa 
menjadi ruh dari segalanya. 
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BAKTI RIMBAWAN DAN BAKTINYA UNTUK NEGERI 
 
 

Ayu Alhidayati 
 

 
SEJARAH BAKTI RIMBAWAN 

Keberadaan Bakti Rimbawan bermula pada tahun 
2013, yang pada saat itu bernama Bakti Sarjana 
Kehutanan atau yang biasa disingkat dengan 
BASARHUT. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor: P.30/Menhut-II/2013, 
BASARHUT adalah program Kementerian Kehutanan 
untuk memberikan kesempatan dan pengalaman kerja 
untuk menumbuhkembangkan profesi di lapangan bagi 
lulusan Sarjana Kehutanan, Diploma 4 Kehutanan dan 
Diploma 4 Penyuluh Kehutanan, dalam rangka 
melaksanakan pengabdian pada negara khususnya 
pembangunan kehutanan. Keberadaan BASARHUT 
diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan 
pembangunan kehutanan di tingkat tapak, meningkatkan 
kualitas pendampingan dan pembangunan kehutanan di 
tingkat tapak, serta terwujudnya tenaga profesional di 
bidang kehutanan. BASARHUT dirancang menjadi: 
1. Tenaga profesional di Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Konservasi (KPHK); 

2. Tenaga profesional pendamping UPT yang belum 
ada/kurang tenaga penyuluh kehutanan dalam 
kegiatan HTR, HKm, HD, HR, DK, KHDTK, KBR dan 
kegiatan RHL; 

3. Tenaga Profesional pendukung penyuluh kehutanan 
di instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan 
provinsi dan kabupaten/kota; 

4. Tenaga Profesional di BUMN, BUMD, BUMS dan 
koperasi di bidang kehutanan. 

Tenaga BASARHUT diharapkan menjadi ujung tombak 
dalam pembangunan kehutanan pada tingkat tapak. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 
Republik Indonesia di atas, maka dilakukanlah 
perekrutan tenaga BASARHUT. Proses perekrutan ini 
terdiri dari pendaftaran, seleksi penerimaan (seleksi 
administrasi dan wawancara), serta penetapan tenaga 
BASARHUT. Dari hasil perekrutan ini maka terbitlah 
keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan 
Nomor: SK.10/1X-YL/2014 tentang penetapan Tenaga 
Bakti Sarjana Kehutanan Tahun 2014. Berdasarkan 
keputusan ini, terdapat 120 Tenaga BASARHUT yang 
akan ditempatkan di seluruh Kesatuan Pengelolaan 
Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Konservasi (KPHK) yang berada di Indonesia dengan 
kontrak kerja selama 2 tahun dan diperpanjang sesuai 
rekomendasi dari atasan tempat di mana Tenaga 
BASARHUT di tempatkan. Sebelum bertugas di 
penempatan masing-masing, Tenaga BASARHUT 
diberikan pendidikan dan pelatihan serta pembekalan. 
Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan atau Balai 
Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. Setelah dilakukan 
perekrutan pertama pada tahun 2014, maka dilakukan 
perekrutan lagi pada tahun-tahun selanjutnya. 

Setelah berjalan beberapa tahun, diambilah 
keputusan untuk menggantikan nama Bakti Sarjana 
Kehutanan menjadi Bakti Rimbawan, hal ini dilakukan 
karena mengingat kebutuhan di tingkat tapak yang tidak 
hanya membutuhkan lulusan sarjana kehutanan saja 
tetapi juga membutuhkan tenaga SMK Kehutanan yang 
profesional dan ahli secara teknis, sehingga pada tahun 
2016 direkrutlah Tenaga Bakti Rimbawan dengan 
menambahkan tenaga Bakti Rimbawan yang berasal dari 
SMK Kehutanan.  

Pada Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala 
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Nomor: SK.02/P2SDM/REN/PEG.3/1/2021 di 
Provinsi Jambi terdapat 4 orang Tenaga Bakti Rimbawan 
yang ditempatkan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Lindung (KPHL) dan 35 orang Tenaga Bakti Rimbawan 
yang ditempatkan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Produksi (KPHP). Pada pertengahan tahun 2021 terdapat 
2 orang Tenaga Bakti Rimbawan yang mengundurkan 
diri, sehingga jumlah Tenaga Bakti Rimbawan yang 
penempatannya berada di Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Produksi (KPHP) menjadi 33 orang dengan tingkat 
pendidikan sebagai berikut:  

 

 
Gambar 1. Tingkat Pendidikan Tenaga Bakti Rimbawan KPHP di Provinsi Jambi (Sumber: Data BPHP Wilayah IV 
Jambi). 
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Pada data di atas dapat diketahui bahwa dari 33 orang Tenaga Bakti Rimbawan, 22 orang di antaranya berasal 
dari SMK Kehutanan, 10 orang berasal dari Sarjana Kehutanan, Pertanian, dan Ekonomi, serta 1 orang yang bergelar 
magister.  

Menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.77/Menhut-II/2010 terdapat 17 wilayah Kesatuan 
Pengelolaan Hutan yang berada di Provinsi Jambi yang terdiri dari 1 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) 
dan 16 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Berikut daftar Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) 
dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) yang berada di Provinsi Jambi: 

 
Tabel 1. Daftar KPH yang Berada di Provinsi Jambi 

No Unit KPH Luas  (± Ha) Jenis KPH Jumlah Tenaga Bakti 
Rimbawan (orang) 

1 Unit I 30.688 KPHP 4 
2 Unit II 56.728 KPHP - 
3 Unit III 69.064 KPHP - 
4 Unit IV 52.156 KPHP - 
5 Unit V 75.176 KPHP - 
6 Unit VI 76.137 KPHP 2 
7 Unit VII 121.102 KPHP 3 
8 Unit VIII 109.766 KPHP 1 
9 Unit IX 148.685 KPHP 1 

10 Unit X 106.456 KPHP 2 
11 Unit XI 107.671 KPHP - 
12 Unit XII 80.509 KPHP 3 
13 Unit XIII 107.839 KPHP 3 
14 Unit XIV 84.515 KPHP 5 
15 Unit XV 91.091 KPHP 4 
16 Unit XVI 125.386 KPHP 5 
17 Unit XVII 15.965 KPHL 4 

Luas Total 1.458.934 37 
Sumber: Data BPHP Wilayah IV Jambi 

 
Dari total 17 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

yang ada di Provinsi Jambi, hanya 14 Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang difasilitasi oleh 
BPHP Wilayah IV Jambi. Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Produksi (KPHP) yang difasilitasi tersebut, antara lain 
KPHP Unit I Kerinci, KPHP Unit IV Merangin, KPHP Unit 
V Merangin, KPHP Unit VI Merangin, KPHP Unit VII Hulu 
Sarolangun, KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun, KPHP Unit 
IX Tebo Barat, KPHP Unit X Tebo Timur, KPHP Unit XI 
Batanghari, KPHP Unit XII Batanghari, KPHP Unit XIII 
Muaro Jambi, KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur, 
KPHP Unit XV Tanjung Jabung Barat dan KPHP Unit XVI 
Tanjung Jabung Barat. 

 

A. Kontribusi Bakti Rimbawan dalam 
Pembangunan Kehutanan di Provinsi Jambi 

Keberadaan tenaga Bakti Rimbawan 
membawa pengaruh cukup besar dalam 
pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Produksi (KPHP) di Provinsi Jambi. Mereka 
membantu kelancaran pekerjaan di instansi 
dengan berperan dalam urusan 
pengadministrasian dan tata usaha, perencanaan 
dan pemanfaatan hutan serta perlindungan, 
Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem dan 
pemberdayaan masyarat. Secara rinci jabatan 
Tenaga Bakti Rimbawan dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

 

Gambar 2. 
Jabatan Tenaga Bakti Rimbawan (Sumber: Data BPHP Wilayah IV Jambi). 

 
Salah satu peran besar yang dilakukan oleh Tenaga Bakti Rimbawan adalah membantu dalam proses 

terbitnya RPHJP. Pada tahun 2021 dari 14 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang difasilitasi, 11 
diantaranya telah memiliki RPHJP yang telah disahkan. Daftar RPHJP yang telah disahkan dapat dilihat pada Tabel 
2. 
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Tabel 2. Daftar RPHJP yang Telah Disahkan 

No Nama KPHP Kabupaten Pengesahan RPHJP 

1 KPHP Kerinci Unit I Kerinci 
SK.1983/Menlhk-
KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2017, 
tanggal 10 April 2017 

2 KPHP Merangin Unit IV  Merangin 
SK.321/Menlhk-
KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018 tanggal  
07 Februari 2018 

3 KPHP Merangin Unit V  Merangin 
SK.4779/MENLHK-
KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2020 
Tanggal 12 Agustus 2020 

4 KPHP Merangin Unit VI Merangin 
SK.321/Menlhk-
KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018, 
tanggal 7 Peb 2018 

5 KPHP Sarolangun Hulu 
Unit VII Sarolangun SK.198/Menhut-II/Reg.1/2014, 

tanggal 29 Januari 2014 (Review) 

6 KPHP Sarolangun Hilir 
Unit VIII Sarolangun 

SK.1450/MENLHK-
KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018, 
tanggal 3 April 2018 
 

7 KPHP Tebo Barat Unit IX  Tebo 
SK.2419/MENLHK-
KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018, 
tanggal 25 April 2018 

8 KPHP Tebo Timur Unit X Tebo 
SK.4748/MENLHK-
KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2018, 
tanggal 13 Juli 2018 

9 KPHP Muaro Jambi Unit 
XIII Muaro Jambi 

SK.8567/MENLHK-
KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018, 
tanggal 17 Desember 2018 

10 KPHP Tanjung Jabung 
Timur Unit XIV Tanjung Jabung Timur 

SK.10483/MENLHK-
KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019, 
Tanggal 27 Desember 2019 

11 KPHP Tanjung Jabung 
Barat Unit XVI Tanjung Jabung Barat 

SK.10482/MENLHK-
KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019 
tanggal 27 Desember 2019 

(Sumber: Data BPHP Wilayah IV Jambi) 
 
Selain pengesahan RPHJP, Tenaga Bakti 

Rimbawan juga berperan aktif dalam kegiatan 
lainnya, seperti pada Kesatuan Pengelolaan 
Hutan Produksi (KPHP) Tanjung Jabung Timur 
Unit XIV, dikarenakan kawasannya didominasi 
oleh hutan gambut maka permasalahan yang 
sering terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan. 
Tenaga Bakti Rimbawan yang bertugas pada 
KPHP tersebut aktif berpatroli dan memberikan 
bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat, 
seperti yang terlihat pada Gambar 3 dan 4. 

 

 
Gambar 3. Pemasangan Spanduk 

Dilarang Membakar Hutan & Lahan (Sumber: 
Dok. KPHP Tanjabtim Unit XIV) 

 
Gambar 4. Papan Peringatan (Sumber: 
Dok. KPHP Tanjabtim Unit XIV) 



256 Pengelolaan Hutan Lestari

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 
Gambar 5. Melaksanakan Kegiatan Patroli 

(Sumber: Dok. KPHP Tanjabtim Unit XIV) 
 
Selain concern pada pencegahan 

kebakaran hutan dan lahan, KPHP Tanjung 
Jabung Timur Unit XIV juga berperan aktif dalam 
pendampingan Masyarakat, berikut beberapa 
kegiatan yang dapat dilihat pada Gambar 6 dan 7. 

  

 
Gambar 6. Pendampingan Kelompok Tani (Sumber: 

Dok. KPHP Tanjabtim Unit XIV) 
 

 

Gambar 7. Pinang Sebagai Salah Satu Produk HHBK 
(Sumber: Dok. KPHP Tanjabtim Unit XIV) 

  
Sedangkan pada KPHP Hilir Sarolangun Unit VIII, madu 
merupakan salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 
yang cukup potensial. Tenaga Bakti Rimbawan berperan 
aktif dalam melakukan pendampingan pada kelompok-
kelompok tani yang berada di sekitar kawasan KPHP. 
Kegiatan terkait pelaksanaan pendampingan kepada 
masyarakat dapat dilihat pada Gambar 8. 
 

  
Gambar 8. Pendampingan Perhutanan Sosial 

(Sumber: Dok. KPHP Hilir Sarolangun Unit VIII) 
  
Tenaga Bakti Rimbawan memiliki rasa tanggung jawab 
penuh terhadap pekerjaanya sebagai ujung tombak 
dalam pembangunan kehutanan khususnya di Provinsi 
Jambi. Pendampingan masyarakat, patroli di kawasan 
yang keadaan fisiknya ekstrim, dan kegiatan lainnya yang 
mengharuskan tenaga Bakti Rimbawan selalu dalam 
keadaan prima tidak menyulutkan semangat mereka 
dalam melaksanakan tugas. Hal ini dikarenakan, 
pengabdian terhadap KPHP dan masyarakat merupakan 
panggilan hati dan passion bagi mereka, meskipun 
beberapa di antara mereka harus berjauhan dari 
keluarga.
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PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional yang termaktub dalam 
pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 menjelaskan 
bahwasanya salah satu tujuan pembangunan adalah 
menyejahterakan rakyat Indonesia. Setiap 
penyelenggaraan pembangunan diharapkan 
memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat 
baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Kesejahteraan ini tidak saja dilihat dari sisi ekonomi dan 
sosial, namun juga dari sisi lingkungan. Amanah yang 
tertuang dalam UUD 1945 ini menjadi landasan bagi 
Negara Indonesia untuk mendukung upaya pencapaian 
tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable 
Development Goals (SDGs). SDGs sebenarnya 
merupakan kesepakatan global dari 19 negara dalam 
rangka mewujudkan keseimbangan antara aspek sosial, 
ekonomi, dan lingkungan dalam pelaksanaan 
pembangunan. Tujuannya adalah meningkatkan 
perekonomian masyarakat secara berkesinambungan, 
mendorong kehidupan sosial masyarakat yang 
sejahtera, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, 
pembangunan inklusif dan terwujudnya tata kelola yang 
berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya.  

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 
Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian TPB. Upaya percepatan pelaksanaan 
capaian TPB ini menjadi tanggung jawab semua pihak, 
termasuk di dalamnya adalah Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK memiliki tugas dan 
fungsi strategis mengenai pengelolaan lingkungan hidup 
dan kehutanan. Tugas KLHK tersebut yaitu menjamin 
pengelolaan hutan produksi yang lestari dan 
peningkatan daya saing industri primer hasil hutan; 
peningkatan kualitas fungsi lingkungan melalui 
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 
serta pengelolaansampah dan limbah B3; pengendalian 
perubahan iklim dan pengendalian kebakaran hutan dan 
lahan; perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; 
penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran 
hukum bidang LHK; pelaksanaan penelitian, 
pengembangan, dan inovasi di bidang LHK; 
pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber 
daya manusia di bidang LHK; pelaksanaan dukungan 
yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi 
di lingkungan KLHK; pembinaan dan pemberian 
dukungan administrasi di lingkungan KLHK; pengelolaan 
barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung 
jawab KLHK; dan pengawasan atas pelaksanaan tugas 
di lingkungan KLHK (KLHK, 2021).  

Struktur organisasi KLHK haruslah menunjang 
pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi pada struktur organisasi 
KLHK, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Salah satu unit eselon I di KLHK adalah Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL). Ditjen 
PHL memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan 
lestari.  

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi 
Ditjen PHL, dibentuklah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 
beberapa daerah. Hal ini sesuai dengan amanat 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.12/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan 
Produksi. UPT pendukung tupoksi Ditjen PHL ada  16 
(enam belas) Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) 
yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Berdasarkan 
PermenLHK tersebut, salah satu tugas BPHP adalah 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan 
produksi dan industri hasil hutan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung 
pelaksanaan tugas tersebut, BPHP memiliki fungsi yaitu 
: (1) pemantauan, dan evaluasi di bidang Usaha Hutan 
Produksi; (2) pemantauan, dan evaluasi di bidang 
Industri Hasil Hutan; dan (3) penilaian kinerja dan 
pengembangan profesi tenaga teknis bidang 
pengelolaan hutan produksi. Dari uraian di atas, dapat 
diketahui bahwasanya BPHP sebagai UPT Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari turut serta terlibat 
dalam pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan 
tugas KLHK yaitu pengelolaan hutan produksi lestari dan 
meningkatan daya saing industri primer hasil hutan. 
 
PEMBAHASAN  

Institusi dan tata Kelola pemerintahan (Good 
Governance) yang baik merupakan kunci dalam  
tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Sejarah 
mencatat bahwasanya keberadaan institusi dan tata 
kelola pemerintahan yang baik merupakan kunci dari 
kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 
(Acemoglu et all, 2005). Tata kelola didefinisikan 
sebagai otoritas yang memiliki sebuah tujuan dan 
mengendalikan proses-proses sosial, baik oleh 
Lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dimana 
implementasi dari masing-masing pihak memiliki 
peranan yang krusial dalam tercapainya tujuan 
pembangunan berkelanjutan (Biermann et al. 2014) 

BPHP Wilayah VII Denpasar berdasarkan 
PermenLHK Nomor: P.12/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelolaan 
Hutan Produksi merupakan Unit Pelaksana Teknis di 
bawah Ditjen PHL yang wilayah kerjanya mencakup 6 
(enam) Provinsi yaitu: (1) Daerah Istimewa Yogyakarta; 
(2) Jawa Tengah; (3) Jawa Timur; (4) Bali; (5) Nusa 
Tenggara Barat; dan (6) Nusa Tenggara Timur. Luasnya 
wilayah kerja diikuti dengan beragamnya izin yang 
beroperasi di kawasan hutan pada wilayah provinsi 
tersebut, antara lain Perizinan Berusaha Pemanfaatan 
Hutan (PBPH), Perum Perhutani, Persetujuan 
Penggunaan Kawasan Hutan, Pemanfaatan Kayu 
Kegiatan Non Kehutanan dan Persetujuan Perhutanan 
Sosial. Selain izin-izin tersebut, terdapat juga Perizinan 
Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), Tempat 
Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB), industri 
lanjutan dan industri kecil (skala UMKM). 
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Implikasi positif dari banyaknya izin yang ada di 
wilayah kerja BPHP Wilayah VII Denpasar adalah 
adanya serapan tenaga kerja dan peningkatan output 
produksi hasil hutan. Harapannya hal ini dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi pada masing-masing 
provinsi yang berujung pada meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi nasional dan bermuara pada 
tercapainya target pembangunan berkelanjutan. BPHP 
sebagai pelaksana kebijakan KLHK di bidang 
Pengelolaan Hutan Lestari tentunya mengawal setiap 

kebijakan yang ada agar dijalankan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan mendorong 
daya saing industri hasil hutan sebagaimana tugas 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Berfokus pada pengelolaan hutan produksi lestari dan 
peningkatan daya saing industri hasil hutan untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada 
tujuan pembangunan berkelanjutan, minimal ada 2 hal 
yang perlu diperhatikan yaitu sumber daya manusia 
(SDM) dan peningkatan output/produksi. 

 
 

 
 

Gambar 1. Kerangka Pikir Karya Tulis 
 
Tenaga Teknis Sebagai Kunci Pelaksanaan 
Penatausahaan Hasil Hutan  

Sumber daya manusia memiliki peranan 
penting dalam proses produksi. Robert Merton Solow 
sebagai ekonom yang meraih hadiah nobel ekonomi 
tahun 1987 menyatakan bahwasanya produksi 
dipengaruhi oleh fungsi dari modal (kapital) dan tenaga 
kerja. Dalam model solow, tenaga kerja ini dimaksudkan 
sebagai sebuah efisiensi melalui peningkatan kualitas 
tenaga kerja yang diberdayakan dalam proses produksi. 
Todaro (2003:413) memandang pelatihan dan 
pendidikan merupakan suatu investasi bagi sumber 
daya manusia untuk meningkatkan produktivitas tenaga 
kerja. 

Dalam dunia usaha kehutanan Indonesia 
dikenal yang namanya penatausahaan hasil hutan 
(PUHH). PUHH  merupakan bagian dari proses bisnis 
dalam usaha kehutanan. Berdasarkan pasal 1 angka 61 
Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta 
Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan 

Produksi, PUHH dimaknai sebagai kegiatan pencatatan 
dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan 
atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, 
pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran 
hasil hutan. Kegiatan PUHH memerlukan sumber daya 
manusia (SDM) sebagai tenaga teknis pengelolaan 
hutan (GANISPH) yang kompeten dan memiliki 
pemahaman akan tugas dan tanggungjawab dengan 
baik dan benar. Tujuannya adalah agar proses PUHH 
dapat berlangsung sesuai dengan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tugas 
pokok fungsi balai, BPHP Wilayah VII Denpasar rutin 
melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap 
GANISPH yang bekerja di wilayah kerja balai. 
Bimbingan teknis bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman GANISPH terhadap tugas dan 
tanggungjawab serta aturan-aturan yang berlaku, 
sedangkan evaluasi kinerja GANISPH dimaksudkan 
untuk menilai kelayakan kinerja GANISPH tersebut. 
Adapun jumlah GANISPH di areal kerja BPHP Wilayah 
VII Denpasar dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Jumlah GANISPH di wilayah BPHP VII Denpasar 

Jenis Kelamin 
Jumlah Tenaga Teknis (Kualifikasi)  

Total % Jawa 
Tengah Jawa Timur D.I. 

Yogyakarta Bali NTB NTT 

Laki-laki 1.526 2.017 81 44 122 54 3.844 91,96 
Perempuan 101 188 11 18 6 12 336 8,04 
Total 1.627 2.205 92 62 128 66 4.180 100 
GANISPH di Indonesia (34 Provinsi) 12.529 
Persentase GANISPH di Wilayah Kerja BPHP VII Denpasar 33,36% 

Sumber : SIGANISHUT, 2021. 
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Data pada Tabel 1. menunjukkan bahwasanya 
GANISPH di wilayah kerja BPHP VII Denpasar 
menyumbang sekitar 33,36% dari keseluruhan 
GANISPH nasional yang terdaftar dalam Sistem 
Informasi Tenaga Teknis Kehutanan (SIGANISHUT). 
Hal ini menunjukkan kompleksnya penatausahaan hasil 
hutan yang berada di wilayah kerja BPHP VII Denpasar 
dan besarnya volume pekerjaan dibidang kehutanan 
yang membutuhkan keterlibatan tenaga teknis dalam 
setiap simpul penatausahaan hasil hutan. Tabel 1. juga 
memberikan gambaran kecilnya partisipasi wanita yang 
menjadi tenaga teknis pengelolaan hutan yaitu hanya 
sekitar 336 GANISPH (8,04% dari total keseluruhan 
GANISPH yang ada di Wilayah kerja BPHP VII 
Denpasar). 

 
Sustainable Development Goals (SDGs): Monitoring 
Produksi Hasil Hutan dan Ekspor Produk Kehutanan 
untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan 
berkelanjutan erat kaitannya dengan peningkatan 
produksi barang dan jasa. Kuncoro (1997, 7-10) 
mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya 
meningkatkan pendapatan per kapita atau pendapatan 
rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi (growth) memiliki 
makna yang berbeda dengan pembangunan 
(development). Pertumbuhan ekonomi lebih 
memfokuskan pada peningkatan terhadap produksi 
barang dan jasa, sedangkan pembangunan dimaknai 
sebagai pembangunan yang berdimensi lebih luas dari 
sekedar pertumbuhan ekonomi, baik itu sosial, politik, 
dan kelembagaan yang bergerak ke atas dan beriringan 
dengan pertumbuhan output. Pertumbuhan ekonomi di 
bidang kehutanan masih didominasi oleh produksi kayu 
bulat, produksi kayu olahan dan turunannya serta ekspor 
produk kehutanan.  

 

Kontribusi Produksi Kayu Bulat, Kayu Olahan dan 
Turunannya Dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan 
Ekonomi 

Sukirno (2015, 9-11) mendefinisikan tingkat 
pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan riil dari 
produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu 
negara dalam tahun tertentu. Pengukuran pertumbuhan 
ekonomi dinyatakan dalam bentuk perubahan 
pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan 
nasional merupakan nilai dari barang dan jasa yang 
diproduksi dalam suatu negara pada suatu tahun 
tertentu, yang secara konseptual dinyatakan sebagai 
Produk Domestik Bruto (PDB). 

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi suatu 
provinsi, maka pendekatannya melalui Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB). Jika dilihat dari sisi lapangan 
usaha, maka PDRB merupakan penjumlahan dari 
keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan oleh 
keseluruhan unit produksi dalam suatu wilayah. PDRB 
tersusun atas beberapa lapangan usaha yang salah 
satunya adalah dari sub sektor kehutanan. Saat ini 
perhitungan sub sektor kehutanan masih mengandalkan 
produksi kayu bulat, sedangkan produk turunan berupa 
penggergajian, veneer, kayu lapis, panel kayu dan 
produk turunan lainnya dihitung sebagai kontribusi 
sektor industri pengolahan. BPHP Wilayah VII Denpasar 
bersama dengan stakeholder lain bertugas untuk 
melakukan monitoring penatausahaan hasil hutan baik 
di sektor hulu maupun di sektor hilir. Tujuannya adalah 
untuk memastikan proses produksi kayu bulat maupun 
produk turunannya berlangsung dengan lancar dan 
diharapkan meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini 
diharapkan dapat berkontribusi positif bagi pertumbuhan 
ekonomi di provinsi tersebut yang nantinya akan 
bermuara pada kontribusi nyata bagi pertumbuhan 
ekonomi nasional. Nilai produksi kayu bulat pada 6 
(enam) provinsi di wilayah BPHP VII Denpasar disajikan 
pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Produksi Kayu Bulat di Wilayah Kerja BPHP VII Denpasar 

 
 
Sumber: Data release PHPL diolah, 2021 
 

Data pada Tabel 2. memberikan gambaran 
bahwasanya produksi kayu bulat setiap tahun masih 
didominasi oleh produksi yang berasal dari hutan hak 
hasil budidaya. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya 
masyarakat yang terlibat melihat adanya peluang 

ekonomi dari bisnis di bidang kehutanan. Hal ini akan 
berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat 
serta memberikan peluang tersedianya lapangan 
pekerjaan (multiplier effect).  
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Besarnya produksi kayu bulat berpengaruh 
terhadap ketersediaan bahan baku bagi industri di hilir. 
Produksi kayu bulat yang terserap akan mempengaruhi 
banyaknya produksi kayu olahan industri di hilir.  Kayu 
bulat yang diproduksi di wilayah kerja BPHP VII 

Denpasar tidak hanya diserap oleh industri di 6 provinsi 
tersebut, tetapi juga didistribusikan hingga ke Jawa 
Barat, Banten dan DKI Jakarta. Berikut disajikan agregat 
produksi kayu olahan di Wilayah Kerja BPHP VII 
Denpasar sebagaimana Tabel 3. 

 
Tabel 3. Produksi Kayu olahan tahun 2018 s.d. 2020 

Provinsi Produksi Kayu Olahan Total (m3) 
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

D.I. Yogyakarta 9.092,14 7.947,98 14.540,32 

Jawa Tengah 2.002.996,45 2.177.337,18 2.037.932,93 

Jawa Timur 2.506.659,41 2.842.069,20 2.784.146,34 
Bali 11.093,82 15.042,78 13.499,52 

Nusa Tenggara Barat 0 1.990,78 322,65 

Nusa Tenggara Timur 0 0 0 

Total 4.529.841,82 5.044.387,92 4.850.441,76 

Rata-rata Produksi Olahan 3 Tahun terakhir 4.808.223,83 m³ 

Sumber: Data Release PHPL, 2021 
 
Jika dicermati pada Tabel 2 dan Tabel 3, 

Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki agregat 
produksi kayu bulat dan produksi kayu olahan terbesar 
di wilayah kerja BPHP VII Denpasar, artinya kondisi ini 
akan turut mempengaruhi kontribusi kehutanan terhadap 
PDRB lapangan usaha di daerah tersebut. Bila 
diasumsikan bahwa rendemen kayu olahan adalah 50% 
dari hasil pengolahan kayu bulat, maka kebutuhan rata-
rata kayu bulat untuk memproduksi kayu olahan 3 tahun 
terakhir di wilayah kerja BPHP VII Denpasar adalah 
sebesar 2 kali total produksi kayu olahan rata-rata 3 
tahun terakhir (4.808.223,83 m3), yaitu sebesar  
9.616.447,66 m³.  Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 
produksi kayu bulat 3 tahun terakhir di wilayah kerja 
BPHP VII Denpasar defisit sebanyak 4.335.573,03 m³. 
Angka tersebut diperoleh dari hasil pengurangan 
kebutuhan rata-rata kayu bulat untuk memproduksi kayu 
olahan 3 tahun terakhir (9.616.447,66 m³) dikurangi 
dengan rata-rata produksi kayu bulat di wilayah BPHP 
VII Denpasar sebagaimana data pada Tabel 2 
(5.280.874,63 m³). Kondisi ini memberikan peluang bagi 
masyarakat maupun pengelola hutan untuk 
menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri 
dan sub sektor kehutanan untuk meningkatkan 
kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi dalam rangka 
pembangunan yang berkelanjutan.    

  
Ekspor Produk Kehutanan sebagai salah satu pilar 
pertumbuhan ekonomi 

Mankiw (2003) menyatakan bahwasanya dalam 
perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi 
dipengaruhi oleh besarnya nilai belanja pemerintah (G), 
investasi (I), konsumsi masyarakat (C), dan nilai ekspor 
(X) dikurangi impor (M) yang diformulasikan dengan: 
   

 
 
 
Artinya pertumbuhan ekonomi akan makin tinggi apabila 
nilai G, I, C dan X makin besar. Industri kehutanan turut 
serta berkontribusi terhadap besarnya ekspor negara. 
Kebijakan pemerintah melalui Permendag nomor: 74 
tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri 
Kehutanan menjadi pedoman dalam proses ekspor 
produk kehutanan. Berdasarkan pasal 1 angka 49 
PermenLHK 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa eksportir 
harus memiliki sertifikat legalitas yang menerangkan 
bahwasanya eksportir tersebut telah memenuhi standar 
legalitas hasil hutan. Indonesia memiliki sistem legalitas 
kayu yang menjadi legitimasi bagi negara-negara tujuan 
ekspor untuk percaya dan yakin bahwasanya produk 
industri kehutanan Indonesia berasal dari sumber yang 
legal dan merupakan produk yang legal. Besarnya nilai 
ekspor produk kehutanan di Wilayah kerja BPHP VII 
Denpasar sebagaimana Tabel 4. 

 
Tabel 4. Nilai Ekspor (m³) Produk Kehutanan tahun 2018 s.d. 2020 

 Provinsi Nilai Ekspor (m³) 
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

D.I. Yogyakarta 103.053,02 93.982,97 85.414,76 
Jawa Tengah 3.106.537,80 3.631.738,60 3.207.251,71 
Jawa Timur 10.254.644,08 3.672.869,45 7.216.735,52 
Bali 61.381,69 66.025,32 57.622,73 
Nusa Tenggara Barat 0 0 58,33 
Nusa Tenggara Timur 111,49 203,83 998,77 

Sumber: Data Release PHPL, Agustus 2021 
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Besarnya produksi kayu bulat berpengaruh 
terhadap ketersediaan bahan baku bagi industri di hilir. 
Produksi kayu bulat yang terserap akan mempengaruhi 
banyaknya produksi kayu olahan industri di hilir.  Kayu 
bulat yang diproduksi di wilayah kerja BPHP VII 

Denpasar tidak hanya diserap oleh industri di 6 provinsi 
tersebut, tetapi juga didistribusikan hingga ke Jawa 
Barat, Banten dan DKI Jakarta. Berikut disajikan agregat 
produksi kayu olahan di Wilayah Kerja BPHP VII 
Denpasar sebagaimana Tabel 3. 

 
Tabel 3. Produksi Kayu olahan tahun 2018 s.d. 2020 

Provinsi Produksi Kayu Olahan Total (m3) 
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

D.I. Yogyakarta 9.092,14 7.947,98 14.540,32 

Jawa Tengah 2.002.996,45 2.177.337,18 2.037.932,93 

Jawa Timur 2.506.659,41 2.842.069,20 2.784.146,34 
Bali 11.093,82 15.042,78 13.499,52 

Nusa Tenggara Barat 0 1.990,78 322,65 

Nusa Tenggara Timur 0 0 0 

Total 4.529.841,82 5.044.387,92 4.850.441,76 

Rata-rata Produksi Olahan 3 Tahun terakhir 4.808.223,83 m³ 

Sumber: Data Release PHPL, 2021 
 
Jika dicermati pada Tabel 2 dan Tabel 3, 
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tahun terakhir (4.808.223,83 m3), yaitu sebesar  
9.616.447,66 m³.  Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 
produksi kayu bulat 3 tahun terakhir di wilayah kerja 
BPHP VII Denpasar defisit sebanyak 4.335.573,03 m³. 
Angka tersebut diperoleh dari hasil pengurangan 
kebutuhan rata-rata kayu bulat untuk memproduksi kayu 
olahan 3 tahun terakhir (9.616.447,66 m³) dikurangi 
dengan rata-rata produksi kayu bulat di wilayah BPHP 
VII Denpasar sebagaimana data pada Tabel 2 
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masyarakat maupun pengelola hutan untuk 
menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri 
dan sub sektor kehutanan untuk meningkatkan 
kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi dalam rangka 
pembangunan yang berkelanjutan.    

  
Ekspor Produk Kehutanan sebagai salah satu pilar 
pertumbuhan ekonomi 

Mankiw (2003) menyatakan bahwasanya dalam 
perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi 
dipengaruhi oleh besarnya nilai belanja pemerintah (G), 
investasi (I), konsumsi masyarakat (C), dan nilai ekspor 
(X) dikurangi impor (M) yang diformulasikan dengan: 
   

 
 
 
Artinya pertumbuhan ekonomi akan makin tinggi apabila 
nilai G, I, C dan X makin besar. Industri kehutanan turut 
serta berkontribusi terhadap besarnya ekspor negara. 
Kebijakan pemerintah melalui Permendag nomor: 74 
tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri 
Kehutanan menjadi pedoman dalam proses ekspor 
produk kehutanan. Berdasarkan pasal 1 angka 49 
PermenLHK 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa eksportir 
harus memiliki sertifikat legalitas yang menerangkan 
bahwasanya eksportir tersebut telah memenuhi standar 
legalitas hasil hutan. Indonesia memiliki sistem legalitas 
kayu yang menjadi legitimasi bagi negara-negara tujuan 
ekspor untuk percaya dan yakin bahwasanya produk 
industri kehutanan Indonesia berasal dari sumber yang 
legal dan merupakan produk yang legal. Besarnya nilai 
ekspor produk kehutanan di Wilayah kerja BPHP VII 
Denpasar sebagaimana Tabel 4. 

 
Tabel 4. Nilai Ekspor (m³) Produk Kehutanan tahun 2018 s.d. 2020 

 Provinsi Nilai Ekspor (m³) 
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

D.I. Yogyakarta 103.053,02 93.982,97 85.414,76 
Jawa Tengah 3.106.537,80 3.631.738,60 3.207.251,71 
Jawa Timur 10.254.644,08 3.672.869,45 7.216.735,52 
Bali 61.381,69 66.025,32 57.622,73 
Nusa Tenggara Barat 0 0 58,33 
Nusa Tenggara Timur 111,49 203,83 998,77 

Sumber: Data Release PHPL, Agustus 2021 
 

Data pada Tabel 4 menunjukkan tren 
pertumbuhan ekspor produk kehutanan di Wilayah kerja 
BPHP VII Denpasar mengalami kondisi yang fluktuatif. 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan 
pertumbuhan ekspor produk kehutanan yang negatif dari 
tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Provinsi Jawa 
Timur mengalami penurunan ekspor produk kehutanan 
pada tahun 2019, namun mengalami lonjakan yang 
signifikan pada tahun 2020. Lonjakan signifikan ekspor 
produk kehutanan di Provinsi Jawa Timur ini 
menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Timur kegiatan 
ekspor produk kehutanan tidak mengalami goncangan 
walaupun berada pada kondisi Pandemi Covid 19 yang 
nyatanya berdampak negatif bagi perekonomian 
nasional. 

Apabila semua variabel penyusun pertumbuhan 
ekonomi dalam kondisi tetap (Ceteris paribus) dan 
mengabaikan shock (goncangan) yang ada pada sisi 
penawaran (supply) maupun permintaan (demand), 
maka kenaikan ataupun penurunan ekspor produk 
kehutanan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi yang ada pada masing-masing provinsi di 
wilayah kerja BPHP VII Denpasar. 

 
Peran BPHP VII Denpasar Dalam Mendukung 
Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan/SDGs 

BPHP Wilayah VII Denpasar memiliki tugas 
penting yaitu memastikan PUHH berjalan dengan baik. 
Tujuannya adalah memperlancar dan mendorong 
kenaikan produksi kayu bulat, produksi kayu olahan dan 
turunannya serta ekspor produk kehutanan dalam upaya 
mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek 
(short run) dan mencapai SDGs dalam jangka Panjang 
(long run). Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh 
BPHP VII Denpasar untuk memastikan PUHH dapat 
berlangsung dengan baik yaitu: 
a. Koordinasi dengan stakeholder di provinsi antara 

lain Dinas yang membidangi kehutanan di provinsi, 
Cabang Dinas Kehutanan, pemegang izin, 
Kesatuan Pengelolaan Hutan, Perum Perhutani 
dan perizinan berusaha. 

b. Melaksanakan kegiatan monitoring PUHH secara 
remote monitoring, desk analysis dan monitoring 
ke lapangan. 

c. Melaksanakan bimbingan teknis terkait PUHH 
kepada pihak-pihak yang terlibat langsung maupun 
tidak langsung dalam proses PUHH antara lain 
GANISPH, Dinas yang membidangi kehutanan di 
Provinsi, Cabang Dinas Kehutanan, Kesatuan 
Pengelolaan Hutan, Perizinan berusaha, 
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, 
Persetujuan Perhutanan Sosial, Kepolisian, 
GAKKUM KLHK, PBPHH, TPTKB, dll. 

d. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap 
GANISPH untuk memastikan kerja GANISPH 
sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku. 

e. Memberikan keterangan ahli dalam proses 
peradilan dibidang penatausahaan hasil hutan. 
 
Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPHP Wilayah 

VII Denpasar dan pelibatan multipihak dalam setiap 
pelaksanaan kegiatan akan menjamin tidak adanya 

pihak-pihak yang tertinggal untuk berkontribusi demi 
tercapainya pembangunan berkelanjutan (No One Left 
Behind), yang mana hal ini akan mendorong pencapaian 
tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). 
 

 
Gambar 2. Peran BPHP VII Denpasar dalam 
Mendukung Pencapaian SDGs 
Sumber: Dibuat oleh penulis, 2021 
 
PENUTUP  

Sustainable Development Goals (SDGs) 
merupakan kesepakatan yang didasarkan pada konsep 
kesetaraan dan hak asasi manusia. BPHP Wilayah VII 
Denpasar yang merupakan salah satu unit pelaksana 
teknis kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di 
bidang pengelolaan hutan lestari diharapkan mampu 
berkontribusi dan mendorong tercapainya pertumbuhan 
ekonomi melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, 
sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat 
tercapai. Dalam rangka mengoptimalkan tupoksi BPHP 
Wilayah VII Denpasar untuk percepatan capaian SDGs, 
diperlukan pengembangan hal-hal berikut, yaitu: 
a. Mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam 

setiap proses perencanaan dan penganggaran 
Balai sehingga tercapai keadilan dan kesetaraan 
gender. Pengarusutamaan gender dalam 
perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat 
meningkatkan partisipatif stakeholder dalam setiap 
kegiatan. Mengingat akan luasnya wilayah kerja 
Balai, dukungan anggaran diharapkan dapat 
mengoptimalkan dan memperluas jangkauan Balai 
dalam proses monitoring penatausahaan hasil 
hutan. 

b. Djamin, Awaludin (2017) menyatakan bahwa 
koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan 
tugas-tugas tertentu akan dapat saling membantu 
dan saling melengkapi. Tujuan pembangunan 
berkelanjutan tidak mungkin hanya dilaksanakan 
oleh BPHP VII Denpasar, dibutuhkan koordinasi 
yang baik dan intensif dengan stakeholder terkait di 
masing-masing provinsi agar tercapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan.   

c. Tugas dan fungsi Balai dalam memastikan 
kegiatan penatausahaan berjalan dengan baik 
haruslah didukung dengan sumber daya manusia 
yang memiliki pemahaman terhadap peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku. Dukungan 
pelatihan dan manajemen sumber daya manusia 
diperlukan dalam upaya meningkatkan performa 
SDM Balai. 
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KIPRAH BPHP WILAYAH V PALEMBANG UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DALAM MENYONGSONG AGENDA 2030 

 
 

Deni Priatna 
 
 

LATAR BELAKANG 
Pada tahun 2015 tepatnya bulan September di 

Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para 
pemimpin dunia menyusun dan mengesahkan tujuan 
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global 
(Direktorat pengabdian masyarakat, 2021). Tujuan 
Pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) disebut juga 
agenda 2030 adalah merupakan suatu kesepakatan 
pembangunan baru yang mendorong adanya perubahan 
pola yang bergeser kepada pembangunan berkelanjutan 
dengan berdasarkan pada hak asasi manusia dan 
kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, 
ekonomi dan lingkungan hidup (Bapenas, 2021). 
Berdasarkan hal tersebut prinsip-prinsip dari TPB/SDGs 
dilaksanakan secara universal, integrasi dan inklusif. 
Prinsip tersebut meyakinkan bahwa tidak ada satu 
orang-pun yang terlewatkan "no-one left behind". 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 s.d 2024 
Indonesia berkomitmen menjadi Indonesia 
berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil 
dan berkesinambungan untuk mewujudkan Indonesia 
maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian 
berlandaskan gotong royong. Dalam pengarustamaan 
RPJMN 2020-2024 terdapat beberapa komitmen yaitu 1) 
tujuan pembangunan SDGs; 2) Partisipatif gender; 3) 
modal sosial dan budaya dan 4) transformasi digital 
(Monoarfa, 2021).  

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 
melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 
mengamanatkan kepada unit pelaksana teknis Balai 
Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah V 
Palembang untuk ikut berkontribusi secara aktif melalui 
anggaran APBN untuk bisa menginflementasikan 
TPB/SDGs di tingkat tapak dengan mengutamakan 
keadilan prosedural dan keadilan substansial (European 
Union, 2017), dimana seluruh pihak yang selama ini 
tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses 
pembangunan dan secara substansial dapat menjawab 
persoalan-persoalan warga (prinsip "no-one left 
behind").  

Kegiatan BPHP Wilayah V Tahun 2021 dengan 
dukungan anggaran DIPA BPHP Wilayah V telah 
melaksanakan kegiatan Pembekalan Teknis 
Peningkatan Produksi dan Kualitas Madu Pada UPTD 
KPH Wilayah II Lalan Mendis (KPHP Unit II Dan Unit III) 
Di Kabupaten Musi Banyuasin, Pembekalan Teknis 
Peningkatan Produksi dan Kualitas Getah Karet pada 
UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji di Kabupaten 
Ogan Komering Ilir dan Pelatihan Pengolahan Minyak 
Atsiri Sereh Wangi pada UPTD KPH   Wilayah XIII 
Lakitan-Bukit Cogong (KPHP Unit VI dan Unit VIII) di 
Kabupaten Musi Rawas. 

 
TUJUAN 

Adapun tujuan pelaksanaan penulisan ini adalah 
untuk melihat sejauh mana kontribusi nyata BPHP 
Wilayah V Palembang dalam upaya pencapaian target-
target pada 17 Goals TPB/SDGs dengan dukungan 

anggaran APBN yang tersedia pada tahun anggaran 
2021.  

 
PEMBAHASAN 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan nomor P.12/2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan 
Produksi menyebutkan bahwa BPHP mempunyai tugas 
melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan 
kesatuan pengelolaan hutan produksi, serta 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan 
produksi dan industri hasil hutan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Peran KPHP sebagai 
penyelenggara kehutanan di tingkat tapak harus melihat 
bahwa penyelenggaraan kehutanan ditingkat tapak 
harus dilakukan secara holistik untuk menuju 
pengelolaan hutan yang lestari.  

Pengelolaan hutan lestari merupakan suatu 
proses pengelolaan lahan hutan yang dilakukan secara 
berkesinambungan dan terus menerus atau 
berkelanjutan yang memberikan produksi dan jasa yang 
bisa menimbulkan efek terhadap ekologi, sosial dan 
ekonomi untuk kebutuhan dan kehidupan manusia 
generasi ini dan generasi yang akan datang. 
Pengelolaan hutan dan lahan harus sesuai dengan 
karakteristik lahan yang akan dikelola dengan 
mempertimbangkan upaya teknis dan teknologi, upaya-
upaya tersebut harus mempertimbangkan dampak 
ekologis, sosial-kultural masyarakat lokal dan secara 
ekonomi dapat menguntungkan bagi petani (Lakitan & 
Nuni Gofar, 2013).  

Adanya dukungan anggaran terkait dengan tugas 
tersebut, BPHP wilayah V melaksanakan kegiatan yang 
terkait dengan indikator TPB/SDGs yaitu (Goal 1) 
menghapus kemiskinan dengan tujuan TPB/SDGs 
mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, 
(Goal 2) Mengakhiri kelaparan dengan tujuan 
TPB/SDGs menghilangkan kelaparan, mencapai 
ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta 
meningkatkan pertanian berkelanjutan, (Goal 8) 
Pertumbuhan ekonomi dengan tujuan TPB/SDGs 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 
berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan 
menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, 
(Goal 12) Konsumsi dan produksi yang 
bertanggungjawab dengan tujuan TPB/SDGs menjamin 
pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dan 
(Goal 15) Menjaga ekosistem darat dengan tujuan 
TPB/SDGs melindungi, merestorasi dan meningkatkan 
pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, 
mengelola hutan secara lestari, menghentikan 
penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta 
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. 

Pemenuhan indikator TPB/SDGs tersebut diatas 
BPHP Wilayah V telah melaksanakan kegiatan 
pembekalan teknis diantaranya: 

 
1. Pembekalan teknis peningkatan produksi dan 
kualitas madu 

Pembekalan teknis  peningkatan produksi dan 
kualitas madu Pada UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis 
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(KPHP Unit II Dan Unit III) Di Kabupaten Musi 
Banyuasin yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 
2021, pembekalan ini dilaksanakan secara hiybrid 
antara Direktorat Jenderal PHPL, BPHP Wilayah V dan 
UPTD KPHP Wilayah II Lalan Mendis dengan peserta 
berasal dari Kelompok Tani Hutan (KTH) madu yang 
selama ini telah dibina oleh KPHP. Materi yang 
disampaikan terkait dengan budidaya lebah dan 
penyediaan pakan untuk meningkatkan kualitas dan 
kuantitas madu, penatausahaan hasil hutan bukan kayu 
dan PNBP terkait dengan HHBK khususnya madu.  

Peserta pembekalan teknis tersebut sudah 
mengikutsertakan tenaga teknis perempuan dalam 
peran pengolahan dan packaging madu untuk 
meningkatkan daya jual. Kegiatan pembekalan ini sudah 
mengakomodir pengarustamaan gender dimana adanya 
peran dan proporsi yang sama antara laki laki dan 
perempuan.  

    

 
 

Gambar 1. Peserta bimbingan teknis hybrid (daring dan 
luring) peningkatan produksi dan kualitas 
madu di UPTD KPH Wilayah II Lalan 
Mendis. 

 

 
 
Gambar 2. Peserta perempuan yang ikut dalam 

bimbingan teknis peningkatan produksi 
dan kualitas madu di UPTD KPH Wilayah 
II Lalan Mendis.  

 
2. Pembekalan teknis peningkatan produksi dan 
kualitas getah karet 

Sebagai upaya untuk mendorong kemajuan izin 
Perhutanan Sosial (PS) berupa Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Rakyat 
atau disebut izin HTR di Provinsi Sumatera Selatan 
BPHP Wilayah V telah melakukan kegiatan berupa 
penyediaan tenaga teknis, pemenuhan sarana dan 
prasarana dan bimbingan teknis pada 28 Izin HTR yang 
berada di UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji 
sehingga perlahan sudah terlihat hasil yaitu dengan 
adanya produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 
berupa getah karet dan pembayaran Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Provisi Sumber Daya 
Hutan (PSDH) dari Izin HTR. 

 
Tabel 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(IUPHHK) Hutan Tanaman Rakyat di UPTD 
KPH Wilayah V Lempuing Mesuji.  

No KTH Luas 
(Ha) 

JML. 
KK Desa Potensi 

1 Kop.Karyawa
n INHUTANI 
V Cabang 
Seberuk 

482.25 110 Lubuk 
Seberuk 

Karet 

2 Koperasi 
Masyarakat 
Pemberdayaa
n Hutan  

679.75 199 Lubuk 
Makmur 

Karet 

3 Koperasi 
Usaha 
Bersama 

207 54 Lubuk 
Seberuk 

Karet 

4 KTH Wana 
Krida Mandiri 

535.25 171 Lubuk 
Seberuk 

Karet 

5 KTH Rengas 189.56 150 Muara 
Brunai II 

Karet 

6 KTH Rengas 46.5 31 Muara 
Brunai II 

Karet 

7 KTH Karet 70.39 65 Lubuk 
Seberuk 

Karet 

8 KTH Karet 54.75 33 Lubuk 
Seberuk 

Karet 

9 KTH Jelutung 154.89 134 Muara 
Brunai II 

Karet 

10 KTH Jelutung 89 44 Muara 
Brunai II 

Karet 

11 KTH Wahyu 
Kencana 

419.75 168 Lubuk 
Seberuk 

Karet 

12 KTH 
Sejahtera 
Mandiri 

231.89 157 Lubuk 
Seberuk 

Karet 

13 KTH Jaya 
Makmur 

297.4 202 Lubuk 
Seberuk 

Karet 

14 KTH Jati 222.71 95 Lubuk 
Seberuk 

Karet 

15 KTH Buana 
Lestari 

149.25 63 Lubuk 
Seberuk 

Karet 

16 KTH Wana 
Karya 

465 170 Lubuk 
Makmur 

Karet 

17 KTH Mekar 
Jaya 

273 112 Lubuk 
Makmur 

Karet 

18 KTH Wana 
Makmur 

197 57 Lubuk 
Seberuk 

Karet 

19 GAPOKTAN 
Karya Sialang 
Makmur 

270 81 Lubuk 
Seberuk 

Karet 
dan 
Agrofore
s 

20 KTH Sinar 
Timur 

790 80 Lubuk 
Makmur 

Karet 
dan Padi 

21 KTH Durian 
Sejahtera 

106 48 Rantau 
Durian 

Karet 
dan Padi 

22 KTH Durian 
Jaya 

40 14 Rantau 
Durian 

Karet 

23 KTH Tanjung 
Masayu 

154 50 Tanjung 
Sari I 

Karet 
dan Padi 

24 KTH Wana 
Bhakti 

258 74 Lubuk 
Seberuk 

Karet 

25 KTH Wana 
Jaya 

215 77 Lubuk 
Seberuk 

Karet 
dan Padi 

26 KTH Wana 
Tirta 

173 88 Muara 
Burnai II 

Karet 
dan 
Madu 

27 KTH Wana 
Sejahtera 

260 86 Muara 
Burnai II 

Karet 
dan Padi 

28 KTH Tanjung 
Jaya 

119 41 Tanjung 
Sari I 

Karet 
dan Padi 

   Jumlah 
7,150.3
4  

2,654.0
0      

Sumber: BPHP Wilayah V Palembang 
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Tabel 2. Jumlah volume dan pembayaran PNBP PSDH 
Getah Karet di UPTD KPH Wilayah V 
Lempuing Mesuji 

Tahun 
jumlah 

Izin 
HTR 

 Jumlah 
Vol 

(ton)   Jumlah PSDH (Rp)  

2017 11 
                  
491.19      146,307,000.00  

2018 11 
                  
531.02        82,562,500.00  

2019 14 
               
1,057.50      158,625,000.00  

2020 13 
                  
103.00        38,047,000.00  

2021* 18 
                  
583.70        86,559,000.00  

Sumber: BPHP Wilayah V Palembang 
 
Kegiatan peningkatan jumlah dan kualitas getah 

karet serta peningkatan harga pasar yang berdampak 
pada peningkatan penghasilan petani pemegang izin 
HTR, pada tanggal 4 Maret 2021, BPHP Wilayah V 
melakukan kegiatan pembekalan teknis peningkatan 
produksi dan kualitas getah karet bertempat di Kantor 
Resort UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji di Lubuk 
Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan 
Komering Ilir. Pembekalan teknis ini diperuntukan untuk 
masyarakat yang telah menerima/memegang izin 
perhutanan sosial berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Rakyat atau 
disebut izin HTR.  

 

 
 

Gambar 3. Peserta pelatihan pembekalan teknis 
peningkatan produksi dan kualitas getah 
karet bertempat di Kantor Resort UPTD 
KPH Wilayah V Lempuing Mesuji di 
Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing 
Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir 

 

 
 

Gambar 4. Narasumber pembekalan teknis peningkatan 
produksi dan kualitas getah karet berasal 
dari Pusat Penelitian Karet Sembawa. 

 
3. Pelatihan pengolahan minyak atsiri sereh wangi 

Isu gender merupakan isu lintas bidang sehingga 
strategi untuk mendorong pengarusutamaan gender ini 
dimasukan kedalam program-program kegiatan yang 
ada BPHP Wilayah V dan KPHP sebagai ujung tombak 
pengelolaan hutan dilapangan, walaupun pembagian 
kerja, peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan 
hutan terkait dengan isu gender ini masih sangat bias. 
Dalam upaya memperkecil bias tersebut BPHP Wilayah 
V bersama UPTD KPH   Wilayah XIII Lakitan-Bukit 
Cogong melaksanakan Pelatihan Pengolahan Minyak 
Atsiri Sereh Wangi yang dilaksanakan pada 7 s.d 8 April 
2021. Peran aktif keterlibatan perempuan dalam 
melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut dari 
perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan hasil 
yang didapat sepenuhnya dilakukan secara kesetaraan 
gender.  

Pelaksanaan kegiatan tersebut di rumah produksi 
UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan-Bukit Cogong dan 
instalasi penyulingan milik Bumdes Citra Kencana di 
Desa Megang Sakti IV Kec. Megang Sakti Kab. Musi 
Rawas, dimana Desa Megang Sakti ini merupakan desa 
penyangga kawasan hutan produksi. Peserta pelatihan 
berjumlah 20 (dua puluh) orang, yang berasal dari KTH, 
LPHD, Bumdes dan Penyuluh Kehutanan pada UPTD 
KPH Wilayah XIII Lakitan-Bukit Cogong.  

 

 
  
Gambar 5. Peserta pelatihan pengolahan minyak atsiri 
sereh wangi 

 
Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) 

menurut Karyana, (2021) adalah untuk meningkatkan 
ekonomi masyarakat, menjaga kehidupan sosial, 
menjaga kualitas lingkungan hidup dan pembangunan 
yang inklusif secara berkesinambungan dan 
berkelanjutan dan terjalinnya tata kelola yang bisa 
menjaga kualtas kehidupan secara turun temurun, 
sehingga dari ketiga kegiatan tersebut diatas (pelatihan 
madu, Pelatihan getah karet dan pelatihan serai wangi) 
BPHP Wilayah V ikut serta memantapkan pencapaian 
SDGs serta ikut memantapkan pencapaian kinerja dari 
isu strategis lingkungan hidup dan kehutanan 2020 - 
2024 yang terdiri dari i) kelestarian fungsi ekosistem 
dalam pembangunan berkelanjutan, ii) kesejahteraan 
masyarakat berbasis SDH dan LH, iii) kontribusi SDH 
dan LH terhadap perekonomian nasional, iv) perubahan 
iklim dan v) tata kelola SDH dan LH yang mantap.  

BPHP Wilayah V dan KPH memfasilitasi 
masyarakat pemegang izin Perhutanan Sosial dan 
masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan serta mampu melakukan 
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manajemen lingkungan dimana merupakan suatu 
pendekatan pengelolaan lingkungan yang 
mengintegrasikan ekologi, pembuatan kebijakan, 
perencanaan dan pengembangan sosial (Barrow, 1999).   

 Pencapaian-pencapaian BPHP Wilayah V 
terhadap kinerja yang telah dirasakan oleh masyarakat 
kelompok tani hutan dan masyarakat sekitar hutan 
dengan tujuan TPB/SDGs adalah: 
 
1. Tujuan 1. Tanpa kemiskinan  

KLHK telah menjabarkan tujuan 1 (Tanpa 
Kemiskinan) adalah dengan adanya pemberian akses 
Perhutanan Sosial, pengembangan kelompok tani hutan 
mandiri, peningkatan penyuluhan dan pembinaan desa 
penyangga kawasan hutan konservasi. Penjabaran 
tujuan 1 KLHK ini telah ditindalkanjuti oleh BPHP 
Wilayah V untuk melakukan pengembangan kelompok 
tani hutan pemegang izin Perhutanan Sosial dimana 
produk-produk yang mereka hasilkan secara kualitas 
dan kuantitas ditingkatkan dengan cara memberikan 
fasilitasi pembekalan dan pelatihan.  

 
2. Tujuan 2. Tanpa kelaparan 

Penjabaran dari tujuan ke 2 ini adalah adanya 
pembangunan agroforestry dimana masyarakat 
kelompok tani hutan diberikan akses untuk melakukan 
pengolahan lahan dan bercocok tanam berupa tanaman 
pertanian dalam kawasan hutan secara legal, 
pengunaan kawasan hutan dan pelepasan Tanah Objek 
Reforma Agraria (TORA). Pemberian akses penanaman 
serai wangi, penyadapan getah dan pemanfaatan madu 
hutan merupakan kegiatan yang nyata dilaksanakan 
oleh masyarakat kelompok tani hutan dan BPHP 
Wilayah V berupaya untuk membangun jejaring dengan 
pihak luar dengan tujuan hasil yang mereka dapatkan 
menjadi hasil yang primadona untuk bisa meningkatkan 
tarap hidup masyarakat hutan dengan tanpa kelaparan. 

 
3. Tujuan 8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan 
Ekonomi 

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 
menjadi tujuan ke-8 dimana kawasan hutan produksi 
yang terbagi kedalam pengusahaan hutan baik berupa 
hutan alam maupun hutan tanaman, perhutanan sosial, 
industri hasil hutan baik berupa kayu maupun non kayu, 
penyaluran dana bergulir, penangkaran TSL dan 
ekowisata menjadi bagian kerja BPHP Wilayah V untuk 
memfasilitasi masyarakat tani hutan mendapatkan hasil 
yang maksimal. Fasilitasi pelatihan madu dan serai 
wangi yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin 
dan Kabupaten Musi Rawas menjadi hal yang kongkrit 
untuk menopang munculnya industri-industri kecil untuk 
pengolahan dan pengemasan madu dan serai wangi 
sehingga akhirnya bisa berbicara ditingkat nasional 
bahwa kegiatan dari KLHK untuk memfasilitasi 
masyarakat tani hutan bisa meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi masyarakat.  

PNBP getah karet dari pemegang izin HTR di 
Kabupaten OKI telah berjalan dan rutin setiap kali ada 
penimbangan getah, pembuatan Laporan Produksi (LP) 
HHBK dibuat berdasarkan sistem (SI-PUHH/SI-HHBK) 
yang telah terintegrasi dengan SI-PNBP dan Simponi 
dari Kementerian Keuangan. BPHP Wilayah V 
memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bagi 
operator sistem informasi tersebut, masyarakat KTH 
bersepakat untuk menunjuk beberapa operator dan 
Tenaga Teknis PHPL (GANISPHPL) untuk belajar dan 
mengoperasikan sistem tersebut.  

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 
bulan berjalan PNBP yang berasal dari izin HTR telah 

menyumbang ke negara sebesar Rp. 512.100.500,- dari 
produksi getah karet sebanyak 2.766,41 ton. PNBP yang 
disetorkan kepada negara hanya 6% dari harga patokan, 
sehingga bisa kita hitung bahwa hasil yang didapatkan 
oleh masyarakat KTH pemegang izin HTR bisa 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan 
berkontribusi secara nyata ditingkat nasional. 

 
4. Tujuan 12, Konsumsi dan Produksi yang 
Bertanggung Jawab 

Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan 
pelatihan madu, getah karet dan serai wangi yang 
dilaksanakan dengan peserta yang berasal dari 
kelompok tani hutan diharapkan mampu menciptakan 
kebiasaan kerja yang bertanggung jawab terhadap 
lingkungan. Penjabaran terhadap tujuan 12 dari KLHK 
adalah pelayanan standarisasi lingkungan dan rencana 
aksi konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di 
Indonesia, pendidikan dan gaya hidup ramah lngkungan, 
ekolabel pengadaan barang dan jasa dan verifikasi 
legalitas kayu.  

Pada pelatihan teknis peningkatan produksi dan 
kualitas getah karet tidak hanya di fokuskan kepada 
produksi getah karet tapi berdasarkan kepada 
kesehatan tegakan pohonnya sehingga pohon karet 
pada waktu akhir daur tidak rusak dan bisa 
dimanfaatkan menjadi kayu pertukangan sehingga pada 
akhir daur petani mendaptkan keuntugan berlipat dari 
penjualan kayu dan untuk mendapatkan nilai harga yang 
lebih tinggi diharapkan selanjutnya kelompok tani 
tersebut untuk bisa mempunyai sertifikat verifikasi 
legalitas kayu (S-VLK). 

 
5. Tujuan 15, Ekosistem daratan 

Dalam penjabaran tujuan 15 ini KLHK 
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdiri dari 
pengelolaan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan 
produksi melalui KPH, pemantauan indeks kualitas 
tutupan lahan berhutan, peningkatan populasi spesies 
terancam punah dan konservasi sumberdaya genetic 
dan penegakan hukum kehutanan. BPHP Wilayah V 
dalam tujuan 15 ini berkontribusi melaksanakan 
pengelolaan hutan produksi, diversifikasi produk dan 
peningkatan hasil hutan berupa hasil hutan bukan kayu 
melalui pelatihan dan pembekalan teknis, masyarakat 
kelompok tani hutan dan masyarakat disekitar hutan 
merasakan dampak langsung dari pelatihan tersebut.  

Kegiatan pelatihan dan pembekalan teknis 
secara tidak langsung akan menyadarkan masyarakat 
bahwa hutan produksi yang selama ini mereka garap 
selayaknya dijaga dari semua ancaman seperti illegal 
logging dan kebakaran hutan. Memberikan alternatif 
pendapatan kepada masyarakat dengan mengolah 
HHBK menjadi produk unggulan yang bisa 
menggantikan pendapatan dari semula melakukan 
illegal logging menjadi memelihara/melestarikan hutan, 
sehingga manfaat hutan secara maksimal bisa 
dirasakan sampai anak cucu.   

 
KESIMPULAN  

BPHP Wilayah V Palembang dalam 
menyongsong agenda 2030 dengan mengefektifkan dan 
memaksimalkan SDM aparatur dan alokasi anggaran 
yang ada ikut serta mensejahterakan masyarakat sekitar 
hutan dalam pemenuhan target-target TPB/SDGs 
dengan cara melaksanakan pelatihan dan bimbingan 
teknis terkait dengan pemanfaatan HHBK untuk 
masyarakat kelompok tani hutan dan masyarakat yang 
ada disekitar hutan. Pelatihan dan bimbingan teknis 
tersebut sekaligus menjadi pemenuhan target 
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manajemen lingkungan dimana merupakan suatu 
pendekatan pengelolaan lingkungan yang 
mengintegrasikan ekologi, pembuatan kebijakan, 
perencanaan dan pengembangan sosial (Barrow, 1999).   

 Pencapaian-pencapaian BPHP Wilayah V 
terhadap kinerja yang telah dirasakan oleh masyarakat 
kelompok tani hutan dan masyarakat sekitar hutan 
dengan tujuan TPB/SDGs adalah: 
 
1. Tujuan 1. Tanpa kemiskinan  

KLHK telah menjabarkan tujuan 1 (Tanpa 
Kemiskinan) adalah dengan adanya pemberian akses 
Perhutanan Sosial, pengembangan kelompok tani hutan 
mandiri, peningkatan penyuluhan dan pembinaan desa 
penyangga kawasan hutan konservasi. Penjabaran 
tujuan 1 KLHK ini telah ditindalkanjuti oleh BPHP 
Wilayah V untuk melakukan pengembangan kelompok 
tani hutan pemegang izin Perhutanan Sosial dimana 
produk-produk yang mereka hasilkan secara kualitas 
dan kuantitas ditingkatkan dengan cara memberikan 
fasilitasi pembekalan dan pelatihan.  

 
2. Tujuan 2. Tanpa kelaparan 

Penjabaran dari tujuan ke 2 ini adalah adanya 
pembangunan agroforestry dimana masyarakat 
kelompok tani hutan diberikan akses untuk melakukan 
pengolahan lahan dan bercocok tanam berupa tanaman 
pertanian dalam kawasan hutan secara legal, 
pengunaan kawasan hutan dan pelepasan Tanah Objek 
Reforma Agraria (TORA). Pemberian akses penanaman 
serai wangi, penyadapan getah dan pemanfaatan madu 
hutan merupakan kegiatan yang nyata dilaksanakan 
oleh masyarakat kelompok tani hutan dan BPHP 
Wilayah V berupaya untuk membangun jejaring dengan 
pihak luar dengan tujuan hasil yang mereka dapatkan 
menjadi hasil yang primadona untuk bisa meningkatkan 
tarap hidup masyarakat hutan dengan tanpa kelaparan. 

 
3. Tujuan 8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan 
Ekonomi 

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 
menjadi tujuan ke-8 dimana kawasan hutan produksi 
yang terbagi kedalam pengusahaan hutan baik berupa 
hutan alam maupun hutan tanaman, perhutanan sosial, 
industri hasil hutan baik berupa kayu maupun non kayu, 
penyaluran dana bergulir, penangkaran TSL dan 
ekowisata menjadi bagian kerja BPHP Wilayah V untuk 
memfasilitasi masyarakat tani hutan mendapatkan hasil 
yang maksimal. Fasilitasi pelatihan madu dan serai 
wangi yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin 
dan Kabupaten Musi Rawas menjadi hal yang kongkrit 
untuk menopang munculnya industri-industri kecil untuk 
pengolahan dan pengemasan madu dan serai wangi 
sehingga akhirnya bisa berbicara ditingkat nasional 
bahwa kegiatan dari KLHK untuk memfasilitasi 
masyarakat tani hutan bisa meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi masyarakat.  

PNBP getah karet dari pemegang izin HTR di 
Kabupaten OKI telah berjalan dan rutin setiap kali ada 
penimbangan getah, pembuatan Laporan Produksi (LP) 
HHBK dibuat berdasarkan sistem (SI-PUHH/SI-HHBK) 
yang telah terintegrasi dengan SI-PNBP dan Simponi 
dari Kementerian Keuangan. BPHP Wilayah V 
memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bagi 
operator sistem informasi tersebut, masyarakat KTH 
bersepakat untuk menunjuk beberapa operator dan 
Tenaga Teknis PHPL (GANISPHPL) untuk belajar dan 
mengoperasikan sistem tersebut.  

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 
bulan berjalan PNBP yang berasal dari izin HTR telah 

menyumbang ke negara sebesar Rp. 512.100.500,- dari 
produksi getah karet sebanyak 2.766,41 ton. PNBP yang 
disetorkan kepada negara hanya 6% dari harga patokan, 
sehingga bisa kita hitung bahwa hasil yang didapatkan 
oleh masyarakat KTH pemegang izin HTR bisa 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan 
berkontribusi secara nyata ditingkat nasional. 

 
4. Tujuan 12, Konsumsi dan Produksi yang 
Bertanggung Jawab 

Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan 
pelatihan madu, getah karet dan serai wangi yang 
dilaksanakan dengan peserta yang berasal dari 
kelompok tani hutan diharapkan mampu menciptakan 
kebiasaan kerja yang bertanggung jawab terhadap 
lingkungan. Penjabaran terhadap tujuan 12 dari KLHK 
adalah pelayanan standarisasi lingkungan dan rencana 
aksi konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di 
Indonesia, pendidikan dan gaya hidup ramah lngkungan, 
ekolabel pengadaan barang dan jasa dan verifikasi 
legalitas kayu.  

Pada pelatihan teknis peningkatan produksi dan 
kualitas getah karet tidak hanya di fokuskan kepada 
produksi getah karet tapi berdasarkan kepada 
kesehatan tegakan pohonnya sehingga pohon karet 
pada waktu akhir daur tidak rusak dan bisa 
dimanfaatkan menjadi kayu pertukangan sehingga pada 
akhir daur petani mendaptkan keuntugan berlipat dari 
penjualan kayu dan untuk mendapatkan nilai harga yang 
lebih tinggi diharapkan selanjutnya kelompok tani 
tersebut untuk bisa mempunyai sertifikat verifikasi 
legalitas kayu (S-VLK). 

 
5. Tujuan 15, Ekosistem daratan 

Dalam penjabaran tujuan 15 ini KLHK 
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdiri dari 
pengelolaan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan 
produksi melalui KPH, pemantauan indeks kualitas 
tutupan lahan berhutan, peningkatan populasi spesies 
terancam punah dan konservasi sumberdaya genetic 
dan penegakan hukum kehutanan. BPHP Wilayah V 
dalam tujuan 15 ini berkontribusi melaksanakan 
pengelolaan hutan produksi, diversifikasi produk dan 
peningkatan hasil hutan berupa hasil hutan bukan kayu 
melalui pelatihan dan pembekalan teknis, masyarakat 
kelompok tani hutan dan masyarakat disekitar hutan 
merasakan dampak langsung dari pelatihan tersebut.  

Kegiatan pelatihan dan pembekalan teknis 
secara tidak langsung akan menyadarkan masyarakat 
bahwa hutan produksi yang selama ini mereka garap 
selayaknya dijaga dari semua ancaman seperti illegal 
logging dan kebakaran hutan. Memberikan alternatif 
pendapatan kepada masyarakat dengan mengolah 
HHBK menjadi produk unggulan yang bisa 
menggantikan pendapatan dari semula melakukan 
illegal logging menjadi memelihara/melestarikan hutan, 
sehingga manfaat hutan secara maksimal bisa 
dirasakan sampai anak cucu.   

 
KESIMPULAN  

BPHP Wilayah V Palembang dalam 
menyongsong agenda 2030 dengan mengefektifkan dan 
memaksimalkan SDM aparatur dan alokasi anggaran 
yang ada ikut serta mensejahterakan masyarakat sekitar 
hutan dalam pemenuhan target-target TPB/SDGs 
dengan cara melaksanakan pelatihan dan bimbingan 
teknis terkait dengan pemanfaatan HHBK untuk 
masyarakat kelompok tani hutan dan masyarakat yang 
ada disekitar hutan. Pelatihan dan bimbingan teknis 
tersebut sekaligus menjadi pemenuhan target 

TPB/SDGs tujuan 1 menghapus kemiskinan, tujuan 2 
mengakhiri kelaparan, tujuan 8 pertumbuhan ekonomi, 
tujuan 12 pembangunan berkelanjutan dan tujuan 15 
menjaga ekosistem darat. 

BPHP Wilayah V melalui Salam APIK.  Adaptif, 
Produktif, Inovatif dan Kompetitif bertekad untuk 
selalu memberikan yang terbaik dalam pengelolaan 
hutan produksi lestari.   
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Sejarah mencatat hutan telah memberikan kontribusi 
signifikan dalam pembangunan nasional. Selain 
menghasilkan kayu, terdapat potensi-potensi lainnya 
yang patut mendapatkan perhatian, yakni potensi Hasil 
Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan (jasling). 
Seiring hadirnya revolusi industri 4.0, HHBK dan Jasling 
dapat menjadi salah satu industri multibisnis kehutanan 
yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, dan menjadi salah 
satu tulang punggung baru perekonomian Indonesia 
dengan tetap melibatkan masyarakat sebagai pelaku 
utama. 
Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan sudah mengupayakan percepatan 
pembangunan sektor kehutanan berbasis masyarakat, 
berkelanjutan dan lestari melalui skema Perhutanan 
Sosial. Kelima skema perhutanan sosial, yaitu Hutan 
Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, 
Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Kelima skema 
tersebut memiliki sistem pengelolaan yang berbeda 
namun hakikatnya masih sama yaitu untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat. 
Salah satu skema Perhutanan Sosial yaitu Hutan Desa 
yang merupakan hutan negara yang dikelola oleh 
Lembaga Desa untuk mensejahterakan masyarakat. 
Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai Hutan 
Desa yaitu hutan lindung dan hutan produksi yang belum 
dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan 
berlokasi di desa yang bersangkutan. Untuk mengelola 
Hutan Desa, Kepala Desa membentuk Lembaga Desa 
yang bertugas mengelola Hutan Desa. Lembaga Desa 
mengajukan permohonan hak pengelolaan hutan pada 
Gubernur melalui Bupati atau Walikota. Namun perlu 
diingat hak tersebut bukan merupakan hak kepemilikan 
hutan. 
Contoh kawasan yang menerapkan Hutan Desa di 
Wilayah Kerja BPHP VI Bandar Lampung yaitu Desa 
Padan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung 
Selatan yang masih masuk dalam binaan KPH Way 
Pisang. Sampai dengan Desember 2020 legalitas 
Persetujuan Perhutanan Sosial yang telah terbit di KPH 
Way Pisang berupa Hak Pengelolaan Hutan Desa 
(HPHD) yang diberikan kepada 22 (dua puluh dua) 
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Kawasan 
Hutan Lindung (KHL) Register 3 Gunung Rajabasa 
seluas seluas 2.015,00 Ha dan anggota sebanyak 9.210 
kepala keluarga dan secara administrasi pemerintahan 
termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan. 
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan terhadap kelompok tani hutan yang 
tergabung dalam Lembaga Pengelola Hutan Desa 
(LPHD) antara lain dilakukan kegiatan pengembangan 
usaha berbasis Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berada 
di kawasan hutan. LPHD Padan dalam kegiatan 
pengelolaan hutan didampingi dan difasilitasi oleh KPH 
Way Pisang serta BPHP Wilayah VI Bandar Lampung. 
LPHD Padan telah memiliki legalitas Persetujuan 
Perhutanan Sosial yaitu SK Menteri KLHK Nomor 
SK.1641/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017 . Desa 
Padan memiliki Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), 
yaitu Durian, Aren, Tangkil, Kopi dan potensi Jasa 
Lingkungan, yaitu Air Terjun dan jalur pendakian Gunung 

Rajabasa. Kopi merupakan salah sau jenis tanaman yang 
banyak dibudidayakan oleh masyarakat yang mengolah 
lahan kawasan hutan (hutan lindung/hutan produksi) 
yang tergabung dalam KTH/Gapoktan dalam wilayah 
kerja KPH Way Pisang (khususnya KHL Register 3 
Gunung Rajabasa). 
Berdasarkan kajian dari Politeknik Negeri Lampung, 
Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai 
potensi tanaman penghasil kopi terbesar di dunia. 
Provinsi   Lampung merupakan salah satu daerah 
penghasil   kopi peringkat ke 2 (dua) di Indonesia dengan 
luas areal penanaman ± 173.670 Ha dan produksi pada 
tahun 2020 sebanyak ± 140.983 ton (21 % dari total 
produksi/penghasil kopi se-Indonesia), Sebagian besar 
biji kopi asal Lampung di ekspor ke negara-negara 
pengimpor dan sebagian lagi diolah untuk kebutuhan 
lokal menjadi kopi bubuk. Pengolahan kopi di Lampung 
yang dilakukan petani setempat masih terbatas berupa 
kopi bubuk dengan citarasa natural, sehingga belum 
terlihat adanya suatu gebrakan dalam diversifikasi 
produk. 
Perkembangan eksport biji kopi Provinsi Lampung, 
bahwa sejak tahun 2001 eksport biji kopi Lampung 
sebesar 390.000 ton namun selanjutnya setiap tahun 
mengalami penurunan dan sampai saat ini (2019) 
eksport biji kopi Lampung sebesar 
131.500 ton, adapun penyebabnya antara lain kurangnya 
perawatan lahan, frekuensi pemupukan yang menurun 
serta rendahnya mutu. Upaya penanganan antara lain 
perbaikan pasca panen dengan peningkatan mutu dan 
perbaikan budidaya dan pengolahan. 
Usaha budidaya tanaman kopi di kawasan hutan memiliki 
prospek dan layak untuk dikembangkan sebagai usaha 
alternatif. Pengembangan kopi dapat mengoptimalkan 
potensi lahan kering dengan mengelola sekitar hutan 
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) serta 
menggerakkan potensi ekonomi di daerah sekitar hutan 
melalui usaha kecil berbasis sumber daya lokal. Pada 
gilirannya tentu dapat meningkatkan kesejahteraan 
penduduk di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. 
Kopi merupakan salah satu komoditi yang sangat 
prospektif. Permintaan kopi ini cukup tinggi dan harganya 
stabil serta cenderung meningkat. Budidaya dan 
pengolahan secara terpadu akan menjamin 
perekonomian masyarakat di sekitar dan dalam kawasan 
hutan yang tergabung dalam KTH/gapoktan/koperasi. 
Budidaya kopi yang dilaksanakan oleh anggota LPHD di 
Desa Padan berbeda dengan budidaya perkebunan kopi 
ditempat-tempat lain, menurut informasi yang didapat dari 
Kepala KPH Way Pisang bahwa budidaya kopi Desa 
Padan adalah melaksanakan pengelolaan hutan lindung 
dengan legalitas Izin Pengelolaan Hutan Desa (dahulu) 
dan sekarang Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa 
dengan menerapkan model agroforestry, dimana didalam 
budidaya tanaman kopi dicampur dengan tanaman 
pohon, buah-buahan, umbi (obat), pisang serta tanaman 
lain, atau dapat dikatakan bahwa tanaman bersifat 
campuran (tidak satu jenis) dan dalam pengelolaannya 
tidak menggunakan pupuk kimia, melainkan 
memanfaatkan seresah yang ada, sehingga produksinya 
tidak maksimal sebagaimana perkebunan kopi yang satu 
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Sejarah mencatat hutan telah memberikan kontribusi 
signifikan dalam pembangunan nasional. Selain 
menghasilkan kayu, terdapat potensi-potensi lainnya 
yang patut mendapatkan perhatian, yakni potensi Hasil 
Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan (jasling). 
Seiring hadirnya revolusi industri 4.0, HHBK dan Jasling 
dapat menjadi salah satu industri multibisnis kehutanan 
yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, dan menjadi salah 
satu tulang punggung baru perekonomian Indonesia 
dengan tetap melibatkan masyarakat sebagai pelaku 
utama. 
Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan sudah mengupayakan percepatan 
pembangunan sektor kehutanan berbasis masyarakat, 
berkelanjutan dan lestari melalui skema Perhutanan 
Sosial. Kelima skema perhutanan sosial, yaitu Hutan 
Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, 
Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Kelima skema 
tersebut memiliki sistem pengelolaan yang berbeda 
namun hakikatnya masih sama yaitu untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat. 
Salah satu skema Perhutanan Sosial yaitu Hutan Desa 
yang merupakan hutan negara yang dikelola oleh 
Lembaga Desa untuk mensejahterakan masyarakat. 
Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai Hutan 
Desa yaitu hutan lindung dan hutan produksi yang belum 
dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan 
berlokasi di desa yang bersangkutan. Untuk mengelola 
Hutan Desa, Kepala Desa membentuk Lembaga Desa 
yang bertugas mengelola Hutan Desa. Lembaga Desa 
mengajukan permohonan hak pengelolaan hutan pada 
Gubernur melalui Bupati atau Walikota. Namun perlu 
diingat hak tersebut bukan merupakan hak kepemilikan 
hutan. 
Contoh kawasan yang menerapkan Hutan Desa di 
Wilayah Kerja BPHP VI Bandar Lampung yaitu Desa 
Padan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung 
Selatan yang masih masuk dalam binaan KPH Way 
Pisang. Sampai dengan Desember 2020 legalitas 
Persetujuan Perhutanan Sosial yang telah terbit di KPH 
Way Pisang berupa Hak Pengelolaan Hutan Desa 
(HPHD) yang diberikan kepada 22 (dua puluh dua) 
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Kawasan 
Hutan Lindung (KHL) Register 3 Gunung Rajabasa 
seluas seluas 2.015,00 Ha dan anggota sebanyak 9.210 
kepala keluarga dan secara administrasi pemerintahan 
termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan. 
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan terhadap kelompok tani hutan yang 
tergabung dalam Lembaga Pengelola Hutan Desa 
(LPHD) antara lain dilakukan kegiatan pengembangan 
usaha berbasis Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berada 
di kawasan hutan. LPHD Padan dalam kegiatan 
pengelolaan hutan didampingi dan difasilitasi oleh KPH 
Way Pisang serta BPHP Wilayah VI Bandar Lampung. 
LPHD Padan telah memiliki legalitas Persetujuan 
Perhutanan Sosial yaitu SK Menteri KLHK Nomor 
SK.1641/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017 . Desa 
Padan memiliki Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), 
yaitu Durian, Aren, Tangkil, Kopi dan potensi Jasa 
Lingkungan, yaitu Air Terjun dan jalur pendakian Gunung 

Rajabasa. Kopi merupakan salah sau jenis tanaman yang 
banyak dibudidayakan oleh masyarakat yang mengolah 
lahan kawasan hutan (hutan lindung/hutan produksi) 
yang tergabung dalam KTH/Gapoktan dalam wilayah 
kerja KPH Way Pisang (khususnya KHL Register 3 
Gunung Rajabasa). 
Berdasarkan kajian dari Politeknik Negeri Lampung, 
Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai 
potensi tanaman penghasil kopi terbesar di dunia. 
Provinsi   Lampung merupakan salah satu daerah 
penghasil   kopi peringkat ke 2 (dua) di Indonesia dengan 
luas areal penanaman ± 173.670 Ha dan produksi pada 
tahun 2020 sebanyak ± 140.983 ton (21 % dari total 
produksi/penghasil kopi se-Indonesia), Sebagian besar 
biji kopi asal Lampung di ekspor ke negara-negara 
pengimpor dan sebagian lagi diolah untuk kebutuhan 
lokal menjadi kopi bubuk. Pengolahan kopi di Lampung 
yang dilakukan petani setempat masih terbatas berupa 
kopi bubuk dengan citarasa natural, sehingga belum 
terlihat adanya suatu gebrakan dalam diversifikasi 
produk. 
Perkembangan eksport biji kopi Provinsi Lampung, 
bahwa sejak tahun 2001 eksport biji kopi Lampung 
sebesar 390.000 ton namun selanjutnya setiap tahun 
mengalami penurunan dan sampai saat ini (2019) 
eksport biji kopi Lampung sebesar 
131.500 ton, adapun penyebabnya antara lain kurangnya 
perawatan lahan, frekuensi pemupukan yang menurun 
serta rendahnya mutu. Upaya penanganan antara lain 
perbaikan pasca panen dengan peningkatan mutu dan 
perbaikan budidaya dan pengolahan. 
Usaha budidaya tanaman kopi di kawasan hutan memiliki 
prospek dan layak untuk dikembangkan sebagai usaha 
alternatif. Pengembangan kopi dapat mengoptimalkan 
potensi lahan kering dengan mengelola sekitar hutan 
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) serta 
menggerakkan potensi ekonomi di daerah sekitar hutan 
melalui usaha kecil berbasis sumber daya lokal. Pada 
gilirannya tentu dapat meningkatkan kesejahteraan 
penduduk di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. 
Kopi merupakan salah satu komoditi yang sangat 
prospektif. Permintaan kopi ini cukup tinggi dan harganya 
stabil serta cenderung meningkat. Budidaya dan 
pengolahan secara terpadu akan menjamin 
perekonomian masyarakat di sekitar dan dalam kawasan 
hutan yang tergabung dalam KTH/gapoktan/koperasi. 
Budidaya kopi yang dilaksanakan oleh anggota LPHD di 
Desa Padan berbeda dengan budidaya perkebunan kopi 
ditempat-tempat lain, menurut informasi yang didapat dari 
Kepala KPH Way Pisang bahwa budidaya kopi Desa 
Padan adalah melaksanakan pengelolaan hutan lindung 
dengan legalitas Izin Pengelolaan Hutan Desa (dahulu) 
dan sekarang Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa 
dengan menerapkan model agroforestry, dimana didalam 
budidaya tanaman kopi dicampur dengan tanaman 
pohon, buah-buahan, umbi (obat), pisang serta tanaman 
lain, atau dapat dikatakan bahwa tanaman bersifat 
campuran (tidak satu jenis) dan dalam pengelolaannya 
tidak menggunakan pupuk kimia, melainkan 
memanfaatkan seresah yang ada, sehingga produksinya 
tidak maksimal sebagaimana perkebunan kopi yang satu 

jenis. 
Mengingat banyaknya anggota LPHD yang mengelola 
lahan kawasan hutan dengan budidaya tanaman kopi 
dirasa pengetahuan dan keterampilan budidaya tanaman 
dan pengolahan kopi sangat dibutuhkan dalam rangka 
peningkatan nilai tambah, dengan didukung 
pengetahuan, sumber daya manusia dan peralatan yang 
memadai. Maka dari itu BPHP Wilayah VI Bandar 
Lampung memandang perlu adanya penyelenggaraan 
“Pelatihan Budidaya Tanaman dan Pengolahan Kopi” 
guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalam dan 
sekitar kawasan hutan di KPH Way Pisang. 
Hal ini sesuai dengan Rencana Strategis Ditjen PHPL 
Tahun 2020-2024, yaitu pengelolaan sumber daya hutan 
pada hutan produksi tidak hanya berorientasi pada nilai 
ekonomi hasil hutan kayu saja, melainkan berkenaan pula 
dengan keseluruhan sumberdaya hutan lainnya (HHBK 
dan jasa lingkungan) didalam suatu pengelolaan multi 
bisnis kehutanan. Tujuan pengelolaan multi bisnis 
kehutanan adalah agar diperoleh manfaat yang optimal, 
baik secara ekologi, sosial maupun ekonomi berdasarkan 
daya dukung dan daya tampung untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat. 
Pelaksanaan Pelatihan Budidaya Tanaman dan 
Pengelolaan Kopi ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, 
tanggal 9 September sampai 10 September 2021 
bertempat di tempat salah anggota LPHD Padan, yaitu di 
Dusun Merambung, Desa Padan, Kecamatan 
Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Pelatihan ini 
diikuti oleh 20 peserta dengan memperhatikan 
kesetaraan gender (15 peserta laki-laki dan 5 peserta 
perempuan). Pelatihan ini menghadirkan pengajar dari 
Politeknik Negeri Lampung, yaitu Ir. Joko S.S Hartono, 
M.T.A. dan Dimas Prakoswo Widiyani, S.P., M.P. Dalam 
pelaksanaan kegiatan Pelatihan Budidaya Tanaman dan 
Pengelolaan Kopi ini dipaparkan materi berupa 
Pemanfaatan HHBK da Jasa Lingkungan di KPH oleh 
BPHP Wilayah VI Bandar Lampung, Budidaya Tanaman 
Kopi, Pemasaran dan Bisnis Kopi oleh pengajar dari 
Politeknik Negeri Lampung. Selain itu, dilaksanakan juga 
praktik lapangan Pembuatan Bibit Unggul Kopi dan 
Pengolahan Kopi yang baik dari Politeknik Negeri 
Lampung. 
Masyarakat diberi pengetahuan teori tentang budidaya 
dan pengolahan kopi, 
yaitu : 
1. Secara geografis dan iklim, kopi yang cocok 

dikembangkan dilampung adalah Kopi Robusta. 
Jenis kopi ini dapat hidup pada ketinggian 300 mdpl. 
Normalnya produksi Kopi Robusta adalah 1 ton/Ha. 
Sedangkan Kopi Arabika kurang cocok 
dikembangkan di Lampung, walau harganya dua 
kali lipat dari Kopi Robusta karena secara geografis 
dan iklim tidak sesuai dengan Lampung. Kopi 
Arabika akan tumbuh baik dengan citarasa bermutu 
pada ketinggian diatas 1.000 mdpl. Penanaman 
Kopi Arabika pada dataran rendah, produktifitasnya 
rendah dan rentan penyakit karat daun (Hemileia 
vastatrix). 

2. Dalam menanam kopi, klon bibit harus jelas. 
Ranting 3 tahun harus di buang. Contoh klon yang 
bagus adalah Klon Komari (produksi 1,8 kg/batang), 
Tugu Sakai (produksi 2 kg/batang) dan Tugino. 
Namun, dikarenakan tanaman kopi ini berada pada 
kawasan hutan lindung maka lebih 
mempertimbangkan kearifan lokal, yang mana jenis 
tanaman merupakan ciri khas dari kawasan hutan 
tersebut. 

3. Dalam kawasan hutan penanaman kopi harus 
mengikuti prinsip prinsip silvikultur di kehutanan 

yaitu harus ada penutup tanaman bawah, tanaman 
tajuk tengah dan tanaman tajuk tinggi. Contoh 
tanaman penutup bawah adalah Arakis pintoi 
(sejenis kacang kacangan). Tanaman ini adalah 
penutup bawah kopi yang bagus supaya tanah 
yang ada tidak terdegradasi oleh air yang dapat 
menggerus hara. Sedangkan penutup tajuk tengah 
dapat berupa Pisang dan Pinang. Jenis pisang yang 
digunakan diusahakan Pisang yang sejenis 
misalnya jenis Janten dan Kepok. Sedangkan tajuk 
tinggi dapat menggunakan Alpukat, Durian dan 
Cengkeh. 

4. Pemupukan tanaman harus tepat waktu, tepat jenis, 
tepat dosis dan tepat cara pemberian. Namun, kopi 
yang berada di kawasan hutan tidak menggunakan 
bahan kimia, tetapi hanya mengandalkan seresah 
yang ada. Sehingga, kopi yang berada di kawasan 
mempunyai cita rasa yang berbeda. Kedepannya 
pengembangan pupuk organik sangat baik bagi 
budidaya kopi di dalam kawasan untuk 
meningkatkan produktivitas tanaman kopi. 

5. Kopi yang dibeli dari petani ketika berada pada 
distributor untuk diekspor dilakukan pemilahan lagi. 
Dari grade yang ada biasanya naik 2 tingkat dari 
grade yang dibeli dari petani. Sehingga petani perlu 
tahu dan melakukan pemilahan biji kopi sebelum 
dijual. Hal ini akan berakibat pada nilai jual yang 
mereka peroleh. 

6. Pengolahan basah biji kopi diharapkan dapat 
meningkatkan nilai tambah/harga dari biji kopi yang 
dipanen petani. Dalam pengolahan basah biji kopi 
dapat dilakukan proses fermentasi selama 7-9 hari. 
Sehingga dalam praktek dicobakan pengupasan biji 
kopi basah dengan alat ang difasilitasi BPHP 
Wilayah VI Bandar lampung pada tahun 2020. 

7. Pemanenan biji kopi petik merah sangat dianjurkan 
untuk meningkatkan kualitas dan harga produk kopi 
yang dihasilkan. 

8. Dalam pengeringan kopi diperlukan dome atau 
para-para, sehingga kualitas kopi terjaga dari bau 
tanah dan bau yang lain yang merusak cita rasa 
kopi. 

9. Dalam pemasaran kopi di ajarkan juga model-model 
pengemasan yang menarik konsumen. Selain itu 
kelompok tani diperkenalkan sistem pemasaran 
online dan teknik menarik pelanggan sampai 
dengan pelanggan kawula muda. 

 
Pada pelaksanaan Praktik Pelatihan Budidaya Tanaman 
dan Pengolahan Kopi dengan pengajar dari Politeknik 
Negeri Lampung, antara lain : 
1. Praktik perbanyakan bibit kopi secara 
stek batang dan menyambung (grafting), anggota KTH 
diberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam memilih 
bibit unggul (pemilihan pucuk/untuk dijadikan entris) serta 
teknik penyambungan bibit kopi supaya menghasilkan 
bibit yang bagus dengan produksi tinggi, praktek 
dilaksanakan di kebun kopi milik anggota KUPS Pesona 
Bunapel LPHD Padan, bahan-bahan dan alat tanaman 
kopi, entris, pisau, plastik, tali plastik. 
2. Praktik pembuatan Mikro Organisme 
Lokal (MOL) dengan maksud membuat starter 
permentasi (pengolahan kopi) dan sebagai pupuk organik 
cair, dilaksanakan didalam ruangan, dengan bahan dan 
alat buah-buahan matang (pisang), air perasan beras (air 
cucian beras), media (baskom), gayung, saringan, 
plastik, tali plastik, gula merah dan lainnya. 
Selain terdapat kegiatan diskusi terdapat kegiatan lain 
yaitu kegiatan pembentukan komunitas petani kopi hutan 
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Desa Padan dengan tujuan membuat komunitas petani 
kopi dari para pemegang LPHD se-KPH Way Pisang 
untuk bersama- sama membangun pengelolaan kopi 
dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan lindung 
Gunung Rajabasa, dengan harapan dapat menjadi 
wadah/organisasi pengelolaan kopi hasil LPHD Padan 
yang menampung aspirasi anggotanya dan dapat 
meningkatkan pendadapatan serta tetap menjaga 
kelestarian hutan lindung Gunung Rajabasa. 
Secara keseluruhan, penyelenggaraan kegiatan 
Pelatihan Budidaya Tanaman dan Pengolahan Kopi 
untuk KTH di KPH Way Pisang Kabupaten Selatan 
Provinsi Lampung berjalan dengan tertib dan lancar 
sebagaimana yang diharapkan. Antusiasme peserta 
sangat tinggi dengan hidupnya diskusi pada beberapa 
termin yang telah dibuka. Potensi sumber daya yang ada 
di kawasan hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa 
tempat kelompok tani tersebut sangat besar untuk 
dikembangkan budidaya dan pengolahan kopi serta jenis 

potensi lainnya. Hal ini merupakan salah satu usaha 
pencegahan resolusi konflik dalam pengelolaan hutan 
lindung Register 3 Gunung Rajabasa. Kesejahteraan 
masyarakat diharapkan dapat dicapai seiring dengan 
lestarinya hutan lindung tersebut. 
Program Perhutanan Sosial yang dilaksanakan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 
Kegiatan Pelatihan Budidaya Tanaman dan Pengolahan 
Kopi untuk KTH di KPH Way Pisang Kabupaten Selatan, 
Provinsi Lampung akan dapat berjalan baik jika ada 
kerjasama yang baik, transparan, akuntabel dan 
berkeadilan antara masyarakat dan KPH. Peran 
pendamping dan penyuluh sangat penting dalam 
keberhasilan program tersebut, dengan begitu 
pembangunan kehutanan berbasis pada usaha rakyat 
dapat memberikan manfaat baik kepada masyarakat 
maupun pengelola dan tercipta Hutan Lestari, 
Masyarakat Sejahtera. 

 



271Pengelolaan Hutan Lestari

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Desa Padan dengan tujuan membuat komunitas petani 
kopi dari para pemegang LPHD se-KPH Way Pisang 
untuk bersama- sama membangun pengelolaan kopi 
dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan lindung 
Gunung Rajabasa, dengan harapan dapat menjadi 
wadah/organisasi pengelolaan kopi hasil LPHD Padan 
yang menampung aspirasi anggotanya dan dapat 
meningkatkan pendadapatan serta tetap menjaga 
kelestarian hutan lindung Gunung Rajabasa. 
Secara keseluruhan, penyelenggaraan kegiatan 
Pelatihan Budidaya Tanaman dan Pengolahan Kopi 
untuk KTH di KPH Way Pisang Kabupaten Selatan 
Provinsi Lampung berjalan dengan tertib dan lancar 
sebagaimana yang diharapkan. Antusiasme peserta 
sangat tinggi dengan hidupnya diskusi pada beberapa 
termin yang telah dibuka. Potensi sumber daya yang ada 
di kawasan hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa 
tempat kelompok tani tersebut sangat besar untuk 
dikembangkan budidaya dan pengolahan kopi serta jenis 

potensi lainnya. Hal ini merupakan salah satu usaha 
pencegahan resolusi konflik dalam pengelolaan hutan 
lindung Register 3 Gunung Rajabasa. Kesejahteraan 
masyarakat diharapkan dapat dicapai seiring dengan 
lestarinya hutan lindung tersebut. 
Program Perhutanan Sosial yang dilaksanakan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 
Kegiatan Pelatihan Budidaya Tanaman dan Pengolahan 
Kopi untuk KTH di KPH Way Pisang Kabupaten Selatan, 
Provinsi Lampung akan dapat berjalan baik jika ada 
kerjasama yang baik, transparan, akuntabel dan 
berkeadilan antara masyarakat dan KPH. Peran 
pendamping dan penyuluh sangat penting dalam 
keberhasilan program tersebut, dengan begitu 
pembangunan kehutanan berbasis pada usaha rakyat 
dapat memberikan manfaat baik kepada masyarakat 
maupun pengelola dan tercipta Hutan Lestari, 
Masyarakat Sejahtera. 

 

"MERAJUT ASA DI TERUSAN SIALANG"   
POTRET PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 
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PENDAHULUAN 
A. Sejarah Pengelolaan Hutan 
 Kawasan  Hutan  Produksi  Terusan  Sialang  
yang terletak di 3 (tiga) wilayah desa yaitu Desa Lubuk 
Seberuk, Desa lubuk Makmur dan Desa Muara Burnai II 
Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering 
Ilir, Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai  
kawasan  hutan   produksi  sejak tahun 1937 oleh Belanda 
dan dikenal dengan kawasan hutan   register   10 Terusan 
Sialang.   Departemen   Kehutanan menetapkannya  
sebagai  kawasan  hutan  produksi  pada  tahun  1995  
dengan  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  
295/Kpts-II/1995  tanggal  13  juni  1995   seluas  8000 
hektar.  
     Sejarah Pengelolaan kawasan hutan produksi 
ini dimulai pada  tahun  1991 ketika Departemen  
Kehutanan  memberikan konsesi kepada PT Rimba Jaya 
Borang untuk pembangunan Hutan Tanaman  Industri  di  
kawasan  tersebut berdasarkan  Surat  Keputusan  
Menteri  Kehutanan  nomor  159/Kpts-V/1991  tanggal  30  
Januari  1991. Dikarenakan ketidakmampuan  PT  Rimba  
Jaya  Borang  untuk  melaksanakan  pembangunan   HTI, 
Hak  pengelolaan  tersebut  dialihkan  kepada  PT  
Inhutani  V Pada  tahun  1996 berdasarkan  surat  Menteri  
Kehutanan   Nomor     1153/Menhut-IV/1996     tanggal     
20     Agustus     1996. 
 PT  Inhutani  V  mengelola kawasan hutan 
produksi tersebut dengan melaksanakan  pembangunan  
HTI  karet  bekerjasama  dengan  CV  Sama  Jaya  
dengan  pola  patungan, namun dalam  
perkembangannya  PT  Inhutani  V  tidak  dapat  
melanjutkan  pembangunan  HTI  karet  dikarenakan  
adanya  konflik  perambahan  lahan  oleh  masyarakat.  
Realisasi  kegiatan hanya seluas ± 1000 hektar terdiri dari 
kegiatan penanaman ± 300 ha dan kegiatan pembukaan 
lahan ± 700 ha. Melihat kondisi tersebut  Direktur  Utama  
PT  Inhutani  V  melalui surat Nomor  494/IHT-V/II-2/1999  
mengusulkan kepada menteri kehutanan  untuk  
bekerjasama dengan PT  Sama  Jaya  Nugraha  dalam 
melakukan penyadapan getah karet  pada areal yang 
telah ditanami seluas ± 300 hektar.  
 Menanggapi dinamika pengelolaan hutan 
produksi di Terusan Sialang, Bupati Ogan Komering Ilir 
pada tanggal 30 Juli 2005 mengeluarkan surat nomor  
271/D.kehut/2005  yang  berisi  permintaan  untuk  
penghentian  kegiatan  penyadapan   pada   areal   
tersebut   dikarenakan   belum   adanya   ijin   definitif.   
Selanjutnya, dengan mempedomani Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 Tentang Tata 
Cara Permohonan IUPHHK pada HTR dalam Hutan 
Tanaman, pada  tahun  2009  Bupati  Ogan  Komering  Ilir  
mengajukan  permohonan  pencadangan   Kawasan   
Hutan   Produksi   Terusan   Sialang   menjadi   areal   
pencadangan   HTR   kepada   Departemen   kehutanan   
melalui   surat   nomor   0619/D.kehut/2009  tanggal  19  
Maret  2009.  Permohonan  tersebut  ditindaklanjuti  oleh   
Menteri   Kehutanan   dengan   mengeluarkan   Surat   
Keputusan   Nomor   SK.357/Menhut-II/2009 tanggal 18 
Juni 2009 tentang Pencadangan Areal Untuk 
pembangunan Hutan Tanaman Rakyat seluas ± 8000 
hektar di Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

 Sejarah pilu konflik pengelolaan lahan di wilayah 
tersebut masih sangat membekas  dirasakan oleh 
masyarakat. Konflik yang kerap terjadi akibat 
penguasaan lahan yang masih abu-abu tersebut telah 
memakan korban jiwa dan harta. Pembakaran rumah dan 
pembunuhan pernah terjadi di areal tersebut yang 
menyebabkan hilangnya harta dan nyawa masyarakat.  
Namun saat ini konflik tersebut tinggal sejarah kelam 
yang menjadi pelajaran dalam mengelola hutan untuk 
kesejahteraan bersama. 
 
B. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Di HP Terusan 
Sialang  
 Sejarah komunitas masyarakat di dalam 
Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang  dimulai  pada  
tahun   1997  yang diawali oleh  perambahan  kawasan  
hutan produksi  tersebut  oleh  warga  sekitar  kawasan.  
Sejumlah  36  kepala  keluarga  melakukan  perambahan  
pada  kawasan  hutan  produksi  tersebut  bersamaan  
dengan  adanya  kegiatan  land  clearing yang  dilakukan  
oleh  PT  Inhutani  V.  Tidak adanya tindakan dari 
berbagai pihak baik pemegang  konsesi  maupun  
pemerintah  menyebabkan jumlah perambah terus 
bertambah hingga  pada  tahun  2000-an  kawasan  
tersebut  telah  penuh dikuasai oleh masyarakat.  Jumlah  
masyarakat  di  kawasan  tersebut  pada  tahun  2009  
mencapai  2.837  KK  dengan  jumlah  penduduk  12.956  
jiwa  dengan  latar  belakang  etnis  didominasi  oleh  suku  
Jawa  dan Bali serta sebagian kecil suku Komering, 
Sunda, Batak dan Padang (Dishut OKI, 2009).  Keyakinan   
masyarakat   untuk   bermukim  secara  permanen  di 
kawasan hutan tersebut semakin  kuat  ketika  pada  
tahun  2008  mereka  mendapatkan  janji  dari  bupati  di  
daerah  tersebut  bahwa  akan  ada  penyelesaian 
masalah kawasan tersebut dan juga diperbolehkan untuk 
ikut dalam pemilukada yang diadakan pada waktu itu.   
 Mata  pencaharian  utama  dari  masyarakat  
dikawasan  tersebut  adalah   petani baik petani sawah 
maupun pekebun karet. Mereka menggarap lahan 
kawasan yang   mereka   kuasai   yang   didapatkan   dari   
“membeli”   lahan   tersebut   dari   koordinator  perambah.  
Karena  adanya  proses  jual  beli  tersebut  pada  akhirnya  
ada  beberapa  perambah  yang  memiliki  lahan  sangat  
luas.  Selain  bertani,  aktivitas masyarakat yang lain 
untuk mencari nafkah adalah berdagang, menjadi buruh 
tani, dan wiraswasta.  
 Akses ke kawasan tersebut sangat mudah 
karena berada di tepi jalan trans nasional  Lintas  Timur  
Sumatera.  Jarak  terjauh  kawasan  tersebut  dengan  
kota  kecamatan sekitar 18 km sedangkan jarak terdekat 
cuma 1 km. Untuk mencapai bagian  terdalam  kawasan  
tersebut  tidak  terlalu  sulit  karena  hampir  semua  jalan  
yang   ada   di   dalam   kawasan   tersebut   sudah   
diperkeras   oleh   masyarakat   sehingga  dapat  dilewati  
dengan  kendaraan  roda  empat.  Jalan  tersebut  bekas  
jalan  hutan  yang  dibuat  oleh  PT  Inhutani  V  sewaktu  
melakukan  pembukaan  wilayah hutan. Selain itu 
pemeliharaan jalan juga secara swadaya rutin dilakukan 
oleh  masyarakat    setempat.  Beberapa  jembatan  
permanen  juga  sudah  secara  swadaya   dibangun   oleh   
masyarakat.   Kondisi   tersebut   menjadi   salah   satu   
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penyebab  pesatnya  perkembangan  ekonomi  
masyarakat  di  dalam  kawasan  tersebut  dan  juga  
naiknya  “harga  jual”  tanah  di  daerah  tersebut  yang  
mencapai  100 juta rupiah per hektar bila sudah  ditanami 
dengan tanaman karet.    
 karakteristik budaya yang terlihat dalam 
kebiasaan dan pergaulan masyarakat di kawasan 
tersebut dan menjadi perekat komunitas di kawasan 
hutan produksi terusan sialang menurut hasil penelitian 
Saputro (2012) adalah :  

1. Penerapan norma seperti di Pulau Bali  yang 
dicirikan dengan ketatnya aturan  terhadap 
pelanggaran seperti pencurian, berzina, 
merampok dan perbuatan yang meresahkan 
masyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini 
dapat menyebabkan mereka diusir dari kawasan 
tersebut dan lahannya dirampas oleh 
komunitas.  

2. Tingkat toleransi yang tinggi terhadap 
keberagaman agama dan adat istiadat. 

3. Sikap saling menghormati yang tinggi. Mayoritas 
penduduk yang ada adalah masyarakat jawa 
namun mereka menghormati kepemimpinan 
masyarakat bali dalam komunitas yang 
jumlahnya lebih kecil. Dalam kehidupan sehari-
hari adat istiadat jawa yang dilaksanakan oleh 
orang jawa juga sangat didukung oleh orang 
bali. Beberapa suku minoritas yang ada di dalam 
kawasan juga merasakan bahwa mereka dapat 
dengan bebas melaksanakan adat masing-
masing tanpa ada gangguan selama mereka 
tidak mengganggu orang lain.  

4. Tingkat solidaritas yang tinggi. Budaya gotong 
royong (sambatan) sangat mudah dijumpai 
dalam komunitas. Dalam mendirikan rumah, 
memelihara jalan, membangun jembatan dan 
kegiatan lainnya mereka selalu melakukan 
sambatan. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan 
yang sifatnya untuk kepentingan bersama yang 
tidak mengikuti kegiatan sambatan ini akan 
dikenakan denda. 

Karakteristik masyarakat tersebut menjadi salah satu 
sebab  tingginya modal sosial masyarakat di dalam 
kawasan tersebut. Menurut hasil penelitian Saputro 
(2012), unsur modal sosial kepercayaan, norma sosial, 
jaringan, tindakan proaktif dan kepedulian berada pada 
tingkat yang tinggi atau sangat kuat. 
 
PROSES LEGALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN 
HUTAN OLEH MASYARAKAT 
 Proses legalisasi kegiatan pengelolaan hutan 
oleh masyarakat di kawasan hutan produksi Terusan 
Sialang dimulai sejak terbitnya  Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 Tentang Tata 
Cara Permohonan IUPHHK pada HTR dalam Hutan 
Tanaman. Dalam peraturan tersebut, Balai Pengelolaan 
Hutan Produksi Wilayah V Palembang yang pada saat itu 
masih bernama Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan 
Produksi Wilayah V Palembang mendapatkan tugas 
untuk melaksanakan sosialisasi, pendampingan, fasilitasi 
serta verifikasi kegiatan pembangunan HTR, termasuk di 
kawasan hutan produksi Terusan Sialang. Kegiatan 
sosialisasi pembangunan HTR ini dilaksanakan secara 
masif baik di tingkat atas kepada pemerintah daerah dan 
stake holder lainnya, maupun di tingkat tapak langsung 
kepada masyarakat. 
 Izin HTR pertama kali terbit di terusan Sialang 
atas nama Koperasi karyawan inhutani V Cabang Lubuk 
Seberuk pada tahun 2013. Kemudian disusul dengan 

penerbitan izin kepada masyarakat yang bergabung 
dalam kelompok tani, hingga pada tahun 2015 telah 
terdapat 12 izin HTR yang telah dikeluarkan oleh Bupati 
OKI. 
 Perubahan kebijakan pembangunan HTR 
sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang 
Perhutanan Sosial menyebabkan pergeseran peran para 
pihak di dalam pengelolaan kawasan hutan produksi 
Terusan Sialang. Peran dalam penerbitan izin dan 
fasilitasi dalam kegiatan pembangunan HTR diserahkan 
kepada Balai PSKL Wilayah Sumatera yang 
berkedudukan di Medan. Pada periode ini diterbitkan 16 
izin HTR baru di kawasan hutan produksi Terusan 
Sialang. Sampai dengan saat ini telah diterbitkan 28 izin 
HTR untuk 2.505 Kepala Keluarga pada areal hutan 
produksi seluas 6.840,59 ha. 
 Untuk mendukung Perhutanan Sosial yang 
menjadi prioritas kebijakan nasional, BPHP Wilayah V 
Palembang tetap melakukan fasilitasi kegiatan 
pengelolaan hutan produksi  oleh masyarakat pemegang 
izin HTR sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
Fasilitasi yang dilaksanakan oleh BPHP Wilayah V 
Palembang dititik beratkan pada peningkatan kapasitas 
masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan hutan 
produksi, bantuan sarana dan prasarana serta penguatan 
kelembagaan pengelola hutan produksi. Kegiatan 
fasilitasi yang sudah dilaksanakan diantaranya adalah : 

1. Bimbingan teknis dan monev pengelolaan hutan 
produksi kepada pemegang izin HTR. 
Bimbingan teknis monev yang dilaksanakan 
oleh BPHP wilayah V  terkait sistem silvikultur, 
teknik agroforestri, kebijakan pembangunan 
kehutanan, PNBP, karhutla dan berbagai 
permasalahan lainnya dengan berbagai metode 
seperti sosialisasi, dialog, pencetakan leaflet 
dan lain-lain. kegiatan Bimtek dan monev ini 
dilaksanakan setiap tahun oleh BPHP Wilayah V 
Palembang. Kegiatan ini juga menjadi sarana 
komunikasi bagi masyarakat untuk 
menyampaikan permasalahan, usulan kegiatan 
dan harapan terkait dengan pengelolaan hutan 
produksi  secara langsung kepada BPHP 
Wilayah V Palembang.   

2. Fasilitasi pembangunan persemaian semi 
permanen. BPHP Wilayah V pada tahun 2019 
bersama-sama dengan UPTD KPH Wilayah V 
Lempuing Mesuji melaksanakan pembangunan 
persemaian semi permanen dengan kapasistas 
100 ribu bibit per tahun di wilayah kawasan 
hutan Terusan Sialang dengan sumber dana 
dari DIPA BPHP Wilayah V Palembang. 
Persemaian ini diharapkan menjadi sumber bibit 
unggul bagai keperluan pengelolaan hutan di 
kawasan tersebut. Pada tahap awal bibit yag 
diproduksi adalah mahoni, pinang, kaliandra, 
kayu putih dan sengon. Kedepannya 
persemaian ini diharapkan dapat dikelola dan 
dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat 
melalui UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji   
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penyebab  pesatnya  perkembangan  ekonomi  
masyarakat  di  dalam  kawasan  tersebut  dan  juga  
naiknya  “harga  jual”  tanah  di  daerah  tersebut  yang  
mencapai  100 juta rupiah per hektar bila sudah  ditanami 
dengan tanaman karet.    
 karakteristik budaya yang terlihat dalam 
kebiasaan dan pergaulan masyarakat di kawasan 
tersebut dan menjadi perekat komunitas di kawasan 
hutan produksi terusan sialang menurut hasil penelitian 
Saputro (2012) adalah :  

1. Penerapan norma seperti di Pulau Bali  yang 
dicirikan dengan ketatnya aturan  terhadap 
pelanggaran seperti pencurian, berzina, 
merampok dan perbuatan yang meresahkan 
masyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini 
dapat menyebabkan mereka diusir dari kawasan 
tersebut dan lahannya dirampas oleh 
komunitas.  

2. Tingkat toleransi yang tinggi terhadap 
keberagaman agama dan adat istiadat. 

3. Sikap saling menghormati yang tinggi. Mayoritas 
penduduk yang ada adalah masyarakat jawa 
namun mereka menghormati kepemimpinan 
masyarakat bali dalam komunitas yang 
jumlahnya lebih kecil. Dalam kehidupan sehari-
hari adat istiadat jawa yang dilaksanakan oleh 
orang jawa juga sangat didukung oleh orang 
bali. Beberapa suku minoritas yang ada di dalam 
kawasan juga merasakan bahwa mereka dapat 
dengan bebas melaksanakan adat masing-
masing tanpa ada gangguan selama mereka 
tidak mengganggu orang lain.  

4. Tingkat solidaritas yang tinggi. Budaya gotong 
royong (sambatan) sangat mudah dijumpai 
dalam komunitas. Dalam mendirikan rumah, 
memelihara jalan, membangun jembatan dan 
kegiatan lainnya mereka selalu melakukan 
sambatan. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan 
yang sifatnya untuk kepentingan bersama yang 
tidak mengikuti kegiatan sambatan ini akan 
dikenakan denda. 

Karakteristik masyarakat tersebut menjadi salah satu 
sebab  tingginya modal sosial masyarakat di dalam 
kawasan tersebut. Menurut hasil penelitian Saputro 
(2012), unsur modal sosial kepercayaan, norma sosial, 
jaringan, tindakan proaktif dan kepedulian berada pada 
tingkat yang tinggi atau sangat kuat. 
 
PROSES LEGALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN 
HUTAN OLEH MASYARAKAT 
 Proses legalisasi kegiatan pengelolaan hutan 
oleh masyarakat di kawasan hutan produksi Terusan 
Sialang dimulai sejak terbitnya  Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 Tentang Tata 
Cara Permohonan IUPHHK pada HTR dalam Hutan 
Tanaman. Dalam peraturan tersebut, Balai Pengelolaan 
Hutan Produksi Wilayah V Palembang yang pada saat itu 
masih bernama Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan 
Produksi Wilayah V Palembang mendapatkan tugas 
untuk melaksanakan sosialisasi, pendampingan, fasilitasi 
serta verifikasi kegiatan pembangunan HTR, termasuk di 
kawasan hutan produksi Terusan Sialang. Kegiatan 
sosialisasi pembangunan HTR ini dilaksanakan secara 
masif baik di tingkat atas kepada pemerintah daerah dan 
stake holder lainnya, maupun di tingkat tapak langsung 
kepada masyarakat. 
 Izin HTR pertama kali terbit di terusan Sialang 
atas nama Koperasi karyawan inhutani V Cabang Lubuk 
Seberuk pada tahun 2013. Kemudian disusul dengan 

penerbitan izin kepada masyarakat yang bergabung 
dalam kelompok tani, hingga pada tahun 2015 telah 
terdapat 12 izin HTR yang telah dikeluarkan oleh Bupati 
OKI. 
 Perubahan kebijakan pembangunan HTR 
sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang 
Perhutanan Sosial menyebabkan pergeseran peran para 
pihak di dalam pengelolaan kawasan hutan produksi 
Terusan Sialang. Peran dalam penerbitan izin dan 
fasilitasi dalam kegiatan pembangunan HTR diserahkan 
kepada Balai PSKL Wilayah Sumatera yang 
berkedudukan di Medan. Pada periode ini diterbitkan 16 
izin HTR baru di kawasan hutan produksi Terusan 
Sialang. Sampai dengan saat ini telah diterbitkan 28 izin 
HTR untuk 2.505 Kepala Keluarga pada areal hutan 
produksi seluas 6.840,59 ha. 
 Untuk mendukung Perhutanan Sosial yang 
menjadi prioritas kebijakan nasional, BPHP Wilayah V 
Palembang tetap melakukan fasilitasi kegiatan 
pengelolaan hutan produksi  oleh masyarakat pemegang 
izin HTR sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
Fasilitasi yang dilaksanakan oleh BPHP Wilayah V 
Palembang dititik beratkan pada peningkatan kapasitas 
masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan hutan 
produksi, bantuan sarana dan prasarana serta penguatan 
kelembagaan pengelola hutan produksi. Kegiatan 
fasilitasi yang sudah dilaksanakan diantaranya adalah : 

1. Bimbingan teknis dan monev pengelolaan hutan 
produksi kepada pemegang izin HTR. 
Bimbingan teknis monev yang dilaksanakan 
oleh BPHP wilayah V  terkait sistem silvikultur, 
teknik agroforestri, kebijakan pembangunan 
kehutanan, PNBP, karhutla dan berbagai 
permasalahan lainnya dengan berbagai metode 
seperti sosialisasi, dialog, pencetakan leaflet 
dan lain-lain. kegiatan Bimtek dan monev ini 
dilaksanakan setiap tahun oleh BPHP Wilayah V 
Palembang. Kegiatan ini juga menjadi sarana 
komunikasi bagi masyarakat untuk 
menyampaikan permasalahan, usulan kegiatan 
dan harapan terkait dengan pengelolaan hutan 
produksi  secara langsung kepada BPHP 
Wilayah V Palembang.   

2. Fasilitasi pembangunan persemaian semi 
permanen. BPHP Wilayah V pada tahun 2019 
bersama-sama dengan UPTD KPH Wilayah V 
Lempuing Mesuji melaksanakan pembangunan 
persemaian semi permanen dengan kapasistas 
100 ribu bibit per tahun di wilayah kawasan 
hutan Terusan Sialang dengan sumber dana 
dari DIPA BPHP Wilayah V Palembang. 
Persemaian ini diharapkan menjadi sumber bibit 
unggul bagai keperluan pengelolaan hutan di 
kawasan tersebut. Pada tahap awal bibit yag 
diproduksi adalah mahoni, pinang, kaliandra, 
kayu putih dan sengon. Kedepannya 
persemaian ini diharapkan dapat dikelola dan 
dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat 
melalui UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji   
 

 
Gambar 1. Aktivitas kegiatan  persemaian di Terusan 

Sialang  
 

3. Bantuan sarana pengolahan asap cair sebagai 
bahan pembeku karet. Kebutuhan bahan 
pembeku karet sangat tinggi di Terusan Sialang. 
Saat ini masyarakat masih menggunakan asam 
sulfat sebagai bahan pembeku yang tidak ramah 
lingkungan karena bersifat racun. Pengenalan 
asap cair sebagai bahan pembeku getah karet 
diharapkan mampu mengurangi ketergantungan 
masyarakat dalam penggunaan bahan yang 
berbahaya bagi lingkungan. 
 

 
 
Gambar 2. Penyulingan asap cair untuk bahan pembeku 

getah karet 
 

4. Pelatihan peningkatan produktifitas dan kualitas 
getah karet 

5. Pelatihan Tenaga Teknis PHPL HHBK 
kelompok getah 

6. Pembangunan demplot agroforestri dengan 
komoditas kayu putih, durian bawor, alpukat dan 
nanas.      

 
Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPHP Wilayah V 
Palembang semuanya ditujukan untuk meningkatkan 
kapasitas masyarakat dalam kelembagaan pengelolaan 
hutan produksi, pengetahuan dan ketrampilan teknis dan 
pemasaran serta pengembangan jaringan sosial 
masyarakat untuk meningkatkan modal sosial mereka. 
 Program Reformasi agraria TORA (Tanah 
Obyek Reforma Agraria) juga telah masuk di Kawasan 
Hutan Produksi Terusan Sialang. Lahan kawasan hutan 
yang telah menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial 
sudah mulai diukur dan dilakukan tata batas untuk 
dikeluarkan dari status kawasan hutan. Hal ini semakin 
memberikan keyakinan kepada masyarakat  bahwa 
mereka dapat menjadikan kawasan hutan produksi 
Terusan Sialang sebagai tempat mata pencaharian dan 
kampung  halaman mereka. Diharapkan keyakinan ini 
akan semakin meningkatkan usaha masyarakat untuk 
melakukan pengelolaan hutan dengan baik di areal 
tersebut.           
 
Kondisi Sekarang 
 Semua proses yang telah dilalui oleh 
masyarakat di dalam kawasan hutan produksi Terusan 
Sialang bermuara pada cita-cita untuk meningkatkan 

kesejahteraan mereka. Saat ini, apabila kita masuk ke 
dalam kawasan hutan Terusan Sialang yang terlihat 
adalah kesibukan masyarakat untuk bekerja di lahan 
perkebunan mereka yang telah diberikan izin HTR oleh 
pemerintah. Tidak ada lagi kekhawatiran mereka akan 
diusir dari lahan garapan mereka ataupun terjadi konflik 
antar masyarakat akibat perebutan lahan perkebunan.  
 Sarana dan prasarana untuk kehidupan 
masyarakat yang lebih mapan juga sudah mulai dibangun 
di dalam kawasan hutan. Jaringan listrik dan komunikasi, 
jalan yang memadai, sekolah, pesantren serta pasar 
rakyat sudah berkembang dengan baik di dalam kawasan 
tersebut. Masyarakat saat ini  mulai dapat memikirkan 
masa depan mereka dengan lebih percaya diri. Mereka 
mulai dapat membangun asa mereka untuk mendapatkan 
sumber penghidupan yang layak, membangun keluarga 
sejahtera  dan kampung halaman yang mandiri.  
 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 
ternyata juga meningkatkan kesadaran mereka untuk 
memenuhi kewajiban sebagai  pengelola hutan 
pemegang izin HTR. Hal ini dibuktikan dengan telah 
dibayarnya kewajiban Iuran PSDH (Provisi Sumber Daya 
Hutan) atas hasil hutan yang diproduksi ke kas negara. 
Berdasarkan data dari SI-PNBP, pada tahun 2020 
masyarakat di Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang 
telah membayarkan PSDH sejumlah  Rp. 99.165.00,00 ke 
kas Kementerian Keuangan. 
 Perkembangan kawasan hutan produksi 
Terusan Sialang menjadi hutan tanaman yang dikelola 
oleh masyarakat dengan didukung keberadaan fasilitas 
umum dan fasilitas sosial yang memadai bagi masyarakat 
jangan dianggap sebagai sebuah kerusakan atau 
degradasi hutan. Hutan juga mempunyai fungsi sosial 
yang bisa diwujudkan dalam bentuk kemampuan hutan 
untuk mendukung sumber penghidupan masyarakat 
sekitar. Kondisi lapangan tegakan tanaman karet yang 
hampir merata menjadikan kawasan tersebut hampir 
sama dengan kondisi hutan tanaman industri yang 
dikelola oleh swasta, sehingga fungsi lingkungan hutan 
produksi dapat dicapai dengan adanya penutupan area 
oleh vegetasi (land cover) yang melebihi 80%. Paradigma 
bahwa hutan adalah daerah yang jauh, sepi dan tertinggal 
harus mulai diganti dengan "pemandangan" baru  bahwa 
hutan adalah areal yang yang masih didominasi dengan 
pepohonan maun juga maju karena di lengkapi dengan 
sarana dan prasarana yang memadai dan 
mensejahterakan untuk kehidupan masyarakat 
sekitarnya.     
  
PENUTUP 
 Potret pengelolaan hutan produksi Terusan 
Sialang dapat menjadi pembelajaran bagaimana hutan 
produksi dapat menitikberatkan fungsi sosialnya tanpa 
meninggalkan fungsi produksi dan lindung yang melekat 
padanya. Proses peralihan pengelolaan hutan dari sektor 
swasta ke masyarakat di dalam kawasan hutan produksi 
Terusan Sialang yang panjang dan diwarnai dengan 
konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban harta dan 
jiwa harus menjadi pelajaran bagi semua pihak 
bagaimana seharusnya hutan dibangun dengan 
menjadikan masyarakat sebagai subyek utama.  
Pelajaran berharga ini harus terus dipelajari dan 
ditingkatkan.   
 Bagaimana hutan produksi di Terusan Sialang 
dapat mensejahterakan masyarakat menjadikan kita 
yakin bahwa pengelolaan hutan produksi oleh 
masyarakat dapat berkontribusi  positif dalam pencapaian 
TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)/SDGs 
(Sustainable Development Goals) di Indonesia. Potret 
Pengelolaan hutan di Kawasan hutan Produksi Terusan 
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Sialang mampu memberikan sumbangan nyata dalam 
beberapa tujuan TPB/SDGs yaitu : 

1. Tanpa Kemiskinan. Kegiatan pengelolaan hutan 
produksi oleh masyarakat di Kawasan Hutan 
Produksi Terusan Sialang telah meningkatkan 
taraf hidup masyarakat sekitar. Kondisi fasilitas 
umum dan fasilitas sosial yang telah berubah 
menjadi jauh lebih memadai menunjukkan hal 
tersebut. Kesanggupan mereka untuk 
membayar iuran PSDH juga menjadi penanda 
bahwa mereka mulai meninggalkan garis 
kemiskinan menuju ka arah kesejahteraan. 

2. Tanpa Kelaparan. Beberapa areal di dalam 
Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang 
merupakan lahan rawa pasang surut yang 
dimanfaatakan untuk budidaya padi oleh 
masyarakat. Produksi padi dari kawasan ini 
mampu berkontribusi dalam upaya penyediaan 
bahan pangan bagi masyarakat. Sampai 
dengan bulan September 2021 telah dibayarkan 
PSDH untuk komoditas padi sebesar Rp. 
3.984.000,- untuk hasil panen sejumlah 33 ton. 
Produksi padi dari dalam kawasan ini 
sebenarnya jauh lebih besar, namun adanya 
kendala dalam sistem pembayaran 
menyebabkan produksi tersebut belum tercatat 
dengan baik. 

3. Kehidupan sehat dan sejahtera. Kualitas 
lingkungan yang lebih baik dengan dipenuhinya 
kawasan ini dengan vegatasi pepohonan 
menjadi sebab kehidupan yang lebih sehat 
dapat dicapai. Sumber penghidupan yang layak 
dan bayang-bayang kemiskinan yang semakin 
memudar di kawasan ini menjadi indikasi bahwa 
kesejahteraan semakin meningkat.  

4. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan 
ekonomi. Kegiatan pengelolaan hutan produksi 

berdasarkan data pemegang izin HTR 
melibatkan  2.505 kepala keluarga. Selain itu 
jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebagai 
buruh untuk kegiatan penyadapan dan 
pengangkutan getah juga tidak sedikit. Kegiatan 
perkebunan karet juga menjadi pendorong 
pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, 
apalagi dengan kondisi harga komoditas karet 
yang cukup bagus saat ini.  

5. Ekosistem daratan. Keberadaan penutupan 
lahan yang cukup dari kanopi perkebunan karet 
mampu memberikan perlindungan yang 
memadai terhadap erosi tanah yang diakibatkan 
curah hujan dan aliran permukaan. selain itu, 
stok karbon, pasokan oksigen dan iklim mikro 
yang cukup nyaman di dalam kebun karet 
menjadikan ekosistem di sekitar perkebunan 
karet di Terusan Sialang menjadi lebih 
berkualitas.  
 

Pengelolaan hutan produksi oleh masyarakat yang 
menyejahterakan dan berkelanjutan  saat ini bukan lagi 
sebuah cita-cita tetapi kenyataan yang mulai terwujud 
dan perlu untuk disebarluaskan sebagai pembelajaran.  
Untuk mewujudkan hal ini perlu adanya kolaborasi dan 
collective action dari semua stake holder baik dari 
pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat.  
 Menyusuri jalan di dalam kawasan hutan 
dengan nyaman diantara rindangnya tanaman karet 
dapat kembali mengisi semangat kita. Melihat 
masyarakat yang semangat menyadap karet, menanam 
padi, mengolah lahan dan menjual hasil bumi dapat 
memberikan kita gambaran tentang harapan untuk hidup 
lebih baik. Membuka kembali sejarah pengelolaan 
kawasan hutan produksi Terusan Sialang akan 
memberikan kita pelajaran bagaimana seharusnya 
masyarakat dipercaya untuk  mengelola hutan.    
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Bayangkan sebuah dunia di mana terdapat 
dukungan bagi mereka yang miskin atau tanpa pekerjaan. 
Dunia dimana semua orang memiliki akses akan air 
bersih dan sanitasi yang layak. Bayangkan sebuah dunia 
di mana pertumbuhan ekonomi terlepas kaitannya 
dengan degradasi lingkungan. Sebuah dunia dimana 
proses industri menghasilkan limbah bersih serta ramah 
lingkungan. Dunia di mana tidak ada yang tertinggal. 
Itulah dunia yang kita inginkan pada tahun 2030. 

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi 
kemajuan besar dalam mengembangkan sistem 
perlindungan sosial dan menurunkan laju kerusakan 
lingkungan. Banyak negara berkembang telah mencapai 
cakupan universal atau hampir universal untuk semua 
orang. Ini tentang melanjutkan jalan yang sudah dimulai. 
Komunitas internasional sedang memikirkan kembali 
pendekatannya terhadap pembangunan. Telah disusun 
serangkaian tujuan baru untuk tahun 2030 melalui Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable 
Development Goals/SDGs) yang dibangun oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Agenda baru ini 
menyerukan upaya tidak hanya untuk memerangi 
berbagai kategori kemiskinan, tetapi juga untuk 
meratakan distribusi pendapatan sehingga, seiring 
dengan terus berkembangnya negara, manfaat 
pertumbuhan dapat dinikmati oleh semua orang. Begitu 
juga terdapat point penting bertujuan menyelaraskan 
konservasi lingkungan dalam proyek pembangunan 
global. 

Sebagaimana tujuan TPB/SDGs untuk ; menjaga 
peningkatankesejahteraan ekonomi masyarakat secara 
berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan 
sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup 
serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata 
kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas 
kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 
TPB/SDGs lebih komprehensif, disusun dengan 
melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang 
universal untuk negara maju dan berkembang. 
Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara 
maju juga sumber dari swasta. Menekankan pada hak 
asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam 
penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya. 
Inklusif, secara spesifik menyasar kepada kelompok 
rentan (No one left behind). Pelibatan seluruh 
pemangku kepentingan: pemerintah dan parlemen, 
filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta 
organisasi kemasyarakatan dan media (Sekilas SDGs, 
2021). 

Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan diwujudkan dengan 
diterbitkannya Peraturan Presiden tentang SDGs 
(Perpres) Nomor 59 Tahun 2017, yang mengatur tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan. Regulasi dibuat secara partisipatif, 
melibatkan semua pihak. Sebagai tindak lanjut dari 
Perpres tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 
SK.346/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2018 pada tanggal 9 
Agustus 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha 

Kelompok untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Keputusan tersebut bertujuan untuk mengefektifkan dan 
mengoptimalkan pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan yang terintegrasi dan terkoordinasi di 
lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. (Perhutanan Sosial, 2019). 

Indonesia telah mengimplementasikan ambisi 
yang sangat kuat dalam upaya mencapai TPB/SDGs 
melalui aksi-aksi kongkrit yang sudah memperlihatkan 
hasil dalam perlindungan sumber daya alam nasional. 
"Data menunjukkan laju deforestasi Indonesia pernah 
mencapai 3,5 juta hektar per tahun antara tahun 1996 dan 
2000, lalu turun menjadi 0,44 juta pada 2019 dan semakin 
berkurang menjadi 0,115 juta hektar pada tahun 2020. 
Indonesia telah mencapai rekor terendah laju deforestasi. 
Target pada tahun 2030 dapat tercapai net zero land 
degradation" ungkap Siti Nurbaya Bakar (Rapat Menteri- 
Menteri G20, 22 Juli 2021). 

Selaras dengan semangat tersebut, Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) 
memfasilitasi Perkembangan Pengelolaan Hutan di 
tingkat tapak melalui pendanaan sarana prasarana dan 
kegiatan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). 
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- 
undangan bidang Kehutanan, KPH merupakan Institusi 
Tapak. Aspek-aspek penting terkait KPH meliputi wilayah 
KPH, kelembagaan pengelola, dan 
pengelolaan/operasionalisasi KPH. Dengan demikian isu-
isu atau permasalahan yang muncul dari kawasan hutan 
pasti akan mempengaruhi aspek-aspek tersebut. 
 

 
Gambar 1. Partisipasi KPH dalam Pencapaian 

SDGs/TPB 
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Sialang mampu memberikan sumbangan nyata dalam 
beberapa tujuan TPB/SDGs yaitu : 

1. Tanpa Kemiskinan. Kegiatan pengelolaan hutan 
produksi oleh masyarakat di Kawasan Hutan 
Produksi Terusan Sialang telah meningkatkan 
taraf hidup masyarakat sekitar. Kondisi fasilitas 
umum dan fasilitas sosial yang telah berubah 
menjadi jauh lebih memadai menunjukkan hal 
tersebut. Kesanggupan mereka untuk 
membayar iuran PSDH juga menjadi penanda 
bahwa mereka mulai meninggalkan garis 
kemiskinan menuju ka arah kesejahteraan. 

2. Tanpa Kelaparan. Beberapa areal di dalam 
Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang 
merupakan lahan rawa pasang surut yang 
dimanfaatakan untuk budidaya padi oleh 
masyarakat. Produksi padi dari kawasan ini 
mampu berkontribusi dalam upaya penyediaan 
bahan pangan bagi masyarakat. Sampai 
dengan bulan September 2021 telah dibayarkan 
PSDH untuk komoditas padi sebesar Rp. 
3.984.000,- untuk hasil panen sejumlah 33 ton. 
Produksi padi dari dalam kawasan ini 
sebenarnya jauh lebih besar, namun adanya 
kendala dalam sistem pembayaran 
menyebabkan produksi tersebut belum tercatat 
dengan baik. 

3. Kehidupan sehat dan sejahtera. Kualitas 
lingkungan yang lebih baik dengan dipenuhinya 
kawasan ini dengan vegatasi pepohonan 
menjadi sebab kehidupan yang lebih sehat 
dapat dicapai. Sumber penghidupan yang layak 
dan bayang-bayang kemiskinan yang semakin 
memudar di kawasan ini menjadi indikasi bahwa 
kesejahteraan semakin meningkat.  

4. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan 
ekonomi. Kegiatan pengelolaan hutan produksi 

berdasarkan data pemegang izin HTR 
melibatkan  2.505 kepala keluarga. Selain itu 
jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebagai 
buruh untuk kegiatan penyadapan dan 
pengangkutan getah juga tidak sedikit. Kegiatan 
perkebunan karet juga menjadi pendorong 
pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, 
apalagi dengan kondisi harga komoditas karet 
yang cukup bagus saat ini.  

5. Ekosistem daratan. Keberadaan penutupan 
lahan yang cukup dari kanopi perkebunan karet 
mampu memberikan perlindungan yang 
memadai terhadap erosi tanah yang diakibatkan 
curah hujan dan aliran permukaan. selain itu, 
stok karbon, pasokan oksigen dan iklim mikro 
yang cukup nyaman di dalam kebun karet 
menjadikan ekosistem di sekitar perkebunan 
karet di Terusan Sialang menjadi lebih 
berkualitas.  
 

Pengelolaan hutan produksi oleh masyarakat yang 
menyejahterakan dan berkelanjutan  saat ini bukan lagi 
sebuah cita-cita tetapi kenyataan yang mulai terwujud 
dan perlu untuk disebarluaskan sebagai pembelajaran.  
Untuk mewujudkan hal ini perlu adanya kolaborasi dan 
collective action dari semua stake holder baik dari 
pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat.  
 Menyusuri jalan di dalam kawasan hutan 
dengan nyaman diantara rindangnya tanaman karet 
dapat kembali mengisi semangat kita. Melihat 
masyarakat yang semangat menyadap karet, menanam 
padi, mengolah lahan dan menjual hasil bumi dapat 
memberikan kita gambaran tentang harapan untuk hidup 
lebih baik. Membuka kembali sejarah pengelolaan 
kawasan hutan produksi Terusan Sialang akan 
memberikan kita pelajaran bagaimana seharusnya 
masyarakat dipercaya untuk  mengelola hutan.    
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Itulah dunia yang kita inginkan pada tahun 2030. 
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Perserikatan Bangsa-Bangsa. Agenda baru ini 
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pertumbuhan dapat dinikmati oleh semua orang. Begitu 
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global. 
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berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan 
sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup 
serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata 
kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas 
kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 
TPB/SDGs lebih komprehensif, disusun dengan 
melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang 
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maju juga sumber dari swasta. Menekankan pada hak 
asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam 
penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya. 
Inklusif, secara spesifik menyasar kepada kelompok 
rentan (No one left behind). Pelibatan seluruh 
pemangku kepentingan: pemerintah dan parlemen, 
filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta 
organisasi kemasyarakatan dan media (Sekilas SDGs, 
2021). 

Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan 
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diterbitkannya Peraturan Presiden tentang SDGs 
(Perpres) Nomor 59 Tahun 2017, yang mengatur tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan. Regulasi dibuat secara partisipatif, 
melibatkan semua pihak. Sebagai tindak lanjut dari 
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Kehutanan (KLHK) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 
SK.346/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2018 pada tanggal 9 
Agustus 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha 

Kelompok untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Keputusan tersebut bertujuan untuk mengefektifkan dan 
mengoptimalkan pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan yang terintegrasi dan terkoordinasi di 
lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. (Perhutanan Sosial, 2019). 

Indonesia telah mengimplementasikan ambisi 
yang sangat kuat dalam upaya mencapai TPB/SDGs 
melalui aksi-aksi kongkrit yang sudah memperlihatkan 
hasil dalam perlindungan sumber daya alam nasional. 
"Data menunjukkan laju deforestasi Indonesia pernah 
mencapai 3,5 juta hektar per tahun antara tahun 1996 dan 
2000, lalu turun menjadi 0,44 juta pada 2019 dan semakin 
berkurang menjadi 0,115 juta hektar pada tahun 2020. 
Indonesia telah mencapai rekor terendah laju deforestasi. 
Target pada tahun 2030 dapat tercapai net zero land 
degradation" ungkap Siti Nurbaya Bakar (Rapat Menteri- 
Menteri G20, 22 Juli 2021). 

Selaras dengan semangat tersebut, Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) 
memfasilitasi Perkembangan Pengelolaan Hutan di 
tingkat tapak melalui pendanaan sarana prasarana dan 
kegiatan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). 
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- 
undangan bidang Kehutanan, KPH merupakan Institusi 
Tapak. Aspek-aspek penting terkait KPH meliputi wilayah 
KPH, kelembagaan pengelola, dan 
pengelolaan/operasionalisasi KPH. Dengan demikian isu-
isu atau permasalahan yang muncul dari kawasan hutan 
pasti akan mempengaruhi aspek-aspek tersebut. 
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Tertatanya wilayah KPH, berjalannya 
kelembagaan KPH serta pengelolaan/operasionalisasi 
KPH yang baik dan lestari, akan sangat mendorong 
tertanganinya isu-isu kehutanan. Dalam konteks 
pengelolaan, seluruh kawasan hutan di Indonesia dibagi 
dalam wilayah-wilayah KPH. Maka segala macam isu 
kehutanan yang muncul akan bersentuhan dengan KPH. 
Isu-isu kehutanan tersebut antara lain permasalahan 
konflik tenurial dalam kawasan hutan, pemberdayaan 
masyarakat, kebakaran hutan, deforestasi dan degradasi 
hutan, illegal logging, perambahan hutan, bencana banjir 
dan longsor, permasalahan hilangnya biodiversity hutan. 

KPH adalah pijakan penting menuju 
pembangunan kehutanan. KPH, jika dikelola secara tertib, 
mampu menjadi kerangka untuk menyelesaikan 
persoalan spesifik di tingkat tapak serta mengarahkan 
pada status stabilitas yang dinamis jangka panjang. 
Pada tingkat lanskap ataupun kewilayahan administratif, 
sejumlah KPH dapat diagregasikan dan secara kolektif 
menampilkan tata kelola kehutanan yang menyangkut 
legalitas hutan negara, penguasaan informasi, 
pencegahan degradasi dan konversi hutan negara serta 
pengendalian izin. Demikian juga dengan struktur, 
kapasitas lembaga, masalah administrasi dan indikator 
kinerja. Proses inventarisasi biogeofisik, sosial ekonomi 
budaya, ekonomi politik diwajibkan pada setiap KPH 
yang kemudian dilanjutkan dengan tata hutan pada areal 
kerja KPH untuk dilaksanakan secara partisipatif 
sehingga menghasilkan kerangka legitimasi yang kuat. 
Sebab pada tata hutan tersebut tergambar tatanan situasi 
dan stratifikasi kondisi fisik sampai dengan situasi dan 
stratifikasi hak atas lahan dan sumber daya yang patut 
dihargai, dihormati, dan dilindungi bersama oleh mereka 
yang berpartisipasi di dalam proses tata hutan itu. 
Pencegahan terhadap deforestasi/konversi tidak terjadi 
tanpa sepengetahuan para pihak yang berpartisipasi. 
Inisiasi proses partisipatif membawa serta kebutuhan 
untuk memelihara rekaman, catatan, data dan informasi 
lainnya. Koleksi data dan informasi yang ada pada KPH 
menjadi kepemilikan bersama. Oleh karenanya ada 
pengawalan bersama terhadap kinerja pengelolaan data 
dan informasi tersebut.Salah satu unit pelaksana teknis 
Ditjen PHL, BPHP Wilayah VII Denpasar yang terletak di 
Provinsi Bali dengan wilayah kerja di bagian barat 
terdapat Provinsi ; Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa 
Tengah, Jawa Timur, kemudian Provinsi Bali dan di 
sebelah timur terdapat Provinsi Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur. Dengan cakupan wilayah 
kerja luas serta memiliki variasi budaya, karakter 
penduduk dan bentang alam, BPHP Wilayah VII 
Denpasar telah mengoptimalkan program kegiatan yang 
sesuai serta mendukung karakter masing-masing 
wilayah. Sebagai fasilitator anggaran dari pusat ke 
daerah, Balai mendukung pengembangan pengelolaan 
potensi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa 
lingkungan di masing-masing KPH. 

 

 
Gambar 2. Produk gula briket dan gula semut BKPH 
Rinjani Barat 
 

Beberapa contoh sukses atas dukungan tersebut 
nampak dengan adanya kemajuan dalam pengelolaan 
hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang bersentuhan 
langsung dengan masyarakat sekitar hutan diantaranya 
pengelolaan; madu, kopi, gula semut, kayu putih, kemiri 
dan benang sutra serta pengelolaan wisata alam. 
Pengelolaan madu di beberapa KPH dimulai dari 
pembudidayaan (madu dari budidaya) dan atau 
pemanenan (madu hutan), pengemasan hingga 
pemasaran. 
 

 
Gambar 3. Pelatihan Pengolahan Daun Kayu Putih di 
KPH Wilayah Rote Ndao 
 

Keberhasilan pengelolaan madu oleh Petani 
Hutan yang difasilitasi oleh Ditjen PHPL diantaranya di 
BKPH Rinjani Barat Batulanteh, Tambora, Maria 
Donggomasa, KPH Wilayah Rote Ndao dan Wilayah 
Manggarai Barat. Untuk pengolahan gula semut dapat 
ditemui di BKPH Sejorong, Rinjani Barat dan KPH 
Wilayah Manggarai Barat. Kopi kemasan sudah 
diproduksi oleh BKPH Rinjani Barat, Batulanteh, Maria 
Donggomasa, dan KPH Wilayah Manggarai Barat. 
Minyak kayu putih yang telah dikemas dapat ditemui di 
BKPH Yogyakarta dan Rinjani Barat. Potensi HHBK 
lainnya yang masih perlu fasilitasi antara lain porang, 
durian, jagung, bambu, jahe merah, lonto dan nangka. 
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Tertatanya wilayah KPH, berjalannya 
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tertanganinya isu-isu kehutanan. Dalam konteks 
pengelolaan, seluruh kawasan hutan di Indonesia dibagi 
dalam wilayah-wilayah KPH. Maka segala macam isu 
kehutanan yang muncul akan bersentuhan dengan KPH. 
Isu-isu kehutanan tersebut antara lain permasalahan 
konflik tenurial dalam kawasan hutan, pemberdayaan 
masyarakat, kebakaran hutan, deforestasi dan degradasi 
hutan, illegal logging, perambahan hutan, bencana banjir 
dan longsor, permasalahan hilangnya biodiversity hutan. 

KPH adalah pijakan penting menuju 
pembangunan kehutanan. KPH, jika dikelola secara tertib, 
mampu menjadi kerangka untuk menyelesaikan 
persoalan spesifik di tingkat tapak serta mengarahkan 
pada status stabilitas yang dinamis jangka panjang. 
Pada tingkat lanskap ataupun kewilayahan administratif, 
sejumlah KPH dapat diagregasikan dan secara kolektif 
menampilkan tata kelola kehutanan yang menyangkut 
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langsung dengan masyarakat sekitar hutan diantaranya 
pengelolaan; madu, kopi, gula semut, kayu putih, kemiri 
dan benang sutra serta pengelolaan wisata alam. 
Pengelolaan madu di beberapa KPH dimulai dari 
pembudidayaan (madu dari budidaya) dan atau 
pemanenan (madu hutan), pengemasan hingga 
pemasaran. 
 

 
Gambar 3. Pelatihan Pengolahan Daun Kayu Putih di 
KPH Wilayah Rote Ndao 
 

Keberhasilan pengelolaan madu oleh Petani 
Hutan yang difasilitasi oleh Ditjen PHPL diantaranya di 
BKPH Rinjani Barat Batulanteh, Tambora, Maria 
Donggomasa, KPH Wilayah Rote Ndao dan Wilayah 
Manggarai Barat. Untuk pengolahan gula semut dapat 
ditemui di BKPH Sejorong, Rinjani Barat dan KPH 
Wilayah Manggarai Barat. Kopi kemasan sudah 
diproduksi oleh BKPH Rinjani Barat, Batulanteh, Maria 
Donggomasa, dan KPH Wilayah Manggarai Barat. 
Minyak kayu putih yang telah dikemas dapat ditemui di 
BKPH Yogyakarta dan Rinjani Barat. Potensi HHBK 
lainnya yang masih perlu fasilitasi antara lain porang, 
durian, jagung, bambu, jahe merah, lonto dan nangka. 

Pengelolaan wisata alam diantaranya: 
• BKPH Yogya : Wana Wisata Budaya Mataram 
• BKPH Batulanteh : Pantai Teluk Liang Song, 

Pemandian Air Panas Desa Lawin 
• BKPH Tambora : Pohon Rumah Madu (Uma Ani) 
• KPH Wilayah Manggarai Barat : bird watching, 

telaga, air terjun, bendungan 
• KPH Wilayah Rote Ndao : Danau Laut Mati, 

Pantai Nosordale, Puncak Lakamola 
 
 

 
Gambar 5. Alur Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB/SDGs) dapat dicapai melalui partisipasi KPH 
 
 
Dari alur diatas terdapat tujuh TPB/SDGs yang telah dan 
akan tercapai melalui fasilitasi KPH. Adapun kegiatan di 
KPH yang mendukung TPB/SDGs antara lain : 

Tujuan 2 : Tanpa kelaparan, dengan 
dijalankannya program penanaman kayu putih, 
agroforestry serta kegiatan lainnya, masyarakat dilibatkan 
dan diberi kesempatan untuk memperoleh penghasilan 
melalui HKM, Hutan Desa maupun UMKM yang telah 
dibentuk sehingga dapat berkontribusi dalam mencukupi 
kebutuhan sandang harian. 

Tujuan 4 : Pendidikan berkualitas, melalui fasilitasi 
pembangunan KPH, BPHP Wilayah VII Denpasar 
menyelenggarakan bimbingan teknis maupun pelatihan 
serta pemberian peralatan pendukung. Beberapa 
kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain bimtek dan 
pelatihan ; budidaya madu, teknik pemanenan dan 
pengemasan madu hutan, teknik pemanenan dan 
penyulingan serta pengemasan kayu putih, teknik 
pemanenan dan pengemasan biji mete, kopi, gula aren 

dan lainnya. Begitu juga pelatihan terkait pengelolaan 
wisata alam, masyarakat dikenalkan perihal pemanduan 
pengunjung, pengelolaan homestay, penyajian kuliner 
tradisional, pembuatan souvenir serta pemasaran lokasi 
wisata virtual melalui sosial media. Pembekalan yang 
diadakan tersebut melibatkan masyarakat tanpa adanya 
pembatasan gender.Mengingat pentingnya sarana 
prasarana dalam pengembangan produk/jasa hasil hutan 
yang akan dikembangkan, maka BPHP VII Denpasar 
melalui pendanaan pusat mememberikan bantuan 
berupa peralatan yang dapat mendukung terealisasinya 
rencana pengelolaan dan pengembangan produk/jasa 
hasil hutan. Peralatan pendukung yang telah dihibahkan 
untuk KPH diantaranya alat pengupas kulit biji mete, 
setup koloni madu, alat ekstraktor sarang madu, alat 
pemecah biji kemiri, alat pengolah bambu, alat pintal 
tenun benang sutra dan peralatan pendukung hasil hutan 
bukan kayu lainnya. 

Beberapa contoh keberhasilan pascapelatihan 
diantaranya kemajuan dalam pengelolaan madu hutan 
dan minyak kayu putih di beberapa KPH. Kemajuan dapat 
dilihat dengan sudah mulai dikemasnya produk madu dan 
minyak kayu putih serta adanya pemasaran skala 
nasional. Beberapa produk tersebut dapat ditemui pada 
salah satu aplikasi belanja online di Indonesia, Shopee. 
 
 
 

 
Gambar 6. Produk Madu Petani Hutan Sumbawa pada 
aplikasi Shopee 
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Gambar 7. Produk Minyak Kayu Putih Petani Hutan 
BKPH Yogyakarta dan BKPH Rinjani Barat 
 
 
 
 

Tujuan 5 : Kesetaraan gender, masyarakat 
dibekali keahlian maupun keterampilan baru, diharapkan 
dapat meningkatkan status perekonomian. Pelatihan dan 
pembekalan yang telah dilaksanakan di beberapa KPH 
bersifat umum dimana peserta laki-laki dan perempuan 
dapat turut serta dalam kegiatan. Para peserta 
merupakan masyarakat disekitar kawasan hutan yang 
telahterdaftar sebagai mitra pengelolaan hutan, diberikan 
hak yang sama terhadap akses peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan. 

Dengan adanya akses legal masyarakat 
terhadap pengelolaan kawasan hutan secara tidak 
langsung berdampak terhadap peran serta masyarakat 
dalam menjaganya karena dengan lestarinya kawasan 
hutan maka mata pencaharian mereka juga dapat dijaga 
kesinambungannya. Hal ini tentunya berdampak pada 
terlindunginya ekosistem terkait sumber daya air, 
termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air 
tanah dan danau. 

Bila dikaitkan dengan salah satu rencana 
pengelolaan kawasan melalui wisata alam, maka 
perhatian harus diarahkan kepada pemenuhan fasilitas 
sanitasi di tempat wisata. Sehingga hal yang kemudian 
menjadi fokus pengelolaan wisata alam adalah higiene 
dan sanitasi lingkungan. Metode dalam pengelolaan 
wisata alam oleh masyarakat diantaranya penyuluhan 
dan pengadaan sarana prasarana terkait sanitasi. Contoh 
paling sederhana tersedianya toilet dibeberapa titik yang 
dikunjungi wisatawan begitu juga dengan pengadaan 
tempat sampah untuk para pengunjung di dalam areal 
wisata. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 
tentang higiene sanitasi lingkungan , diberikan 
pemahaman berupa sosialisasi sanitasi lingkungan. 
Dengan adanya perbaikan pengetahuan masyarakat 
terkait higienitas dan sanitasi, maka perubahan perilaku 
dan kebiasaan terhadap sanitasi lingkungan akan 
menjadi sebuah keniscayaan yang diterapkan di 
lingkungan rumah tangga dan akan menjadi kebiasaan 
baik yang diharapkan menular dalam masyarakat. 

Tujuan 8 : Pekerjaan layak dan pertumbuhan 
ekonomi, keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam 
untuk kesejahteraan masyarakat adalah hal yang penting 
bagi pengelolaan hutan lestari. Bahkan sumber daya 
alam akan dipertahankan, jika memberikan manfaat dan 
menjadi sumber utama bagi pendapatan masyarakat. 
Strategi kunci untuk memberdayakan masyarakat adalah 
terciptanya kegiatan yang dapat memberikan 
penghasilan baru yang membuat mereka mampu 
mengurangi ketergantungan mereka yang sudah 
berlangsung lama terhadap ekstraksi sumber daya alam. 
Masyarakat yang hanya bersandar pada ekstraksi 
sumber daya alam kebanyakan terjebak dalam 
kemiskinan permanen karena mereka hanya 
menggunakan tenaga dan gagal untuk memanfaatkan 
pemikiran. 

Pilihan mata pencaharian berkelanjutan terbaik 
adalah yang bergantung pada jasa lingkungan yang 
disediakan oleh ekosistem hutan alam yang ada, 
sehingga masyarakat termotivasi untuk melindungi hutan 
mereka. Diantaranya adalah budidaya madu, 
pembangunan hasil hutan non kayu, tenaga mikro hidro, 
penangkaran satwa liar, dan ekoturisme berbasis 
hutan. Pilihan kedua terbaik adalah mata pencaharian 
berbasis komoditas agro yang bersahabat dengan 
lingkungan yang secara ekologis berfungsi mirip dengan 
ekosistem hutan alam, seperti gaharu, karet, kopi dan 
lada. Pengembangan komoditas agro yang mengubah 
landscape menjadi perkebunan monokultur seperti 
kelapa sawit dan industri bubur kertas harus dihindari. 

Tujuan 10 : Mengurangi ketimpangan, 
sebagaimana kebijakan tujuan kesepuluh TPB/SDGs 
dalam mengurangi kesenjangan, maka target selanjutnya 
adalah mendorong bantuan pembangunan resmi dan 
aliran finansial, termasuk investasi asing langsung, untuk 
negara-negara yang paling membutuhkan, terutama 
negara kurang berkembang, sesuai dengan rencana dan 
program nasional masing-masing (Tujuan 10, 2017). 
KLHK melalui Ditjen PHL turut mendorong bantuan 
pembangunan dan arus keuangan asing yang resmi 
dimana Bank Dunia telah menyetujui bantuan hibah 
senilai $ 22 juta kepada Indonesia untuk memperkuat 
pengelolaan hutan tropis, pengentasan kemiskinan di 
antara masyarakat yang kebergantungan pada hutan 
sebagai mata pencahariannya dan menekan kerusakan 
lingkungan. Badan Pembangunan Internasional 
Denmark, DANIDA, memberikan kontribusi senilai 40 juta 
Kroner ($5 juta) ke total hibah yang dibiayai oleh inisiatif 
global bernama Forest Investment Program (FIP), atau 
Program Investasi Hutan. Hibah ini ditujukan untuk 
membantu Badan KPH yang merupakan salah satu 
program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) karena berpotensi 
memperkuat tata kelola hutan, memperbaiki penggunaan 
aset sumberdaya alam menuju pembangunan 
berkelanjutan, dan mengurangi kemiskinan di antara 32 
juta rakyat Indonesia yang hidup di sekitar hutan (CNN, 
2021). 

Beberapa kegiatan KPH di wilayah kerja BPHP 
VII Denpasar tahun 2021 yang didukung oleh pendanaan 
dari FIP antara lain ; membuat/produksi dan diseminasi 
materi audio visual (Production and dissemination of 
audio visual materials) KPH Batulanteh, Workshop skema 
pembiayaan untuk sektor kehutanan/KPH (Workshop on 
financing schemes for forestry sector/FMU)KPH 
Batulanteh, Tim pemetaan komunitas (Community 
mapping team (honor for community)) berbasis 
masyarakat, Peningkatan SDM bagi brigade 
penanggulangan Karhutla di masyarakat sekitar hutan 
(Capacity building for community forest fire brigade and 
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Gambar 7. Produk Minyak Kayu Putih Petani Hutan 
BKPH Yogyakarta dan BKPH Rinjani Barat 
 
 
 
 

Tujuan 5 : Kesetaraan gender, masyarakat 
dibekali keahlian maupun keterampilan baru, diharapkan 
dapat meningkatkan status perekonomian. Pelatihan dan 
pembekalan yang telah dilaksanakan di beberapa KPH 
bersifat umum dimana peserta laki-laki dan perempuan 
dapat turut serta dalam kegiatan. Para peserta 
merupakan masyarakat disekitar kawasan hutan yang 
telahterdaftar sebagai mitra pengelolaan hutan, diberikan 
hak yang sama terhadap akses peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan. 

Dengan adanya akses legal masyarakat 
terhadap pengelolaan kawasan hutan secara tidak 
langsung berdampak terhadap peran serta masyarakat 
dalam menjaganya karena dengan lestarinya kawasan 
hutan maka mata pencaharian mereka juga dapat dijaga 
kesinambungannya. Hal ini tentunya berdampak pada 
terlindunginya ekosistem terkait sumber daya air, 
termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air 
tanah dan danau. 

Bila dikaitkan dengan salah satu rencana 
pengelolaan kawasan melalui wisata alam, maka 
perhatian harus diarahkan kepada pemenuhan fasilitas 
sanitasi di tempat wisata. Sehingga hal yang kemudian 
menjadi fokus pengelolaan wisata alam adalah higiene 
dan sanitasi lingkungan. Metode dalam pengelolaan 
wisata alam oleh masyarakat diantaranya penyuluhan 
dan pengadaan sarana prasarana terkait sanitasi. Contoh 
paling sederhana tersedianya toilet dibeberapa titik yang 
dikunjungi wisatawan begitu juga dengan pengadaan 
tempat sampah untuk para pengunjung di dalam areal 
wisata. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 
tentang higiene sanitasi lingkungan , diberikan 
pemahaman berupa sosialisasi sanitasi lingkungan. 
Dengan adanya perbaikan pengetahuan masyarakat 
terkait higienitas dan sanitasi, maka perubahan perilaku 
dan kebiasaan terhadap sanitasi lingkungan akan 
menjadi sebuah keniscayaan yang diterapkan di 
lingkungan rumah tangga dan akan menjadi kebiasaan 
baik yang diharapkan menular dalam masyarakat. 

Tujuan 8 : Pekerjaan layak dan pertumbuhan 
ekonomi, keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam 
untuk kesejahteraan masyarakat adalah hal yang penting 
bagi pengelolaan hutan lestari. Bahkan sumber daya 
alam akan dipertahankan, jika memberikan manfaat dan 
menjadi sumber utama bagi pendapatan masyarakat. 
Strategi kunci untuk memberdayakan masyarakat adalah 
terciptanya kegiatan yang dapat memberikan 
penghasilan baru yang membuat mereka mampu 
mengurangi ketergantungan mereka yang sudah 
berlangsung lama terhadap ekstraksi sumber daya alam. 
Masyarakat yang hanya bersandar pada ekstraksi 
sumber daya alam kebanyakan terjebak dalam 
kemiskinan permanen karena mereka hanya 
menggunakan tenaga dan gagal untuk memanfaatkan 
pemikiran. 

Pilihan mata pencaharian berkelanjutan terbaik 
adalah yang bergantung pada jasa lingkungan yang 
disediakan oleh ekosistem hutan alam yang ada, 
sehingga masyarakat termotivasi untuk melindungi hutan 
mereka. Diantaranya adalah budidaya madu, 
pembangunan hasil hutan non kayu, tenaga mikro hidro, 
penangkaran satwa liar, dan ekoturisme berbasis 
hutan. Pilihan kedua terbaik adalah mata pencaharian 
berbasis komoditas agro yang bersahabat dengan 
lingkungan yang secara ekologis berfungsi mirip dengan 
ekosistem hutan alam, seperti gaharu, karet, kopi dan 
lada. Pengembangan komoditas agro yang mengubah 
landscape menjadi perkebunan monokultur seperti 
kelapa sawit dan industri bubur kertas harus dihindari. 

Tujuan 10 : Mengurangi ketimpangan, 
sebagaimana kebijakan tujuan kesepuluh TPB/SDGs 
dalam mengurangi kesenjangan, maka target selanjutnya 
adalah mendorong bantuan pembangunan resmi dan 
aliran finansial, termasuk investasi asing langsung, untuk 
negara-negara yang paling membutuhkan, terutama 
negara kurang berkembang, sesuai dengan rencana dan 
program nasional masing-masing (Tujuan 10, 2017). 
KLHK melalui Ditjen PHL turut mendorong bantuan 
pembangunan dan arus keuangan asing yang resmi 
dimana Bank Dunia telah menyetujui bantuan hibah 
senilai $ 22 juta kepada Indonesia untuk memperkuat 
pengelolaan hutan tropis, pengentasan kemiskinan di 
antara masyarakat yang kebergantungan pada hutan 
sebagai mata pencahariannya dan menekan kerusakan 
lingkungan. Badan Pembangunan Internasional 
Denmark, DANIDA, memberikan kontribusi senilai 40 juta 
Kroner ($5 juta) ke total hibah yang dibiayai oleh inisiatif 
global bernama Forest Investment Program (FIP), atau 
Program Investasi Hutan. Hibah ini ditujukan untuk 
membantu Badan KPH yang merupakan salah satu 
program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) karena berpotensi 
memperkuat tata kelola hutan, memperbaiki penggunaan 
aset sumberdaya alam menuju pembangunan 
berkelanjutan, dan mengurangi kemiskinan di antara 32 
juta rakyat Indonesia yang hidup di sekitar hutan (CNN, 
2021). 

Beberapa kegiatan KPH di wilayah kerja BPHP 
VII Denpasar tahun 2021 yang didukung oleh pendanaan 
dari FIP antara lain ; membuat/produksi dan diseminasi 
materi audio visual (Production and dissemination of 
audio visual materials) KPH Batulanteh, Workshop skema 
pembiayaan untuk sektor kehutanan/KPH (Workshop on 
financing schemes for forestry sector/FMU)KPH 
Batulanteh, Tim pemetaan komunitas (Community 
mapping team (honor for community)) berbasis 
masyarakat, Peningkatan SDM bagi brigade 
penanggulangan Karhutla di masyarakat sekitar hutan 
(Capacity building for community forest fire brigade and 

exercises), Technical Assistance on Drafting/Revising 
Forest Management Plan, Lokalatih Analisa Penutupan 
lahan dengan GIS (Training for KPH and Dinas Staff - 
Land Cover Analysis ) KPH Batulanteh,   Menyiapkan      
ruangan di       kantor   KPH   untuk pusat sumberdaya 
pengetahuan (Refurnishing office space for knowledge 
resource centre), Lokalatih inventarisasi hutan (Inhouse 
training on Forest Inventory), Sosialisasi peraturan 
(Workshop Dissemination of Local/Povincial Regulation 
related to KPH Rinjani Barat, Pengembangan Database 
dan Sistem InformasiKPH (Technical Assistance for 
development of Database and Information System 
Management), Pengembangan Mekanisme Investasi 
Kemitraan diKPH (Technical Assistance on Developing 
MOU for Partnership Mechanism between FMU, 
Communities and Private Sector) dan Pengembangan 
Bisnis KPH (Development of KPHs Business). 
 

 
Gambar 11. Workshop Identifikasi Areal Perhutanan 
Sosial di BKPH Batulanteh didukung oleh pendanaan 
Forest Investment project 
 
 

Tujuan 15 : Ekosistem daratan, rencana 
pengelolaan hutan pada KPH dengan melakukan 
kemitraan bersama masyarakat salah satunya dalam 
bentuk agroforestry.   Pola   agroforestry   akan   mulai   
dikembangkan   diBKPH Tambora, BKPH Batulanteh 

kemudian dilanjutkan pada beberapa KPH lain. Untuk 
permulaan pengembangan agroforestry dikembangkan 
beberapa tanaman perkebunana/pertanian yang akan 
disandingkan dengan tanaman kehutanan antara lain; 
kelengkeng, alpukat, durian dan jahe merah. Agroforestri 
merupakan solusi untuk masalah konversi lahan dari 
hutan menjadi lahan pertanian. Konversi lahan yang 
mengakibatkan masalah lingkungan seperti banjir, 
kekeringan, erosi tanah, kelangkaan/kepunahan 
keanekaragaman hayati, penurunan kesuburan tanah 
hingga perubahan lingkungan dapat dikurangi dengan 
sistem agroforestri. Agroforestri adalah sistem budidaya 
tanaman kehutanan yang dilakukan bersama dengan 
tanaman pertanian / peternakan. Tanaman kehutanan 
yang dimaksud adalah tanaman pepohonan, sedangkan 
tanaman pertanian berkaitan dengan tanaman semusim. 
Agroforestri diharapkan mampu mengoptimalkan 
penggunaan lahan dan mencegah perluasan lahan 
terdegradasi, melestarikan sumber daya hutan, 
meningkatkan mutu pertanian dan menyempurnakan 
intensifikasi serta diversifikasi silvikultur (Agroforestri- 
Pengertian, Manfaat Serta Tujuan, 2019). 

Fasilitasi KPH pada BPHP di seluruh Indonesia 
merupakan upaya nyata KLHK melalui Ditjen 
Pengelolaan Hutan Lestari dalam mendukung tujuan-
tujuan yang ingin dicapai pada TPB/SDGs. Pengelolaan 
kawasan hutan oleh KPH dengan melibatkan 
pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana 
salah satu butir Nawa Cita adalah membangun Indonesia 
dari pinggiran, dan memperkuat daerah-daerah dan desa 
dalam kerangka negara kesatuan. Mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial 
merupakan syarat untuk tercapainya kebahagiaan hidup 
bagi seluruh warga negara. Sebuah komitmen serius 
Indonesia dalam melaksanakan Sustainable 
Development Goals 2015-2030. Kita semua berkontribusi 
dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Bersama-
sama kita bisa mewujudkannya. 
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(PRAKTIK BAIK UNTUK SDGS) 

 
 

Neny Triana 
 
 

Jam dinding telah menunjukkan pukul 10 malam. Tim 
pemeriksa dari Dinas Kehutanan Provinsi, BPHP VII 
Denpasar, dan perwakilan perusahaan duduk 
mengelilingi meja besar untuk melaksanakan exit 
meeting.  
 
"PT. ABC telah melakukan pelanggaran eksploitasi hutan 
berupa penebangan dan pembukaan lahan di luar 
rencana tebang seluas 26,297 Ha. Sesuai pasal 40 ayat 
(1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin 
Pemanfaatan Kayu, PT. ABC dikenakan denda sebesar 
15 kali PSDH dan ditambah melunasi PSDH dan DR. PT. 
ABC dikenakan sanksi denda sebesar 15 kali PSDH 
senilai Rp. 2.456.632.950,- (dua milyar empat ratus lima 
puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan 
ratus lima puluh rupiah) dan ditambah melunasi 
kewajiban kewajiban PSDH sebesar Rp. 120.337.770,- 
(seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu 
tujuh ratus tujuh puluh rupiah) serta DR sebesar US$. 
17.585,42 (tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh lima 
koma empat puluh dua dolar Amerika) sebagaimana 
perhitungan terlampir,” terdengar suara ketua Tim BPHP 
VII Denpasar  membacakan hasil evaluasi penggunaan 
kawasan hutan di salah satu pulau terbesar di Indonesia. 
 
Pada kasus di atas drone memiliki peran yang sangat 
penting untuk observasi lapangan khususnya menghitung 
luas areal bukaan di luar rencana tebang. Drone 
membantu tugas tim evaluasi untuk mengidentifikasi 
lokasi, memetakan serta menghitung luas areal secara 
mudah, murah, cepat, dan akurat. 
 
Pesawat udara tanpa awak atau drone adalah sebuah 
mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh 
oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan 
dirinya sendiri dengan menggunakan hukum 
aerodinamika (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
PM 37 Tahun 2020 pasal 1 huruf h).  Ramdan, 2021 
menyatakan perangkat teknologi memiliki dua peran 
penting: mempermudah pekerjaan dan meningkatkan 
nilai tambah. Jika kita memiliki perangkat teknologi tapi 
tidak mempermudah pekerjaan atau meningkatkan nilai 
tambah, sebaiknya teknologi itu tidak kita pelihara dan 
kita tetap menjadi penonoton teknologi, bukan pengguna 
teknologi yang baik. 
 
Dari berbagai jurnal ilmiah, drone memiliki fungsi antara 
lain: 1.) pemetaan identifikasi batas wilayah administrasi; 
2.) pemetaan batas wilayah administrasi; 3.) identifikasi 
daerah potensi rawan tanah longsor; 4.) pemetaan dan 
identifikasi penutupan lahan pada kawasan hutan; 5.) 
media mempelajari aerodinamika dan penerapannya; 6.) 
untuk pemetaan; 7.) penelitian atmosfer; 8.)penyebaran 
benih; 9.) pengamatan mitigasi daerah kritis yang sulit; 
10.) untuk sarana deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. 
 
Saat ini teknologi drone menjadi trend untuk pemetaan, 
penggunaan drone terbukti sangat efektif, karena 
selain  biayanya terjangkau, juga menghemat waktu 
(Mearti et al, 2019 cit. Basyuni et al, 2021). Bahkan 

Schwab (2016) menyebutkan teknologi drone menjadi 
salah satu ciri era Revolusi Industri 4.0, selain internet of 
things, komunikasi 5G, dan kesehatan digital (Ramdan, 
2021). 
 
Hiruk pikuk penggunaan drone pada Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Hutan Lestari sudah masif sejak tahun 2015. 
Saat itu semua BPHP sebagai unit pelaksana teknis 
Ditjen PHL membeli dan melakukan pelatihan drone. 
Harapannya akan terjadi peningkatan kinerja baik dari sisi 
perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan, 
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
masing-masing satuan kerja.  
 
Dalam konteks SDGs, Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Hutan Lestari  mempunyai peran penting untuk 
mewujudkan tujuan nomor 15 yaitu menjaga ekosistem 
daratan. Yang dimaksud dengan menjaga ekosistem 
daratan adalah melindungi, merestorasi dan 
meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem 
daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan 
penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta 
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.   
 
Pengelolaan hutan lestari adalah suatu proses 
pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan 
pengelolaan yang ditetapkan secara jelas, menyangkut 
produksi hasil hutan dan jasa yang diinginkan secara 
berkesinambungan, dengan meminimumkan dampak 
yang tidak diinginkan baik terhadap lingkungan maupun 
sosial, atau pengurangan nilai yang terkandung 
didalamnya dan potensi-potensinya pada masa yang 
akan datang. Pengelolaan hutan secara lestari dilakukan 
untuk menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi sosial 
dan fungsi ekologi. 
Hutan mempunyai fungsi produksi dalam bentuk nilai 
ekonomi, baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan 
kayu, jasa lingkungan dan usaha pemanfaatan kawasan 
hutan lainnya.  Hutan juga mempunyai fungsi ekologi 
karena hutan sangat penting untuk kelangsungan hidup 
manusia, hewan dan tumbuhan. Fungsi ekologi tersebut 
diantaranya adalah menyerap karbon dioksida sekaligus 
menghasilkan oksigen bagi kehidupan, sumber air, 
pencegah erosi dan banjir, habitat hewan, sumber 
keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Hutan juga 
mempunyai fungsi sosial karena hutan memberikan 
manfaat bagi masyarakat dalam hal sumber pemenuhan 
kebutuhan dasar bagi masyarakat sekitar hutan dan obat-
obatan, sumber mata pencaharian, penelitian, dan 
sebagainya. 
 
KLHK telah menetapkan pedoman dan standar penilaian 
kinerja pengelolaan hutan produksi lestari pada 
pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak 
Pengelolaan Hutan melalui Keputusan Ditjen PHPL No. 
SK.62/PHPL/Set.5/Kum.1/12/2020. Terdapat empat 
kriteria pada penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari 
yaitu kriteria prasyarat, kriteria produksi, kriteria sosial, 
dan kriteria ekologi. Kriteria prasyarat antara lain: 
kepastian status areal terhadap penggunaan lahan, tata 
ruang wilayah, dan tata guna hutan; komitmen pemegang 
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Jam dinding telah menunjukkan pukul 10 malam. Tim 
pemeriksa dari Dinas Kehutanan Provinsi, BPHP VII 
Denpasar, dan perwakilan perusahaan duduk 
mengelilingi meja besar untuk melaksanakan exit 
meeting.  
 
"PT. ABC telah melakukan pelanggaran eksploitasi hutan 
berupa penebangan dan pembukaan lahan di luar 
rencana tebang seluas 26,297 Ha. Sesuai pasal 40 ayat 
(1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin 
Pemanfaatan Kayu, PT. ABC dikenakan denda sebesar 
15 kali PSDH dan ditambah melunasi PSDH dan DR. PT. 
ABC dikenakan sanksi denda sebesar 15 kali PSDH 
senilai Rp. 2.456.632.950,- (dua milyar empat ratus lima 
puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan 
ratus lima puluh rupiah) dan ditambah melunasi 
kewajiban kewajiban PSDH sebesar Rp. 120.337.770,- 
(seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu 
tujuh ratus tujuh puluh rupiah) serta DR sebesar US$. 
17.585,42 (tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh lima 
koma empat puluh dua dolar Amerika) sebagaimana 
perhitungan terlampir,” terdengar suara ketua Tim BPHP 
VII Denpasar  membacakan hasil evaluasi penggunaan 
kawasan hutan di salah satu pulau terbesar di Indonesia. 
 
Pada kasus di atas drone memiliki peran yang sangat 
penting untuk observasi lapangan khususnya menghitung 
luas areal bukaan di luar rencana tebang. Drone 
membantu tugas tim evaluasi untuk mengidentifikasi 
lokasi, memetakan serta menghitung luas areal secara 
mudah, murah, cepat, dan akurat. 
 
Pesawat udara tanpa awak atau drone adalah sebuah 
mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh 
oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan 
dirinya sendiri dengan menggunakan hukum 
aerodinamika (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
PM 37 Tahun 2020 pasal 1 huruf h).  Ramdan, 2021 
menyatakan perangkat teknologi memiliki dua peran 
penting: mempermudah pekerjaan dan meningkatkan 
nilai tambah. Jika kita memiliki perangkat teknologi tapi 
tidak mempermudah pekerjaan atau meningkatkan nilai 
tambah, sebaiknya teknologi itu tidak kita pelihara dan 
kita tetap menjadi penonoton teknologi, bukan pengguna 
teknologi yang baik. 
 
Dari berbagai jurnal ilmiah, drone memiliki fungsi antara 
lain: 1.) pemetaan identifikasi batas wilayah administrasi; 
2.) pemetaan batas wilayah administrasi; 3.) identifikasi 
daerah potensi rawan tanah longsor; 4.) pemetaan dan 
identifikasi penutupan lahan pada kawasan hutan; 5.) 
media mempelajari aerodinamika dan penerapannya; 6.) 
untuk pemetaan; 7.) penelitian atmosfer; 8.)penyebaran 
benih; 9.) pengamatan mitigasi daerah kritis yang sulit; 
10.) untuk sarana deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. 
 
Saat ini teknologi drone menjadi trend untuk pemetaan, 
penggunaan drone terbukti sangat efektif, karena 
selain  biayanya terjangkau, juga menghemat waktu 
(Mearti et al, 2019 cit. Basyuni et al, 2021). Bahkan 

Schwab (2016) menyebutkan teknologi drone menjadi 
salah satu ciri era Revolusi Industri 4.0, selain internet of 
things, komunikasi 5G, dan kesehatan digital (Ramdan, 
2021). 
 
Hiruk pikuk penggunaan drone pada Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Hutan Lestari sudah masif sejak tahun 2015. 
Saat itu semua BPHP sebagai unit pelaksana teknis 
Ditjen PHL membeli dan melakukan pelatihan drone. 
Harapannya akan terjadi peningkatan kinerja baik dari sisi 
perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan, 
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
masing-masing satuan kerja.  
 
Dalam konteks SDGs, Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Hutan Lestari  mempunyai peran penting untuk 
mewujudkan tujuan nomor 15 yaitu menjaga ekosistem 
daratan. Yang dimaksud dengan menjaga ekosistem 
daratan adalah melindungi, merestorasi dan 
meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem 
daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan 
penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta 
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.   
 
Pengelolaan hutan lestari adalah suatu proses 
pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan 
pengelolaan yang ditetapkan secara jelas, menyangkut 
produksi hasil hutan dan jasa yang diinginkan secara 
berkesinambungan, dengan meminimumkan dampak 
yang tidak diinginkan baik terhadap lingkungan maupun 
sosial, atau pengurangan nilai yang terkandung 
didalamnya dan potensi-potensinya pada masa yang 
akan datang. Pengelolaan hutan secara lestari dilakukan 
untuk menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi sosial 
dan fungsi ekologi. 
Hutan mempunyai fungsi produksi dalam bentuk nilai 
ekonomi, baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan 
kayu, jasa lingkungan dan usaha pemanfaatan kawasan 
hutan lainnya.  Hutan juga mempunyai fungsi ekologi 
karena hutan sangat penting untuk kelangsungan hidup 
manusia, hewan dan tumbuhan. Fungsi ekologi tersebut 
diantaranya adalah menyerap karbon dioksida sekaligus 
menghasilkan oksigen bagi kehidupan, sumber air, 
pencegah erosi dan banjir, habitat hewan, sumber 
keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Hutan juga 
mempunyai fungsi sosial karena hutan memberikan 
manfaat bagi masyarakat dalam hal sumber pemenuhan 
kebutuhan dasar bagi masyarakat sekitar hutan dan obat-
obatan, sumber mata pencaharian, penelitian, dan 
sebagainya. 
 
KLHK telah menetapkan pedoman dan standar penilaian 
kinerja pengelolaan hutan produksi lestari pada 
pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak 
Pengelolaan Hutan melalui Keputusan Ditjen PHPL No. 
SK.62/PHPL/Set.5/Kum.1/12/2020. Terdapat empat 
kriteria pada penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari 
yaitu kriteria prasyarat, kriteria produksi, kriteria sosial, 
dan kriteria ekologi. Kriteria prasyarat antara lain: 
kepastian status areal terhadap penggunaan lahan, tata 
ruang wilayah, dan tata guna hutan; komitmen pemegang 

izin untuk memanfaatkan hutan secara lestari; jumlah dan 
kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan; 
kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan harus menerapkan 
kepentingan hak-hak masyarakat adat. Kriteria produksi 
meliputi: penataan areal efektif untuk produksi ke dalam 
blok-blok dan petak-petak sesuai sistem silvikultur yang 
digunakan; pemanenan sesuai dengan riap tegakan atau 
daur tanaman; menerapkan silvikultur yang menjamin 
regenerasi hutan; penerapan teknologi ramah lingkungan 
untuk pemanfaatan hasil hutan; realisasi penebangan 
sesuai dengan rencana kerja penebangan; kesehatan 
finansial perusahaan. Kriteria ekologi antara lain: 
keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi 
pada setiap tipe hutan; perlindungan dan pengamanan 
hutan; pengelolaan dan pemantauan dampat terhadap 
tanah dan air akibat pemanfaatan hutan; identifikasi 
spesies flora dan fauna yang dilindungi /langka/jarang/ 
terancam punah dan endemik; pengelolaan flora dan 
fauna. Sedangkan kriteria sosial antara lain: kejelasan 
deliniasi kawasan operasional perusahaan dengan 
kawasan masyarakat hukum adat/masyarakat setempat; 
implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku; 
ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi 
manfaat yang adil antar para pihak; keberadaan 
mekanisme resolusi konflik yang handal; serta 
perlindungan, pengembangan dan peningkatan 
kesejahteraan tenaga kerja.  
 
Dari uraian di atas, drone bisa digunakan untuk 
mendukung pengelolaan hutan lestari pada kegiatan-
kegiatan: pemetaan areal dan tata batas areal kerja; 
identifikasi penggunaan di luar sektor kehutanan tanpa 
izin, pemetaan areal konflik, identifikasi dan pemetaan 
kawasan dilindungi, penataan areal  kerja ke dalam blok 
dan petak, perencanaan dan pengawasan lokasi 

pemanenan dan permudaaan,  identifikasi dan pemetaan 
tutupan lahan, identifikasi dan pemetaan kebakaran 
hutan & penggembalaan liar, identifikasi dan pemetaan 
kawasan untuk flora dan fauna dilindungi/ jarang/ 
langka/terancam punah/ endemik, serta identifikasi dan 
delinisiasi masyarakat hukum adat/setempat.  
 
Selain itu, drone dapat digunakan untuk mengidentifikasi, 
memetakan, dan menghitung luas keterlanjuran kegiatan 
usaha perkebunan kelapa sawit, pertambangan, 
perkebunan dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun 
di dalam kawasan hutan. Dalam penjelasan umum 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, terdapat 
perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 
3,3 juta hektar yang belum mendapatkan kepastian 
hukum. Pemetaan dan penghitungan luas tersebut akan 
sangat membantu mempercepat perhitungan sanksi 
denda administratif, sebagaimana amanah Undang-
Undang Cipta Kerja yang menganut sistem ultimum 
remedium. 
 
Beberapa hal yang harus diperhatikan, agar 
pengoperasian drone berjalan lancar dan aman yaitu: 
registrasi dan kelaikudaraan drone, security clearance, 
surat ijin dari instansi yang berwenang atau pemilik obyek 
yang akan dipetakan,  sertifikat operator, dan sertifikat 
remote pilot. Pada kegiatan  survei pemotretan udara 
untuk semua format, security clearance harus dimiliki oleh 
pilot drone, sebelum drone terbang. Security clearance ini 
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, 
Kementerian Pertahanan. Selain itu, pilot harus tahu 
kawasan terlarang, kawasan terbatas, dan kawasan 
bebas terbang. Pilot juga harus memiliki informasi terkait 
faktor lingkungan seperti: kondisi meteorologi, temperatur 
udara, dan potensi gangguan interferensi 
elektromagnetik. 
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Bappenas (2021) menyatakan bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari 
Millennium Development Goals (MDGs) yang merupakan agenda pembangunan dunia yang berakhir pada tahun 2015, 
dan merupakan suatu komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat, yang mencakup 
17 tujuan dengan 169 target dan dikelompokkan dalam empat pilar (sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum & tata kelola). 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015 – 2019, Pemerintah Indonesia telah 
menyepakati SDGs sebagai rencana aksi global hingga 15 tahun ke depan (tahun 2030). Dengan demikian, SDGs tetap 
menjadi salah satu pengarustamaan pada RPJMN periode 2020 -2024. KLHK sepenuhnya mendukung setiap upaya 
pencapaian target dan indikator SDGs yang sesuai dengan kondisi lanskap ekologi, sosial dan budaya Indonesia maupun 
pada setiap daerah. 

Berdasarkan identifikasi awal yang dilakukan KLHK terhadap target global yang ada pada setiap target, telah 
dipetakan sinergitas output setiap program KLHK dalam mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap pencapaian target global tersebut. Indikasi kontribusi program KLHK terhadap tujuan dan target SDGs dapat 
dilihat sebagaimana pada gambar 1 pada halaman berikut. 

Pada buku Potret Kontribusi TPB/SDGs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PHPL dengan 
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan, terindikasi memberikan kontribusi terhadap sembilan 
target, yakni ; #1 Tanpa Kemiskinan, #5 Kesetaraan Gender, #6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, #7 Energi Bersih dan 
Terjangkau, #8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, #10 Berkurangnya Kesenjangan, #12 Konsumsi dan 
Produksi, #13 Penanganan Perubahan Iklim, dan #15 Ekosistem Daratan. 

Dengan adanya perkembangan organisasi KLHK, yang merubah nomenklatur Ditjen PHPL menjadi Ditjen 
Pengelolaan Hutan Lestari, dimana hutan lindung menjadi salah satu kewenangan Ditjen PHL, serta adanya perubahan 
struktur anggaran, dimana Ditjen PHL melaksanakan Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan dan Program 
Dukungan Manajemen yang kemudian dilakukan integrasi sasaran kegiatan dan sasaran program dengan sasaran 
strategis (cascading) sehingga menjamin konsistensi capaian kinerja pada setiap tingkatan. Selain itu, dengan terbitnya 
Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap indikasi kegiatan Ditjen 
PHL (dalam hal ini Balai Pengelolaan Hutan Produksi/BPHP) yang berkontribusi terhadap tujuan/target SDGs di masing-
masing wilayah, dan berapa tingkat capaian kontribusi terhadap tujuan/target SDGs Nasional. 

 

 
Sumber : KLHK, 2020 

Gambar 1.  Indikasi Kontribusi Program KLHK terhadap Target SDGs Tahun 2030 
 
 
RUMUSAN MASALAH 
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : 
a. Bagaimana Program KLHK (Ditjen PHL) dilaksanakan di Aceh? 
b. Apa kontribusi Program KLHK (Ditjen PHL) terhadap tujuan SDGs di Aceh dan Indonesia? 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
 

Bappenas (2021) menyatakan bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari 
Millennium Development Goals (MDGs) yang merupakan agenda pembangunan dunia yang berakhir pada tahun 2015, 
dan merupakan suatu komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat, yang mencakup 
17 tujuan dengan 169 target dan dikelompokkan dalam empat pilar (sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum & tata kelola). 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015 – 2019, Pemerintah Indonesia telah 
menyepakati SDGs sebagai rencana aksi global hingga 15 tahun ke depan (tahun 2030). Dengan demikian, SDGs tetap 
menjadi salah satu pengarustamaan pada RPJMN periode 2020 -2024. KLHK sepenuhnya mendukung setiap upaya 
pencapaian target dan indikator SDGs yang sesuai dengan kondisi lanskap ekologi, sosial dan budaya Indonesia maupun 
pada setiap daerah. 

Berdasarkan identifikasi awal yang dilakukan KLHK terhadap target global yang ada pada setiap target, telah 
dipetakan sinergitas output setiap program KLHK dalam mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap pencapaian target global tersebut. Indikasi kontribusi program KLHK terhadap tujuan dan target SDGs dapat 
dilihat sebagaimana pada gambar 1 pada halaman berikut. 

Pada buku Potret Kontribusi TPB/SDGs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PHPL dengan 
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan, terindikasi memberikan kontribusi terhadap sembilan 
target, yakni ; #1 Tanpa Kemiskinan, #5 Kesetaraan Gender, #6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, #7 Energi Bersih dan 
Terjangkau, #8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, #10 Berkurangnya Kesenjangan, #12 Konsumsi dan 
Produksi, #13 Penanganan Perubahan Iklim, dan #15 Ekosistem Daratan. 

Dengan adanya perkembangan organisasi KLHK, yang merubah nomenklatur Ditjen PHPL menjadi Ditjen 
Pengelolaan Hutan Lestari, dimana hutan lindung menjadi salah satu kewenangan Ditjen PHL, serta adanya perubahan 
struktur anggaran, dimana Ditjen PHL melaksanakan Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan dan Program 
Dukungan Manajemen yang kemudian dilakukan integrasi sasaran kegiatan dan sasaran program dengan sasaran 
strategis (cascading) sehingga menjamin konsistensi capaian kinerja pada setiap tingkatan. Selain itu, dengan terbitnya 
Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap indikasi kegiatan Ditjen 
PHL (dalam hal ini Balai Pengelolaan Hutan Produksi/BPHP) yang berkontribusi terhadap tujuan/target SDGs di masing-
masing wilayah, dan berapa tingkat capaian kontribusi terhadap tujuan/target SDGs Nasional. 

 

 
Sumber : KLHK, 2020 

Gambar 1.  Indikasi Kontribusi Program KLHK terhadap Target SDGs Tahun 2030 
 
 
RUMUSAN MASALAH 
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : 
a. Bagaimana Program KLHK (Ditjen PHL) dilaksanakan di Aceh? 
b. Apa kontribusi Program KLHK (Ditjen PHL) terhadap tujuan SDGs di Aceh dan Indonesia? 
 

TUJUAN PENULISAN 
Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memberikan secuplik gambaran terkait dengan peran dan 

kontribusi kegiatan yang dilaksanakan oleh BPHP di daerah terhadap target SDGs pada tataran nasional, serta untuk 
mengikuti Lomba Karya Tulis. 
 
RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup tulisan ini adalah Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh BPHP 
Wilayah I Aceh Tahun 2020 dan Tahun 2021. Program Dukungan Manajemen yang juga dilaksanakan BPHP, tidak 
termasuk dalam tulisan ini. 

 
METODE PENULISAN 

Metode yang digunakan dalam karya tulis ini meliputi ; 
1. Pengumpulan data primer dan sekunder pada BPHP Wilayah I dengan mempertimbangkan isu strategis 

sebagaimana pada gambar 2 di bawah ini. 
2. Identifikasi Output dilakukan dengan mengacu pada Panduan Penggunaan Scorecard 
3. Melakukan analisa pencapaian berdasarkan data program/kegiatan dengan target dan indikator SDGs 
 

 
Sumber : KLHK, 2020 
Gambar 2.  Kelompok Isu Strategis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 
 
ANALISIS DAN SINTESIS 
Kehutanan Aceh 

Provinsi Aceh memiliki kawasan hutan seluas 3.550.390 ha (SK.580/MenLHK/Setjen/SET.1/12/2018), atau seluas 
+ 60% dari luas daratan (5.683.697 ha). Perincian luas berdasarkan fungsi hutan yakni kawasan konservasi seluas 
1.058.364,40 ha (29,81%), hutan lindung 1.781.677,92 ha (50,18%), hutan produksi terbatas 145.178,34 ha (4,09%), hutan 
produksi tetap 549.794,88 ha (15,49%) dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 15.374,69 ha (0,43%). Kondisi 
tutupan lahan Provinsi Aceh (di dalam dan luar kawasan hutan) tahun 2019 menunjukkan areal berhutan seluas 
3.132.181,65 ha (55,11% dari luas daratan) dan areal tidak berhutan seluas 2.551.515,68 ha (44,89%). 

 

 
Sumber : BPHP 1, 2020 
Gambar 3.  Kawasan Hutan Provinsi Aceh 
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Pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak dilakukan oleh Balai Taman Nasional dan KPHK (BKSDA) untuk 

kawasan konservasi, dan UPTD KPH untuk kawasan HL dan HP. Pemanfaatan hasil hutan dilakukan melalui IUPHHK-
HA (2 unit, 125.204 ha), IUPHHK-HT (6 unit, 224.109 ha), IUPHHBK (1 unit, 4.740 ha). Pemanfaatan/pemungutan HHBK 
oleh masyarakat dilakukan melalui IPHHBK seluas 20 ha/KK/th. Sedangkan pemanfaatan HHBK lainnya berupa getah 
pinus dilakukan melalui pola kerjasama pengelolaan hutan bersama dengan KPH seluas 164.805,40 ha. Perhutanan 
Sosial berupa HPHD (28 unit, 67.790 ha, 6.951 kk), IUP-HKm (14 unit, 42.774 ha, 5.306 kk), IUPHHK-HTR (13 unit, 
7.681,97 ha, 3.905 kk). Selain itu juga terdapat penggunaan kawasan hutan melalui IPPKH sebanyak 8 izin dengan luas 
1.763,59 ha. 

 
Pelaksanaan Program KLHK (Ditjen PHL) di Aceh 

Program KLHK di Provinsi Aceh dilaksanakan oleh masing-masing Eselon I melalui UPT yang ada di tingkat 
provinsi maupun regional Sumatera. Untuk Program lingkup Ditjen PHL dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Hutan 
Produksi Wilayah I Banda Aceh. Berdasarkan Renstra tahun 2020-2024, BPHP melaksanakan Program Pengelolaan 
Hutan Produksi dan Industri Kehutanan, namun dengan adanya penyesuaian dan cascading, maka pada tahun 2021, 
BPHP melaksanakan Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan. 

Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan tahun 2020 memiliki lima output dengan 10 
komponen/sub komponen, yakni : 
1) KPHP yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat (komponen : Sarana Ekonomi Produktif) 
2) Unit Manajemen yang dinilai tenaga teknisnya (komponen : a) Penilaian Kinerja GANISPHPL; b) Pelatihan MSS bagi 

Tenaga Teknis/PEH) 
3) Unit Manajemen yang diawasi dan dikendalikan Sistem Pengelolaannya (komponen : a) Pembinaan, pengendalian 

dan pengawasan kinerja unit usaha; b) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Bidang PHPL) 
4) Industri Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan legalitasnya (komponen : a) Pengawasan kinerja industri hasil 

hutan; b) Pengendalian pelaksanaan sistem informasi bidang kehutanan) 
5) Kerjasama Pemanfaatan dan Kemitraan di Hutan Produksi (komponen : a) Bimbingan Teknis Prakondisi IUPHHK-

HTR pada areal open akses; Penguatan Kelembagaan pada KTH/IUPHHK-HTR; b) Identifikasi 
Pemanfaatan/Pengelolaan HHBK dan Jasa Lingkungan) 

 
Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan tahun 2021 memiliki tujuh output dengan 18 komponen/sub 

komponen, yakni : 
1) Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi yang diawasi dan dikendalikan (komponen : a) Identifikasi kawasan hutan 

produksi yang tidak dibebani izin; b) Pengawasan dan pengendalian implementasi RPHJP/RPHJPd) 
2) Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi yang diawasi dan dikendalikan (komponen : a) Bimtek pengelolaan areal 

IUPHHK-HTR; b) Pengaasan dan pengendalian kegiatan kemitraan kehutanan; c) Sarpras Pemadam Kebakaran; d) 
Pengawasan dan pengendalian karhutla; e) Bimtek antisipasi karhutla; f) Monitoring areal kebun sawit dalam 
kawasan hutan) 

3) Fasilitasi dan Pembinaan tertib Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (komponen : Fasilitasi dan Pembinaan tertib Iuran 
dan Peredaran Hasil Hutan) 

4) Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan yang diawasi dan dikendalikan (komponen : a) Rekomendasi hasil 
pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja tenaga teknis, tertib pelaksanaan iuran kehutanan & peredaran hasil 
hutan; b) Penagihan piutang PNBP lama) 

5) Pengembangan Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK yang diawasi dan dikendalikan (komponen : a) Monitoring dan 
evaluasi kinerja usaha HHBK dan Jasling; b) Sarana ekonomi produktif) 

6) Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK (komponen : a) Bimtek pengoperasian mesin 
rotan fitrit; b) Bimtek mesin kopi; c) Pemetaan potensi sebaran HHBK dan Jasling) 

7) Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya (komponen : a) 
Pemantauan harga pasar dan bahan baku industri; b) Evaluasi kinerja industri primer kehutanan) 

 
Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan Tahun 2020  

Pada tahun 2020, BPHP melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan yang 
memiliki lima output, dimana empat output telah dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Kepala Balai dengan Dirjen 
PHPL, sedangkan satu output Kerjasama Pemanfaatan dan Kemitraan di Hutan Produksi merupakan output tambahan 
yang harus dilaksanakan oleh Balai. 

Berdasarkan Laporan Kinerja BPHP Tahun 2020, dilakukan identifikasi terhadap target dan indikator terhadap 
tujuan SDGs, untuk mengetahui komponen/sub komponen apa saja yang terindikasi telah memberikan kotribusi terhadap 
pencapaian tujuan SDGs. 
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Pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak dilakukan oleh Balai Taman Nasional dan KPHK (BKSDA) untuk 

kawasan konservasi, dan UPTD KPH untuk kawasan HL dan HP. Pemanfaatan hasil hutan dilakukan melalui IUPHHK-
HA (2 unit, 125.204 ha), IUPHHK-HT (6 unit, 224.109 ha), IUPHHBK (1 unit, 4.740 ha). Pemanfaatan/pemungutan HHBK 
oleh masyarakat dilakukan melalui IPHHBK seluas 20 ha/KK/th. Sedangkan pemanfaatan HHBK lainnya berupa getah 
pinus dilakukan melalui pola kerjasama pengelolaan hutan bersama dengan KPH seluas 164.805,40 ha. Perhutanan 
Sosial berupa HPHD (28 unit, 67.790 ha, 6.951 kk), IUP-HKm (14 unit, 42.774 ha, 5.306 kk), IUPHHK-HTR (13 unit, 
7.681,97 ha, 3.905 kk). Selain itu juga terdapat penggunaan kawasan hutan melalui IPPKH sebanyak 8 izin dengan luas 
1.763,59 ha. 

 
Pelaksanaan Program KLHK (Ditjen PHL) di Aceh 

Program KLHK di Provinsi Aceh dilaksanakan oleh masing-masing Eselon I melalui UPT yang ada di tingkat 
provinsi maupun regional Sumatera. Untuk Program lingkup Ditjen PHL dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Hutan 
Produksi Wilayah I Banda Aceh. Berdasarkan Renstra tahun 2020-2024, BPHP melaksanakan Program Pengelolaan 
Hutan Produksi dan Industri Kehutanan, namun dengan adanya penyesuaian dan cascading, maka pada tahun 2021, 
BPHP melaksanakan Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan. 

Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan tahun 2020 memiliki lima output dengan 10 
komponen/sub komponen, yakni : 
1) KPHP yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat (komponen : Sarana Ekonomi Produktif) 
2) Unit Manajemen yang dinilai tenaga teknisnya (komponen : a) Penilaian Kinerja GANISPHPL; b) Pelatihan MSS bagi 

Tenaga Teknis/PEH) 
3) Unit Manajemen yang diawasi dan dikendalikan Sistem Pengelolaannya (komponen : a) Pembinaan, pengendalian 

dan pengawasan kinerja unit usaha; b) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Bidang PHPL) 
4) Industri Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan legalitasnya (komponen : a) Pengawasan kinerja industri hasil 
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5) Kerjasama Pemanfaatan dan Kemitraan di Hutan Produksi (komponen : a) Bimbingan Teknis Prakondisi IUPHHK-

HTR pada areal open akses; Penguatan Kelembagaan pada KTH/IUPHHK-HTR; b) Identifikasi 
Pemanfaatan/Pengelolaan HHBK dan Jasa Lingkungan) 

 
Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan tahun 2021 memiliki tujuh output dengan 18 komponen/sub 

komponen, yakni : 
1) Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi yang diawasi dan dikendalikan (komponen : a) Identifikasi kawasan hutan 

produksi yang tidak dibebani izin; b) Pengawasan dan pengendalian implementasi RPHJP/RPHJPd) 
2) Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi yang diawasi dan dikendalikan (komponen : a) Bimtek pengelolaan areal 

IUPHHK-HTR; b) Pengaasan dan pengendalian kegiatan kemitraan kehutanan; c) Sarpras Pemadam Kebakaran; d) 
Pengawasan dan pengendalian karhutla; e) Bimtek antisipasi karhutla; f) Monitoring areal kebun sawit dalam 
kawasan hutan) 

3) Fasilitasi dan Pembinaan tertib Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (komponen : Fasilitasi dan Pembinaan tertib Iuran 
dan Peredaran Hasil Hutan) 

4) Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan yang diawasi dan dikendalikan (komponen : a) Rekomendasi hasil 
pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja tenaga teknis, tertib pelaksanaan iuran kehutanan & peredaran hasil 
hutan; b) Penagihan piutang PNBP lama) 

5) Pengembangan Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK yang diawasi dan dikendalikan (komponen : a) Monitoring dan 
evaluasi kinerja usaha HHBK dan Jasling; b) Sarana ekonomi produktif) 

6) Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK (komponen : a) Bimtek pengoperasian mesin 
rotan fitrit; b) Bimtek mesin kopi; c) Pemetaan potensi sebaran HHBK dan Jasling) 

7) Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya (komponen : a) 
Pemantauan harga pasar dan bahan baku industri; b) Evaluasi kinerja industri primer kehutanan) 

 
Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan Tahun 2020  

Pada tahun 2020, BPHP melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan yang 
memiliki lima output, dimana empat output telah dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Kepala Balai dengan Dirjen 
PHPL, sedangkan satu output Kerjasama Pemanfaatan dan Kemitraan di Hutan Produksi merupakan output tambahan 
yang harus dilaksanakan oleh Balai. 

Berdasarkan Laporan Kinerja BPHP Tahun 2020, dilakukan identifikasi terhadap target dan indikator terhadap 
tujuan SDGs, untuk mengetahui komponen/sub komponen apa saja yang terindikasi telah memberikan kotribusi terhadap 
pencapaian tujuan SDGs. 
 

 
Grafik 1. Indikasi Kontribusi Program Balai Tahun 2020 

 
Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan berkontribusi pada 10 tujuan, 13 target dan 57 

indikator SDGs, dengan rata-rata score sebesar 7,08. Hasil penilaian scorecard kontribusi secara lengkap pada lampiran 
1.  Hasil identifikasi memperlihatkan bahwa output Kerjasama yang merupakan output tambahan justru memberikan 
kontribusi yang lebih dibandingkan dengan output yang sudah ada pada program generik, sebagaimana dapat dilihat pada 
grafik 1. Hal ini terjadi karena output ini memiliki komponen/sub komponen lebih banyak dibandingkan dengan output 
lainnya, dan terutama memberikan jangkauan data dan informasi yang lebih luas dan komplit bagi penilaian indikator target 
SDGs. Indikasi kontribusi output program terhadap tujuan/target SDGs lainnya masih ada, namun karena sifatnya yang 
tidak langsung dan relevansinya yang kurang, maka indikasi tersebut diabaikan. 

 

 
Grafik 2.  Pencapaian Tujuan SDGs pada Program Balai Tahun 2020 
 

 
Score kontribusi yang diperoleh dari Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan Tahun 2020 di 

Provinsi Aceh untuk masing-masing tujuan sebagaimana terlihat pada Grafik 2 di atas. Capaian kontribusi terbesar adalah 
pada tujuan Ekosistem Daratan, dengan perolehan score sebesar 90, namun dengan nilai rata-rata sebesar 6,4. Hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat beberapa komponen/sub komponen yang terindikasi berkontribusi terhadap tujuan 
ekosistem daratan, namun bersifat tidak langsung dan/atau peluang dan/atau relevansinya kurang. Berbeda dengan tujuan 
#4 dan #6 yang hanya terindikasi dikontribusi dari satu komponen/sub komponen, namun kontribusinya langsung dan 
relevan dengan tujuan yang bersangkutan.   

Sedangkan untuk tujuan #9 memperoleh score 54 dengan indikator rata-rata 9, dan #17 dengan perolehan score 
36 dengan indikator rata-rata 9. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh komponen/sub komponen yang dilaksanakan, 
terindikasi memberikan kontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan SDGs tersebut.  
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1.1. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan Tahun 2021 
Pada tahun 2021, BPHP melaksanakan Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan yang memiliki tujuh output, 

dengan total 19 komponen/sub komponen, namun satu komponen diabaikan, dan hanya 18 komponen yang 
diperhitungkan dalam tulisan ini. 

Berdasarkan Laporan kegiatan BPHP Wilayah I s/d bulan Agustus 2021, dilakukan identifikasi terhadap target dan 
indikator terhadap tujuan SDGs, untuk mengetahui komponen/sub komponen apa saja yang terindikasi telah memberikan 
kotribusi terhadap pencapaian tujuan SDGs. 
 

 
Grafik 3.  Indikasi Kontribusi Program Balai Tahun 2021 
 

Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan berkontribusi pada 10 tujuan, 14 target dan 148 indikator SDGs, 
dengan rata-rata score sebesar 7,23. Hasil penilaian scorecard kontribusi secara lengkap pada lampiran 2. Hasil 
identifikasi memperlihatkan bahwa output Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi memberikan kontribusi yang lebih 
dibandingkan dengan output yang lain dengan perolehan score sebesar 193,5, sebagaimana dapat dilihat pada grafik 3. 
Hal ini dapat dipahami karena pada output ini terdapat enam komponen/sub komponen yang dilaksanakan, dan masing-
masing komponen memberikan kontribusinya. Dua output lainnya yang memperoleh score di atas 100 adalah 
Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK sebesar 123 dan Fasilitasi dan pembinaan pengembangan usaha jasling dan 
HHBK dengan perolehan score sebesar 126. 
 

 
 Grafik 4.  Pencapaian Tujuan SDGs pada Program Balai Tahun 2021 
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1.1. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan Tahun 2021 
Pada tahun 2021, BPHP melaksanakan Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan yang memiliki tujuh output, 

dengan total 19 komponen/sub komponen, namun satu komponen diabaikan, dan hanya 18 komponen yang 
diperhitungkan dalam tulisan ini. 

Berdasarkan Laporan kegiatan BPHP Wilayah I s/d bulan Agustus 2021, dilakukan identifikasi terhadap target dan 
indikator terhadap tujuan SDGs, untuk mengetahui komponen/sub komponen apa saja yang terindikasi telah memberikan 
kotribusi terhadap pencapaian tujuan SDGs. 
 

 
Grafik 3.  Indikasi Kontribusi Program Balai Tahun 2021 
 

Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan berkontribusi pada 10 tujuan, 14 target dan 148 indikator SDGs, 
dengan rata-rata score sebesar 7,23. Hasil penilaian scorecard kontribusi secara lengkap pada lampiran 2. Hasil 
identifikasi memperlihatkan bahwa output Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi memberikan kontribusi yang lebih 
dibandingkan dengan output yang lain dengan perolehan score sebesar 193,5, sebagaimana dapat dilihat pada grafik 3. 
Hal ini dapat dipahami karena pada output ini terdapat enam komponen/sub komponen yang dilaksanakan, dan masing-
masing komponen memberikan kontribusinya. Dua output lainnya yang memperoleh score di atas 100 adalah 
Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK sebesar 123 dan Fasilitasi dan pembinaan pengembangan usaha jasling dan 
HHBK dengan perolehan score sebesar 126. 
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Score kontribusi yang diperoleh dari Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan Tahun 2021 di Provinsi Aceh 

untuk masing-masing tujuan sebagaimana terlihat pada Grafik 4 di atas. Capaian kontribusi terbesar adalah pada tujuan 
#15, dengan perolehan score sebesar 95, dengan nilai rata-rata sebesar 5,94. Peringkat selanjutnya adalah tujuan #13 
sebesar 93,5. Perolehan nilai rata-rata kontribusi terbesar adalah tujuan #4, tujuan #6 dan tujuan #9, yang masing-masing 
memperoleh nilai rata-rata 9. Hal ini menunjukkan bahwa output dan komponen program yang dilaksanakan memberikan 
kontribusi pada indikator utama tujuan SDGs, secara langsung dan relevan. Nilai rata-rata terendah justru diperoleh dari 
tujuan #15 yang memperoleh score tertinggi, hal ini terjadi karena hampir seluruh komponen/sub komponen pada program 
yang dilaksanakan memiliki kontribusi terhadap indikator tersebut, meskipun sifatnya tidak langsung dan tingkat 
relevansinya yang kurang, sehingga score yang diperoleh menjadi rendah. 
 
 

1.2. Kontribusi Aceh untuk SDGs Indonesia 
Berikut kontribusi Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan Tahun 2020 dan Program 

Pembangunan Hutan Berkelanjutan tahun 2021 di Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh BPHP terhadap tujuan dan target 
SDGs Nasional. 
 

 Kontribusi Tujuan 1, Tanpa Kemiskinan 
Kontribusi terhadap tujuan 1, terutama diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi sarana produktif kepada 
masyarakat sekitar hutan, Bimbingan teknis dan penguatan kelambagaan terhadap KTH pemegang IUPHHK-HTR dan 
kemitraan, serta pemberian Cash For Work kepada masyarakat pada pelaksanaan kegiatan. Kegiatan lain yang 
menunjang berupa Pelatihan multisistem silvikultur dan pola agroforestry, pengendalian kinerja unit manajemen dalam 
pelaksanaan kelola sosial di areal kerjanya. 
 

  

  
Gambar 4.  Fasilitasi Sarana Ekonomi Produktif bagi KTH 

 
 
 

 Kontribusi Tujuan 2, Tanpa Kelaparan 
Kontribusi terhadap tujuan 2, diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi sarana produktif kepada masyarakat 
sekitar hutan, Bimbingan teknis dan penguatan kelembagaan terhadap KTH pemegang IUPHHK-HTR dan kemitraan, 
pemberian Cash For Work kepada masyarakat pada pelaksanaan kegiatan, serta Fasilitasi dan pembinaan 
pengembangan usaha jasling dan HHBK. 
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Gambar 5.  Budidaya Madu oleh Masyarakat dan Produk Madu dalam Kemasan 
 

 
Gambar 6.  Ragam Produk dari Hutan Mangrove yang diolah Masyarakat  

 

 Kontribusi Tujuan 4, Pendidikan Berkualitas 
Kontribusi terhadap tujuan 4, diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi terhadap 
masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi 
tenaga teknis di KPH dan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan. 

 
Gambar 7.  Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi Masyarakat dan Tenaga Teknis  

 

 Kontribusi Tujuan 5, Kesetaraan Gender 
Kontribusi terhadap tujuan 5, dapat diperoleh melalui pengarustamaan gender (PUG) pada setiap kegiatan. 
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 Kontribusi Tujuan 5, Kesetaraan Gender 
Kontribusi terhadap tujuan 5, dapat diperoleh melalui pengarustamaan gender (PUG) pada setiap kegiatan. 
 

 
Gambar 8.  Kesetaraan Gender dalam Pengelolaan Hutan 

 

 Kontribusi Tujuan 6, Air Bersih dan Sanitasi Layak 
Kontribusi terhadap tujuan 6, diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan terkait dengan materi pengelolaan hutan 
berbasis lingkungan (Reduced Impact Logging/RIL), penerapan agroforestry, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan 
Karhutla. 

 
Gambar 9.  Agroforestry Lamtoro, Kopi, Jernang, Kakao, Pisang, Cabai di Kab. Bener Meriah 

 

 Kotribusi Tujuan 8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 
Kontribusi terhadap tujuan 8, terutama diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan fasilitasi sarana ekonomi produktif, 
bimbingan teknis dan penguatan kelembagaan KTH, dimana terdapat masyarakat sekitar hutan sebanyak 4 KTH (189 KK) 
di 3 Kabupaten (Aceh Selatan, Nagan Raya dan Bireuen) di tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun 2021 di beberapa 
tempat lainnya, Pengawasan dan pengendalian kegiatan kemitraan kehutanan pada KPH. Kerjasama pengelolaan hutan 
antara kelompok masyarakat/badan usaha dengan KPH seluas + 164.805 ha yang tersebar di 6 KPH dan 1 Tahura, 
dengan komoditas berupa getah pinus, rotan, jernang dan serai wangi, serta Bimtek pengelolaan areal IUPHHK-HTR, 
dimana jumlah KK pada 6 unit HTR sebanyak3.905 KK, 7 unit lainnya masih dalam tahap pendataan. Selain itu juga 
dilakukan Pembinaan dan pengawasan kinerja serta pengendalian pelaksanaan sistem informasi terhadap PBPHH 
(industri primer hasil hutan), dengan total serapan tenaga kerja sebanyak 2.179 orang pada 118 unit PBPHH. 
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Gambar 10.  Pemanfaatan HHBK Rotan dan Pengolahan Arang Kayu oleh Masyarakat 

 

 Kontribusi Tujuan 9, Industri, Inovasi dan Infrastruktur 
Kontribusi terhadap tujuan 9, diperoleh melalui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kinerja industri kehutanan 
(PBPHH) dan pengendalian sistem informasi bidang PHPL. 
 

 
Gambar 11.  Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 

 

 Kontribusi Tujuan 13, Penanganan Perubahan Iklim 
Kontribusi terhadap tujuan 13, terutama diperoleh melalui implementasi pengelolaan/pemanfaatan hutan (HHK, HHBK dan 
jasa lingkungan) dengan prinsip kelestarian lingkungan, penerapan RIL, SILIN, dan multiusaha pada PBPH maupun pada 
perhutanan sosial. Kegiatan lainnya yang mendukung adalah terkait dengan penanganan karhutla. 

 
Gambar 12.  Sebaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Kinerjanya 
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 Kontribusi Tujuan 15, Ekosistem Daratan 
Kontribusi terhadap tujuan 15, diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan yang kurang lebih sama dengan tujuan 13. 

 
Gambar 8.  Data Pantauan Karhuta Provinsi Aceh  

 

 Kontribusi Tujuan 17, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 
Kontribusi terhadap tujuan 17, diperoleh melalui pelaksanaan sistem informasi bidang PHPL, dimana pelayanan 
perencanaan, penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, hingga pemasaran dilakukan melalui aplikasi/sistem informasi 
berbasis IT. Dengan penerapan aplikasi berbasis IT, diharapkan akan lebih efisien, akuntabel, transparan, memotong 
birokrasi, mengurangi biaya dan meminimalkan kemungkinan terjadinya KKN. Pemerintah pusat dengan mudah dapat 
mengetahui realisasi PNBP, demikian pula Pemda juga dapat memperhitungkan Dana Bagi Hasil di bidang kehutanan. 
Penerapan aplikasi berbasis IT dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah pengguna internet di seluruh wilayah 
Provinsi Aceh. 
 

 
Gambar 13.  Sistem Informasi Bidang PHPL 

 
1.3. Potensi Pengembangan Indikasi Kontribusi Aceh untuk SDGs Indonesia 

Berdasarkan uraian pada sub bab di atas, maka sangat banyak komponen yang terindikasi memberikan kontribusi 
pada pencapaian target dan indikator pada masing-masing tujuan SDGs. Pencermatan lebih lanjut dan penentuan sasaran 
output yang lebih terarah akan meningkatkan pencapaian score karena akan berdampak langsung dan tingkat 
relevansinya meningkat. 

Selanjutnya dengan adanya perubahan struktur organisasi Ditjen PHL berikut kewenangannya, dimana hutan 
lindung akan masuk dalam kewenangan pengelolaan Ditjen PHL, akan memperluas cakupan sasaran dan capaian 
kontribusi tujuan SDGs di masa mendatang. 
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Hal terakhir yang sangat menentukan peningkatan capaian indikator tujuan SDGs di Provinsi Aceh, adalah karena 
kondisi geopolitik dan lingkungannya, antara lain meliputi : 

1. Kondisi Sosial dan Ekonomi  
a. Jumlah penduduk miskin Aceh pada September 2020, sebanyak 833.910 orang dan meningkat jumlahnya pada Maret 

2021 menjadi 834.240 orang. Jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan sekitar 5.200 orang, namun 
kenaikan jumlah terjadi di perkotaan sekitar 5.500 orang, akibat naiknya tingkat pengangguran terbuka sebagai dampak 
COVID-19.  

b. Persentase penduduk miskin Aceh pada Maret 2020 sebesar 14,99%, September 2020 sebesar 15,43% dan Maret 2021 
sebesar 15,33%. Sedangkan persentase penduduk miskin nasional pada Maret 2020 sebesar 7,38%, September 2020 
sebesar 7,88% dan Maret 2021 meningkat sebesar 7,89%. 

c. Jumlah angkatan kerja Aceh tahun 2019 sebanyak 2.366.320 orang, tahun 2020 2.526.505 orang dan Februari 2021 
sebanyak 2.548.929 orang. Persentase tingkat pengangguran terbuka Aceh tahun 2019 sebesar 6,17%, tahun 2020 
sebesar 6,59% dan Maret 2021 sebesar 6,30%. 

d. Jumlah desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan Provinsi Aceh berdasarkan data Dukcapil sebanyak 1.107 desa, 
dengan total penduduk sebanyak 830.613 jiwa (231.663 kk) terdiri dari 421.709 laki-laki dan 408.908 perempiuan.  

2. Kondisi Kawasan Hutan dan Lingkungan 
a. Luas kawasan hutan seluas 3.550.390 ha (atau seluas + 60% dari luas daratan (5.683.697 ha). Perincian luas berdasarkan 

fungsi hutan yakni kawasan konservasi seluas 1.058.364,40 ha (29,81%), hutan lindung 1.781.677,92 ha (50,18%), hutan 
produksi terbatas 145.178,34 ha (4,09%), hutan produksi tetap 549.794,88 ha (15,49%) dan hutan produksi yang dapat 
dikonversi seluas 15.374,69 ha (0,43%).  

b. Kondisi tutupan lahan Provinsi Aceh (di dalam dan luar kawasan hutan) tahun 2019 menunjukkan areal berhutan seluas 
3.132.181,65 ha (55,11% dari luas daratan) dan areal tidak berhutan seluas 2.551.515,68 ha (44,89%). 

c. Luas hutan mangrove Aceh 32.824 ha dan kawasan lindung gambut seluas 15.410 ha, yang memiliki potensi untuk 
pengembangan penyimpanan/penyerapan karbon. 

d. Aceh memiliki keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna, termasuk satwa kunci dilindungi yang terdiri dari gajah, 
badak, harimau dan orangutan. 

e. Indeks kualitas lingkungan hidup Aceh tahun 2019 mencapai 79,36 dan memperoleh peringkat 11 dengan predikat “BAIK”, 
yang terdiri dari Indeks Kualitas Udara (IKU) 88,33 (indeks nasional 84,74), Indeks Kualitas Air (IKA) 75,71 (indeks 
Nasional 72,77) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 75,37 (Indeks Nasional 61,03). 

3. Peran KPH dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak telah berjalan dengan baik, dimana telah terbentuk kelembagaan 
dan tersedia SDM yang mencukupi.  

a. Data SDM KPH I sebanyak 479 orang yang terdiri dari 4 orang pejabat struktural, 22 orang Kepala Resor, 100 orang PNS, 
3 orang tenaga honorer/kontrak, 336 orang tenaga pengaman hutan, dan 14 orang tenaga bakti rimbawan 

b. Data SDM KPH II sebanyak 402 orang, terdiri dari 4 orang pejabat struktural, 10 orang Kepala Resor, 96 orang PNS, 4 
orang tenaga honorer/kontrak, 288 orang pengaman hutan. 

c. Data SDM KPH III sebanyak 437 orang, terdiri dari 4 orang pejabat struktural, 21 orang Kepala Resor, 88 orang PNS, 4 
orang tenaga honorer/kontrak, 310 orang tenaga pengamanan hutan, 10 orang tenaga bakti rimbawan 

d. Data SDM KPH IV sebanyak 273 orang, terdiri dari 4 orang pejabat struktural, 11 orang kepala resor, 42 orang PNS, 20 
orang tenaga honorer/kontrak, 189 orang tenaga pengaman hutan, 7 orang tenaga bakti rimbawan 

e. Data SDM KPH V sebanyak 296 orang terdiri dari 4 orang pejabat struktural, 9 orang kepala resor, 39 orang PNS, 24 
orang tenaga honorer/kotrak, 216 orang pengaman hutan, 4 orang tenaga bakti rimbawan 

f. Data SDM KPH VI sebanyak 332 orang, terdiri dari 4 orang pejabat struktural, 2 orang kepala resor, 3 orang PNS, 314 
orang tenaga pengaman hutan, 9 orang tenaga bakti rimbawan 
 

 
Gambar 14.  Kelembagaan KPH Aceh dan Keberadaan dalam Wilayah Administrasi 

 
4. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan juga telah terbentuk melalui perhutanan sosial maupun kemitraan 

dengan KPH. Jumlah IUP-HKm terdaftar di Aceh sebanyak 14 Unit dengan jumlah anggota 5.306 kk, HPHD sebanyak 28 
unit dengan anggota sebanyak 6.951 kk, dan IUPHHK-HTR sebanyak 13 unit dengan jumlah anggota 3.905 kk (untuk 6 
unit, 7 unit lainnya belum ada data jumlah anggota). Sedangkan Kerjasama pengelolaan hutan antara kelompok 
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Gambar 15.  Potensi dan Pemanfaatan HHBK pada KPH Aceh  
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2. Simpulan dan Rekomendasi 
2.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa terhadap Rincian Output (RO) pada Program Pengelolaan Hutan 
Produksi dan Industri Kehutanan Tahun 2020 dan Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan Tahun 2021 yang 
dilaksanakan di BPHP I Banda Aceh, menunjukkan adanya indikasi kontribusi pada 10 tujuan SDGs, dengan perincian 
sebagai berikut : 

1) Tahun 2020, Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan berkontribusi pada 10 tujuan, 13 target dan 
57 indikator SDGs, dengan rata-rata score sebesar 7,08.  

2) Tahun 2021, Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan berkontribusi pada 10 tujuan, 14 target dan 148 indikator SDGs, 
dengan rata-rata score sebesar 7,23.  

3) Terdapat beberapa kegiatan/RO yang memiliki sasaran dan cakupan yang layak masuk dalam indikasi kontribusi tujuan 
SDGs, namun karena kurang eksplorasi dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit untuk dilakukan klaim 
sebagai salah satu kontribusi terhadap target dan indikator SDGs daerah maupun nasional. 

4) Masih terdapat kemungkinan peningkatan cakupan dan capaian indikator tujuan SDGs yang potensial pada pelaksanaan 
program di masa mendatang seiring dengan adanya perubahan organisasi dan kewenangan Ditjen PHL. 

5) Adanya irisan target dan indikator SDGs dengan target NDC yang dapat disinkronkan. 
 

2.2. Rekomendasi 
Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dalam pencapaian indikator tujuan SDGs, antara lain adalah melalui 

pencermatan dan penajaman RO/Output dan sasaran sesuai dengan kewenangannya dan strategi nasional (cascading) 
serta memperhatikan kondisi wilayah (sosial, ekonomi, lingkungan) dan bersinergi dengan instansi daerah (DLHK dan 
KPH) pada tataran operasional/teknis.  

Hal lainnya adalah perlunya mengeksplorasi kegiatan secara optimal dan mendokumentasikan sejak awal 
sebagai salah satu bentuk aktualisasi peran/kontribusi KLHK baik langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian 
tujuan SDGs secara nasional maupun dengan target NDC. 
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TERTIB JALAN HASIL HUTAN 
 
 

Hasan Mansyur 
 

 
Dalam konteks kehutanan, kita tahu hutan dapat 

menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup bagi manusia, baik berupa barang maupun jasa, dan 
itu cukup untuk manusia. Hasil hutan dalam bentuk barang 
dapat berupa kayu, madu, rotan, gaharu, dan lainnya. 
Sedangkan dalam bentuk jasa dapat berupa 
pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, 
dan lainnya. 

Kalau kita memperhatikan kata-kata bijak Mahatma 
Gandhi tersebut di atas, rasanya kita tidak perlu khawatir 
terhadap kehidupan kita di bumi ini, asal setiap manusia 
memiliki kesadaran pribadi maupun kolektif atas 
kecintaan terhadap bumi. Sebaliknya bisa jadi kata-kata 
bijak muncul karena telah terjadi tanda-tanda sebagian 
dari manusia berbuat serakah sehingga mengabaikan 
kelestarian bahkan merusak bumi. 

Sebagai manusia Indonesia semestinya masing-
masing dari kita bertanggung jawab, bagaimana hasil 
hutan tersebut dapat dimanfaatakan bagi kemakmuran 
rakyat Indonesia secara berkelanjutan tanpa 
keserakahan. 

Untunglah kita sebagai bangsa Indonesia memiliki 
Undang Undang Dasar 1945, yang antara lain mengatur 
bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. 

Sebagai perwujudan dari amanat UUD 1945 
tersebut, saat ini Pemerintah melalui Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaan Kehutanan telah mengatur 
dengan lengkap antara lain bagaimana hasil hutan 
dimanfaatakan bagi kemakmuran rakyat Indonesia 
secara berkelanjutan. 

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat 
terutama pelaku usaha dalam memanfaatkan hasil hutan, 
saat ini dibuka peluang seluas-luasnya untuk 
memanfaatkan berbagai kegiatan pemanfaatan hasil 
hutan dengan 1 (satu) Perizinan Berusaha Pemanfaatan 
Hutan. Diwaktu-waktu yang lalu kita tahu bahwa untuk 
memanfaatkan hasil hutan diperlukan beberapa jenis 
perizinan untuk beberapa jenis kegiatan pemanfaatan 
hasil hutan. 

Dalam rangka memanfaatkan hutan agar diperoleh 
manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan 
lestari bagi kesejahteraan masyarakat, paling tidak ada 6 
(enam) Tertib kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu: 
1. Tertib penyediaan informasi sumberdaya hutan. 
2. Tertib permohonan usaha pemanfaatan hutan. 
3. Tertib pemanfaatan hasil hutan. 
4. Tertib pengolahan hasil hutan 
5. Tertib penata usahaan hasil hutan. 
6. Tertib peredaran hasil hutan. 
 
TERTIB PENYEDIAAN INFORMASI SUMBER DAYA 
HUTAN. 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, yang diberikan wewenang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan, secara periodik 
menerbitkan Peta Arahan Pemanfaatan Hutan. 

Peta Arahan Pemanfaatan Hutan adalah peta 
bersifat indikatif yang berisi tentang lokasi dan luasan 

kawasan hutan produksi maupun kawasan hutan lindung 
yang dijadikan acuan dalam pemberian Perizinan 
Berusaha Pemanfaatan Hutan. Peta Arahan tersebut 
disusun dengan mempertimbangkan perubahan tata 
ruang, data dan informasi penutupan hutan mutakhir, 
masukan dari masyarakat, hasil survei kondisi fisik 
lapangan, dan pembaharuan data perizinan. 

Pada tahun 2021 ini, luas kawasan hutan yang 
dialokasikan untuk usaha pemanfaatan hutan adalah 
sekitar 7.548.386 ha, terdiri dari kawasan hutan produksi 
seluas 7.335.999 ha dan kawasan hutan lindung seluas 
212.387 ha, yang tersebar di 27 (duapuluh tujuh) provinsi. 

Ini adalah Tertib pertama bagaimana sumberdaya 
hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, 
diperoleh dari analisis rasional dan disampaikan kepada 
masyarakat umum secara periodik setiap tahun. 
 
TERTIB PERMOHONAN USAHA 
PEMANFAATAN HUTAN. 

Untuk menjamin teciptanya asas pemerataan hak, 
kepastian hukum, dan kemudahan berusaha, maka 
permohonan pemanfaatan hutan untuk memperoleh hasil 
hutan dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single 
Submission/OSS) yang dikelola dan diselenggarakan 
oleh Lembaga OSS. 

Adapun pemohon sebagai pelaku usaha yang 
dapat mengajukan perizinan pemanfaatan hutan adalah 
Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, 
Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha milik 
swasta. 

Tentu saja perizinan pemanfaatan hutan dapat 
diperoleh setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan 
sesuai ketentuan yaitu meliputi pernyataan komitmen dan 
persyaratan teknis, serta Lembaga OSS telah 
memberikan pernyataan definitive bahwa perizinan 
pemanfaatan hutan berlaku efektif. 

Penggunaan Lembaga OSS dapat menggambarkan 
bahwa permohonan usaha pemanfaatan hutan 
dilaksanakan dengan tertib, sehingga tercipta asas 
pemerataan hak, kepastian hukum dan kemudahan 
berusaha. 

 
TERTIB PEMANFAATAN HUTAN 

Setelah pelaku usaha memperoleh perizinan 
berusaha pemanfaatan hutan, yang bersangkutan dapat 
melakukan usaha pemanfaatan pada hutan lindung atau 
usaha pemanfaatan pada hutan produksi. 

Usaha pemanfaatan pada hutan lindung dapat 
dilakukan dengan kegiatan multiusaha kehutanan 
meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan 
jasa Lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan 
kayu, untuk jangka waktu paling singkat 35 (tigapuluh 
lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan 
evaluasi oleh pemberi izin. 

Sedangkan usaha pemanfaatan pada hutan 
produksi juga dapat dilakukan dengan kegiatan 
multiusaha kehutanan meliputi kegiatan pemanfaatan 
kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan 
hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, 
pemungutan hasil hutan kayu dan/atau pemungutan hasil 



297Pengelolaan Hutan Lestari

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TERTIB JALAN HASIL HUTAN 
 
 

Hasan Mansyur 
 

 
Dalam konteks kehutanan, kita tahu hutan dapat 

menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup bagi manusia, baik berupa barang maupun jasa, dan 
itu cukup untuk manusia. Hasil hutan dalam bentuk barang 
dapat berupa kayu, madu, rotan, gaharu, dan lainnya. 
Sedangkan dalam bentuk jasa dapat berupa 
pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, 
dan lainnya. 

Kalau kita memperhatikan kata-kata bijak Mahatma 
Gandhi tersebut di atas, rasanya kita tidak perlu khawatir 
terhadap kehidupan kita di bumi ini, asal setiap manusia 
memiliki kesadaran pribadi maupun kolektif atas 
kecintaan terhadap bumi. Sebaliknya bisa jadi kata-kata 
bijak muncul karena telah terjadi tanda-tanda sebagian 
dari manusia berbuat serakah sehingga mengabaikan 
kelestarian bahkan merusak bumi. 

Sebagai manusia Indonesia semestinya masing-
masing dari kita bertanggung jawab, bagaimana hasil 
hutan tersebut dapat dimanfaatakan bagi kemakmuran 
rakyat Indonesia secara berkelanjutan tanpa 
keserakahan. 

Untunglah kita sebagai bangsa Indonesia memiliki 
Undang Undang Dasar 1945, yang antara lain mengatur 
bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. 

Sebagai perwujudan dari amanat UUD 1945 
tersebut, saat ini Pemerintah melalui Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaan Kehutanan telah mengatur 
dengan lengkap antara lain bagaimana hasil hutan 
dimanfaatakan bagi kemakmuran rakyat Indonesia 
secara berkelanjutan. 

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat 
terutama pelaku usaha dalam memanfaatkan hasil hutan, 
saat ini dibuka peluang seluas-luasnya untuk 
memanfaatkan berbagai kegiatan pemanfaatan hasil 
hutan dengan 1 (satu) Perizinan Berusaha Pemanfaatan 
Hutan. Diwaktu-waktu yang lalu kita tahu bahwa untuk 
memanfaatkan hasil hutan diperlukan beberapa jenis 
perizinan untuk beberapa jenis kegiatan pemanfaatan 
hasil hutan. 

Dalam rangka memanfaatkan hutan agar diperoleh 
manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan 
lestari bagi kesejahteraan masyarakat, paling tidak ada 6 
(enam) Tertib kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu: 
1. Tertib penyediaan informasi sumberdaya hutan. 
2. Tertib permohonan usaha pemanfaatan hutan. 
3. Tertib pemanfaatan hasil hutan. 
4. Tertib pengolahan hasil hutan 
5. Tertib penata usahaan hasil hutan. 
6. Tertib peredaran hasil hutan. 
 
TERTIB PENYEDIAAN INFORMASI SUMBER DAYA 
HUTAN. 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, yang diberikan wewenang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan, secara periodik 
menerbitkan Peta Arahan Pemanfaatan Hutan. 

Peta Arahan Pemanfaatan Hutan adalah peta 
bersifat indikatif yang berisi tentang lokasi dan luasan 

kawasan hutan produksi maupun kawasan hutan lindung 
yang dijadikan acuan dalam pemberian Perizinan 
Berusaha Pemanfaatan Hutan. Peta Arahan tersebut 
disusun dengan mempertimbangkan perubahan tata 
ruang, data dan informasi penutupan hutan mutakhir, 
masukan dari masyarakat, hasil survei kondisi fisik 
lapangan, dan pembaharuan data perizinan. 

Pada tahun 2021 ini, luas kawasan hutan yang 
dialokasikan untuk usaha pemanfaatan hutan adalah 
sekitar 7.548.386 ha, terdiri dari kawasan hutan produksi 
seluas 7.335.999 ha dan kawasan hutan lindung seluas 
212.387 ha, yang tersebar di 27 (duapuluh tujuh) provinsi. 

Ini adalah Tertib pertama bagaimana sumberdaya 
hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, 
diperoleh dari analisis rasional dan disampaikan kepada 
masyarakat umum secara periodik setiap tahun. 
 
TERTIB PERMOHONAN USAHA 
PEMANFAATAN HUTAN. 

Untuk menjamin teciptanya asas pemerataan hak, 
kepastian hukum, dan kemudahan berusaha, maka 
permohonan pemanfaatan hutan untuk memperoleh hasil 
hutan dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single 
Submission/OSS) yang dikelola dan diselenggarakan 
oleh Lembaga OSS. 

Adapun pemohon sebagai pelaku usaha yang 
dapat mengajukan perizinan pemanfaatan hutan adalah 
Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, 
Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha milik 
swasta. 

Tentu saja perizinan pemanfaatan hutan dapat 
diperoleh setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan 
sesuai ketentuan yaitu meliputi pernyataan komitmen dan 
persyaratan teknis, serta Lembaga OSS telah 
memberikan pernyataan definitive bahwa perizinan 
pemanfaatan hutan berlaku efektif. 

Penggunaan Lembaga OSS dapat menggambarkan 
bahwa permohonan usaha pemanfaatan hutan 
dilaksanakan dengan tertib, sehingga tercipta asas 
pemerataan hak, kepastian hukum dan kemudahan 
berusaha. 

 
TERTIB PEMANFAATAN HUTAN 
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berusaha pemanfaatan hutan, yang bersangkutan dapat 
melakukan usaha pemanfaatan pada hutan lindung atau 
usaha pemanfaatan pada hutan produksi. 
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kayu, untuk jangka waktu paling singkat 35 (tigapuluh 
lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan 
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produksi juga dapat dilakukan dengan kegiatan 
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hutan bukan kayu, untuk jangka waktu paling lama 90 
(sembilan puluh) tahun, dan dapat diperpanjang setelah 
dilakukan evaluasi oleh pemberi izin. 

Setiap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan 
hutan, baik usaha pemanfaatan pada hutan lindung 
maupun usaha pemanfaatan pada hutan produksi wajib 
menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan 
(RKUPH) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan 
disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan 
Berusaha diberikan. RKUPH tersebut disusun oleh 
tenaga profesional di bidang kehutanan sesuai dengan 
kompetensinya dan diajukan persetujuannya kepada 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui sistem 
informasi. 

Setelah menyusun RKUPH, setiap pemegang 
perizinan berusaha pemanfaatan hutan, baik usaha 
pemanfaatan pada hutan lindung maupun usaha 
pemanfaatan pada hutan produksi wajib menyusun 
Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) 
yang didasarkan atas RKUPH yang telah disetujui. 
RKTPH juga disusun oleh tenaga profesional di bidang 
kehutanan yang sesuai dengan kompetensinya dan 
ditandatangani atau disetujui oleh direktur utama atau 
ketua Koperasi selaku pemegang perizinan secara 
mandiri/self approval. Ketika terjadi perubahan RKTPH, 
juga dapat dilaksanakan secara mandiri/self-approval 
melalui sistem informasi. RKTPH yang disusun berlaku 
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 
Desember tahun berjalan. 

Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha harus 
mengacu pada RKTPH yang telah disusun, yang antara 
lain memuat tentang jenis usaha yang akan dilaksanakan, 
pengamanan dan perlindungan hutan, kelola lingkungan 
dan kelola social, trase jalan, peralatan, dan pemasaran. 
Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam dokumen 
perencanaan yang telah disusun tersebut harus 
dilaksanakan dengan tertib dan benar. 

 
TERTIB PENGOLAHAN HASIL HUTAN 

Pengolahan hasil hutan adalah kegiatan mengolah 
hasil hutan menjadi barang setengah jadi dan/atau barang 
jadi, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan 
kayu. Kegiatan pengolahan hasil hutan diberikan dalam 
bentuk Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, yaitu 
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TERTIB PENATA USAHAAN HASIL HUTAN. 
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TERTIB PEREDARAN HASIL HUTAN. 

Semua hasil hutan yang diproduksi, diedarkan, 
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sumber yang legal mulai dari hulu, hilir, sampai 
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Untuk menjamin kredibilitas kegiatan penjaminan 
legalitas telah disusun Sistem Verifikasi Legalitas dan 
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melakukan fungsi pembinaan. 
b. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI), 

yaitu perusahaan berbadan hukum Indonesia 
terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri LHK untuk 
menerbitkan dokumen penjaminan legalitas produk 
hasil hutan dan melaksanakan penilaian kinerja 
pengelolaan hutan lestari dan/atau verifikasi 
legalitas kayu. 

c. Komite Akreditasi Nasional (KAN), yaitu lembaga 
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yang mengakreditasi LPVI. 
d. Pelaku usaha hasil hutan, yaitu orang perseorangan 

atau badan usaha yang berbentuk badan hukum 
atau bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan dalam wilayah hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang memproduksi, 
mengedarkan, mengolah, dan memasarkan hasil 
hutan. 

e. Pemantau Independen, yaitu masyarakat madani 
baik perorangan atau lembaga yang berbadan 
hukum Indonesia, yang menjalankankan fungsi 
pemantauan terkait dengan pelayanan publik di 
bidang kehutanan dalam rangka pelaksanaan 
SVLK. 

Sebagai tanda bahwa secara tertib hasil hutan dan 
produk hasil hutan telah memenuhi standar 
kelestarian atau standar legalitas, maka kepadanya 
wajib dibubuhkan tanda SVLK pada hasil hutan, 

produk hasil hutan, kemasan, atau dokumen 
angkutannya. 

Untuk menjamin terlaksananya 6 (enam) Tertib kegiatan 
tersebut di atas agar berjalan efektif, juga diperlukan 
kegiatan Pengawasan. Pengawasan dilaksanakan 
secara rutin dan insidental. Pengawasan rutin 
dilakukan melalui evaluasi internal oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
atau oleh Gubernur. Sedangkan pengawasan 
insidentil dilakukan melalui Audit Kepatuhan 
terhadap dugaan pelanggaran dari hasil monitoring, 
pengaduan masyarakat dan/atau informasi lain 
yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Dengan dijalankannya 6 (enam) Tertib kegiatan ditambah 
dengan pengawasan, maka sumber daya hutan 
berupa hasil hutan milik bangsa ini dapat dinikmati 
oleh seluruh anak bangsa secara adil dan merata 
tanpa keserakahan. SALAM LESTARI ! 

 
 
DAFTAR PUSTAKA 
  , goodreads.com/author/quotes/5810891.Mahatma_Gandhi. 
  , Peraturan Pemerintah RI Nomor Tahun 2021, jdih.setneg.go.id/ Produk. 
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PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF MELALUI PEMBUATAN DEMPLOT 
AGROFORESTRI  DI KALIMANTAN TENGAH TULISAN 
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PENDAHULUAN  

Pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan 
Tengah masih didominasi oleh konsesi kayu. Masyarakat 
yang bermukim di sekitar hutan memiliki akses terbatas 
dan memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi 
kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan 
spiritual. Masyarakat yang bermata pencaharian petani 
pada umumnya masih melakukan sistem perladangan 
berpindah dengan perolehan penghasilan terbatas 
sehingga daya beli pun masih rendah. Sumber 
karbohidrat diperoleh dari hasil berladang dan sumber 
protein diperoleh dari beternak, berburu dan menangkap 
atau memancing ikan di sungai.  

Jenis yang ditanam dalam sistem perladangan 
berpindah pada umumnya adalah jenis tanaman 
semusim seperti padi, sayur-sayuran, ubi kayu, ubi jalar, 
jagung, pisang, buah merambat, empon-empon dan 
tanaman lainnya. Dalam praktik perladangan berpindah, 
petani hanya mengandalkan tenaga dan menggunakan 
peralatan sederhana, sehingga peran laki-laki dalam 
pengelolaan lahan lebih dominan dibanding perempuan. 
Penggunaan pupuk tidak dilakukan karena artinya akan 
ada pengeluaran tambahan untuk pengadaan pupuk. 
Untuk membersihkan lahan petani menggunakan metode 
tebas-bakar. Tebas-bakar atau slash and burn adalah 
metode yang digunakan untuk membuat ladang atau 
lahan pertanian dengan cara menebang pohon dan 
membakar vegetasi bawah. Metode ini juga dipercaya 
oleh petani dapat meningkatkan kesuburan tanah. 

Persoalan mendasar dari situasi di atas, diantaranya 
disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat 
sekitar hutan terkait intensifikasi dan diversifikasi lahan 
serta tidak adanya modal membeli alat dan bahan untuk 
mendukung kegiatan tersebut. Persoalan ini kemudian 
ditambah dengan munculnya pandemi Covid-19 yang 
berdampak pada berbagai sektor. Organisasi Pangan 
dan Pertanian dunia (FAO) bahkan memberikan 
peringatan akan terjadinya krisis pangan global yang 
dipicu akibat pandemi Covid-19.   

Untuk mengantisipasi krisis pangan dan memulihkan 
kondisi perekonomian nasional, pemerintah menyusun 
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang 
disalurkan melalui kementerian dan lembaga terkait salah 
satunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK). Sejalan dengan salah satu target 
Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 2 yaitu Tanpa 
Kelaparan (menghilangkan kelaparan, mencapai 
ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta 

meningkatkan pertanian yang berkelanjutan) yang akan 
dicapai pada tahun 2030, KLHK meluncurkan program 
“Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat melalui 
Pembuatan Demplot Agroforestri” di Provinsi Kalimantan 
Tengah. Kegiatan pembuatan demplot agroforestri ini 
selanjutnya difasilitasi melalui anggaran BPHP Wilayah X 
Palangka Raya tahun 2021. 

 
DEMPLOT AGROFORESTRI UNTUK EKONOMI 
PRODUKTIF 

Pembuatan demplot agroforestri dilakukan di 7 (tujuh) 
lokasi yang tersebar di 6 (enam) wilayah kerja Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan 
Tengah dan dilaksanakan pada tahun 2021. Target luas 
pembuatan demplot agroforestri adalah 195 ha dan 
dibagi dalam skala 10 – 50 ha pada masing-masing 
lokasi. Melibatkan Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan 
KPHP dengan jumlah anggota 187 orang dan jumlah hari 
orang kerja (HOK) sebanyak 11.890. Jika dirata-ratakan 
setiap anggota ikut mengerjakan pembuatan demplot 
agroforestri selama 63,6 hari. 

 

   

 
 
Lokasi pembuatan demplot agroforestri di Desa Gohong tepat bersebelahan dengan anak sungai. Untuk mencapai lokasi 

kita harus menggunakan kelotok.   
 
Tabel 1. Lokasi dan Luas Pembuatan Demplot Agroforestri di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 

No. Lokasi Nama KTH Wilayah Pemangkuan Hutan Luas (Ha) 
1. Desa Lahei  

Kec. Mantangai  
Kab. Kapuas 

Maju Bersama 
 

KPHP Unit XI Kapuas Tengah 15 

2. Desa Kayu Bulan  
Kec. Pujon  
Kab. Kapuas 

Harawei KPHP Unit XI Kapuas Tengah 10 
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3. Desa Malungai Raya Kec. 
Gunung Bintang Awai  

Kab. Barito Selatan 

Rimba Jaya KPHP Unit VII Barito Hilir 50 

4. Desa Bawan 
Kec. Banama Tingang  
Kab. Pulang Pisau 

Bawan Lestari  KPHP Unit XVIII Kahayan 
Tengah  

50 

5. Desa Tanah Putih  
Kec. Telawang  
Kab. Kotawaringin Timur 

Bukit  
Kuwari 

KPHP Unit XXVII Mentaya 
Tngah Seruyan Hilir 

50 

6. Desa Samba Danum  
Kec. Katingan Tengah 

Kab. Katingan 

Sumber Usaha KPHP Unit XXX Katingan Hilir 
 

10 
 
 

7. Desa Gohong  
Kec. Kahayan Hilir  
Kab. Pulang Pisau 

Hantopa  
Jaya 

KPHP Unit XXXI Kahayan Hilir 10 

 
Keterlibatan KTH dalam pembuatan demplot 

agroforestri dimulai dari penyiapan lahan, pembuatan 
pondok dan papan nama, pembuatan gubuk kerja, 
penyemprotan herbisida, pemancangan ajir, pembuatan 
lubang tanam, persiapan bedeng tanam, pengangkutan 
bibit, pemupukan, penanaman dan pemeliharaan 
tanaman. Sebelum pelaksanaan pembuatan demplot 
agroforestri, KTH diberikan Bimbingan Teknis 
Agroforestri selama 2 hari dengan menghadirkan 
narasumber dari pihak akademisi, Dinas Ketahanan 
Pangan serta petani yang telah melakukan praktik 
agroforestri secara mandiri.  

Jenis tanaman pada agroforestri merupakan kombinasi 
tanaman kehutanan (tanaman kayu-kayuan/tanaman 
HHBK) dan tanaman pertanian. Tanaman kehutanan 
yang dipilih adalah jenis MPTS (Multi Purpose Tree 
Species) dan tanaman pertanian adalah jenis tanaman 
semusim dan atau hortikultura, dengan memperhatikan 
kesesuaian lahan dan kondisi tempat tumbuh setempat. 
Selain itu pemilihan komoditas juga mempertimbangkan 
nilai komersil komoditas dan jaringan pasar yang sudah 
tersedia. 

 
Tabel 2. Jenis Tanaman yang Ditanam pada Pembuatan Demplot Agroforestri   

No. Lokasi Tanaman Kehutanan Tanaman Pertanian 

1. Desa Lahei  
Kec. Mantangai  
Kab. Kapuas 

Nangka (Artocarpus 
heterophyllus); Jambu Mete 
(Anacardium occidentale) 

Lombok (Capsicum 
frutescens), Ubi Kayu (Manihot 

esculenta) 
2. Desa Kayu Bulan  

Kec. Pujon  
Kab. Kapuas 

Durian (Durio sp)  Lengkeng (Dimocarpus 
longan), Lombok (Capsicum 
frutescens), Nenas (Ananas 

comosus) 
3. Desa Malungai Raya  

Kec. Gunung Bintang Awai 
Kab. Barito Selatan 

Jengkol (Archidendron 
pauciflorum) 

Jagung (Zea mays sp.) 

4. Desa Bawan 
Kec. Banama Tingang  
Kab. Pulang Pisau 

Jengkol (Archidendron 
pauciflorum), Petai (Parkia 

speciosa) 

Jagung (Zea mays sp.) 

5. Desa Tanah Putih  
Kec. Telawang  
Kab. Kotawaringin Timur 

Jengkol 
(Archidendron pauciflorum), 
Petai (Parkia speciosa), 
Durian (Durio zibethinus) 

Vanila (Vanila planifolia), 
Pisang (Musa sp.), Jagung (Zea 

mays) 

6. Desa Samba Danum  
Kec. Katingan Tengah  
Kab. Katingan 

Jabon (Antocephalus 
macrophyllus) 

Pinang (Areca catechu), 
Jagung (Zea mays) 

7. Desa Gohong  
Kec. Kahayan Hilir  
Kab. Pulang Pisau 

Petai (Parkia speciosa)  Karet (Hevea brasiliensis), 
Pisang (Musa sp.), Ubi Kayu 
(Manihot esculenta), Nenas 

(Ananas comosus) 
 
 
Secara keseluruhan terdapat 15 jenis yang ditanam 

dalam pembuatan demplot agroforestri. Untuk tanaman 
MPTS yang paling dominan adalah Jengkol. Bukan 
tanpa alasan komoditas ini diusulkan oleh anggota KTH. 
Saat ini harga Jengkol sedang melambung pada kisaran 
Rp25.000,- hingga Rp40.000,- per kilogramnya. 
Meskipun harganya semakin naik, namun peminat 
Jengkol dan Petai tidak pernah surut. Sedangkan untuk 
tanaman pertanian, KTH lebih banyak memilih Jagung 
dan Ubi Kayu. Ada 4 lokasi yang menanam Jagung 
sebagai tanaman pertanian yaitu Desa Kayu Bulan, 

Desa Malungai Raya, Desa Bawan dan Desa Samba 
Danum. Saat ini Desa Malungai Raya merupakan salah 
satu sentra penghasil jagung di Provinsi Kalimantan 
Tengah. Sebanyak 2.652 kg benih jagung disiapkan 
untuk penanaman di 4 lokasi tersebut. Jika seluruhnya 
dapat tumbuh dengan baik, diperkirakan 4.641.000 
tanaman jagung dapat dipanen. Sedangkan Ubi Kayu, 
sifatnya yang mudah ditanam dan sebagai sumber 
karbohidrat, sayur, dan kudapan menjadi pilihan yang 
murah dan praktis namun multi fungsi bagi masyarakat 
sekitar kawasan hutan.  
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Grafik 1.  Jumlah Bibit Tanaman MPTS yang Ditanam pada Demplot Agroforestri 

 

 
Grafik 2.  Jumlah Bibit/Benih Tanaman Pertanian yang Ditanam pada Demplot Agroforestri 

 
Untuk mendukung kegiatan ini, demplot agroforestri 

juga dilengkapi dengan sarana prasarana seperti sumur 
bor, pompa air dan instalasinya, tandon air, mesin 
pemotong rumput, alat tanam jagung, gerobak dorong, 
peralatan solar cell, hand sprayer dan alat pertanian 
sederhana. 

 

 
Gambar. Pondok kerja di Desa Gohong, dicat agar 

tampilannya sedikit menarik. Pembuatan pondok kerja 
dilakukan secara gotong royong oleh KTH Hantopa 
Jaya. Pondok dibuat setinggi kurang lebih 2 meter, di 
bawah pondok dipasang ayunan rajut hammock untuk 
dapat bersantai. 

 

 
Gambar. Tandon air lengkap dengan instalasinya di 

Desa Bawan. Ketersediaan air bersih yang memadai 
menjadi faktor penting dalam pembuatan demplot 
agroforestri 

 
 
Sepercik Asa dari Lahan Tidak Produktif 

 
Gambar. Pak Soyoti di lokasi pembuatan demplot 

agroforestri di Desa Lahei. Meskipun usianya sudah 
lanjut, namun Pak Soyoti masih semangat untuk 
mengambil bagian dalam pengelolaan hutan. 
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Pak Soyoti (70 tahun) dengan semangat mendatangi 

Resort KPHP Unit XI Kapuas Tengah di Desa Lahei. Di 
tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu dan adanya 
pandemi Covid-19, Pak Soyoti menyampaikan 
harapannya kepada Pak Bambang (Kepala KPHP 
Kapuas Tengah), jika memungkinkan untuk dapat 
diikutsertakan dalam program pengelolaan hutan oleh 
pemerintah. KPHP kemudian memfasilitasi 
pembentukan KTH yang diketuai oleh Pak Soyoti dan 
beranggotakan keluarga dekat dan tetangga sekitarnya. 
Berkat dukungan Kepala Desa Lahei Pak Ugak, KTH 
dapat terbentuk secara mufakat dan diberi nama KTH 
Maju Bersama.  

       Anggota KTH Maju Bersama berasal dari berbagai 
latar belakang yang berbeda. Pada umumnya mereka 
bekerja serabutan seperti menyadap karet, menambang 
emas secara ilegal, buruh tanam harian, dan bercocok 
tanam. Pengetahuan bercocok tanam masih sangat 
minim, sehingga mereka bercocok tanam secara 
sederhana tanpa pengetahuan dan teknologi yang 
memadai. Aspirasi Pak Soyoti diteruskan Pak Bambang 
kepada BPHP Wilayah X Palangka Raya. Bak gayung 
bersambut, pemerintah sedang meluncukan program 
PEN, diantaranya melalui kegiatan “Pengembangan 
Ekonomi Produktif Masyarakat melalui Pembuatan 
Demplot Agroforestri”. Dalam wilayah KPHP Unit XI 
Kapuas Tengah yang juga kebetulan berada dalam 
wilayah administrasi Desa Lahei tempat KTH Maju 
Bersama berdomisili, terdapat lahan yang tidak produktif 
dan rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. 
Selama ini lahan terlantar dan tidak dibebani perizinan. 
KPHP Kapuas Tengah kemudian mengajukan lahan 
tersebut dan nantinya akan dikelola bersama KTH Maju 
Bersama.  

Jambu Mete diusulkan dalam jenis tanaman demplot 
agroforestri, salah satunya karena jaringan pasar telah 
tersedia. Seorang pengepul di Kota Palangka Raya telah 
bersedia menampung dan akan memberikan pelatihan 
tentang pemanenan dan pengolahan pasca panen jika 
masa produksi sudah tiba. Selama ini ‘si pengepul’ 
mengambil bahan baku dari pulau Jawa dan Nusa 
Tenggara sehingga biaya untuk pengiriman bahan baku 
cukup tinggi. Akhirnya KTH Maju Bersama dapat terlibat 
dalam pembuatan demplot agroforestri. Meskipun masih 
dalam taraf awal, namun anggota KTH Maju Bersama 
telah memiliki asa untuk dapat ikut serta mengelola 
hutan dan memperoleh tambahan penghasilan dari 
intensifikasi lahan tanpa harus berpindah-pindah 
mencari lahan yang baru.      

 
Pendampingan Teknis Pengembangan Demplot 

Agroforestri 
Sebelum memasuki tahap pelaksanaan penanaman 

demplot agroforestri, seluruh KTH diberikan 
pendampingan teknis terkait pengembangan komoditas 
masing-masing jenis tanaman beserta teknis 
penanamannya. Dr M. Anang Firmansyah, SP, M.Si, 
seorang peneliti ahli madya sekaligus praktisi kesuburan 
tanah dan budidaya tanaman dari Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah – UPT 
Kementerian Pertanian dihadirkan untuk memberikan 
pemaparan dan praktik langsung di lokasi demplot 
agroforestri.  

 

   
Gambar. KTH Maju Bersama sedang memperhatikan 

Pak Anang memberikan penjelasan tentang 
pengembangan komoditas yang akan ditanam oleh 
kelompok tani. 

 
 
Berbeda jenis tanamannya tentu berbeda pula kaidah 

pengembangannya. Seperti pada Jengkol, perbanyakan 
bibit tanaman Jengkol dapat dilakukan melalui 4 metode, 
yaitu perbanyakan generatif dari biji, perbanyakan 
vegetatif dengan stek, perbanyakan vegetatif sambung 
pucuk atau tempel mata tunas, dan perbanyakan 
vegetatif dengan cangkok. Sedangkan pada Petai, 
perbanyakan bibit dapat dilakukan melalui 6 cara yaitu 
perbanyakan generatif dari biji, sambung pucuk, 
sambung sisip, tempel mata tunas, cangkok, dan top 
working.  

Perbanyakan generatif dari biji pun tidaklah sama 
perlakuannya. Pada Jengkol, biji jengkol ditanam 
sedalam 1 cm di bawah permukaan media semai yang 
terdiri dari top soil dan arang sekam atau serbuk gergaji. 
Setelah itu dilakukan penyiraman dan ditaruh di tempat 
teduh atau tertutup paranet. Setelah sekitar 3 bulan di 
polybag siap dipindahkan ke lapangan. Sedangkan pada 
Petai, biji petai yang telah dikupas direndam semalaman 
sampai biji petai akan berkecambah. Setelah itu 
dipindahkan ke media tanam polybag.  Setelah sekitar 6 
bulan bibit petai siap dipindahkan ke lapangan. 

Selain cara perbanyakan bibit, materi lain yang 
diberikan juga cukup lengkap mulai dari proses 
penanaman, pemeliharaan, cara menghitung dan 
pemberian dosis pupuk, pengendalian organisme 
pengganggu tanaman (OPT), cara panen, hingga cara 
menghitung hasil panen beserta keuntungannya. 

 
PENUTUP  
Peningkatan kapasitas KTH mengenai praktik 

agroforestri sangat diperlukan dalam pengelolaan lahan 
jangka panjang. Dengan pengetahuan dan keterampilan 
yang telah dimiliki KTH akan memungkinkan 
pengembangan komoditas dan jenis tanaman yang lebih 
beragam secara mandiri, sehingga fasilitasi yang telah 
diberikan oleh pemerintah juga dapat terpelihara dan 
lahan yang sebelumnya tidak produktif dapat 
memberikan dampak positif baik terhadap kesejahteraan 
masyarakat maupun peningkatan kualitas lingkungan. 
Pendampingan perlu terus dilakukan terutama oleh 
KPHP untuk menjamin keberhasilan program ini.  
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LANGKAH SINERGIS SDGS  DAN USAHA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT DI KPHP-KPHL 
 
 

Nadjmatun Baroroh 
 

 
PENDAHULUAN 

Sustainable Development Goals (SDGs) atau 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sudah 
menjadi kesepakatan internasional sejak tahun 2015 
yang merupakan suatu rencana aksi global guna 
mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan 
melindungi lingkungan. Prinsip dan Platform TPB/SDGs 
meliputi: People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership. 
TPB/ SDGs telah menjadi salah satu pengarusutamaan 
(mainstreaming) dalam RPJMN 2020 – 2024, sehingga 
para pihak juga bisa memetakan kontribusi yang mereka 
lakukan dalam upaya pencapaian target-target pada 17 
Goals SDGs.  

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
sepenuhnya mendukung setiap upaya pencapaian target 
dan indikator TPB/SDGs yang sesuai dengan lanskap 
ekologi, sosial dan budaya di Indonesia. Kualitas 
lingkungan hidup dan kehutanan adalah kunci dari 
peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi di 
Indonesia. Dengan sinkronisasi sektor lingkungan hidup 
dan kehutanan terhadap TPB/SDGs, harapannya akan 
meningkatkan kontribusi terhadap agenda untuk 
mencapai keadilan global.  (KLHK, 2020). 

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi 
Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu “Terwujudnya 
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, pada 
tahun 2021 Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan 
Lestari (PHL) menentukan strategi antara lain: 
Meningkatkan peran dan akses masyarakat terhadap 
sumber daya hutan berbasis agroforestry dalam rangka 
peningkatan produktivitas hutan melalui kegiatan 
Perhutanan Sosial (PS) antara lain Hutan Tanaman 
Rakyat (HTR) dan kemitraan untuk mendukung industri 
pengolahan hasil hutan dan industri lainnya. Kehadiran 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (UUCK) dan turunannya akan semakin 
memperjelas langkah percepatan dalam kesejahteraan 
masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan 
hutan, termasuk regulasi mengenai Perhutanan Sosial. 
Ke depan, Ditjen PHL akan selalu mendorong 
kemudahan dalam berusaha di sektor kehutanan, 
kemudahan untuk melakukan redesain usaha kehutanan, 
mendorong optimalisasi sumber daya hutan, 
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat (Ditjen PHL, 2021). 
 
SDGS PADA PROGRAM KLHK 

TPB/SDGs pada dasarnya adalah dokumen yang 
memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai 
tahun 2030. TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga 
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 
berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan 
sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup 
serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata 
kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas 
kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 
TPB/SDGs merupakan aksi dan katalis global untuk 
kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan 
berkelanjutan. Indonesia sebagai salah satu negara yang 
telah menyepakati penerapan TPB/SDGs berkomitmen 
untuk menyukseskan pelaksanaan TPB/SDGs melalui 

berbagai kegiatan. TPB/SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 
169 target yang merupakan kesatuan antara dimensi 
pemabngunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang 
komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu 
dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari 
dimensi pembangunan lainnya.  Keselarasan arah 
kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) dengan TPB/SDGs dapat dilihat dari 
berbagai tugas yang diemban KLHK diantaranya 
pengelolaan hutan produksi lestari, perhutanan sosial 
dan kemitraan lingkungan. Dengan sinkronisasi sektor 
LHK terhadap TPB/SDGs, harapannya ialah akan 
meningkatkan kontribusi terhadap agenda pencapaian 
TPB/SDGs di Indonesia (Biro Perencanaan KLHK, 2021). 

Indikator Metadata SDGs Nasional Edisi II yang 
datanya bersumber dari KLHK disampaikan oleh Staf Ahli 
Menteri Bidang Energi KLHK yaitu Prof. Dr. Winarni 
Monoarfa, MS.,  pada presentasi berjudul “Mainstreaming 
TPB/SDGs KLHK” pada acara Sosialisasi Lomba Karya 
Tulis SDGs yang diselenggarakan secara virtual oleh Biro 
Perencanaan pada tanggal 27 Agustus 2021.  Metadata 
Edisi II terdiri atas: Pilar Sosial (38 target), Pilar Ekonomi 
(37 target), Pilar Lingkungan (38 target) dan Pilar Hukum 
dan Tata Kelola (11 target). Sehingga mainstreaming 
target SDGs dalam RPJMN (2020-2024) sejumlah 124 
target dan 289 indikator. Dari sebaran Indikator Nasional 
dari KLHK dalam Metadata Indikator Edisi II, terdapat 40 
indikator SDGs Metadata Nasional dimana KLHK sebagai 
sumber data atau penyedia data akhir. 

Pada metadata tersebut, penulis tidak 
menemukan sumber data KLHK pada indikator terutama 
tujuan 2 dan tujuan 10. Indikator pada tujuan 8 yang 
tertera hanya strategi pelaksanaan sasaran pola 
konsumsi dan produksi berkelanjutan. Meskipun 
demikian, aksi nyata, kontribusi dan sinergi dari program 
lingkup KLHK patut direkomendasikan untuk pencapaian 
SDGs. Nantinya hal ini harus dikaji kembali untuk 
penyempurnaan metadata dimaksud. 
  
USAHA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT DI 
KPHP DAN KPHL 

Salah satu langkah yang telah dilaksanakan 
Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) 
guna memaksimalkan pemanfatan hutan produksi yaitu 
diarahkannya pemanfaatan kawasan hutan produksi 
yang belum dibebani izin untuk pemanfaatan Perizinan 
Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Persetujuan 
Perhutanan Sosial. Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan 
Hutan Produksi Tahun 2021 telah ditetapkan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan 
Nomor : SK.7875/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2020 
tanggal 23 Desember 2020.  Luas kawasan hutan 
produksi per Desember 2020 yaitu seluas 68,04 juta Ha, 
dengan rincian 33,94 juta Ha telah dibebani izin dan 34,10 
juta Ha belum dibebani izin. Arahan pemanfaatan  hutan 
produksi seluas 13,67 juta Ha, meliputi : 6,45 juta Ha 
alokasi pemanfaatan kelola sosial melalui PS, dan 7,22 
juta Ha untuk pemanfaatan PBPH. Luas kawasan hutan 
yang belum dibebani izin 13,67 juta Ha, dapat dirinci 
yaitu: KPH yang belum ada RPHJP (di luar PIPPIB) 
seluas 6 juta Ha termasuk 3,22 juta Ha untuk alokasi 
perhutanan sosial, dan KPH yang sudah memiliki RPHJP 
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seluas 7,67 juta Ha termasuk 3,23 juta Ha untuk aloksi 
perhutanan sosial (Direktorat KPHP, 2021). Namun Peta 
Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi tersebut 
akan direvisi dengan penyesuaian regulasi UUCK dan 
turunannya antara lain menambah cakupan pemanfaatan 
hutan lindung. 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengamanatkan 
bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 
pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat 
diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri 
berupa peta arahan pemanfaatan hutan (PAPH). 
Sehingga kedepannya PAPH fokus pada PBPH, 
sementara untuk persetujuan PS diakomodir pada Peta 
Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Langkah 
nyata Pemerintah tersebut akan mendorong peningkatan 
iklim usaha hutan berbasis masyarakat melalui 
peningkatan pemberian akses pemanfaatan hutan. Hal ini 
ditegaskan oleh Ir. Drasospolino, M.Sc, Direktur 
Kesatuan Pengelolan Hutan Produksi (KPHP), Ditjen 
PHL, dalam acara  Pojok Iklim KLHK pada tanggal 15 
September 2021 dengan tema “Ekosistem untuk 
Pertumbuhan Usaha Hutan Berbasis Masyarakat”. Beliau 
menyampaikan bahwa arahan pemanfaatan hutan terdiri 
atas 6 (enam) arahan pemanfaatan ruang, salah satu 
diantaranya yaitu: kawasan untuk pemanfaatan hutan 
berbasis masyarakat. Alokasi arahan ruang pemanfaatan 
kawasan hutan sesuai data sampai dengan Desember 
2018 yaitu  13,16 Juta Ha dari luas 125,92 juta Ha 
diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat 
dengan berbagai skema antara lain Hutan Tanaman 
Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan 
Desa (HD), Kemitraan Kehutanan. 

Diinformasikan pula bahwa Rencana Kehutanan 
Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 menjadi acuan 
penyusunan  Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Rencana 
Pengelolaan Hutan (RPH) adalah rencana pada KPH 
disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana 
kehutanan dengan memperhatikan aspirasi, peran serta 
dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, 
serta memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam 
kurun jangka panjang dan jangka pendek.  RPH tingkat 
KPH dibagi atas Rencana Pengelolaan Hutan Jangka 
Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolan Hutan Produksi 
(KPHP) atau Kesatuan Pengelolan Hutan Lindung 
(KPHL) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan 
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) 
dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. RPHJP disusun 
untuk setiap unit KPH oleh Kepala KPH dan diketahui 
Kepala Dinas yang membidangi urusan kehutanan. 
Selanjutnya Direktorat KPHP melakukan upaya 
percepatan penyusunan RPHJP pada KPHP-KPHL yang 
berbasis teknologi informasi dan dapat diakses melalui 
SI-RPHJP yaitu sistem informasi RPHJP yang berbasis 
web sebagai sarana untuk menyusun, menilai dan 
merevisi dokumen rencana pengelolaan hutan serta 
untuk pelaporan realisasi kegiatan secara daring.  

Ir. Drasospolino, M.Sc. mengutarakan juga bahwa 
pada awal operasional KPHP Tahun 2015 terdapat 52 
RHPJP yang telah disahkan dengan luas 427.122 Ha 
untuk alokasi blok pemberdayaan masyarakat. Sampai 
dengan Bulan Agustus 2021, telah disahkan RPHJP 
sejumlah 255 unit KPH dengan luas blok pemberdayaan 
masyarakat yaitu 3.529.974 Ha. Hal ini menunjukkan 
peningkatan luasan yang signifikan untuk alokasi blok 
pemberdayaan masyarakat.  
 

 
(Sumber: Presentasi Dit. KPHP. Ditjen PHL, 2021) 
 

Berdasarkan PP 23 Tahun 2021, milestone 
pemberian akses kepada masyarakat dalam peta arahan 
pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi 
berupa alokasi khusus untuk Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan Hutan  (PBPH) dan Peta Indikatif Arahan 
Perhutanan Sosial/PIAPS (revisi VI). Sebelum aksi 
korektif Tahun 2015, pemberian akses pemanfaatan 
hutan ke masyarakat 4% dan ke korporasi 96%. Setelah 
aksi korektif, pemberian akses pemanfaatan hutan ke 
masyarakat meningkat menjadi 15%, sedangkan ke 
korporasi menurun menjadi 85%. Hal ini akan terus 
bertambah sesuai dengan pencapaian target 12,7 juta Ha 
melalui PS dan 4,7 juta Ha melalui Reforma Agraria. 
 

Sesuai Pasal 25 PermenLHK No 8 Tahun 2021, 
disebutkan Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung meliputi: 
Usaha Pemanfaatan Kasawan, Usaha Pemanfaatan 
Jasa Lingkungan dan Pemungutan HHBK. Adapun 
berdasarkan Pasal 26 disebutkan bahwa Usaha 
Pemanfaatan Hutan Produksi  meliputi: Usaha 
Pemanfatan Kawasan, Usaha Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan, Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(HHK), Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK), Pemungutan HHK, Pemungutan HHBK. Arahan 
Pemanfaatan pada Hutan Produksi (HP) diberikan pada 
Blok Pemanfaatan sesuai RPHJP dan Hutan Produksi 
yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana telah 
direkomendasikan Gubernur. Adapun sspek yang 
diperhatikan yaitu: kondisi tutupan lahan (berhutan), 
keberadaan masyarakat, potensi HHK dan HHBK, 
potensi Jasa Lingkungan, topografi, aksesibilitas, dan 
tidak berada pada PIPPIB. 

Subyek perizinan berusaha hutan lindung sesuai 
Pasal 27 dan sebagaimana Pasal 29 disebutkan bahwa 
pemanfaatan hutan pada hutan produksi melalui PBPH 
atau Persetujuan Pengelolaan PS. Berikut grafis PBPH 
dan Persetujuan PS melalui Multiusaha Kehutanan. 

 

 
 (Sumber: Presentasi Dit, KPHP, 2021) 
 

Pada kesempatan diskusi pada Acara Pojok Iklim 
tanggal 15 September 2021, beberapa catatan dalam hal 
pelibatan masyarakat dalam PBPH, yaitu:  
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Pada kesempatan diskusi pada Acara Pojok Iklim 
tanggal 15 September 2021, beberapa catatan dalam hal 
pelibatan masyarakat dalam PBPH, yaitu:  

                                         
                                           

                                                        
                               
                               

  

    

                                                           

1. Kegiatan usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu 
dilakukan untuk: 
a. memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas 

umum kelompok masyarakat setempat 
b. memenuhi kebutuhan individu. 

2. Kegiatan Pemungutan HHBK hanya boleh 
dilakukan oleh masyarakat di sekitar Hutan 

3. BUMN, BUMD, BUMS selaku pemegang PBPH 
wajib melakukan kerja sama dengan Koperasi 
masyarakat setempat 

4. Pemegang PBPH dalam melaksanakan kegiatan 
usaha Pemanfaatan Hutan wajib melakukan 
kemitraan dengan masyarakat di dalam dan di 
sekitar Hutan. 

5. Pemegang PBPH melakukan kemitraan kehutanan 
berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan konflik. 

6. Kerja sama antara pemegang PBPH dengan 
koperasi masyarakat setempat dan/atau usaha 
mikro, kecil, dan menengah dapat dilaksanakan 
dalam bentuk: 
a. penyertaan saham (PBPH pada HL dan HP), 
b. kerja sama usaha pada segmen kegiatan usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPH pada HL dan 
HP), 

c. kerja sama mitra usaha (off-taker) dengan 
koperasi pemegang persetujuan pengelolaan 
PS dalam bentuk HTR (PBPH pada HP). 

 
Pemanfaatan Hutan melalui pengelolaan PS  di 

dalam Kawasan Hutan   Negara dan Hutan Adat 
dilaksanakan untuk mewujudkan  kelestarian  hutan,  
kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, 
dan menampung dinamika  sosial budaya,  diperlukan  
pemberian  persetujuan, pengakuan, dan peningkatan 
kapasitas kepada masyarakat sebagaimana Pasal 203 
PermenLHK no. 8 Tahun 2021. Pengelolaan PS terdiri 
atas: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan 
kemitraan kehutanan.  Kegiatan pengelolaan PS sesuai 
Pasal 206 meliputi: 
a. Penataan areal dan penyusunan rencana 
b. Pengembangan usaha 
c. Penanganan konflik tenurial 
d. Pendampingan 
e. Kemitraan lingkungan 

 
Bentuk pemanfaatan tersebut dapat dilakukan dengan 
pola tanam: wana tani (agroforestry), wana mina 
(silvofishery), wana ternak (silvopasture) dan wana tani 
ternak (agrosilvopasture). Pengelolaan PS dapat 
diberikan kepada : Perseorangan, Kelompok Tani Hutan 
(KTH) dan koperasi (Pasal 209). Terkait dengan KTH, 
secara legal harus sudah mendapat pengakuan formal 
dari Kepala Desa. Berdasar fakta di lapangan,  KTH di 
beberapa KPH perlu terus dilakukan upaya peningkatan 
kapasitas melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, 
penyuluhan maupun pendampingan, agar KTH mampu 
berproduksi (misalnya dalam usaha hutan berupa HHBK, 
jasa lingkungan) dan meningkatkan penghasilan 
anggotanya dengan mekanisme yang telah disepakati, 
sehingga taraf hidup masayarakat di dalam amaupun 
sekitar kawasan hutan dapat ditingkatkan. Apabila 
masyarakt sejahtera, hutan pun akan terjaga 
kelestariannya. 

 
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait Perhutanan 
Sosial dan Usaha Produktif HHBK Rotan di KTH Temaya 
pada KPH Sarolangun  Provinsi Jambi (Dokumentasi: 
Baroroh, 2020) 
 
       

 
 
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait Perhutanan 
Sosial dan Usaha Produktif HHBK Madu dan Kopi di 
Bumdes pada KPH Batulanteh Provinsi Nusa Tenggara 
Barat (Dokumentasi: Baroroh, 2020) 
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Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Usaha Produktif HHBK 
Madu dan Minyak Sereh Wangii di KTH pada KPH Bukit 
Cogong Lakitan  Provinsi Sumatera Selatan 
(Dokumentasi: Baroroh, 2020) 
 
SDGS BERSINERGI DENGAN USAHA HUTAN 
BERBASIS MASYARAKAT 

Kontribusi program lingkup KLHK dapat diuraikan 
pada seluruh goals TPB/SDGs dalam 17 tujuan pada 
SDGs Agenda 2030 (KLHK, 2020) antara lain: 
1) Tujuan 1, Pemberian akses perhutanan sosial, 

pengembangan kelompok tani hutan mandiri,  
2) Tujuan 2, Agroforestri, penggunaan kawasan hutan 

dan pelepasan untuk TORA, 
3) Tujuan 8, Pengusahaan hutan produksi, perhutanan 

sosial, industry hasil hutan, penyaluran dana 
bergulir, penangkaran TSL dan ekowisata, 

4) Tujuan 10, Perhutanan sosial dan peningktan 
kualitas pendamping masayarakat, penyaluran 
dana bergulir, kebun bibit rakyat, koperasi dan 
kelompok tani hutan 

5) Tujuan 13, pengendalian perubahan iklim, mitigasi 
dan adaptasi,  

6) Tujuan 15, Pengelolaan hutan konservasi, hutan 
lindung dan hutan produksi melalui KPH. 

 
Peran Perhutanan Sosial dalam Pencapaian 

SDGs Desa (Tujuan 8) disampaikan oleh Dr. Ir. Bambang 
Supriyanto, M.Sc. selaku Direktur Jenderal Perhutanan 
Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) dalam  
Forum Pojok Desa pada tanggal 13 April 2021 yang 
ditayangkan melalui channel youtube TV Desa. Beliau 
mengemukakan  tujuan PS terkait 3 (tiga) komponen 
tujuan utama SDGs yang didukung 7 tujuan lainnya, yaitu: 
- Tujuan 1, Pemberian akses kelompok masyarakat 

untuk kelola hutan secara lestari, pengentasan 
kemiskinan masyarakat,  

- Tujuan 2 , Tidak ada kelaparan, 
- Tujuan 13, Tutupan lahan meningkat, karbon stok 

meningkat, ketahanan iklim. 
 
Dukungan SDGs lainnya yaitu: Kerjasama para pihak di 
tingkat tapak (Tujuan  17).  penguatan kelompok (Tujuan 
16), dan kesetaraan gender (Tujuan 5), Ekosistem Air  
(Tujuan 14),  Ekosistem Darat (Tujuan 15), kawasan 
hutan, desa (Tujuan 8) dan sentra produksi berbasis 
masyarakat (Tujuan 9). Dengan demikian PS berperan 
pada sebagian besar Tujuan pada SDGs. 

Langkah SDGs menuju Tahun 2030 secara nyata 
bersinergi dan sejalan dengan program KLHK terutama 
dalam Pengelolaan Hutan Lestari dan Perhutanan Sosial 
dalam upaya optimalisasi Pemanfaatan Hutan Berbasis 
Masyarakat dengan meningkatkan usaha hutan berbasis 
masyarakat sebagai mandat dari  UUCK maupun regulasi 
turunannya. Salah satu upaya yang telah dilakukan Ditjen 
PHL yaitu melakukan kerjasama internasional dengan 
Multistakeholder Forestry Programme (MFP) yang 
merupakan kerjasama bilateral Pemerintah Indonesia 
dengan Pemerintah Inggris (FCDO) selama 20 tahun 
untuk memperkuat tata kelola hutan dan meningkatkan 
kehidupan masyarakat yang tergantung pada hutan. 
Sejak tahun 2000, sudah ada 4 tahap program MFP, saat 
ini MFP4 berlangsung pada tahun 2018 – 2021/2024. 
MFP4 mendukung perbaikan tata kelola hutan Indonesia, 
mendorong pertumbuhan perdagangan kayu legal dan 
lestari serta bisnis hutan berbasis masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta 
melindungi hutan. Evelyn Holland selaku Manager 
Business Incubation MFP4 menyampaikan informasi 

dalam Pojok Iklim pada tanggal 15 September 2021 
bahwa Community Based Forest Entreprises (CBFE) 
merupakan usaha kecil dan menengah di sektor 
kehutanan yang dikelola oleh masyarakat dengan 
komitmen tinggi prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan. 
Usaha Hutan Berbasis Masyarakat meliputi : HHK, HHBK 
dan Jasa Lingkungan. CBFE hadir dalam berbagai entitas 
di berbagai wilayah hutan di Indonesia yaitu : BUMDES, 
KTH, Koperasi, UMKM dan KUPS. MFP4 
mempromosikan pendekatan pasar yang dapat 
meningkatkan pertumbuhan usaha hutan berbasis 
masyarakat melalui kerjasama dengan Market Acces 
Players (MAP) yang memiliki kemampuan menjembatani 
masyarakat dengan pasar.  

Ditjen PHL bekerjasama dengan MFP4 
menggandeng SOBI yang bermitra dengan komunitas 
untuk memberikan pendampingan holistik dan konsisten 
dapat mengadopsi usaha hutan lestari dengan dukungan 
peningkatan kapasitas, bantuan pengurusan perijinan 
dan  sertifikasi, menjadi aggregator untuk suplai yang 
berasal dari komunitas ke pasar serta menyiapkan 
bantuan dana untuk operasional. SOBI telah 
mengembangkan teknologi integrated cloud technology 
(ICT) untuk dapat melakukan dan membantu operasional 
usaha hutan lestari. SOBI mempunyai fokus pada hasil 
hutan kayu dan produknya (sawn timber dan kayu olahan) 
dan HHBK yang berorientasi ekspor. SOBI bekerja sama 
dengan  7 komunitas di Ciamis, Purworejo, Kulonprogo, 
Sragen, Cirebon, Karanganyar dan Ngawi. 
 Hal ini merupakan langkah nyata Ditjen PHL 
yang saling memberikan sinergi dengan SDGs terutama 
tujuan ke 1, 2, 8, 10, 13, 15. Langkah sinergis ini perlu 
senantiasa didorong dan diikuti langkah berikutnya yang 
semakin memperkuat segala aspek guna tercapainya 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 
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kualitas pendamping masayarakat, penyaluran 
dana bergulir, kebun bibit rakyat, koperasi dan 
kelompok tani hutan 

5) Tujuan 13, pengendalian perubahan iklim, mitigasi 
dan adaptasi,  

6) Tujuan 15, Pengelolaan hutan konservasi, hutan 
lindung dan hutan produksi melalui KPH. 

 
Peran Perhutanan Sosial dalam Pencapaian 

SDGs Desa (Tujuan 8) disampaikan oleh Dr. Ir. Bambang 
Supriyanto, M.Sc. selaku Direktur Jenderal Perhutanan 
Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) dalam  
Forum Pojok Desa pada tanggal 13 April 2021 yang 
ditayangkan melalui channel youtube TV Desa. Beliau 
mengemukakan  tujuan PS terkait 3 (tiga) komponen 
tujuan utama SDGs yang didukung 7 tujuan lainnya, yaitu: 
- Tujuan 1, Pemberian akses kelompok masyarakat 

untuk kelola hutan secara lestari, pengentasan 
kemiskinan masyarakat,  

- Tujuan 2 , Tidak ada kelaparan, 
- Tujuan 13, Tutupan lahan meningkat, karbon stok 

meningkat, ketahanan iklim. 
 
Dukungan SDGs lainnya yaitu: Kerjasama para pihak di 
tingkat tapak (Tujuan  17).  penguatan kelompok (Tujuan 
16), dan kesetaraan gender (Tujuan 5), Ekosistem Air  
(Tujuan 14),  Ekosistem Darat (Tujuan 15), kawasan 
hutan, desa (Tujuan 8) dan sentra produksi berbasis 
masyarakat (Tujuan 9). Dengan demikian PS berperan 
pada sebagian besar Tujuan pada SDGs. 

Langkah SDGs menuju Tahun 2030 secara nyata 
bersinergi dan sejalan dengan program KLHK terutama 
dalam Pengelolaan Hutan Lestari dan Perhutanan Sosial 
dalam upaya optimalisasi Pemanfaatan Hutan Berbasis 
Masyarakat dengan meningkatkan usaha hutan berbasis 
masyarakat sebagai mandat dari  UUCK maupun regulasi 
turunannya. Salah satu upaya yang telah dilakukan Ditjen 
PHL yaitu melakukan kerjasama internasional dengan 
Multistakeholder Forestry Programme (MFP) yang 
merupakan kerjasama bilateral Pemerintah Indonesia 
dengan Pemerintah Inggris (FCDO) selama 20 tahun 
untuk memperkuat tata kelola hutan dan meningkatkan 
kehidupan masyarakat yang tergantung pada hutan. 
Sejak tahun 2000, sudah ada 4 tahap program MFP, saat 
ini MFP4 berlangsung pada tahun 2018 – 2021/2024. 
MFP4 mendukung perbaikan tata kelola hutan Indonesia, 
mendorong pertumbuhan perdagangan kayu legal dan 
lestari serta bisnis hutan berbasis masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta 
melindungi hutan. Evelyn Holland selaku Manager 
Business Incubation MFP4 menyampaikan informasi 

dalam Pojok Iklim pada tanggal 15 September 2021 
bahwa Community Based Forest Entreprises (CBFE) 
merupakan usaha kecil dan menengah di sektor 
kehutanan yang dikelola oleh masyarakat dengan 
komitmen tinggi prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan. 
Usaha Hutan Berbasis Masyarakat meliputi : HHK, HHBK 
dan Jasa Lingkungan. CBFE hadir dalam berbagai entitas 
di berbagai wilayah hutan di Indonesia yaitu : BUMDES, 
KTH, Koperasi, UMKM dan KUPS. MFP4 
mempromosikan pendekatan pasar yang dapat 
meningkatkan pertumbuhan usaha hutan berbasis 
masyarakat melalui kerjasama dengan Market Acces 
Players (MAP) yang memiliki kemampuan menjembatani 
masyarakat dengan pasar.  

Ditjen PHL bekerjasama dengan MFP4 
menggandeng SOBI yang bermitra dengan komunitas 
untuk memberikan pendampingan holistik dan konsisten 
dapat mengadopsi usaha hutan lestari dengan dukungan 
peningkatan kapasitas, bantuan pengurusan perijinan 
dan  sertifikasi, menjadi aggregator untuk suplai yang 
berasal dari komunitas ke pasar serta menyiapkan 
bantuan dana untuk operasional. SOBI telah 
mengembangkan teknologi integrated cloud technology 
(ICT) untuk dapat melakukan dan membantu operasional 
usaha hutan lestari. SOBI mempunyai fokus pada hasil 
hutan kayu dan produknya (sawn timber dan kayu olahan) 
dan HHBK yang berorientasi ekspor. SOBI bekerja sama 
dengan  7 komunitas di Ciamis, Purworejo, Kulonprogo, 
Sragen, Cirebon, Karanganyar dan Ngawi. 
 Hal ini merupakan langkah nyata Ditjen PHL 
yang saling memberikan sinergi dengan SDGs terutama 
tujuan ke 1, 2, 8, 10, 13, 15. Langkah sinergis ini perlu 
senantiasa didorong dan diikuti langkah berikutnya yang 
semakin memperkuat segala aspek guna tercapainya 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

MEMULIHKAN INDUSTRI KAYU 
 
 

Lia Yunita 
 

 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Beberapa waktu lalu kami, seluruh BPHP di 
negeri ini mendapat amanat melaksanakan pengawasan 
dan pengendalian Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil 
Hutan (PBPHH) khusus kayu, yang sebelumnya disebut 
IUIPHHK, dengan kapasitas produksi di atas 6.000 
m3/tahun, yang terindikasi tidak aktif. Hasil wasdal 
tersebut nantinya menjadi bahan rekomendasi, apakah 
PBPHH tersebut akan dicabut atau masih layak 
beroperasi. Kebetulan saya ditunjuk sebagai salah satu 
ketua tim wasdal tersebut bersama dengan dua orang 
staf BPHP IX serta satu orang staf Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuannya ke beberapa 
PBPHH di wilayah Kota Banjarmasin dan Kabupaten 
Barito Kuala. Sedangkan tim lainnya bertugas ke 
Kabupaten lain, lokasi IUIPHHK terindikasi tidak aktif. 
Sebenarnya menjalankan tugas perjalanan dinas seperti 
ini bukan barang baru bagi kami. Tetapi ada sisi lain yang 
menggugah hati dalam perjalanan kali ini. 

Menyusuri sungai Barito, salah satu sungai 
terpanjang di Indonesia, untuk melihat dari dekat kondisi 
PBPHH yang terindikasi tidak aktif membuat hati ini ini 
pilu. Terkenang beberapa tahun silam, tahun 2003, saat 
penulis masih baru ditempatkan pertama kali sebagai staf 
BPHP Wilayah IX Banjarbaru, pernah ditugaskan untuk 
memantau salah satu IUIPHHK di daerah ini. Saat itu 
banyak speedboat, kapal kecil (jukung) yang bersandar di 
dermaga maupun yang lalu lalang di perairan Sungai 
Barito. Di dermaga ini pula kami langsung disambut oleh 
pengemudi speedboat milik perusahaan yang akan kami 
tuju. Begitu pun saat sampai di lokasi IUIPHHK setelah 
beberapa saat melintasi perairan, tim kami disambut oleh 
karyawan perusahaan. Terlihat para karyawan lain yang 
sibuk beraktivitas dalam kantor maupun di lokasi pabrik. 
Suasana begitu ramai dan hidup. 

Namun kini, hal sebaliknya kami temui. Sampai di 
dermaga yang sama, kami hanya menemui satu kapal 
kecil yang sudah dipesan. Tidak ada kapal lain yang 
merapat di dermaga ini. Begitu pula saat kami menyusuri 
Sungai Barito, hanya ada satu dua kapal yang 
berpapasan dengan kami. Sementara di tepi sungai, 
setelah kami menyeberang, kami melewati beberapa 
dermaga IUIPHHK yang sunyi dan rusak, sehingga kami 
tidak bisa merapat ke daratan. Tidak ada tanda-tanda 
kehidupan, hanya tersisa gedung kantor dan pabrik yang 
sudah kosong, rusak dan tidak terawat. Setelah mencari 
tahu ke perusahaan yang dulu masih satu grup, 
diarahkan ke rumah pemiliknya namun sudah tiada, 
akhirnya ke Kepala Desa (Pembakal), ternyata memang 
perusahaan tersebut sudah lama tidak beroperasi. 
Perusahaan lainnya juga tidak ada lagi yang bisa 
dihubungi. Alternatif terakhir kembali ke Pembakal untuk 
meminta keterangan. Berdasarkan keterangan beliau, 
lebih dari separuh penduduk desa tersebut, yang 
sebagian besar pendatang, telah kembali ke kampung 
halaman masing-masing dan tidak kembali. Kontrakan 
dan tempat kost telah ditinggalkan, tinggal bangunan tak 
berpenghuni. 

Kemana perginya para pekerja dan karyawan 
yang dulu terlihat ramai? Jadi apa speedboat dan kapal-
kapal kecil yang dulu tersusun di tepian sungai? Kemana 

pindahnya warung-warung penjual makanan di sekitar 
sungai? 

Berdasarkan hasil wasdal tim BPHP Wilayah IX, 
dari 13 PBPHH dengan kapasitas di atas 6.000 m3/tahun 
di Kalimantan Selatan yang terindikasi tidak aktif, 12 
PBPHH dinyatakan positif tidak aktif. Sedangkan total 
PBPHH dengan kapasitas di atas 6.000 m3/tahun yang 
masih aktif sebanyak 15 perusahaan. 
 
TUJUAN 

Berangkat dari kenyataan banyaknya IUIPHHK 
di Kalsel dan sebagian besar tidak aktif, penulis terpantik 
untuk membuat sebuah tulisan Memulihkan Industri Kayu 
dengan harapan mencapai Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development 
Goals (SDGs), khususnya goal ke delapan, yaitu: 
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan 
Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan 
Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk semua. 
Tulisan ini juga bagian potret kontribusi kegiatan Lingkup 
KLHK, khususnya BPHP Wilayah IX terhadap 
pencapaian SDGs tersebut. 
 
PEMBAHASAN 
Hasil Hutan Kayu Dulu, Kini dan Masa Depan 
 

Pengusahaan hutan di Indonesia khususnya di 
wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mengalami 
perkembangan yang pesat sejak terbitnya Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak 
Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. 
Hal ini ditandai dengan banyaknya industri kayu gergajian, 
kayu lapis, kayu serpih atau papan partikel yang 
beroperasi. Akibat ekspansi besar-besaran di sektor 
produksi kayu lapis, kayu serpih maupun gergajian 
tersebut menyebabkan permintaan terhadap bahan baku 
kayu jauh melebihi kemampuan pasokan legal, baik yang 
berasal dari hutan alam maupun hutan tanaman. 

Industri pengolahan kayu di Kalimantan Selatan 
mencapai masa kejayaan pada dasawarsa 1980-2000 
dengan produksi tertinggi mencapai 1.9 juta meter kubik 
pada tahun 1998. Selama periode waktu tersebut, 
pengembangan industri perkayuan dilaksanakan dengan 
tujuan-tujuan ekonomi seperti untuk meningkatkan 
perdagangan luar negeri melalui ekspor, membuka 
lapangan pekerjaan dan meningkatkan nilai tambah 
dalam bidang produksi. Hal ini dilakukan tanpa melihat 
potensi pasokan kayu dari hutan berbasis riap yang 
merupakan dasar pengaturan hasil dalam pengelolaan 
hutan lestari. Pasca reformasi tahun 1998, banyak industri 
pengolahan kayu di Kalimantan Selatan yang berhenti 
beroperasi karena kesulitan pasokan bahan baku kayu 
bulat dari hutan alam dan rendahnya realisasi 
penanaman hutan tanaman industri (HTI) untuk 
memproduksi kayu serpih (Klasterisasi Usaha Kehutanan 
Berkelanjutan, 2020). 

Berdasarkan data di BPHP Wilayah IX, awalnya 
terdapat 30 IUIPHHK dengan kapasitas di atas 6.000 
m3/tahun di Kalimantan Selatan, 2 diantaranya dicabut 
izinnya setelah dipastikan tidak aktif, sedang 13 
diantaranya telah dinyatakan tidak aktif setelah BPHP 
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IX, Dinas Kehutanan Provinsi serta KPH memastikannya 
pada awal September 2021 lalu. Untuk IUIPHHK 
kapasitas sampai dengan 6.000 m3/tahun, dari jumlah 
total 218 perizinan, terdapat 81 IUIPHHK yang masih aktif 
beroperasi. 

Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya pasokan 
kayu bulat dari hutan alam sebagai bahan baku. Industri 
kayu dengan kapasitas di atas 6.000 m3/tahun sebagian 
besar menghasilkan produk berupa kayu lapis. Sampai 
saat ini, kayu lapis dengan kualitas bagus diperoleh dari 
bahan baku berupa kayu bulat dari hutan alam. 
Berkurangnya produksi hutan alam meyebabkan industri 
kayu ini kesulitan bahan baku. Selain itu pemegang izin 
pemanfaatan pada hutan tanaman belum optimal dalam 
menanam dan memenuhi pasokan bahan baku, 
khususnya untuk industri panel. Kondisi ini juga 
diperburuk dengan masih tingginya konflik tenurial 
dengan masyarakat serta adanya tumpang tindih 
perizinan dengan usaha perkebunan dan pertambangan. 

Untuk industri kayu dengan kapasitas sampai 
dengan 6.000 m3/tahun, sebagian besar memproduksi 
kayu gergajian. Bahan baku kayu gergajian selain dari 
hutan alam, masih bisa digantikan oleh kayu bulat dari 
hutan tanaman maupun hutan rakyat. 

Jika ada keraguan, masih bisa kah hasil hutan 
kayu pulih? Selalu ada harapan selama manusia masih 
punya hati nurani dan akal pikiran. Tentunya dengan 
komitmen semua pihak, bukan hanya instansi di bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan, tapi juga sinergi dengan 
Instansi perdagangan, perindustrian, POLRI, TNI, 
perhubungan serta unit manajemen itu sendiri. 
 
KLASTERISASI USAHA KEHUTANAN 
BERKELANJUTAN 

BPHP Wilayah IX, selama tahun 2020 lalu 
telah menyelesaikan penyusunan Klasterisasi Usaha 
Kehutanan Berkelanjutan dengan tujuan: 
1. Mengembangkan sektor/ komoditas/ kegiatan 

unggulan daerah; 
2. Mengidentifikasi produk kayu olahan dan HHBK 

yang memiliki pangsa pasar yang tinggi, baik pasar 
domestik maupun internasional; 

3. Menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan ke 
wilayah yang belum berkembang 

4. Menguatkan kemampuan SDM dan Iptek berbasis 
keunggulan wilayah; 

5. Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan dasar 
secara merata; dan 

6. Meningkatan daya dukung lingkungan dan 
perubahan iklim; 

7. Menjadi bahan menentukan kebijakan dan strategi 
pengembangan usaha kehutanan yang 
berkesinambungan. 

 
Dari 17 tujuan SDGs, kontribusi Klaster Usaha 

Kehutanan diuraikan pada beberapa tujuan SDGs 
sebagai berikut: 
a. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, kontribusi Klaster 

Usaha Kehutanan utamanya ditunjukkan melalui 
output kegiatan pemberian akses perhutanan sosial 
melalui HTR dan kemitraan di KPH. 

b. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, kontribusi Klaster 
Usaha Kehutanan utamanya ditunjukkan melalui 
output kegiatan agroforestri baik pada areal 
pemanfaatan hutan berbasis masyarakat maupun 
korporasi. 

c. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, kontribusi 
Klaster Usaha Kehutanan utamanya ditunjukkan 

melalui output kegiatan rehabilitasi lahan kritis untuk 
peningkatan tutupan lahan berhutan. 

d. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, kontribusi 
Klaster Usaha Kehutanan utamanya ditunjukkan 
melalui output kegiatan terkait pengembangan 
hutan tanaman energi. 

e. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan 
Ekonomi, Klaster Usaha Kehutanan utamanya 
ditunjukkan melalui output kegiatan pengusahaan 
hutan produksi oleh korporasi baik pada hutan alam 
maupun hutan tanaman, pengusahaan hutan oleh 
masyarakat, dan pengembangan jasa lingkungan. 

f. Tujuan 15 Ekosistem Daratan, kontribusi Klaster 
Usaha Kehutanan utamanya ditunjukkan melalui 
output kegiatan pengelolaan hutan hutan produksi 
melalui operasionalisasi KPH (Kesatuan 
Pengelolaan Hutan). 

 
 

Melalui Klasterisasi Usaha Kehutanan 
Berkelanjutan ini, produktivitas hutan produksi terutama 
pada areal yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, 
baik yang berbasis korporasi maupun masyarakat dapat 
ditingkatkan melalui pendekatan multi usaha dan multi 
sistem silvikultur. 

Klasterisasi usaha kehutanan juga merupakan 
suatu strategi yang dilakukan agar terjadi perubahan 
sosial ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai 
tambah sektor ekonomi kehutanan yang berkaitan satu 
sama lain dengan industri pengolahan baik primer 
maupun lanjutan. Selain alokasi ruang untuk 
pengembangan bahan baku, dalam rangka kegiatan 
pengolahan hasil hutan diperlukan peruntukan ruang bagi 
kawasan industri agar menghasilkan anglomerasi industri 
melalui pemusatan berbagai macam industri kehutanan 
dalam suatu wilayah sehingga dapat memberikan 
keuntungan yang lebih besar kepada berbagai industri di 
wilayah tersebut. 

Berdasarkan hasil matching terhadap tiga 
parameter peruntukan ruang kawasan industri menurut : 
aspek fisik, aspek sumber daya produktif berbasis KPH 
dan tata letak menurut RTRWP dan RPJMN, arahan 
klaster ruang untuk kawasan industri usaha kehutanan di 
Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tersaji pada 
gambar berikut. 

 

 
Gambar 1. Klaster Ruang Kawasan Industri Usaha 
Kehutanan (sumber: Buku Klasterisasi Usaha Kehutanan 
Berkelanjutan) 
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Untuk industri kayu dengan kapasitas sampai 
dengan 6.000 m3/tahun, sebagian besar memproduksi 
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Jika ada keraguan, masih bisa kah hasil hutan 
kayu pulih? Selalu ada harapan selama manusia masih 
punya hati nurani dan akal pikiran. Tentunya dengan 
komitmen semua pihak, bukan hanya instansi di bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan, tapi juga sinergi dengan 
Instansi perdagangan, perindustrian, POLRI, TNI, 
perhubungan serta unit manajemen itu sendiri. 
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4. Menguatkan kemampuan SDM dan Iptek berbasis 
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secara merata; dan 
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7. Menjadi bahan menentukan kebijakan dan strategi 
pengembangan usaha kehutanan yang 
berkesinambungan. 

 
Dari 17 tujuan SDGs, kontribusi Klaster Usaha 

Kehutanan diuraikan pada beberapa tujuan SDGs 
sebagai berikut: 
a. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, kontribusi Klaster 

Usaha Kehutanan utamanya ditunjukkan melalui 
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BPHP Wilayah IX Banjarbaru telah 

menyelenggarakan Sosialisasi Klasterisasi Usaha 
Kehutanan Berkelanjutan pada tanggal 2 Juni 2021 
secara virtual yang dihadiri oleh Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalsel, KPH, IUIPHHK (PBPHH), IUPHHK-HA 
dan HT (PBPH) serta Persetujuan Pengelolaan 
Perhutanan Sosial. Selanjutnya pada tanggal 9 
September 2021 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi 
Implementasi Klasterisasi Usaha Kehutanan 
Berkelanjutan secara virtual dengan narasumber berasal 
dari Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 
(KPHP), Direktorat Usaha Hutan Produksi (UHP), Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalsel, BPHP Wilayah IX dan Balai 
Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan 
Dipterokarpa. 

Berdasarkan paparan Kepala BPHP Wilayah IX, 
Safruddin, S.Hut, M.M. pada rapat koordinasi, strategi 
implementasi klasterisasi usaha kehutanan berkelanjutan 
di Provinsi Kalsel diawali dengan Sosialisasi kepada 
stakeholder terkait, kemudian pembentukan kelembagaan 
setiap klaster usaha kehutanan berkelanjutan berbasis 
KPH manajemen dan sistem klaster, peningkatan 
kapasitas pengelolaan hutan berbasis klaster usaha 
kehutanan berkelanjutan pada level KPH, selanjutnya 
implementasi pengelolaan hutan berbasisi klaster untuk 
memastikan keseimbangan pasokan dan permintaan 
serta pendukungnya, dan yang terakhir mengembangkan 
skema pendanaan multipihak. 
 
Harga Kayu 

Harga kayu yang tidak stabil juga menjadi salah 
satu penyebab merosotnya industri kayu. Kartodihardjo 
(2021) berpendapat bahwa tidak stabilnya harga kayu 
karena kita hanya mengandalkan permintaan lokal, tidak 
seperti beberapa Negara lain pesaingnya seperti Malaysia 
dan Vietnam, atau negara maju seperti Amerika, Finlandia 
dan Norwegia. Industri mereka diizinkan mengekspor 
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kayu bulat secara terbatas untuk menjaga harga kayu 
bulat di dalam negerinya tidak jatuh. Perhatian terhadap 
harga produk itu bagi usaha komersial sangat penting. 
Bagi usaha besar maupun hutan rakyat dan perhutanan 
sosial. Harga yang stabil dan tinggi akan menjadi 
semacam insentif bagi industri dan masyarakat menjaga 
hutan dan menanam pohon. Harga kayu yang rendah 
akan mendorong mereka mengonversi lahan menjadi 
penggunaan lain yang bukan hutan, karena lebih 
produktif secara nilai manfaat. 

BPHP Wilayah IX sampai saat ini tetap 
memantau harga kayu bulat dan kayu olahan di Provinsi 
Kalsel. Harga kayu bulat yang bervariasi berimbas pada 
harga kayu olahan di pasar. Ada industri yang menjual 
kayunya dengan harga yang sangat murah dan ada yang 
menjual dengan harga yang sangat mahal dan 
selebihnya hampir sama. Menurut Inayah (2016), faktor 
yang menyebabkan perbedaan harga jual ini, antara lain: 
tingkat pengolahan yang intensif, kemampuan membaca 
peluang dan kondisi pasar, serta banyaknya rekan kerja 
dan jangkauan pemasaran. 

Yunita, dkk (2020) berpendapat bahwa peran 
pemerintah dalam menetapkan harga standar kayu 
olahan sangat diperlukan. Harga standar ini akan 
menguntungkan bagi IUIPHHK yang ber-S-LK karena jika 
ada IUIPHHK yang menjual produk kayunya di bawah 
harga standar, besar kemungkinannya berasal dari kayu 
yang tidak jelas asal-usulnya, karena pada dasarnya 
tidak ada perusahaan yang mau rugi. Keuntungan ini 
akan lebih memberikan semangat kepada para 
pemegang IUIPHHK untuk memiliki S-LK, karena tidak 
dapat dipungkiri bahwa selama ini belum ada pengaruh 
yang berarti pada harga produk kayu olahan setelah 
IUIPHHK memiliki S-LK. 
 
Pemasaran 

Kondisi pasar dan jangkauan pasar sangat 
berpengaruh pada harga. Untuk membantu pemasaran 
hasil hutan, data Klasterisasi Usaha Kehutanan yang 
telah disusun oleh BPHP Wilayah IX terkoneksi dengan 
aplikasi berbasis web, E-Service, yang dimiliki oleh Dinas 
Kehutanan Provinsi. Aplikasi ini memudahkan masyarakat 
mengetahui pembangunan kehutanan di Kalsel berupa: 
produk kayu, HHBK, destinasi wisata atau jasa 
lingkungan. Siapa pun bisa mengakses aplikasi ini dan 
melakukan transaksi antara produsen dan konsumen. 
 
Kegiatan Lain Pendukung SDGs 

Mulai tahun 2021, kegiatan BPHP Wilayah IX 
mulai seiring dengan Klasterisasi Usaha Kehutanan 

Berkelanjutan yang telah disusun. Kegiatan- kegiatan 
tersebut antara lain: 
1. Pemantauan dan evaluasi Sistem Informasi 

PHPL (SIPUHH, SIPNBP, SIHHBK, SEHATI, E-
MONEV) 

2. Bantuan sarana pengendalian kebakaran hutan 
dan lahan pada KPH 

3. Fasilitasi patroli gabungan pencegahan karhutla 
4. Bimbingan teknis Agroforestry 
5. Monitoring dan evaluasi peredaran hasil hutan 

pada unit manajemen 
6. Monitoring dan evaluasi pengendalian kinerja 

tenaga teknis Pemanfaatan Hutan 
7. Forum Group Discussion Sinkronisasi Data 

SIPUHH bagi unit manajemen 
8. Worshop peningkatan multi usaha 
9. Monitoring dan evaluasi pengembangan 

pemanfaatan HHBK, jasling dan multi usaha 
10. Pendampingan perencanaan dan pengembangan 

pemanfaatan HHBK dan jasling 
11. Bimbingan teknis budidaya dan pemasaran madu 
12. Bimbingan teknis perizinan pemasaran produk 

HHBK 
13. Evaluasi Kinerja industri hasil hutan 
14. Forum Group Discussion Sinkronisasi dan fasilitasi 

pengajuan sertifikasi Legalitas Kayu secara 
berkelompok bagi pemegang IUIPHHK 

15. Penyusunan sistem informasi kinerja BPHP 
Wilayah IX (SI-KAI9), yang berfungsi untuk 
memonitor, mengevaluasi, membina pelaporan unit 
manajemen. 

 
KESIMPULAN 

Industri kayu merupakan potret pembangunan 
kehutanan. Memulihkannya perlu perbaikan kebijakan 
dan peraturan berdasarkan fakta di lapangan. Indikator 
kebijakan yang baik menurut Kartodihardjo (2021), jika ia 
mampu menurunkan biaya dan pada waktu yang sama, 
mampu meningkatkan harganya. 

Adanya Klasterisasi Usaha Kehutanan, 
monitoring harga pasar, sistem informasi pemasaran 
berbasis web (E-service) akan membantu percepatan 
dalam mewujudkan SDGs, dalam hal ini difokuskan pada 
goal ke delapan. 

Perlu sinergi berbagai pihak untuk 
mewujudkannya, karena terkait dengan berbagai instansi. 
Komitmen dan kesungguhan akan mewujudkan hal-hal 
yang sulit menjadi lebih mudah dicapai. 
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KAJIAN POTENSI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN SEBARAN TITIK PANAS 
PADA AREAL KERJA IUPHHK-HA/HTI DI WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA DAN 

KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA TAHUN 2016 S.D 2020 
 
 

Dedy Setiawan 
 

 
ABSTRAK 
Kebakaran hutan dan lahan menjadi isu internasional 
yang mendapatkan perhatian dari banyak pihak, sebab 
kebakaran hutan dan lahan berdampak secara langsung 
terhadap bumi serta kehidupannya. Seiring dengan 
perkembangan teknologi yang semakin maju, BPHP 
Wilayah VIII Pontianak merasa perlu mengikuti 
perkembangan teknologi dan mengembangkan sistem 
pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan 
pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terutama pada 
areal kerja IUPHHK-HA/HTI di wilayah Kabupaten Kubu 
Raya dan Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang saat 
ini banyak terdampak kebakaran hutan dan lahan. Hasil 
pemantauan titik panas yang dilakukan pada areal kerja 
IUPHHK-HA/HTI di wilayah Kabupaten Kubu Raya dan 
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2016 
sampai dengan 2020 diperoleh data jumlah keseluruhan 
titik panas yaitu 1132 titik. 
Kata Kunci : Kebakaran hutan dan lahan, teknologi, titik 
panas,IUPHHK-HA/HTI 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Deforestasi atau penurunan luasan kawasan 
hutan yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu 
permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan 
yang serius. Hal ini karena hutan sendiri memiliki peranan 
penting dalam kehidupan yang dapat digunakan sebagai 
modal dalam rangka meningkatkan kegiatan 
pembangunan di segala bidang baik sosial, ekonomi, 
budaya dan lingkungan. Berbagai manfaat yang dapat 
dirasakan secara langsung adalah ketersediaan air yang 
tercukupi serta udara segar berupa oksigen yang tersedia. 
Selain itu keberadaan hutan dapat berfungsi sebagai 
penahan longsor, meningkatkan perekonomian yakni dari 
hasil kayu maupun non kayu, serta dapat mencegah 
perubahan iklim yang berdampak terhadap kehidupan. 

Perubahan Iklim atau Climate change menjadi 
isu internasional yang mendapatkan perhatian dari 
banyak pihak, sebab perubahan iklim berdampak secara 
langsung terhadap bumi serta kehidupannya. Dampak 
yang dirasakan antara lain adalah terjadi peningkatan 
suhu udara pada permukaan bumi akibat emisi atau 
pelepasan gas rumah kaca. Kondisi tersebut semakin 
hari semakin mengancam kehidupan yang ada di muka 
bumi. 

Sebagai negara yang memiliki laut yang luas 
dan terdapat banyak pulau didalamnya, Indonesia 
menjadi salah satu negara yang rentan terhadap dampak 
dari perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan 
bencana alam antara lain kebakaran hutan dan lahan, 
abrasi air laut, banjir, tanah longsor, musim kemarau 
panjang, badai, dan gelombang tinggi. Kebakaran hutan 
yang saat ini telah ditetapkan menjadi bencana alam 
nasional memiliki dampak yang cukup serius terhadap 
kehidupan manusia yaitu kesehatan, pertumbuhan 
ekonomi dan pertanian, serta dapat merusak 
pembangunan. 

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan No. P.32 Tahun 2016 tentang 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 
mendefinisikan Kebakaran Hutan dan Lahan yang 
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TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penelitian ini adalah 
A. Mengkaji titik panas yang berada pada areal kerja 

IUPHHK-HA/HTI di Kabupaten Kubu Raya dan 
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. 

B. Mengkaji potensi terjadinya kebakaran hutan dan 
lahan pada areal kerja IUPHHK- HA/HTI di 
Kabupaten Kubu Raya dan Ketapang Provinsi 
Kalimantan Barat. 
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MANFAAT PENELITIAN 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan dasar di dalam upaya pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan pada setiap unit manajemen 
usaha pemanfaatan hasil hutan. 
 
RUANG LINGKUP 
Ruang lingkup penelitian ini adalah : 
1. Pemantauan titik panas dilakukan pada areal kerja 

IUPHHK-HA/HTI di Kabupaten Kubu Raya dan 
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Titik panas yang diamati minimal memiliki tingkat 
kepercayaan 80%. 

 
 
 
 

METODOLOGI 
Waktu dan Lokasi 

Analisa potensi kebakaran hutan dan lahan 
berdasarkan sebaran titik panas dilaksanakan pada areal 
kerja IUPHHK-HA/HTI di Kabupaten Kubu Raya dan 
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan waktu 
pemantauan titik panas pada tahun 2006 sampai dengan 
2020. Pemantauan titik panas dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa pada waktu tersebut sering terjadi 
kebakaran hutan dan lahan. 
 
Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan selama 
kegiatan penelitian tentang kajian potensi kebakaran 
hutan dan lahan berdasarkan sebaran titik panas pada 
areal kerja IUPHHK-HA/HTI di Kabupaten Kubu Raya dan 
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada tabel

 
 

Tabel 1. Alat dan bahan penelitian 
Alat dan Bahan Keterangan 
Laptop Untuk melakukan pemantauan dan mengolah data 
Peta indikatif IUPHHK-HTI Untuk mengetahui lokasi titik panas  pada Unit manajemen 
Peta indikatif IUPHHK-HA Untuk mengetahui lokasi titik panas  pada Unit manajemen 
Satelit TERRA/AQUA, NPP, 
NOAA, Landsat 8 

Untuk mengetahui rekam titik panas/hotspot pada tahun 2016 s.d 2020 

 
 
JENIS DATA 

Data yang dikumpulkan selama penelitian 
adalah data primer yang terdiri dari titik koordinat titik 
panas, lokasi terjadinya titik panas, jumlah titik 
berdasarkan satelit, nama unit manajemen yang 
terdampak titik panas, jumlah titik panas berulang 
sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh 
melalui studi literatur, dengan mengumpulkan pustaka 
dari berbagai sumber. 
 
TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
1. Pengambilan data menggunakan sistem 

pemantauan titik panas 
Pemantauan titik panas dilakukan pada tahun 2016 
s.d 2020 dengan menggunakan satelit dari sistem 
pemantauan titik panas pada modis-
catalog.lapan.go.id dan sipongi.menlhk.go.id yaitu 
Terra/Aqua, NPP, NOAA dan Landsat 8. 

2. Pengolahan data menggunakan GIS 
Data yang diperoleh dari sistem pemantauan 
tersebut kemudian diolah menggunakan GIS yang 
di overlay dengan menggunakan peta indikatif 
IUPHHK- HA/HTI, Peta Kawasan Hutan dan 
Perairan Provinsi Kalimantan Barat dan RBI 
Kalimantan Barat. 

 
ANALISIS DATA 
1. Data Primer 

 Data yang telah tercatat dari hasil pemantauan 
titik panas/hotspot pada wilayah Provinsi 
Kalimantan Barat melalui sistem pemantauan 
titik panas sipongi.menlhk.go.id dan modis-
catalog LAPAN berupa Koordinat, Desa, 
Kecamatan, dan Kabupaten pada tahun 2016 
s.d 2020 diinput dan diolah ke dalam MS. 
Excel. 

 Data dari MS. Excel yang telah diolah diinput ke 
dalam aplikasi GIS kemudian dioverlay dengan 
Peta Indikatif IUPHHK-HTI/RE Provinsi 

Kalimantan Barat. 
 Hasil overlay terhadap Peta Indikatif IUPHHK-

HTI/RE Provinsi Kalimantan Barat dilakukan 
Analisa keberadaan titik panas/hotspot. 

 Setelah diketahui lokasi hotspot memasuki 
area IUPHHK-HA/HTI di Kabupaten Kubu 
Raya dan Ketapang Provinsi Kalimantan 
Barat, dilakukan pencatatan. 

 Data hasil pencatatan setiap tahun dianalisa 
dengan cara melihat frekuensi munculnya titik 
panas disuatu lokasi, dimana frekuensi 
ulangan titik panas tersebut dijadikan sebagai 
data potensi terjadinya kebakaran hutan dan 
lahan. 

2. Data Sekunder 
 Data berisi jumlah dan lokasi IUPHHK-HA/HTI 

di Kabupaten Kubu Raya dan Ketapang. 
 
BATASAN PENELITIAN 

Kajian potensi kebakaran hutan dan lahan 
berdasarkan sebaran titik panas pada areal kerja 
IUPHHK-HA/HTI di Kabupaten Kubu Raya dan Ketapang 
provinsi kalimantan barat hanya bisa menggambarkan 
potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan 
berdasarkan sebaran titik panas/hotspot. Penelitian ini 
belum bisa menggambarkan jumlah dan luasan 
kebakaran hutan dan lahan di IUPHHK-HA/HTI di 
Kabupaten Kubu Raya dan Ketapang Provinsi 
Kalimantan Barat. Perlu adanya penelitian lebih lanjut 
mengenai identifikasi kebakaran hutan dan lahan di 
IUPHHK- HA/HTI di Kabupaten Kubu Raya dan Ketapang 
Provinsi Kalimantan Barat dengan menjadikan data 
penelitian ini sebagai dasar, sehingga dapat diketahui 
potensi- potensi wilayah rawan kebakaran hutan dan 
lahan di Provinsi Kalimantan Barat. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kondisi Umum Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap seluruh IUPHHK-
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Kalimantan Barat. Perlu adanya penelitian lebih lanjut 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kondisi Umum Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap seluruh IUPHHK-

HA/HTI di Kabupaten Kubu Raya dan Ketapang Provinsi 
Kalimantan Barat dengan data IUPHHK-HA di Kabupaten 
Kubu Raya sebanyak 2 unit manajemen dan IUPHHK-HA 
di Kabupaten Ketapang sebanyak 8 unit manajemen , 
IUPHHK-HA/HTI di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 7 
Unit Manajemen dan IUPHHK-HA di Kabupaten 
Ketapang sebanyak 13 Unit Manajemen yang disajikan 
dalam tabel 2. 

 
Tabel 2. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan di Kabupaten 
Kubu Raya dan Ketapang 

Jenis Izin Kabupaten Jumlah 
IUPHHK-HA Kubu Raya 2 
 Ketapang 8 
IUPHHK-HTI Kubu Raya 7 
 Ketapang 13 

Hasil Pemantauan Titik Panas di Kabupaten Kubu 
Raya dan Kabupaten Ketapang 
Kabupaten Kubu Raya 

Hasil pemantauan titik panas melalui sistem 
pemantauan modis- catalog.lapan.go.id yang diambil 
berdasarkan Kecamatan dengan rentang waktu selama 5 
tahun pada tahun 2016 s.d 2020 di wilayah Kabupaten 
Kubu Raya diperoleh data sejumlah 1189 titik yang 
disajikan pada Tabel 3. 

 
 

 
 
 

 
Tabel 3. Data sebaran titik panas per-Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya 

Tahun 
Kecamatan    

 2016 2017 2018 2019 2020 

Terentang 2 1 21 70 1 

Teluk Pakedai 7 0 5 12 2 

Sungai Kakap 3 12 52 31 2 

Sungai Raya 14 12 175 103 4 

Kubu 9 0 34 72 2 

Batu Ampar 6 3 43 225 0 

Kuala Mandor B 2 0 11 11 0 

Rasau Jaya 7 2 203 8 0 

Sungai Ambawang 1 0 10 11 0 

 
 

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas 
diketahui bahwa Kabupaten Kubu Raya memiliki sebaran 
titik panas setiap Kecamatan selama kurun waktu 5 tahun 
terakhir diperoleh data bahwa Kecamatan yang memiliki 
titik panas terbesar adalah Kecamatan Sungai Raya 

dengan titik panas sejumlah 308 titik, Kecamatan Batu 
Ampar sejumlah 277 titik, Kecamatan Rasau Jaya 
sejumlah 220 titik, serta Kecamatan yang memiliki jumlah 
titik panas terkecil adalah Kecamatan Sungai Ambawang 
yang memiliki titik panas sejumlah 22 titik. 

 
Gambar 1. Jumlah titik panas per-Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya 
 

Berdasarkan jumlah titik panas, Kecamatan 
Sungai Raya, Batu Ampar, dan Rasau Jaya merupakan 
daerah rawan yang berpotensi untuk terjadi Kebakaran 

hutan dan lahan. Adanya kegiatan pembukaan lahan 
secara berpindah-pindah di sejumlah wilayah di 
Kalimantan menjadi salah satu faktor terjadinya kebakaran 
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hutan dan lahan. Menurut Saharjo (1999) dalam 
Adinugroho et al (2004) menyatakan bahwa baik di areal 
HTI, hutan alam dan perladangan berpindah dapat 
dikatakan bahwa 99% penyebab kebakaran hutan di 
Indonesia adalah berasal dari ulah manusia, sengaja 
dibakar atau karena api lompat yang terjadi akibat 
kelalaian pada saat penyiapan lahan. Bahan bakar dan 
api merupakan faktor penting untuk mempersiapkan 
lahan pertanian dan perkebunan Pembakaran selain 
dianggap mudah dan murah juga menghasilkan bahan 

mineral yang siap diserap oleh tumbuhan. 
 

Kabupaten Ketapang 
Hasil pemantauan titik panas melalui sistem 

pemantauan modis- catalog.lapan.go.id yang diambil 
berdasarkan Kecamatan dengan rentang waktu selama 5 
tahun pada tahun 2016 s.d 2020 di wilayah Kabupaten 
Ketapang diperoleh data sejumlah 5710 titik yang 
disajikan pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Data sebaran titik panas per-Kecamatan di Kabupaten Ketapang 
 

Kecamatan Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

Air Upas 2 0 2 21 3 

Hulu Sungai 51 17 54 273 11 

Matan Hilir Selatan 6 3 63 1168 6 

Simpang dua 13 10 8 50 3 

Sungai Laur 31 8 22 111 19 

Sungai Melayu Rayak 0 1 4 14 3 

Tumbang Titi 28 3 9 19 5 

Kendawangan 6 12 82 1003 13 

Manis Mata 3 5 22 213 1 

Marau 6 5 3 30 3 

Nanga Tayap 12 12 16 199 3 

Riam 0 7 0 22 1 

Sandai 14 11 5 25 4 

Simpang Hulu 39 27 41 174 17 

Benua Kayong 2 0 38 54 0 

Jelai Hulu 31 7 5 0 0 

Matan Hilir Utara 2 0 10 650 0 

Muara Pawan 1 1 23 740 0 

Pemahan 0 1 2 22 0 

Singkup 0 0 0 44 0 

 
 

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas, 
Kabupaten Ketapang memiliki sebaran titik panas setiap 
Kecamatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir yang 
menunjukkan bahwa Kecamatan yang memiliki titik panas 
terbesar adalah Kecamatan Matan Hilir Selatan dengan 
titik panas sejumlah 1246 titik, Kecamatan 
Kendawangan sejumlah 1116 titik, serta Kecamatan 
yang memiliki jumlah titik panas terkecil adalah 
Kecamatan Sungai Melayu Rayak yang memiliki titik 
panas sejumlah 22 titik 
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Gambar 2. Jumlah titik panas per-Kecamatan di 
Kabupaten Ketapang 
 

Jumlah titik panas, Kecamatan Matan Hilir 
Selatan dan Kecamatan Kendawangan cukup banyak 
sehingga berpotensi untuk menjadi daerah rawan 
Kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan informasi 
petugas Manggala Agni setempat, daerah-daerah 
tersebut sering digunakan oleh masyarakat sekitar untuk 
kegiatan perladangan berpindah sehingga sering terjadi 
kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rasyid (2014) 
faktor sosial budaya masyarakat memiliki andil dalam 
terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain adalah 
kebiasaan masyarakat menggunakan api untuk kegiatan 
pembukaan lahan karena biaya yang dikeluarkan cukup 
murah, adanya kekecewaan dengan system 
pengelolaan hutan, pembalakan liar atau illegal logging, 
kebutuhan akan hijauan makanan ternak, serta 
perambahan hutan. 
 
HASIL PEMANTAUAN TITIK PANAS/HOTSPOT 
PADA IUPHHK-HA/HTI 
Kabupaten Kubu Raya 

Hasil pemantauan titik panas melalui sistem 
pemantauan modis- catalog.lapan.go.id yang diambil 
berdasarkan lokasi pada areal kerja IUPHHK-HA/HTI 
dengan rentang waktu selama 5 tahun pada tahun 2016 
s.d 2020 di wilayah Kabupaten Kubu Raya disajikan 

pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Data jumlah titik panas/hotspot pada 

IUPHHK-HA/HTI 
 

Pemantauan titik panas terhadap IUPHHK-
HA/HTI di Kabupaten Kubu Raya dilakukan dengan 
menggunakan satelit yaitu TERRA/AQUA, NPP, NOAA 
diperoleh hasil bahwa jumlah keseluruhan titik panas 
pada wilayah tersebut yaitu 10 titik yang tersebar pada 
IUPHHK-HA sebanyak 2 titik dan IUPHHK-HTI sebanyak 
8 titik. Jika dibandingkan dengan data sebaran titik 
panas secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Kubu 
Raya diketahui bahwa sebaran titik panas yang terdapat 
dalam areal kerja IUPHHK-HA/HTI sebesar 0,84 % yang 
mana ini berarti sebagian besar titik panas berada pada 
areal non izin usaha pemanfaatan hutan. 

Secara umum, karakteristik biofisik lingkungan 
yang mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan adalah 
tutupan lahan, curah hujan, ketinggian, kemiringan 
lahan, jaringan sungai dan aksesibilitas jalan (Geist dan 
Lambin, 2002) dalam Yusuf dkk (2019). Berdasarkan 
Analisa frekuensi titik panas dalam kurun waktu 5 tahun 
terakhir pada tahun 2016 s.d 2020 pada areal kerja 
IUPHHK-HA/HTI di wilayah Kabupaten Ketapang dapat 
diindikasikan bahwa daerah tersebut dapat berpotensi 
terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat 
kerawanan yang tinggi. Frekuensi titik panas pada areal 
kerja IUPHHK-HA/HTI di wilayah Kabupaten Ketapang 
disajikan pada tabel 5. 

 
 
Tabel 5. Frekuensi titik panas per-Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya 
 

Izin Usaha Unit Manajemen 2016 2017 2018 2019 2020 Skor 

IUPHHK-HA PT. Kandelia Alam 1 0 0 1 0 2 

 
IUPHHK-HTI 

PT. Mayangkara Tanaman Industri  
0 

 
0 

 
1 

 
5 

 
0 

 
2 

IUPHHK-HTI PT. Manggala Rambu Utama 0 0 2 0 0 1 

IUPHHK-HTI PT. Daya Tani Kalbar 0 0 0 1 0 1 

IUPHHK-HTI PT. Sinar Kalbar Raya 0 0 0 2 0 1 

IUPHHK-HA PT. Bina Ovivipari Semesta 0 0 0 0 0 0 

IUPHHK-HTI PT. Wana Subur Lestari 0 0 0 0 0 0 

IUPHHK-HTI PT. Kalimantan Subur Permai 0 0 0 1 0 1 

IUPHHK-HTI PT. Bina Silva Nusa 0 0 0 0 0 0 

Keterangan Skor : 0-1 : Rendah, 2-3 : Sedang, 4-5: Tinggi 
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Data diatas menunjukkan bahwa Unit 
Manajemen IUPHHK-HA dan IUPHHK- HTI di Kabupaten 
Kubu Raya memiliki potensi terjadi kebakaran hutan dan 
lahan dengan tingkat kerawanan rendah hingga sedang. 
IUPHHK-HA yang memiliki tingkat kerawanan sedang 
antara lain PT. Kandelia Alam, sedangkan IUPHHK-HTI 
yang memiliki tingkat kerawanan sedang adalah PT. 
Mayangkara Tanaman Industri 

Rendahnya potensi kebakaran hutan dan lahan 
pada areal Unit Manajemen Izin Usaha Pemanfaatan 
Hutan dapat disebabkan beberapa faktor antara lain 
adalah system pengelolaan hutan dan pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan yang baik, berkurangnya 
aktivitas masyarakat dalam kegiatan perladangan, tidak 
adanya aktivitas perambahan hutan di wilayah tersebut. 
 
Kabupaten Ketapang 

Hasil pemantauan titik panas melalui sistem 
pemantauan modis- catalog.lapan.go.id yang diambil 
berdasarkan lokasi pada areal kerja IUPHHK-HA/HTI 
dengan rentang waktu selama 5 tahun pada tahun 2016 
s.d 2020 di wilayah Kabupaten Ketapang disajikan pada 
Gambar 4. 
 

 
Gambar 4. Data jumlah titik panas/hotspot pada 

IUPHHK-HA/HTI 
 

Pemantauan titik panas terhadap IUPHHK-
HA/HTI di Kabupaten Ketapang dilakukan dengan 
menggunakan satelit yaitu TERRA/AQUA, NPP, NOAA 
diperoleh hasil bahwa jumlah keseluruhan titik panas pada 
wilayah tersebut yaitu 1122 titik yang tersebar pada 
IUPHHK-HA sebanyak 430 titik dan IUPHHK-HTI 
sebanyak 692 titik. Jika dibandingkan dengan data 
sebaran titik panas secara keseluruhan di wilayah 
Kabupaten Ketapang diketahui bahwa sebaran titik panas 
yang terdapat dalam areal kerja IUPHHK-HA/HTI sebesar 
19,65% yang mana ini berarti sebagian besar titik panas 
berada pada areal non izin usaha pemanfaatan hutan. 

Frekuensi seringnya terdapat titik panas selang 
5 tahun terakhir pada tahun 2016 s.d 2020 pada areal 
kerja IUPHHK-HA/HTI di wilayah Kabupaten Ketapang 
dapat diindikasikan bahwa daerah tersebut dapat 
berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan 
tingkat kerawanan yang tinggi. Frekuensi titik panas pada 
areal kerja IUPHHK-HA/HTI di wilayah Kabupaten 
Ketapang disajikan pada tabel 6. 
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Data diatas menunjukkan bahwa Unit 
Manajemen IUPHHK-HA dan IUPHHK- HTI di Kabupaten 
Kubu Raya memiliki potensi terjadi kebakaran hutan dan 
lahan dengan tingkat kerawanan rendah hingga sedang. 
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kebakaran hutan dan lahan yang baik, berkurangnya 
aktivitas masyarakat dalam kegiatan perladangan, tidak 
adanya aktivitas perambahan hutan di wilayah tersebut. 
 
Kabupaten Ketapang 

Hasil pemantauan titik panas melalui sistem 
pemantauan modis- catalog.lapan.go.id yang diambil 
berdasarkan lokasi pada areal kerja IUPHHK-HA/HTI 
dengan rentang waktu selama 5 tahun pada tahun 2016 
s.d 2020 di wilayah Kabupaten Ketapang disajikan pada 
Gambar 4. 
 

 
Gambar 4. Data jumlah titik panas/hotspot pada 

IUPHHK-HA/HTI 
 

Pemantauan titik panas terhadap IUPHHK-
HA/HTI di Kabupaten Ketapang dilakukan dengan 
menggunakan satelit yaitu TERRA/AQUA, NPP, NOAA 
diperoleh hasil bahwa jumlah keseluruhan titik panas pada 
wilayah tersebut yaitu 1122 titik yang tersebar pada 
IUPHHK-HA sebanyak 430 titik dan IUPHHK-HTI 
sebanyak 692 titik. Jika dibandingkan dengan data 
sebaran titik panas secara keseluruhan di wilayah 
Kabupaten Ketapang diketahui bahwa sebaran titik panas 
yang terdapat dalam areal kerja IUPHHK-HA/HTI sebesar 
19,65% yang mana ini berarti sebagian besar titik panas 
berada pada areal non izin usaha pemanfaatan hutan. 

Frekuensi seringnya terdapat titik panas selang 
5 tahun terakhir pada tahun 2016 s.d 2020 pada areal 
kerja IUPHHK-HA/HTI di wilayah Kabupaten Ketapang 
dapat diindikasikan bahwa daerah tersebut dapat 
berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan 
tingkat kerawanan yang tinggi. Frekuensi titik panas pada 
areal kerja IUPHHK-HA/HTI di wilayah Kabupaten 
Ketapang disajikan pada tabel 6. 

 

Tabel 6. Frekuensi titik panas per-Kecamatan di Kabupaten Ketapang 
 

Ijin Usaha Unit Manajemen 2016 2017 2018 2019 2020 Frekuensi 

IUPHHK-HA PT. Agra Primera Plantation 14 6 1 7 0 4 

IUPHHK-HTI PT. Asia Tani Persada 2 0 3 15 2 4 

IUPHHK-HTI PT. Buana Megatama Jaya 0 3 9 119 0 3 

IUPHHK-HA PT. Duadja Corporation 23 4 14 98 1 5 

IUPHHK-HTI PT. Hutan Ketapang Industri 5 1 7 54 0 4 

IUPHHK-HA PT. Karunia Hutan Lestari 3 2 9 32 1 5 

IUPHHK-HTI PT. Mahkota Rimba Utama 12 1 9 48 6 5 

IUPHHK-HTI PT. Mayangkara Tanaman Industri 1 5 17 21 0 4 

IUPHHK-HTI PT. Mayawana Persada 25 15 21 58 3 5 

IUPHHK-HA PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa 0 1 3 147 0 3 

IUPHHK-HTI PT. Nusantara Kalimantan Lestari 1 0 0 10 1 3 

IUPHHK-HTI PT. Prima Bumi Sentosa 19 13 27 37 7 5 

IUPHHK-HA PT. Sewaka Lahan Sentosa 1 0 0 1 0 2 

IUPHHK-HA PT. Suka Jaya Makmur 7 1 8 3 0 4 

IUPHHK-HTI PT. Wana Hijau Pesaguan 9 7 9 24 1 5 

IUPHHK-HA PT. Wana Mukti Lestari 5 1 5 17 2 5 

IUPHHK-HTI PT. Wana Subur Persada 2 2 5 13 2 5 

IUPHHK-HTI PT. Wanakerta Eka Lestari 24 2 4 28 0 4 

IUPHHK-HA PT. Boma Resources 0 0 3 4 0 2 
 
Keterangan Skor : 0-1 : Rendah, 2-3 : Sedang, 4-5: Tinggi 
 

Data diatas menunjukkan bahwa Unit 
Manajemen IUPHHK-HA yang memiliki tingkat 
kerawanan tinggi yang berpotensi terjadi kebakaran 
hutan dan lahan di areal kerjanya dengan nilai skoring 4-
5 adalah PT. Duadja Corporation, PT. Karunia Hutan 
Lestari, PT. Agra Primera Plantation, PT. Suka Jaya 
Makmur, PT. Wanakerta Eka Lestari dan PT. Wana Mukti 
Lestari. Sedangkan Unit Manajemen IUPHHK-HTI yang 
memiliki tingkat kerawanan tinggi yang berpotensi terjadi 
kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya dengan nilai 
skoring 5 adalah PT. Mahkota Rimba Utama, PT. 
Mayawana Persada, PT. Prima Bumi Sentosa, PT. Wana 
Hijau Pesaguan, PT. Asia Tani Persada, PT. Hutan 
Ketapang Industri, PT. Mayangkara Tanaman Industri, 
PT. Wanakerta Eka Lestari dan PT. Wana Subur 
Persada. 
 
KESIMPULAN 
Kesimpulan dari hasil kajian ini antara lain : 
1. Jumlah titik panas pada Ketapang sebanyak 5710 

titik lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah titik 
panas di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 1189 titik 
selama kurun waktu 5 tahun; 

2. Jumlah titik panas pada areal kerja IUPHHK-HA/HTI 
di Kabupaten Ketapang sebanyak 1122 titik lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan jumlah titik panas di 

Kabupaten Kubu Raya sebanyak 10 titik selama 
kurun waktu 5 tahun ; 

3. Berdasarkan Analisa menggunakan skoring 
terhadap frekuensi munculnya titik panas dalam 
suatu lokasi selama 5 tahun diperoleh data bahwa 
Unit Manajemen IUPHHK-HA PT. Duadja 
Corporation, PT. Karunia Hutan Lestari, PT. Agra 
Primera Plantation, PT. Suka Jaya Makmur, PT. 
Wanakerta Eka Lestari dan PT. Wana Mukti Lestari, 
serta IUPHHK-HTI PT. Mahkota Rimba Utama, PT. 
Mayawana Persada, PT. Prima Bumi Sentosa, PT. 
Wana Hijau Pesaguan, PT. Asia Tani Persada, PT. 
Hutan Ketapang Industri, PT. Mayangkara 
Tanaman Industri, PT. Wanakerta Eka Lestari dan 
PT. Wana Subur Persada diindikasikan berpotensi 
terjadinya kebakaran hutan dan lahan di tahun 
berikutnya. 

 
SARAN 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan 
penilitian yang telah dilakukan adalah perlu adanya 
penelitian lebih lanjut dengan menggunakan anailisis citra 
landsat terhadap area-area yang berpotensi terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan tersebut sebagai langkah 
untuk melakukan Tindakan pengendalian kebakaran 
hutan dan  lahan. 
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LANGKAH MENUJU PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN  
DI KAWASAN OI KAMPASI, BKPH TAMBORA 

 
 

Susila Oktapiyani 
 

 
Pengelolaan hutan bersama masyarakat 

merupakan salah satu cara mencapai pengelolaan hutan 
berkelanjutan. Dibanyak tempat, pengelolaan hutan 
bersama masyarakat menunjukkan hasil positif. Namun 
setiap tempat memiliki keunikannya sendiri. Salah satu 
pengelolaan hutan bersama masyarakat yang dianggap 
berhasil adalah pengelolaan agroforestri antara BKPH 
Tambora dan KTH Oi Kampasi, Desa 
Sukadamai/Kampasimeci, Kecamatan Manggalewa, 
Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Indikator keberhasilan yang ditunjukkan adalah perbaikan 
tutupan lahan dan peningkatan pendapatan masyarakat. 
Sangat diharapkan keberhasilan ini dapat direplikasi ke 
wilayah lain. Oleh karena itu, tulisan ini mengungkapkan 
langkah-langkah yang dilakukan BKPH Tambora dan 
faktor yang mendorong pencapaian keberhasilan 
pengelolaan hutan di kawasan Oi Kampasi. 

 
POLA PERAMBAHAN HUTAN 

Wilayah BKPH Tambora seluas ±62.602,01ha 
terbagi ke dalam wilayah hutan yang telah dibebani izin 
seluas ±52.685,11ha dan  wilayah hutan yang belum 
berizin seluas ±9.916,90ha. Seluruh wilayah hutan yang 
belum berizin di BKPH Tambora merupakan Hutan 
Lindung (HL), yang terbagi dalam Blok HL-Pemanfaatan 
seluas ±1.253,48ha dan Blok HL-Inti seluas ±8.663,42ha 
(KPHP Tambora, 2014). Masalah utama pada hutan 
lindung ini adalah bukaan hutan yang makin meluas. Laju 
bukaan hutan dari tahun 2018 hingga tahun 2019 
mencapai 23,89%. Luas bukaan hutan tahun 2018 adalah 
12.646ha dan menjadi 15.515ha di tahun 2019. 
Penyebab utamanya adalah perambahan yang dilakukan 
oleh masyarakat untuk kegiatan perladangan jagung. 

Perluasan perambahan disebabkan oleh 
pendapatan dari perladangan jagung yang makin 
berkurang. Periode tanam jagung dilakukan satu kali 
dalam setahun pada musim hujan antara bulan 
November hingga Februari, dan lahan ditinggalkan 
terbengkalai saat musim kemarau. Produksi jagung rata-
rata adalah 8ton/ha. Biaya produksi jagung rata-rata 
Rp10juta/ha dan harga panen jagung Rp3000/ha, maka 
petani mendapatkan keuntungan bersih Rp14juta/ha. 
Dengan rata-rata luas perambahan setiap kepala 
keluarga adalah ±2ha, maka pendapatan petani selama 
setahun dari produk jagung adalah Rp28juta/tahun atau 
±Rp2,3juta/bulan. Petani tidak dapat merasakan 
keuntungan ini secara terus-menerus, karena 
produktivitas lahan menurun setelah 3 tahun. Produksi 
berkurang menjadi 6ton/ha. Dengan biaya produksi dan 
harga jual yang tetap, maka penghasilan petani menjadi 
Rp16juta/tahun atau ±Rp1,3juta/bulan. Oleh karena itu, 
mereka memperluas areal perambahannya untuk 
mendapatkan keuntungan yang lebih sesuai. 

Pada awalnya perambahan dilakukan oleh 
masyarakat desa sekitar Kawasan Hutan Tambora, 
namun berkembang hingga ke masyarakat luar desa. 
Masyarakat sekitar hutan yang telah melakukan 
perambahan berada pada tekanan ekonomi, lalu menjual 
lahannya dan melakukan perambahan hutan kembali 
agar memiliki lahan garapan. Penjualan lahan garapan 
dilakukan kepada masyarakat desa atau luar desa. 

Meskipun pendapatan dari perladangan jagung 
menurun, masyarakat yang belum melakukan 
perladangan jagung tetap tergiur untuk melakukannya 
karena  keuntungan dan kemudahan yang diperoleh. 
Perilaku ini di dukung oleh kebijakan Pemerintah 
Kabupaten Dompu. Pertanian menjadi penyumbang 
PDRB terbesar di Kabupaten Dompu dengan persentase 
39,33%. Tanaman Pangan menjadi penyumbang PDRB 
terbesar pada angka Rp1,4Juta dengan jagung sebagai 
komoditas terbesar. Luas lahan pertanian di Kabupaten 
Dompu  tahun 2018 seluas 21.248ha, sedangkan data 
statistik 2020 menunjukkan bahwa luas panen jagung 
tahun 2018 seluas 29.547ha (BPS Kabupaten Dompu , 
2018). Bahkan Bupati Kabupaten Dompu menyampaikan 
dalam acara Rembug Jagung Nasional 2017, 20 
September 2017, bahwa luas panen jagung tahun 2017 
adalah 81.169ha (Basith, 2017). Jika luas lahan pertanian 
seluas 21.248ha mampu ditanami jagung sebanyak 2 
kali, maka tetap saja ada gap antara luas panen dan luas 
lahan pertanian. Gap ini lah yang menunjukkan bahwa 
hasil panen berasal dari perambahan hutan. 

Hasil analisis DPSIR (EEA, 1999) menunjukkan 
bahwa perambahan hutan didorong oleh adanya 
kebutuhan lahan garapan untuk menopang 
perekonomian. Kondisi ini diperparah dengan adanya 
kebijakan pertanian jagung yang tidak memperhatikan 
ketersediaan lahan pertanian. Perilaku masyarakat dalam 
memperlakukan hutan dipengaruhi motivasi individu atau 
kelompok (Kartodihardjo, 2017). Kondisi ekonomi 
masyarakat, ketersediaan lahan yang terbatas, dan 
pengangguran merupakan penyebab utama terjadinya 
perambahan (Iftekhar & Hoque, 2005; Subarna, 2011). 
Menurut Andri yang dikutip oleh Subarna (2011) belum 
sinkronnya program antar sektor kehutanan dan 
pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yang 
ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di 
sekitar hutan lindung menyebabkan perambahan hutan.  

Perladangan monokultur jagung saat musim hujan 
meninggalkan lahan terbuka dimusim kemarau. Tak ada 
lagi vegetasi di atasnya, terlebih pohon sebagai 
komponen hutan. Perladangan jagung yang dilakukan di 
hutan lindung ini telah mengakibatkan kerusakan fungsi 
pokok hutan lindung sebagai perlindungan sistem 
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi 
air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Dampak buruk 
berupa banjir di musim hujan dan kekeringan di musim 
kemarau telah dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. 
Kondisi ini tidak hanya meresahkan pemangku kawasan, 
namun masyarakat juga merasakannya. Lalu bagaimana 
BKPH Tambora menyikapinya?. 

 
LANGKAH PERBAIKAN EKOLOGI DAN 
EKONOMI MASYARAKAT 
1. Sosialisasi Operasionalisasi KPH 

BKPH Tambora mulai beroperasi pada tahun 2015 
dengan wilayah meliputi unit KPHP Tambora Selatan dan 
Unit KPHP Tambora Utara seluas 62.602,01ha. Upaya 
awal yang dilakukan oleh BKPH Tambora adalah 
melaksanakan sosialisasi operasionalisasi  kepada 
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seluruh pemangku kepentingan, yaitu: masyarakat, 
pemerintah daerah setempat, pemegang izin 
pemanfaatan hutan, satuan Polri dan TNI setempat. 
Sosialisasi operasionalisasi KPH dimaksudkan untuk 
memperkenalkan keberadaan organisasi, wilayah 
pengelolaan BKPH Tambora, rencana yang akan 
dilakukan, serta manfaat yang dapat dirasakan 
masyarakat. Sosialisasi juga merupakan upaya 
peningkatan pengetahuan masyarakat dan menjalin 
hubungan emosional yang baik antara BKPH Tambora 
dan masyarakat. Tujuannya adalah memunculkan sikap 
dan perilaku positif terhadap kelestarian hutan di BKPH 
Tambora.  

Zuhud (2007) menyatakan sikap dan perilaku 
individu atau lembaga  terhadap pelestarian hutan 
dipengaruhi oleh faktor cognitive (pengetahuan), affective 
(emosi), overt action (kecenderungan bertindak), dan 
stimulus (alamiah, manfaat, dan religius). Salah satu cara 
pemenuhan faktor-faktor tersebut adalah dengan 
sosialisasi. Menurut Nurdin, et al. (2018) sosialisasi 
sebagai proses komunikasi merupakan stimulasi dalam 
pikiran orang lain atas kesadaran, pemahaman dan 
perasaan akan pentingnya peristiwa, perasaan, fakta, 
opini, atau situasi. 

 
2. Identifikasi Potensi Wilayah dan Konflik 

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 
(RPHJP) BKPH Tambora telah memotret potensi wilayah, 
kondisi konflik, dan rencana kegiatan yang akan 
dilakukan. Namun, BKPH Tambora kembali melakukan 
identifikasi untuk mengetahui kondisi faktual dilapangan. 
Identifikasi potensi jasa lingkungan dan hasil hutan bukan 
kayu (HHBK) dilakukan sehingga dapat diketahui lokasi, 
kondisi, dan peluang pemanfaatannya. Identifikasi konflik 
difokuskan pada perambahan jagung  untuk mengetahui 
motivasi, kondisi ekonomi, bagaimana rehabilitasi lahan 
sulit dilakukan, pengetahuan petani tentang pengelolaan 
lahan, serta agen perubahan pada masyarakat. 

Hasil identifikasi potensi menunjukkan bahwa 
madu dan jasa lingkungan wisata alam berbasis air 
potensial dimanfaatkan.  Potensi madu berada pada 
hutan lindung dengan tutupan yang relatif baik dan 
kegiatan yang dapat dilakukan adalah pemungutan. 
Masyarakat telah melakukan pemungutan sejak lama dan 
tidak memberikan tekanan yang tinggi terhadap hutan. 
Oleh karena itu upaya yang diperlukan adalah pemberian 
legalitas pemanfaatan dan peningkatan kapasitas 
pemanenan dan pengolahan lestari. Potensi jasa 
lingkungan wisata alam berbasis air berada di dua lokasi, 
yaitu Air Terjun Oi Panihi dan Mata Air Oi Kampasi. Mata 
Air Oi Kampasi memiliki aksesibilitas yang mudah, 
potensi pasar lebih tinggi, dan kondisi lahan sangat kritis 
karena perladangan jagung sehingga menjadi prioritas 
dikembangkan. 

Identifikasi konflik dilakukan pada seluruh wilayah 
BKPH Tambora. Namun, identifikasi mendalam dilakukan 
pada lokasi sekitar Mata Air Oi Kampasi dalam rangka 
merumuskan upaya pemanfaatan potensi dan 
penanganan konflik yang tepat. Hasil identifikasi 
menunjukkan motivasi ekonomi menjadi pendorong 
perambahan jagung sebagaimana telah disebutkan di 
atas. Diketahui pula bahwa pengetahuan petani tentang 
pengelolaan lahan secara lestari masih rendah. Petani 
kurang mengetahui bahwa alternatif pemanfaatan lahan 
dalam bentuk agroforestri dapat meningkatkan 
pendapatan. Sehingga program rehabilitasi sebelumnya 
sulit berhasil. Menurut Burhan, Kepala BKPH Tambora 
pada tahun 2019, tanaman rehabilitasi hutan mengalami 
kesulitan tumbuh karena penggunaan herbisida selektif 

pada penanaman jagung, ruang tumbuh yang kurang 
karena kerapatan jarak tanam jagung, cara pemanenan 
menyebabkan tanaman hutan ikut terinjak, dan anggapan 
bahwa tanaman hutan sebagai tanaman pengganggu. 
Selama melakukan identifikasi secara berulang, BKPH 
Tambora juga mendapatkan tokoh masyarakat yang 
dapat diajak bekerjasama untuk melakukan perubahan. 
Berdasarkan hasil identifikasi konflik, BKPH Tambora 
menyusun program pengembangan agrowisata di 
kawasan Oi Kampasi.  

 
3. Bimbingan Intensif 

Program pengembangan agrowisata diawali 
dengan pendekatan kepada petani yang dianggap 
sebagai tokoh masyarakat setempat. Tokoh yang dipilih 
adalah petani yang memiliki potensi mau melakukan 
perubahan dalam pengelolaan lahannya, yaitu ketua KTH 
Oi Kampasi. Melalui ketua kelompok sebagai penggerak, 
agroforestri dikenalkan kepada anggota KTH Oi Kampasi. 
Pengetahuan yang diberikan adalah pola tanam, manfaat 
ekonomi, dan manfaat ekologi dari agroforestri. 
Bimbingan intensif dilakukan selama tahun 2017. 

Selama pelaksanaan bimbingan tersebut, BKPH 
Tambora dan petani mendiskusikan jenis tanaman yang 
akan diaplikasikan. Kriteria pemilihan tanaman yang 
digunakan adalah tanaman yang dapat tumbuh di lokasi 
dan tanaman yang ada pasarnya. Kriteria ini muncul dari 
adanya pengalaman program rehabilitasi tahun 2015. 
Jenis tanaman yang ditawarkan adalah tanaman buah-
buahan unggul sebagai penarik minat masyarakat, yiatu 
kemiri, durian, dan kelengkeng. Setelah 2 tahun, hasil 
penanaman kurang memuaskan. Tanaman yang berhasil 
bertahan hanya jenis kemiri. Jenis kelengkeng dan durian 
tidak mampu hidup karena iklim dan cuaca yang terlalu 
panas. Pada tahun 2017/2018 penanaman ulang 
dilakukan dengan menambah tanaman pendamping 
sebagai penopang ekonomi di fase awal agroforestri, 
yaitu pisang. Sehingga jenis tanaman rehabilitasi yang 
digunakan adalah pisang, kemiri, durian,  kelengkeng, 
dan buah lainnya.  

Tanggapan positif ini tidak terlepas dari motivasi 
yang dimiliki. Terutama para petani tua, dimana mereka 
hanya mampu bekerja sebagai petani dan tidak dapat lagi 
bergantung hanya pada komoditas jagung  karena 
hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. 
Sehingga mereka mengubah pola tanam monokultur 
jagung menjadi pola agroforestri. Petani muda umumnya 
masih menerapkan pola tanam monokultur jagung, 
karena mereka masih memiliki kemampuan melakukan 
pekerjaan lainnya.  

Bimbingan terhadap generasi muda KTH Oi 
Kampasi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan 
air yang terdapat dalam areal sekitar KTH Oi Kampasi. 
Para pemuda dikenalkan program jasa wisata alam kolam 
pemandian yang memanfaatkan aliran air dari Mata Air Oi 
Kampasi. Sehingga akhirnya terbentuk Pokdarwis Oi 
Kampasi sebagai pengelola jasa wisata alam ini. Manfaat 
ekonomi dari jasa wisata alam diharapkan mendorong 
generasi muda untuk menerapkan agroforestri pada 
lahan garapannya. Karena jasa wisata alam yang 
berbasis air sangat tergantung pada kondisi tutupan 
lahan disekitarnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan secara 
ekonomi mendorong masyarakat melakukan perbaikan 
hutan melalui pola agroforestri. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Forest Trend, The Katoomba Group 
dan UNEP (2008), Budi et. al. (2017), dan Kurniasih 
(2013) perbaikan lingkungan yang memberikan 
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seluruh pemangku kepentingan, yaitu: masyarakat, 
pemerintah daerah setempat, pemegang izin 
pemanfaatan hutan, satuan Polri dan TNI setempat. 
Sosialisasi operasionalisasi KPH dimaksudkan untuk 
memperkenalkan keberadaan organisasi, wilayah 
pengelolaan BKPH Tambora, rencana yang akan 
dilakukan, serta manfaat yang dapat dirasakan 
masyarakat. Sosialisasi juga merupakan upaya 
peningkatan pengetahuan masyarakat dan menjalin 
hubungan emosional yang baik antara BKPH Tambora 
dan masyarakat. Tujuannya adalah memunculkan sikap 
dan perilaku positif terhadap kelestarian hutan di BKPH 
Tambora.  

Zuhud (2007) menyatakan sikap dan perilaku 
individu atau lembaga  terhadap pelestarian hutan 
dipengaruhi oleh faktor cognitive (pengetahuan), affective 
(emosi), overt action (kecenderungan bertindak), dan 
stimulus (alamiah, manfaat, dan religius). Salah satu cara 
pemenuhan faktor-faktor tersebut adalah dengan 
sosialisasi. Menurut Nurdin, et al. (2018) sosialisasi 
sebagai proses komunikasi merupakan stimulasi dalam 
pikiran orang lain atas kesadaran, pemahaman dan 
perasaan akan pentingnya peristiwa, perasaan, fakta, 
opini, atau situasi. 

 
2. Identifikasi Potensi Wilayah dan Konflik 

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 
(RPHJP) BKPH Tambora telah memotret potensi wilayah, 
kondisi konflik, dan rencana kegiatan yang akan 
dilakukan. Namun, BKPH Tambora kembali melakukan 
identifikasi untuk mengetahui kondisi faktual dilapangan. 
Identifikasi potensi jasa lingkungan dan hasil hutan bukan 
kayu (HHBK) dilakukan sehingga dapat diketahui lokasi, 
kondisi, dan peluang pemanfaatannya. Identifikasi konflik 
difokuskan pada perambahan jagung  untuk mengetahui 
motivasi, kondisi ekonomi, bagaimana rehabilitasi lahan 
sulit dilakukan, pengetahuan petani tentang pengelolaan 
lahan, serta agen perubahan pada masyarakat. 

Hasil identifikasi potensi menunjukkan bahwa 
madu dan jasa lingkungan wisata alam berbasis air 
potensial dimanfaatkan.  Potensi madu berada pada 
hutan lindung dengan tutupan yang relatif baik dan 
kegiatan yang dapat dilakukan adalah pemungutan. 
Masyarakat telah melakukan pemungutan sejak lama dan 
tidak memberikan tekanan yang tinggi terhadap hutan. 
Oleh karena itu upaya yang diperlukan adalah pemberian 
legalitas pemanfaatan dan peningkatan kapasitas 
pemanenan dan pengolahan lestari. Potensi jasa 
lingkungan wisata alam berbasis air berada di dua lokasi, 
yaitu Air Terjun Oi Panihi dan Mata Air Oi Kampasi. Mata 
Air Oi Kampasi memiliki aksesibilitas yang mudah, 
potensi pasar lebih tinggi, dan kondisi lahan sangat kritis 
karena perladangan jagung sehingga menjadi prioritas 
dikembangkan. 

Identifikasi konflik dilakukan pada seluruh wilayah 
BKPH Tambora. Namun, identifikasi mendalam dilakukan 
pada lokasi sekitar Mata Air Oi Kampasi dalam rangka 
merumuskan upaya pemanfaatan potensi dan 
penanganan konflik yang tepat. Hasil identifikasi 
menunjukkan motivasi ekonomi menjadi pendorong 
perambahan jagung sebagaimana telah disebutkan di 
atas. Diketahui pula bahwa pengetahuan petani tentang 
pengelolaan lahan secara lestari masih rendah. Petani 
kurang mengetahui bahwa alternatif pemanfaatan lahan 
dalam bentuk agroforestri dapat meningkatkan 
pendapatan. Sehingga program rehabilitasi sebelumnya 
sulit berhasil. Menurut Burhan, Kepala BKPH Tambora 
pada tahun 2019, tanaman rehabilitasi hutan mengalami 
kesulitan tumbuh karena penggunaan herbisida selektif 

pada penanaman jagung, ruang tumbuh yang kurang 
karena kerapatan jarak tanam jagung, cara pemanenan 
menyebabkan tanaman hutan ikut terinjak, dan anggapan 
bahwa tanaman hutan sebagai tanaman pengganggu. 
Selama melakukan identifikasi secara berulang, BKPH 
Tambora juga mendapatkan tokoh masyarakat yang 
dapat diajak bekerjasama untuk melakukan perubahan. 
Berdasarkan hasil identifikasi konflik, BKPH Tambora 
menyusun program pengembangan agrowisata di 
kawasan Oi Kampasi.  

 
3. Bimbingan Intensif 

Program pengembangan agrowisata diawali 
dengan pendekatan kepada petani yang dianggap 
sebagai tokoh masyarakat setempat. Tokoh yang dipilih 
adalah petani yang memiliki potensi mau melakukan 
perubahan dalam pengelolaan lahannya, yaitu ketua KTH 
Oi Kampasi. Melalui ketua kelompok sebagai penggerak, 
agroforestri dikenalkan kepada anggota KTH Oi Kampasi. 
Pengetahuan yang diberikan adalah pola tanam, manfaat 
ekonomi, dan manfaat ekologi dari agroforestri. 
Bimbingan intensif dilakukan selama tahun 2017. 

Selama pelaksanaan bimbingan tersebut, BKPH 
Tambora dan petani mendiskusikan jenis tanaman yang 
akan diaplikasikan. Kriteria pemilihan tanaman yang 
digunakan adalah tanaman yang dapat tumbuh di lokasi 
dan tanaman yang ada pasarnya. Kriteria ini muncul dari 
adanya pengalaman program rehabilitasi tahun 2015. 
Jenis tanaman yang ditawarkan adalah tanaman buah-
buahan unggul sebagai penarik minat masyarakat, yiatu 
kemiri, durian, dan kelengkeng. Setelah 2 tahun, hasil 
penanaman kurang memuaskan. Tanaman yang berhasil 
bertahan hanya jenis kemiri. Jenis kelengkeng dan durian 
tidak mampu hidup karena iklim dan cuaca yang terlalu 
panas. Pada tahun 2017/2018 penanaman ulang 
dilakukan dengan menambah tanaman pendamping 
sebagai penopang ekonomi di fase awal agroforestri, 
yaitu pisang. Sehingga jenis tanaman rehabilitasi yang 
digunakan adalah pisang, kemiri, durian,  kelengkeng, 
dan buah lainnya.  

Tanggapan positif ini tidak terlepas dari motivasi 
yang dimiliki. Terutama para petani tua, dimana mereka 
hanya mampu bekerja sebagai petani dan tidak dapat lagi 
bergantung hanya pada komoditas jagung  karena 
hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. 
Sehingga mereka mengubah pola tanam monokultur 
jagung menjadi pola agroforestri. Petani muda umumnya 
masih menerapkan pola tanam monokultur jagung, 
karena mereka masih memiliki kemampuan melakukan 
pekerjaan lainnya.  

Bimbingan terhadap generasi muda KTH Oi 
Kampasi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan 
air yang terdapat dalam areal sekitar KTH Oi Kampasi. 
Para pemuda dikenalkan program jasa wisata alam kolam 
pemandian yang memanfaatkan aliran air dari Mata Air Oi 
Kampasi. Sehingga akhirnya terbentuk Pokdarwis Oi 
Kampasi sebagai pengelola jasa wisata alam ini. Manfaat 
ekonomi dari jasa wisata alam diharapkan mendorong 
generasi muda untuk menerapkan agroforestri pada 
lahan garapannya. Karena jasa wisata alam yang 
berbasis air sangat tergantung pada kondisi tutupan 
lahan disekitarnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan secara 
ekonomi mendorong masyarakat melakukan perbaikan 
hutan melalui pola agroforestri. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Forest Trend, The Katoomba Group 
dan UNEP (2008), Budi et. al. (2017), dan Kurniasih 
(2013) perbaikan lingkungan yang memberikan 
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keuntungan ekonomi mendorong masyarakat 
melakukannya. 

 
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

Bimbingan intnesif yang dilakukan pada akhirnya 
meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam 
agroforestri ditunjukkan pada kegiatan penanaman tahun 
2017. KTH Oi Kampasi tidak hanya mendapatkan bibit 
tanaman hutan dari BKPH Tambora, tetapi juga 
menyediakannya tanaman MPTS secara mandiri.  

Partisipasi Pokdarwis Oi Kampasi dalam 
pengelolaan jasa wisata alam ditunjukkan melalui 
partisipasi aktif dalam merancang desain tapak, 
pembangunan sarana wisata, dan membangun relasi 
dalam rangka pemenuhan pembiayaan. Pokdarwis Oi 
Kampasi tidak hanya mencari anggaran dari BKPH 
Tambora dan BPHP Wilayah VII, namun juga aktif 
mencari pembiayaan kegiatan kepada instansi terkait 
lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Dompu, Dinas Pertanian Kabupaten Dompu, dan DPRD 
Kabupaten Dompu. Wisata kolam pemandian Oi Kampasi 
dapat beroperasi pada akhir tahun 2019 atas fasilitasi 
pembangunan sarana wisata dari KLHK melalui BPHP 
Wilayah VII. Wisata kolam pemandian ini mendapat 
tanggapan positif dari masyarakat Kabupaten Dompu 
hingga akhirnya harus berhenti sementara pada 
pertengahan 2020 karena pandemi. 

Peningkatan partisipasi KTH Oi Kampasi juga 
dilakukan melalui kemitraan kehutanan dengan BKPH 
Tambora pada tahun 2019. Naskah kerjsasama 
kemitraan telah disusun, namun belum memperoleh Kulin 
KK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK). 

 
5. Dukungan Kebijakan dan Anggaran Pemda dan 
KLHK 

Operasionalisasi BKPH Tambora mendapat 
dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemerintah 
Daerah Provinsi NTB dan KLHK sejak berdirinya 
organisasi BKPH Tambora tahun 2015. Fasilitasi 
operasionalisasi BKPH Tambora diberikan KLHK melalui 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen 
PHL) dan dilaksanakan BPHP Wilayah VII. Dalam 
rentang waktu tahun 2015—2019 nilai anggaran fasilitasi 
BKPH Tambora dari KLHK mencapai Rp5.427.722.080,-. 
Fasilitasi dilaksanakan terhadap 4 kegiatan utama yaitu 
penguatan kelembagaan BKPH Tambora, Pemanfaatan 
HHBK, Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam, dan 
Pengamanan Hutan. Fasilitasi khusus di kawasan Oi 
Kampasi pada tahun 2019 meliputi penyusunan desain 
tapak wisata alam, konsultasi publik desain tapak, dan 
pembangunan sarana wisata kolam pemandian.  

Uji operasional wisata Oi Kampasi memicu 
dukungan dari instansi terkait lainnya. Dukungan 
anggaran pembangunan sarana wisata juga diperoleh 
dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 
NTB dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu. 
Pembangunan jalan menuju lokasi kolam mendapat 
dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten 
Dompu. Selain itu, dukungan kebijakan untuk membatasi 
perladangan jagung juga datang dari Pemerintah Daerah 
Provinsi NTB. 

 
FAKTA KEBERHASILAN PENGELOLAAN HUTAN 
DI KAWASAN OI KAMPASI 

Keberhasilan pengelolaan Agrowisata Oi Kampasi 
ditunjukkan dengan adanya perubahan tutupan lahan dan 
peningkatan pendapatan petani. Perubahan tutupan 
lahan berubah dari perladangan monokultur jagung 

menjadi agroforestri dengan jenis pisang, kemiri, durian  
kelengkeng dan buah lainnya. Awalnya, hanya 2% dari 
anggota kelompok yang menerapkan pola agroforestri ini. 
Saat ini sudah ada 50% dari anggota kelompok yang 
menerapkannya. Pada tahun 2019 tercatat adanya 
peningkatan pendapatan pada beberapa anggota 
kelompok. Pedapatan dari monokultur jagung sebesar 
±Rp1,3juta/bulan sedangkan pendapatan dari penerapan 
agroforestri sebesar ±Rp6-8juta/bulan. Pendapatan ini 
berasal dari produksi pisang, sedangkan buah dari 
tanaman MPTS belum sampai pada waktu produksi. 

Aktivitas wisata alam kolam pemandian telah 
mendatangkan pendapatan bagi Pokdarwis Oi Kampasi 
namun belum tercatat karena rentang operasi yang 
singkat. Namun harapan tambahan pendapatan selain 
dari lahan garapan telah muncul. Selama uji coba 
operasional, tarif pengunjung yang dikenakan adalah 
Rp5.000,-/kepala. 

 
FAKTOR-FAKTOR PENDORONG 
KEBERHASILAN PENGELOLAAN HUTAN 
KAWASAN OI KAMPASI 

Faktor pendorong perambahan hutan di BKPH 
Tambora adalah kebutuhan lahan garapan untuk 
menopang perekonomian dan kepentingan antar sektor. 
Oleh karena itu, diperlukan progam yang mampu 
memberikan manfaat ekonomi yang lebih tinggi sekaligus 
mampu memperbaiki kondisi hutan lindung. Penentuan 
program didahului dengan identifikasi potensi dan 
identifikasi konflik. Hasil identifikasi mengarahkan 
program yang direncanakan adalah pengembangan 
agrowisata di kawasan Oi Kampasi. Program 
dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi, bimbingan 
intensif, membangun lembaga kemitraan, serta 
pembangunan agroforestri dan wisata alam.  

Program tidak dilaksanakan sendiri oleh BKPH 
Tambora. Intervensi anggaran KLHK melalui Ditjen PHL 
diberikan sejak organisasi BKPH Tambora berdiri hingga 
saat ini, termasuk pada program pengembangan 
agrowisata di kawasan Oi Kampasi. Selain itu BKPH 
Tambora berkoordinasi dengan pemerintah daerah 
provinsi hingga gubernur dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten untuk mendapat dukungan moril dan materi 
terhadap pengembangan agrowisata di kawasan Oi 
Kampasi.  

Partisipasi masyarakat dalam mendukung 
program ini, tidak hanya dengan cara melaksanakan 
kegiatan. Mereka juga berpartisipasi aktif atas 
pembiayaan, secara mandiri atau mencari dukungan 
pembiayaan dari instansi terkait lainnya. Hingga akhirnya, 
belakangan, dukungan anggaran dari pemerintah daerah 
kabupaten diperoleh. 

Atas upaya yang telah dilakukan oleh BKPH 
Tambora, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong 
keberhasilan pengelolaan hutan di kawasan Oi Kampasi 
adalah:  
1. Perencanaan program selektif dan berkelanjutan; 
2. Peningkatan kapasitas masyarakat yang intensif; 
3. Partisipasi masyarakat; dan 
4. Kolaborasi dukungan kebijakan dan anggaran. 

Pelaksanaan program ini bukan tanpa kendala. 
Format legalitas pemanfaatan kawasan oleh masyarakat 
menggunakan kemitraan kehutanan bersama BKPH 
Tambora. hingga tahun 2020, kemitraan kehutanan ini 
belum mendapatkan Kulin KK. Dengan berlakunya 
skema perhutanan sosial yang baru paska terbitnya 
Undang-Undang Cipta Kerja mengharuskan perbaruan 
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skema legalitas pengembangan agrowisata di kawasan 
Oi Kampasi.
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Oi Kampasi.
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PEMBERANTASAN KEJAHATAN TSL UNTUK PERWUJUDAN SDGS 
 
 

Aprilia Zul Pratiwiningrum 
 
 

Indonesia adalah salah satu negara dengan 

keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hutannya 

menjadi habitat bagi 515 spesies mamalia, 781 spesies 

reptil, 35 spesies primata, 1.592 spesies burung, dan 270 

spesies amfibi. Kekayaan ini menempatkan Indonesia di 

urutan kedua setelah Brazil.  

Namun, kekayaan hayati Indonesia terus terancam 

oleh berbagai macam jenis kejahatan terhadap tumbuhan 

dan satwa liar (TSL) dilindungi. Ia dinobatkan sebagai 

kejahatan transnasional karena transaksinya melampaui 

batas negara dan merupakan kejahatan terorganisir. 

Kejahatan TSL dilindungi didominasi oleh 

perdagangan ilegal yang terus mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Ia menempati posisi keempat 

sebagai komoditas yang paling banyak diperdagangkan 

secara global setelah narkoba, barang palsu, dan 

manusia. Di Indonesia, kejahatan TSL dilindungi 

menempati posisi ketiga setelah kejahatan narkoba dan 

perdagangan manusia, dengan nilai transaksi mencapai 

Rp13.000.000.000.000,- (tiga belas triliun rupiah) 

pertahun.  

Di masa digitalisasi ini, tantangan para penegak 

hukum pun bertambah karena transaksinya beralih ke 

media daring.  

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen 

untuk merawat keseimbangan ekosistem melalui 

program Sustainable Development Goals (SDGs). Salah 

satu peran utama yang diusung KLHK adalah menjaga 

jumlah dan jenis flora serta endangered species. Peran 

utama ini dijalankan melalui Direktorat Jenderal 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Ditjen GAKKUM). 

Dengan adanya Ditjen GAKKUM, KLHK telah 

menjalankan Goal 15, yaitu penegakan hukum terkait 

kasus perburuan/perdagangan ilegal TSL. Selama 2015-

2020, Ditjen GAKKUM telah melakukan operasi 

perederan TSL sebanyak 356 kali dengan total barang 

bukti sebanyak 232.638 ekor dan 15.449 bagian tubuh 

satwa. 

Angka fantastis ini membuat Penulis bertanya, 

mengapa TSL dilindungi masih menjadi komoditas favorit 

masyarakat Indonesia? Lalu, apa permasalahan dan 

tantangan yang dihadapi KLHK -Ditjen GAKKUM 

khususnya- terkait pencegahan dan pemberantasan 

kejahatan TSL dilindungi? 

Untuk menjawabnya, Penulis menganalisis 158 

putusan yang diambil sejak tahun 2015 hingga tahun 

2020. 

Dari kegiatan tersebut, ditemukan bahwa kejahatan 

TSL dilindungi didominasi oleh perbuatan 

memperniagakan satwa dilindungi dengan total 80 kasus, 

diikuti dengan memelihara satwa dilindungi yang masih 

hidup sebanyak 30 kasus, membunuh satwa dilindungi 

sebanyak 25 kasus, memiliki satwa dilindungi yang sudah 

mati sebanyak 12 kasus, serta mengambil tumbuhan 

dilindungi, mengangkut satwa dilindungi, dan menangkap 

satwa dilindungi dengan masing-masing 7 kasus.  

Hal yang Penulis temukan adalah bahwa banyak 

kasus di mana penangkapan, pembunuhan, atau 

pemeliharaan TSL dilindungi berujung pada perdagangan 

TSL dilindungi. Mereka berkomunikasi menggunakan 

media sosial Facebook dan dilanjutkan dengan media 

Whatsapp atau Short Massage Service (SMS).  

Satwa yang paling banyak dimanfaatkan secara ilegal 

adalah harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), 

beruang madu (Helarctos malayanus), trenggiling (Manis 

javanica), dan kakatua jambul-kuning (Cacatua 

sulphurea). 
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Provinsi dengan kejahatan tertinggi adalah Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, 

Lampung, dan Maluku.  

Pengiriman TSL dilindungi kebanyakan dilakukan 

melalui jalur darat, baik dengan diantarkan sendiri 

maupun dengan dititipkan melalui bus atau travel. 

Analisis terhadap para Terdakwa menunjukan bahwa 

mayoritas Terdakwa bekerja sebagai petani atau pekebun, 

wiraswasta (pedagang), dan swasta. 

 

 
 

Para Terdakwa mayoritas memiliki pendidikan hanya 

mencapai SD dan SMA, yaitu dengan masing-masing 

berjumlah 16 Terdakwa dan diikuti SMP sebanyak 5 (lima) 

Terdakwa. Sisanya, sebanyak 6 (enam) Terdakwa telah 

menempuh pendidikan tinggi, yaitu D-1 sebanyak 1 (satu) 

Terdakwa, S-1 sebanyak 4 (empat) Terdakwa, dan S-3 

sebanyak 1 (satu) Terdakwa. 

Dari segi pendidikan, dapat dilihat bahwa 

kemampuan para Terdakwa dalam memahami informasi 

yang tertulis dalam peraturan-perundang-undangan 

adalah minim. Hal ini turut dibuktikan dengan 64 terdakwa 

yang menjawab mereka tidak tahu bahwa tumbuhan 

dan/atau satwa tersebut dilindungi. Sisanya, 47 terdakwa 

menyatakan mereka mengetahui hal tersebut.  

Selain faktor pendidikan, kegiatan sosialisasi 

peraturan perundang-undangan juga memegang peran 

penting dalam pengetahuan masyarakat. 

Memang, di Indonesia dikenal asas Fiksi Hukum yang 

menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu hukum 

(presumptio iures de iure) tanpa terkecuali dan 

ketidaktahuan hukum tidak dapat menjadi alasan pemaaf. 

Asas ini pun telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 

81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Peraturan Perundang-undangan, yakni "Dengan 

diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam 

lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya". Namun, 

menurut Penulis, apabila kita terlalu berpaku pada asas 

Fiksi Hukum dan hukuman maka masalah utama tidak 

akan pernah terselesaikan.  

Tindakan prefentif penting dilakukan untuk 

pemecahan masalah jangka panjang. Salah satu yang 

dapat dilakukan adalah sosialisasi hukum dengan baik 

kepada masyarakat. Sayangnya, gerbang pertama dari 

upaya prefentif ini belum dijalankan secara maksimal oleh 

KLHK. 
Di Indonesia, terdapat dua peraturan yang mengatur 

TSL dilindungi, yaitu Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan 

jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis 

Tumbuhan dan Satwa Dilindungi yang telah direvisi 

sebanyak dua kali menjadi PermenLHK Nomor 

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis 

Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. 

Dua kali perubahan yang terjadi hanya dalam kurun 

waktu enam bulan ini menimbulkan kebingungan dan 

kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya para 

pegiat perlindungan hewan. 

Kelemahan lainnya dalam PP atau PermenLHK 

tersebut adalah informasi yang dicantumkan hanya 

berupa nama satwa dan nama ilmiah. Tidak ada gambar, 

nama daerah, ataupun ciri khusus tumbuhan/satwa 

tersebut. Seringkali, nama yang dicantumkan berbeda 

dengan nama yang dikenal masyarakat. Contohnya, nuri 

kepala hitam dicantumkan sebagai kasturi kepala hitam, 

jalak bali dicantumkan sebagai curik bali, cucak ijo 

dicantukan sebagai cica daun-besar, dan masih banyak 

kasus lainnya.  

Penulis pun seringkali menemukan kesulitan ketika 

mencari nama ilmiah dari suatu satwa karena nama yang 

dicantumkan di daftar barang bukti berbeda dengan 

nama satwa yang dicantumkan di lampiran peraturan. 

 

TINGKAT KEJAHATAN BERKEMBANG 
Tantangan lainnya yang dihadapi Ditjen GAKKUM 

saat ini adalah penumpasan kejahatan transnasional. 
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Provinsi dengan kejahatan tertinggi adalah Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, 

Lampung, dan Maluku.  

Pengiriman TSL dilindungi kebanyakan dilakukan 

melalui jalur darat, baik dengan diantarkan sendiri 

maupun dengan dititipkan melalui bus atau travel. 

Analisis terhadap para Terdakwa menunjukan bahwa 

mayoritas Terdakwa bekerja sebagai petani atau pekebun, 

wiraswasta (pedagang), dan swasta. 

 

 
 

Para Terdakwa mayoritas memiliki pendidikan hanya 

mencapai SD dan SMA, yaitu dengan masing-masing 

berjumlah 16 Terdakwa dan diikuti SMP sebanyak 5 (lima) 

Terdakwa. Sisanya, sebanyak 6 (enam) Terdakwa telah 

menempuh pendidikan tinggi, yaitu D-1 sebanyak 1 (satu) 

Terdakwa, S-1 sebanyak 4 (empat) Terdakwa, dan S-3 

sebanyak 1 (satu) Terdakwa. 

Dari segi pendidikan, dapat dilihat bahwa 

kemampuan para Terdakwa dalam memahami informasi 

yang tertulis dalam peraturan-perundang-undangan 

adalah minim. Hal ini turut dibuktikan dengan 64 terdakwa 

yang menjawab mereka tidak tahu bahwa tumbuhan 

dan/atau satwa tersebut dilindungi. Sisanya, 47 terdakwa 

menyatakan mereka mengetahui hal tersebut.  

Selain faktor pendidikan, kegiatan sosialisasi 

peraturan perundang-undangan juga memegang peran 

penting dalam pengetahuan masyarakat. 

Memang, di Indonesia dikenal asas Fiksi Hukum yang 

menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu hukum 

(presumptio iures de iure) tanpa terkecuali dan 

ketidaktahuan hukum tidak dapat menjadi alasan pemaaf. 

Asas ini pun telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 

81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Peraturan Perundang-undangan, yakni "Dengan 

diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam 

lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya". Namun, 

menurut Penulis, apabila kita terlalu berpaku pada asas 

Fiksi Hukum dan hukuman maka masalah utama tidak 

akan pernah terselesaikan.  

Tindakan prefentif penting dilakukan untuk 

pemecahan masalah jangka panjang. Salah satu yang 

dapat dilakukan adalah sosialisasi hukum dengan baik 

kepada masyarakat. Sayangnya, gerbang pertama dari 

upaya prefentif ini belum dijalankan secara maksimal oleh 

KLHK. 
Di Indonesia, terdapat dua peraturan yang mengatur 

TSL dilindungi, yaitu Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan 

jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis 

Tumbuhan dan Satwa Dilindungi yang telah direvisi 

sebanyak dua kali menjadi PermenLHK Nomor 

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis 

Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. 

Dua kali perubahan yang terjadi hanya dalam kurun 

waktu enam bulan ini menimbulkan kebingungan dan 

kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya para 

pegiat perlindungan hewan. 

Kelemahan lainnya dalam PP atau PermenLHK 

tersebut adalah informasi yang dicantumkan hanya 

berupa nama satwa dan nama ilmiah. Tidak ada gambar, 

nama daerah, ataupun ciri khusus tumbuhan/satwa 

tersebut. Seringkali, nama yang dicantumkan berbeda 

dengan nama yang dikenal masyarakat. Contohnya, nuri 

kepala hitam dicantumkan sebagai kasturi kepala hitam, 

jalak bali dicantumkan sebagai curik bali, cucak ijo 

dicantukan sebagai cica daun-besar, dan masih banyak 

kasus lainnya.  

Penulis pun seringkali menemukan kesulitan ketika 

mencari nama ilmiah dari suatu satwa karena nama yang 

dicantumkan di daftar barang bukti berbeda dengan 

nama satwa yang dicantumkan di lampiran peraturan. 

 

TINGKAT KEJAHATAN BERKEMBANG 
Tantangan lainnya yang dihadapi Ditjen GAKKUM 

saat ini adalah penumpasan kejahatan transnasional. 

Sayangnya, dari 158 putusan yang diteliti Penulis, hanya 

ada 4 (empat) kasus kejahatan transnasional yang 

ditangani oleh KLHK. Berarti, 154 kasus sisanya adalah 

kejahatan dalam negeri. Kejahatan-kejahatan tersebut 

mayoritas terlihat sebagai kejahatan berskala kecil dan 

tidak terorganisir. Hal ini juga disinggung oleh Indonesian 

Center for Environmental Law (ICEL) dalam policy brief-

nya.  

Menurut ICEL, sebagian besar kasus kejahatan yang 

masuk ke pengadilan masih dipresentasikan sebagai 

kejahatan-kejahatan terpisah dan tidak tergambar bahwa 

ada jaringan kejahatan yang lebih luas. Pelaku yang 

ditangkap kebanyakan terlihat sebagai pemain kecil, 

meskipun menurut investigasi Non-Governmental 

Organization (NGO) mereka adalah para pemain besar 

dalam rantai perdagangan TSL dilindungi. 

Membongkar kejahatan transnasional adalah sebuah 

pekerjaan yang sulit. Organisasi ini sangatlah fleksibel, 

mudah beradaptasi dengan regulasi baru. Kebijakan, 

kapasitas, dan kerangka aturan yang berbeda tiap negara 

membuat organisasi ini berpindah-pindah ke tempat di 

mana mereka bisa beroperasi secara efisien dengan 

kemungkinan hukuman yang kecil. 

Tren kejahatan TSL dilindungi kini beralih secara 

daring. Perdagangan ini sangat sulit untuk dibongkar 

dikarenakan minimnya regulasi, tersembunyi, dan 

kemampuan para penegak hukum yang terbatas. 

Data dari Ditjen GAKKUM juga menunjukkan 

peningkatan unggahan jual-beli TSL di media sosial. 

Sejak Oktober 2017 hingga April 2019, terdapat 1.210 

unggahan, dengan rincian 227 unggahan pada 2017, 740 

unggahan pada 2018, dan 213 unggahan sampai April 

2019. Unggahan mayoritas berasal dari situs Facebook 

dan Instagram. Menurut International Animal Rescue 

(IAR), dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat 

19.299 iklan perdagangan TSL dilindungi di Facebook 

dengan total 15.187 satwa yang diperjualbelikan. 

Di Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, hanya ada 2 (dua) personil yang 

ditugaskan secara khusus untuk memantau perdagangan 

TSL dilindungi di media daring. Pelatihan yang 

didapatkan pun belum optimal dan minim diadakan. 

Minimnya fasilitas dan pelatihan yang dimiliki membuat 

kegiatan pelacakan harus meminta bantuan dari pihak 

luar, seperti Kepolisian. 

Berkaca dari tren perdagangan TSL, penambahan 

personil khusus kiranya penting dilakukan, mengingat 

wilayah media sosial yang luas dan sulit terlacak. Tak 

hanya itu, peningkatan kapasitas personil dan 

penambahan/pemaksimalan fasilitas penting dilakukan 

guna mendukung kinerja dari SDM yang ada. 

Namun, penambahan SDM dan fasilitas pun tak 

cukup. Pengelolaan data yang baik juga penting guna 

mendukung kinerja para personil. Dengan adanya data, 

Ditjen GAKKUM dapat memetakan wilayah dan bentuk 

kejahatan TSL dilindungi. 

Sayangnya, data tentang kejahatan TSL dilindungi 

selama ini hanya dibuat dalam Microsoft Excel dan masih 

terpecah belah antara direktorat. Dampaknya, laporan 

tersebut tidak dapat dipantau secara real time, baik oleh 

anggota tim maupun oleh atasan. 

Hal lain yang ditemukan Penulis ketika memadukan 

data TSL dilindungi adalah data belum tekelola dengan 

baik serta berantakan.  

Sebagai contoh, ketika Penulis memadukan data 

antara data operasi milik Direktorat Pencegahan dan 

Pengamanan Hutan dengan data P.21 Direktorat 

Penegakan Hukum Pidana, ada beberapa operasi yang 

di keterangannya sudah P.21 atau berkeputusan hukum, 

namun ketika Penulis mencarinya di data P.21, tidak 

ditemukan data operasi tersebut. 

Data tentang putusan pengadilan pun minim. Padahal, 

kesinambungan data penting untuk keseluruhan evaluasi 

dengan tujuan peningkatan kinerja lembaga. 

 

AGENDA KEBIJAKAN 
Permasalahan penanganan kejahatan TSL dilindungi 

di atas membutuhkan solusi penegakan hukum yang 

harus dikuatkan dan diefektifkan guna mendukung dan 

mewujudkan goals SDGs dan menjaga kekayaan hayati 

Indonesia. 

Dalam teori efektivitas hukum, salah satu unsur agar 

hukum dapat ditegakan dengan efektif adalah unsur 

masyarakat. Karenanya, sosialisasi kepada masyarakat 

penting dilakukan sebagai upaya preventif dalam 

penanggulangan kejahatan TSL dilindungi.  

Semakin banyak masyarakat yang tersosialisasikan 

dengan baik, serta memahami hak dan kewajiban mereka 

maka mereka juga akan mengetahui aktivitas 

penggunaan hukum untuk melindungi, memenuhi, dan 

mengembangkan kebutuhan dengan aturan yang ada. 

Kesulitan masyarakat untuk memahami jenis-jenis 
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TSL dilindungi haruslah dievaluasi dan dicarikan jalan 

keluarnya, bukan hanya dibiarkan. KLHK dapat 

mencontoh The International Union for Conservation of 

Nature yang mengembangkan pangkalan data bernama 

The IUCN Red List of Threatened Species yang berisikan 

daftar TSL dilindungi. Dalam pangkalan data tersebut, 

terdapat nama, foto, jumlah populasi, dan informasi 

penting lainnya. Jadi, IUCN tidak hanya memberitahukan 

TSL mana yang terancam kepunahan, namun juga 

mengedukasi masyarakat tentang TSL tersebut. 

Selain pendekatan digital, pendekatan secara 

tradisional masih perlu dilakukan terhadap masyarakat-

masyarakat di daerah pedalaman. Hal ini dikarenakan 

masih banyak masyarakat Indonesia yang belum 

mendapatkan akses internet atau bahkan teknologi di 

tempat tinggalnya. 

Sebelum melakukan sosialisasi, analisis terhadap 

kondisi suatu masyarakat diperlukan agar sosialisasi 

tersebut dapat berjalan dengan efektif. Analisis tersebut 

misalnya tentang stratifikasi sosial, kedudukan dan peran 

yang ada, serta lembaga-lembaga sosial yang dihargai. 

Tak hanya sosialisasi, fasilitas yang memadai sangat 

diperlukan dalam operasi hingga penegakan hukum. 

Sarana yang dapat ditingkatkan dalam waktu dekat 

adalah sarana Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

pelatihannya. SDM sangat diperlukan, baik dalam 

kegiatan sosialisasi, operasi, hingga penegakan hukum. 

Tanpa SDM yang handal dan paham dengan baik, maka 

kegiatan-kegiatan tersebut akan sulit dilakukan dengan 

maksimal. 

Fasilitas lainnya yang juga mendesak untuk dilakukan 

perubahan adalah regulasi.Kejahatan TSL dilindungi 

diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(KSDAHE). Dalam aturan tersebut, perbuatan-perbuatan 

yang dilarang adalah mengambil, menebang, memiliki, 

merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan 

memperniagakan TSL dilindungi baik dalam keadaan 

hidup atau mati atau bagian dari TSL dilindungi. Ancaman 

hukuman yang diberikan adalah pidana paling lama 5 

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,- 

(seratus juta rupiah). 

Seruan untuk melakukan revisi terhadap UU ini sering 

digaungkan berkali-kali, baik dari kalangan masyarakat, 

LSM, hingga Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam diskusi 

“Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi 

SDA Hayati dan Ekosistemnya” yang dilakukan oleh ICEL, 

disebutkan bahwa hakim kerap kali terbentur oleh 

penerapan UU yang masih konvensional ketika 

memutuskan suatu perkara. Dakwaan umumnya tunggal 

karena ketentuan pidana Pasal 40 memiliki variasi 

dakwaan terbatas. 

Dalam penelitian Penulis, hukuman tertinggi yang 

diberikan adalah 3 (tiga) tahun sebanyak 5 (lima) putusan. 

Hukuman terbanyak yang diberikan adalah 1 (satu) tahun 

sebanyak 44 putusan. Untuk pidana denda, hanya ada 26 

putusan yang menjatuhkan hukuman denda maksimal. 

Tentu saja, apabila dibandingkan dengan keuntungan 

yang mungkin diraih, hukuman tersebut tidak ada apa-

apanya. 

Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan 

optimalisasi pangkalan data. United Nations Office on 

Drugs and Crime menekankan pentingnya riset, data, dan 

pemantauan dalam memberantas kejahatan terhadap 

TSL dilindungi. Data dan bukti kelompok kriminal, harga, 

modus operandi, dan tanggapan Criminal Justice System, 

serta analisis yang setara adalah dasar dari evidence-

based policy making dan pengembangan program. 

Minimnya data di atas menghambat pemahaman tentang 

dinamika pasar dan menyebabkan interpretasi terkait tren 

dari pengumpulan data termasuk sulit. Riset yang 

berkualitas dan berbasis data empiris diperlukan untuk 

memandu langkah-langkah pemberantasan kejahatan 

terhReadap TSL dilindungi. 

Pembuatan pangkalan data yang terpadu penting 

dilakukan, agar KLHK dapat melihat secara garis besar 

dan keseluruhan tentang kejahatan TSL dilindungi ini.  

Selain itu, hal terpenting yang harus dilakukan adalah 

menghilangkan ego sektoral apabila KLHK berniat serius 

untuk menumpas kejahatan berat ini dan mencapai goals 

SDGs. 
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ENGGANG GADING (RHINOPLAX VIGIL) PANGLIMA PENEBAR BENIH DI RIMBA 
KALIMANTAN TIDAK AKAN PUNAH DENGAN DUKUNGAN PENEGAKAN HUKUM YANG 

KUAT DAN KERJA SAMA YANG ERAT 
 
 

Ade Wahyuningsih 
 
 

KATA PENGANTAR 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada 
saya sehingga saya berhasil menyelesaikan karya tulis 
yang berkaitan dengan perburuan satwa yang dilindungi 
Undang- undang. Dalam tulisan yang berjudul “Enggang 
Gading (Rhinoplax vigil) Panglima Penebar Benih di 
Rimba Kalimantan Tidak Akan Punah Dengan Dukungan 
Penegakan Hukum yang Kuat dan Kerja Sama yang 
Erat”. Karya tulis ini dibuat berisikan tentang Enggang 
Gading asal Kalimantan atau yang lebih khususnya 
membahas penyebab kepunahan dan bagaimana 
langkah baiknya dalam usaha penegakan hukum 
terhadap perburuannya. 

Enggang Gading yang merupakan maskot dari 
Kalimantan Barat ini merupakan satwa dengan status 
kritis yang harus dijaga kelestariannya. Maka dari itu 
diharapkan karya tulis ini memberikan informasi kepada 
kita semua tentang Enggang Gading, sehingga kita dapat 
melakukan tindakan cepat untuk menghentikan 
perburuan satwa yang dilindungi Undang-undang. 

Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala 
Seksi Wilayah III Pontianak dan semua pihak yang telah 
membantu juga kepada Balai Pegamanan dan 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Wilayah Kalimantan, Balai Taman Nasional Bukit Baka 
Bukit Raya Kalimantan Barat, Balai Konservasi Sumber 
Daya Alam Kalimantan Barat dan semua yang berperan 
serta dalam penyusunan karya tulis ini dari awal sampai 
akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala 
usaha kita. Amin. 
Kubu Raya, September 2021 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Saat ini semua negara termasuk salah satunya 
Indonesia berupaya untuk mencegah perburuan 
Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi Undang-
undang. Tingginya tingkat perburuan ini dikarenakan 
permintaan dari negara-negara di luar Indonesia 
terhadap kebutuhan khususnya satwa liar yang dijual 
dengan harga tinggi. Hal ini tentu saja menjadi polemik 
bagi dunia, dikarenakan keberadaan satwa liar yang 
dicari merupakan satwa liar yang dilindungi Undang- 
undang dengan status yang terancam punah. 

Adapun peran lain yang turut meningkatkan 
status terancam punah dari satwa liar ini yaitu dengan 
rusaknya ekosistem. Ekosistem sumber daya alam hayati 
adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam 
alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling 
tergantung dan pengaruh mempengaruhi (Undang 
Undang Nomor 5, 1990). 

Salah satu satwa liar yang dilindungi oleh 
Undang-undang yaitu Enggang Gading (Rhinoplax vigil) 
yang mana habitat dari jenis ini hanya ditemui di Hutan 
Kalimantan. Memiliki hutan yang masih luas dan masih 
alami, tentu saja sangat mempengaruhi keberadaan 
satwa dilindungi ini. Karena pada dasarnya semakin luas 
hutan alami, makan akan semakin banyak pula habitat 

dari Enggang Gading. 
Faktor lain dari penurunan habitat satwa 

dilindungi ini yaitu banyaknya perburuan yang dilakukan 
oleh masyarakat terhadap Enggang Gading yang 
merupakan burung unik. Burung ini memiliki ukuran tubuh 
yang cukup besar, bulu bercorak warna gelap dengan 
beberapa bagian tertentu berwarna cerah, dengan ciri 
khasnya memiliki balung (casque). Enggang gading 
memiliki habitat di tajuk pohon-pohon yang besar dan 
tinggi dengan ranting pohon yang berlubang secara 
alami. Yang bertujuan untuk bertelur dan menetaskan 
telurnya, sehingga aman dari predator. Burung jenis ini 
sangat sensitif terhadap berbagai bentuk gangguan 
termasuk suara dan aktifitas manusia, sehingga hanya 
dapat dijumpai di kawasan hutan yang masih asli/utuh. 
Burung ini pun dikenal sebagai penyemai hutan alami, 
karena makanannya berupa buah ara (Ficus sp). 
Enggang gading dapat dijadikan sebagai indikator tingkat 
kerusakan suatu kawasan hutan. 

Dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi 
Rangkong Gading Indonesia 2018-2028 menyatakan 
bahwa tingginya ancaman perburuan dan perdagangan 
di masa lampau, konvensi internasional untuk 
perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar 
spesies terancam (CITES) sudah memasukan rangkong 
gading ke dalam Appendix I semenjak tahun 1975. Pada 
tahun 2015, status konservasi rangkong gading di tingkat 
internasional mengalami perubahan di mana yang semula 
terancam punah (Near Threatened) menjadi kritis 
(Critically Endangered), yang merupakan status 
konservasi terakhir sebelum punah (Extinct). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 
tulisan ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
yang berhubungan dengan penurunan species Enggang 
Gading dan langkah tepat untuk mencegah Enggang 
Gading masuk ke dalam daftar satwa punah. 
 
RUMUSAN MASALAH 

Perburuan satwa liar menjadi permasalahan di 
seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perburuan ini 
menyebabkan banyaknya satwa liar yang terancam 
punah. Hal ini menyebabkan kekhawatiran luar biasa bagi 
kelestarian satwa liar khususnya Enggang Gading. 
Perilaku pencegahan perburuan satwa liar telah banyak 
dikampanyekan diberbagai media. Faktanya masih 
banyak pemburuan yang dilakukan oleh masyarakat, 
tidak mengindahkan peringatan tentang pentingnya 
kelestarian satwa liar ini. Banyak faktor yang 
mempengaruhi dalam melakukan perburuan Enggang 
Gading. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah 
faktor apa saja yang berhubungan dengan perilaku 
perburuan terhadap Enggang Gading yang 
mengakibatkan penurunan habitat satwa liar ini dan 
langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh 
instansi terkait? 
 
TUJUAN KARYA TULIS 

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui 
langkah-langkah yang dapat dilakukan secara bersama 
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TUJUAN KARYA TULIS 

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui 
langkah-langkah yang dapat dilakukan secara bersama 

antara instasi terkait. Mengingat habitat dari Enggang 
Gading yang semakin menurun dan rentan terhadap 
perburuan. 
 
MANFAAT KARYA TULIS 
I.4.1 Bagi Masyarakat 

Hasil karya tulis ini dapat memberikan contoh dan 
sebagai perbandingan pentingnya menjaga 
kelestarian Enggang Gading. 

 
I.4.2 Bagi Instansi-instansi Terkait yang Menangani 

Satwa Liar Enggang Gading 
Hasil karya tulis ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan tambahan literatur yang dapat 
menjadi referensi bagi instansi- instansi terkait, 
sehingga dapat menurunkan tingkat perburuan dan 
kepunahan Enggang Gading. 

 
I.4.3 Bagi Penulis 

Karya tulis ini merupakan sarana bagi penulis untuk 
mengaplikasikan pengetahuan maupun 
pengalaman yang telah diperoleh selama bekerja 
dan merupakan sarana untuk meningkatkan 
kemampuan penulis, untuk melakukan kampanye 
pencegahan perburuan dan penegakan hukum 
terhadap pelanggaran perburuan Enggang Gading 
sebagai salah seorang staf di Balai Pengamanan 
dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Kalimantan, 
kepada masyarakat serta sebagai wujud dari upaya 
untuk menjaga kelestarian dan mencegah 
kepunahan Enggang Gading. 

 
PEMBAHASAN 

Perdagangan satwa Enggang Gading yang 
sempat marak membuat kita untuk terus berupaya 
melakukan kegiatan pencegahan, yang akan membawa 
kearah tetap terjaganya kelestarian dari satwa ini. 
Pentingnya Enggang Gading bagi kehidupan alam yaitu 
tidak akan terputusnya ekosistem di hutan, karena akan 
selalu ada hubungan timbal balik antar seluruh makhluk 
hidup di dalamnya yang saling berinteraksi. 

Banyak cara atau yang lebih dikenal dengan 
modus operandi dari perdagangan dan peredaran satwa 
liar yang dilindungi khususnya Enggang Gading yaitu 
pemburu merupakan masyarakat lokal, kemudian mereka 
menjual satwa liar yang dilindungi atau bagian-bagian 
tubuh satwa tersebut kepada pengumpul atau penadah. 
 

 
 
Gambar 1. Species Burung Enggang Gading (Rhinoplax 
vigil) 

(Sumber: 
https://www.menlhk.go.id/site/single_post/2965/merawat-
enggang-gading-dari- ancaman-kepunahan) 
 
Perdagangan dan peredaran satwa liar yang dilindungi 
Undang-undang masih banyak terjadi karena : 
 

- Tingginya perkembangan jumlah penduduk dan 
kebutuhan hidup yang tidak diimbangi dengan 
peningkatan lapangan pekerjaan yang ada 
sehingga masyarakat cenderung memilih berburu 
dan berdagang satwa liar yang dilindungi Undang-
undang guna pemenuhan kebutuhan hidup. 

- Tingginya permintaan dan harga dari pengumpul / 
pedagang dari daerah luar Provinsi Kalimantan 
Barat yang membutuhkan satwa liar yang dilindungi 
Undang-undang atau bagian tertentu dari 
berdagang satwa liar yang dilindungi undang-
undang untuk di ekspor ke luar negeri. 

- Bagian dari Enggang Gading yang sering diminta 
para kolektor yaitu balungnya yang mempunyai 
harga tinggi jika sudah diukir. Inilah salah satu 
penyebab dari penurunan habitat satwa liar ini. 

 
Berdasarkan data di tahun 2015 adapun hasil 

kegiatan monitoring Enggang Gading yang telah 
dilaksanakan pada tahun 2015 di salah satu habitatnya di 
alam yaitu kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit 
Raya, tersaji pada tabel berikut dibawah ini. Rekapitulasi 
hasil perjumpaan Enggang Gading di tiap jalur dan titik 
pengamatan: 
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(Sumber: hasil laporan kegiatan monitoring tahun 2015 Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya Kalimantan Barat) 
 

 
Gambar 2. Pohon yang diduga sarang Enggang 

gading (Rhinoplax vigil) (Sumber: laporan hasil 
kegiatan monitoring tahun 2015 Taman Nasional 
Bukit Baka Bukit Raya Kalimantan Barat) 

 
Dari hasil monitoring tersebut diatas dapat kita 

asumsikan bahwa keberadaan dari Enggang Gading 
sulit untuk ditemukan secara langsung. Suara (calling) 
khasnya kita dapat lebih mengetahui keberadaan satwa 
tersebut. Untuk itu sangat diperlukan perhatian dari kita 
yang selalu bersentuhan dengan alam, yang selalu 
membutuhkan keberlangsungan kehidupan satwa liar di 
dalamnya. 

Penyadartahuan tentang Undang-undang yang 
menaungi kelestarian Enggang Gading. Penegakan 
hukum selalu dijalankan untuk memberikan efek jera 
kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran 
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(Sumber: hasil laporan kegiatan monitoring tahun 2015 Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya Kalimantan Barat) 
 

 
Gambar 2. Pohon yang diduga sarang Enggang 

gading (Rhinoplax vigil) (Sumber: laporan hasil 
kegiatan monitoring tahun 2015 Taman Nasional 
Bukit Baka Bukit Raya Kalimantan Barat) 

 
Dari hasil monitoring tersebut diatas dapat kita 

asumsikan bahwa keberadaan dari Enggang Gading 
sulit untuk ditemukan secara langsung. Suara (calling) 
khasnya kita dapat lebih mengetahui keberadaan satwa 
tersebut. Untuk itu sangat diperlukan perhatian dari kita 
yang selalu bersentuhan dengan alam, yang selalu 
membutuhkan keberlangsungan kehidupan satwa liar di 
dalamnya. 

Penyadartahuan tentang Undang-undang yang 
menaungi kelestarian Enggang Gading. Penegakan 
hukum selalu dijalankan untuk memberikan efek jera 
kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran 

tersebut. Dalam Undang- undang Nomor 5 tahun 1990 
pasal 21 ayat 2 dengan jelas menyebutkan segala 
macam bentuk pelarangan terhadap satwa yang 
dilindungi Undang-undang. Disebutkan juga pada pasal 
40 ayat 2 yaitu “Barangsiapa dengan sengaja 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan 
ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah)”. 

Masyarakat harus sadar hukum tetapi tetap 
diperhatikan kesejahteraannya tanpa harus merusak 
lingkungan. Masyarakat harus dirangkul untuk tidak 
melakukan perburuan terhadap Enggang Gading, 
masyarakat harus diajak untuk melestarikan kawasan 
hutan, masyarakat yang hidup berdampingan dengan 
hutan juga harus tetap sejahtera tanpa kegiatan 
perburuan terhadap Enggang Gading. 

Contoh kasus penegakan hukum yang pernah 
dilaksanakan dari instansi GAKKUM LHK (Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pada tahun 
2013 yang saat itu masih berada dibawah instansi 
BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) 
Kalimantan Barat melalui kegiatan operasi pengamanan 
peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi 
Undang-Undang di wilayah Kabupaten Melawi dan 
sekitarnya. Tim melakukan pemeriksaan dan 
penggeledahan di rumah tinggal Sdr. Lim Sim Mong 
alias Among yang mana diantaranya menemukan 
barang bukti berupa 229 (dua ratus dua puluh sembilan) 
buah paruh burung Enggang Gading, kemudian pelaku 
dan barang bukti diamankan untuk proses penyidikan. 
Kasus diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat 
yang artinya kasus sudah P21 dengan vonis penjara 8 
bulan dan denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah). Vonis hukuman bagi terdakwa sendiri banyak 
dinilai oleh pemerhati konservasi masih terlalu ringan. 
 

 
Gambar 3. Barang bukti berupa paruh paruh 

burung enggang, sisik trenggiling, timbangan, serta 
taring dan kuku beruang setelah diamankan di Kantor 
Balai KSDA Kalimantan Barat 
(Sumber: laporan hasil operasi tumbuhan dan satwa 
liar oleh SPORC Brigade Bekantan di Kabupaten 
Melawi) 

 
Kasus lainnya seperti yang dimuat 

dipemberitaan online yaitu “BKSDA Kalbar Tangkap 
Tangan Pengedar Paruh Enggang” dimana Satuan 
Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Bekantan 
BKSDA Kalimantan Barat, mengamankan dua 
tersangka penjual dan penampung paruh burung 
enggang gading di Kabupaten Melawi. Tersangka 

tertangkap tangan memperjualbelikan paruh burung 
Enggang Gading yang termasuk satwa dilindungi 
(metrokaltara.com, 2015). 

Salah satu upaya yang ditindaklanjuti oleh 
BKSDA Kalimantan Barat yakni bekerja sama dengan 
Yayasan Planet Indonesia (YPI) yaitu BKSDA Kalbar 
mengimplementasikan aksi nyata Strategi dan Rencana 
Aksi Konservasi (SRAK) Enggang Gading tingkat tapak 
melalui program Pengelolaan Populasi dan Habitat 
Enggang Gading yang isinya antara lain penelitian 
terhadap ekologi dan perilaku Enggang Gading, 
monitoring populasi dan monitoring habitat, SMART 
Patrol, pemberdayaan masyarakat serta merehabilitasi 
dan merestorasi kawasan habitat Enggang Gading di 
dalam dan di luar kawasan konservasi 
(bogoronline.com, 2020). 

Peran instansi terkait diantaranya Taman 
Nasional yang merupakan kawasan lindung, merupakan 
habitat Enggang Gading sebaiknya melakukan patroli, 
monitoring dan inventarisasi populasi Enggang Gading. 
Pihak Balai KSDA melakukan penyadartahuan, 
sosialisasi dan pengawasan peredaran di bandara dan 
pelabuhan. Instansi Karantina dan Bea Cukai sebaiknya 
melakukan pengawasan peredaran di bandara, 
pelabuhan dan Batas Negara. Balai Gakkum dan 
Kepolisian meningkatkan peran dibidang penegakkan 
hukum. Sehingga semua instansi dapat bekerja sama 
mencegah perburuan dan perdagangan demi 
terwujudnya kelestarian Enggang Gading. 

Penegakan hukum yang kuat akan 
mempengaruhi kelangsungan hidup habitat Enggang 
Gading. Karena jika habitat ini hilang maka akan turut 
hilang habitat lainnya yang menjadi bagian dari rantai 
kehidupan untuk saling melengkapi. Karena dari kitalah 
memulainya, bagi kita manfaatnya dan untuk kita 
pulalah jika kelestarian alam tetap terjaga. 
 
PENUTUP 
KESIMPULAN 
 

Dari permasalahan yang dihadapi berupa 
adanya kegiatan perburuan Enggang Gading yang 
diambil kepalanya untuk kemudian diperjualbelikan 
sampai ke luar negeri, kemudian mencari dan 
menampilkan data-data kegiatan yang telah dilakukan 
oleh pihak-pihak yang terkait yang menangani serta 
peduli terhadap kegiatan perburuan dan jual beli balung 
Enggang Gading di Provinsi Kalimantan Barat, serta 
pembahasan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah 
dilakukan oleh berbagai pihak terkait untuk melindungi 
burung Enggang Gading, maka dapat disimpulkan : 
 
1. Kegiatan perburuan burung Enggang Gading untuk 

diambil balungnya dilakukan secara besar-besaran 
antara rentang waktu tahun 2011 - 2016 dan masih 
berlangsung hingga sekarang, walaupun 
intesitasnya menurun yang disebabkan karena 
berbagai faktor, diantaranya keberadaan burung 
Enggang Gading di habitatnya sudah hampir tidak 
ada sehingga jarang dijumpai oleh pemburu, sering 
dilakukannya kegiatan penangkapan terhadap 
para penjual atau pengumpul kepala burung 
Enggang Gading, kegiatan penyadartauan atau 
sosialisasi tentang keberadaan burung Enggang 
Gading serta ancaman kepunahan yang dihadapi, 
dan turunnya permintaan pasar akibat wabah 
Covid 19 yang sedang terjadi. 

2. Keberadaan burung Enggang Gading di habitatnya 
sudah sangat menurun, ini berdasarkan salah satu 
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contoh data lapangan yang diperoleh dari kegiatan 
monitoring dan inventarisasi populasi burung 
Enggang Gading yang dilakukan oleh pihak Taman 
Nasional Bukit Baka Bukit Raya, dimana lokasi 
Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang 
terletak di dua Provinsi yaitu Kalimantan Barat dan 
Kalimantan Tengah merupakan salah satu habitat 
alami burung Enggang Gading. 

3. Telah dilakukan kegiatan penegakan hukum 
berupa penangkapan dan penyitaan terhadap para 
pelaku perdagangan kepala burung Enggang 
Gading di berbagai tempat di Indonesia, khususnya 
di provinsi Kalimantan Barat pada kurun waktu 
tahun 2012  - 2016 yang dilakukan oleh Satuan 
Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Bekantan 
maupun yang dilakukan oleh pihak Kepolisian 
Kalimantan Barat. 

4. Ditjen KSDAE KLHK melakukan upaya konservasi 
melalui penetapan Strategi Rencana Aksi 
Konservasi (SRAK) Enggang Gading 2018 - 2028. 
Upaya ini ditindaklanjuti ditingkat tapak salah 
satunya oleh BKSDA Kalimantan Barat bekerja 
sama dengan Yayasan Planet Indonesia (YPI) 
yaitu BKSDA Kalbar mengimplementasikan aksi 
nyata Strategi dan Rencana Aksi Konservasi 
(SRAK) Enggang Gading tingkat tapak melalui 
program Pengelolaan Populasi dan Habitat 
Enggang Gading yang isinya antara lain penelitian 
terhadap ekologi dan perilaku Enggang Gading, 
monitoring populasi dan monitoring habitat, 
SMART Patrol, pemberdayaan masyarakat serta 
merehabilitasi dan merestorasi kawasan habitat 
Enggang Gading di dalam dan di luar kawasan 
konservasi. 

 
SARAN 

Kegiatan penyelamatan burung Enggang 
Gading dari ancaman kepunahan telah dilakukan oleh 
berbagai pihak yang terkait dan konsen terhadap 
keberadaan burung Enggang Gading ini. Berbagai faktor 
sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan kegiatan 
untuk menyelamatkan burung Enggang Gading ini dari 
kepunahan. Disini penulis mempunyai pemikiran 
berdasarkan apa yang telah terjadi, data dan fakta 

lapangan yang diperoleh penulis dari berbagai pihak 
pemerhati burung Enggang Gading, dari berbagai media 
yang memuat berita tentang burung Enggang Gading 
serta instansi yang melakukan kegiatan penegakan 
hukum, yang melakukan upaya konservasi dan 
monitoring terhadap populasi burung Enggang Gading di 
habitatnya. 
 
1. Saat ini telah dilakukan upaya penyelamatan 

terhadap kelestarian burung Enggang Gading agar 
tidak mengalami kepunahan. Didalam Strategi dan 
Rencana Aksi yang ditetapkan oleh Ditjen KSDAE 
telah memuat 5 strategi dan program konservasi 
penyelamatan Enggang Gading, yang telah 
memuat strategi dan program untuk 
menyelamatkan burung Enggang Gading dari 
kepunahan. Didalam implementasi kegiatannya di 
lapangan masih terkesan masing-masing instansi 
terkait berjalan sendiri-sendiri dalam 
melaksanakan program tersebut. Sehingga 
dipandang perlu untuk menguatkan koordinasi dari 
masing-masing pihak atau instansi agar tujuan 
untuk menyelamatkan burung Enggang Gading 
dari kepunahan bisa tercapai. 

2. Kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh 
berbagai pihak dari Kementerian Lingkungan 
Hidup dan kehutanan dan pihak Kepolisian 
berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990, 
dirasa masih tidak memberikan efek jera terhadap 
pelaku perburuan maupun perdagangan kepala 
burung Enggang Gading, karena vonis atau 
hukuman yang diberikan dinilai sangat ringan oleh 
para pemerhati konservasi. Hal ini perlu menjadi 
perhatian pemerintah untuk mempertimbangkan 
merevisi Undang-undang No. 5 tahun 1990, agar 
lebih memberikan efek jera kepada para pelaku 
perburuan maupun perdagangan satwa liar yang 
dilindungi. Diharapkan dengan hukuman yang 
semakin berat dapat memberikan efek jera kepada 
para pelaku kejahatan tumbuhan dan satwa liar 
dan diharapkan kejahatan terhadap satwa liar 
dapat menurun intensitasnya, sehingga dapat 
terjaga kelestariannya di alam. 
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contoh data lapangan yang diperoleh dari kegiatan 
monitoring dan inventarisasi populasi burung 
Enggang Gading yang dilakukan oleh pihak Taman 
Nasional Bukit Baka Bukit Raya, dimana lokasi 
Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang 
terletak di dua Provinsi yaitu Kalimantan Barat dan 
Kalimantan Tengah merupakan salah satu habitat 
alami burung Enggang Gading. 

3. Telah dilakukan kegiatan penegakan hukum 
berupa penangkapan dan penyitaan terhadap para 
pelaku perdagangan kepala burung Enggang 
Gading di berbagai tempat di Indonesia, khususnya 
di provinsi Kalimantan Barat pada kurun waktu 
tahun 2012  - 2016 yang dilakukan oleh Satuan 
Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Bekantan 
maupun yang dilakukan oleh pihak Kepolisian 
Kalimantan Barat. 

4. Ditjen KSDAE KLHK melakukan upaya konservasi 
melalui penetapan Strategi Rencana Aksi 
Konservasi (SRAK) Enggang Gading 2018 - 2028. 
Upaya ini ditindaklanjuti ditingkat tapak salah 
satunya oleh BKSDA Kalimantan Barat bekerja 
sama dengan Yayasan Planet Indonesia (YPI) 
yaitu BKSDA Kalbar mengimplementasikan aksi 
nyata Strategi dan Rencana Aksi Konservasi 
(SRAK) Enggang Gading tingkat tapak melalui 
program Pengelolaan Populasi dan Habitat 
Enggang Gading yang isinya antara lain penelitian 
terhadap ekologi dan perilaku Enggang Gading, 
monitoring populasi dan monitoring habitat, 
SMART Patrol, pemberdayaan masyarakat serta 
merehabilitasi dan merestorasi kawasan habitat 
Enggang Gading di dalam dan di luar kawasan 
konservasi. 

 
SARAN 

Kegiatan penyelamatan burung Enggang 
Gading dari ancaman kepunahan telah dilakukan oleh 
berbagai pihak yang terkait dan konsen terhadap 
keberadaan burung Enggang Gading ini. Berbagai faktor 
sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan kegiatan 
untuk menyelamatkan burung Enggang Gading ini dari 
kepunahan. Disini penulis mempunyai pemikiran 
berdasarkan apa yang telah terjadi, data dan fakta 

lapangan yang diperoleh penulis dari berbagai pihak 
pemerhati burung Enggang Gading, dari berbagai media 
yang memuat berita tentang burung Enggang Gading 
serta instansi yang melakukan kegiatan penegakan 
hukum, yang melakukan upaya konservasi dan 
monitoring terhadap populasi burung Enggang Gading di 
habitatnya. 
 
1. Saat ini telah dilakukan upaya penyelamatan 

terhadap kelestarian burung Enggang Gading agar 
tidak mengalami kepunahan. Didalam Strategi dan 
Rencana Aksi yang ditetapkan oleh Ditjen KSDAE 
telah memuat 5 strategi dan program konservasi 
penyelamatan Enggang Gading, yang telah 
memuat strategi dan program untuk 
menyelamatkan burung Enggang Gading dari 
kepunahan. Didalam implementasi kegiatannya di 
lapangan masih terkesan masing-masing instansi 
terkait berjalan sendiri-sendiri dalam 
melaksanakan program tersebut. Sehingga 
dipandang perlu untuk menguatkan koordinasi dari 
masing-masing pihak atau instansi agar tujuan 
untuk menyelamatkan burung Enggang Gading 
dari kepunahan bisa tercapai. 

2. Kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh 
berbagai pihak dari Kementerian Lingkungan 
Hidup dan kehutanan dan pihak Kepolisian 
berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990, 
dirasa masih tidak memberikan efek jera terhadap 
pelaku perburuan maupun perdagangan kepala 
burung Enggang Gading, karena vonis atau 
hukuman yang diberikan dinilai sangat ringan oleh 
para pemerhati konservasi. Hal ini perlu menjadi 
perhatian pemerintah untuk mempertimbangkan 
merevisi Undang-undang No. 5 tahun 1990, agar 
lebih memberikan efek jera kepada para pelaku 
perburuan maupun perdagangan satwa liar yang 
dilindungi. Diharapkan dengan hukuman yang 
semakin berat dapat memberikan efek jera kepada 
para pelaku kejahatan tumbuhan dan satwa liar 
dan diharapkan kejahatan terhadap satwa liar 
dapat menurun intensitasnya, sehingga dapat 
terjaga kelestariannya di alam. 
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Arief Ashari Amir 
 
 

PENDAHULUAN 
 Papua Barat  salah satu provinsi di Indonesia 
yang terletak di bagian barat pulau Papua dengan 
jumlah penduduk sekitar 1,1 juta jiwa. Luas wilayah 
kurang lebih 10 juta hektar dengan 9 juta hektar berupa 
hutan dan 1 juta hektar adalah lahan gambut. Sejak 5 
Oktober 2020, setelah DPR mengesahkan Undang-
Undang Penciptaan Karya (RUU Cipta Kerja, umumnya 
dikenal sebagai “Omnibus Law”), menghadirkan revisi 
kunci pada beberapa sektor, termasuk sektor lingkungan 
hidup dan kehutanan dengan merevisi Undang-Undang 
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolahan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Omnibus 
Law juga mengubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2013 tentang tentang pencegahan dan pemberantasan 
perusakan hutan sehubungan dengan perubahan 
tertentu dengan sanksi untuk berbagai pelanggaran di 
kawasan hutan. 
 Reformasi dalam Omnibus Law tampaknya 
menyederhanakan prosedur pelaporan dan perizinan 
lingkungan, pemerintah mengklaim bahwa perubahan 
yang dibuat dalam undang-undang tersebut tidak akan 
melemahkan upayanya untuk melindungi lingkungan. 
Dalam konteks meningkatkan fokus global pada 
keberlanjutan dan keuangan berkelanjutan, reformasi ini 
ketika dilaksanakan akan menjadi subjek pengawasan 
ketat dari pemangku kepentingan lokal dan global. 
 Omnibus Law ini memberi dampak sangat luas 
hingga ke berbagai sektor seperti riset dan inovasi, 
pertanahan, administrasi pemerintahan dan tak 
terkecuali sektor kehutanan. Dampak yang luas ini tentu 
menjadi pertanyaan tentang bagaimana Undang-
Undang ini dapat mendegradasi nilai-nilai dan jiwa dari 
norma-norma yang sebelumnya terdapat dalam Undang-
Undang yang mengatur bidang yang terkait. Perubahan 
Undang-Undang kehutanan, meskipun berpotensi 
kontroversial, dapat menyebabkan beberapa 
pelonggaran pembatasan terkait penerbitan izin 
kehutanan, yang secara signifikan dapat membuka 
investasi dan pembangunan lebih lanjut di seluruh 
Indonesia. Namun harus juga memperhatikan hak-hak 
masyarakat adat dalam mempertahankan tanah adat 
mereka sebagai identitas dan jati diri. Masyarakat adat 
bergantung pada alam jika hutan dan tanah mereka 
habis maka identitas dan jati diri tidak bisa lagi disebut  
sebagai masyarakat adat. 
 Bagi masyarakat adat Papua Barat, hutan 
adalah “mama” yang menyediakan semuanya. Mereka 
ambil ikan dan sagu gratis, segalanya gratis. Mereka  
pertahankan hutan demi anak-cucu. Tidak ada harta 
yang diturunkan oleh kakek-nenek dan leluhur mereka, 
kecuali hutan yang mereka titipkan ini. Seperti banyak 
perubahan yang diusulkan oleh Omnibus Law, perlu 
telaah bagaimana perubahan tersebut diterapkan 
melalui regulasi, sebelum dilakukan evaluasi dampak 
sepenuhnya. 
 
 
 
 

PEMBAHASAN 
A. Penyederhanaan Persyaratan dan Prosedur 
Perizinan di sektor Kehutanan  
 Berdasarkan UU Kehutanan, beberapa izin 
yang diperlukan untuk pemanfaatan hutan lindung dan 
hutan produksi seperti izin pemanfaatan kawasan hutan, 
izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemungutan hasil 
hutan bukan kayu/kayu, izin pemanfaatan hasil hutan 
bukan kayu/kayu. Omnibus Law mengintegrasikan 
semua izin ini ke dalam izin usaha (perizinan berusaha), 
yang diberikan oleh pemerintah pusat, untuk entitas 
yang ingin memanfaatkan hutan lindung dan produksi. 
Masih belum jelas apakah setiap izin akan mencakup 
banyak kegiatan pemanfaatan hutan. 
 Pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan 
pembangunan diluar kegiatan kehutanan secara umum 
untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan 
kehutanan tetap sama, yaitu pemanfaatan tersebut 
hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan 
hutan lindung dan tidak boleh mengubah fungsi pokok 
kawasan hutan. penyederhanaan perizinan berusaha 
pada perizinan pemanfaatan hutan. Dari sebelumnya 
ada 14 jenis izin menjadi 1 jenis izin saja yaitu perizinan 
berusaha pemanfaatan hutan. 
 Namun terkait pemanfaatan kawasan hutan 
untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan 
kehutanan, Omnibus Law menghapus persyaratan untuk 
mendapatkan izin pinjam pakai (izin pinjam pakai / 
IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR 
untuk memberikan izin pinjam pakai yang berdampak 
signifikan, cakupan luas, dan nilai strategis; Terkait 
dengan poin (a), Omnibus Law mengatur bahwa 
penggunaan kawasan hutan akan dilakukan melalui 
pengaturan pinjam pakai (tidak secara khusus izin) 
dengan pemerintah pusat. Meskipun kami yakin 
mekanisme perizinan IPPKH akan tetap digunakan, 
perubahan ini membuka kemungkinan untuk jenis 
pengaturan lain. Ini mungkin juga menunjukkan 
pelonggaran lebih lanjut persyaratan perizinan untuk 
kegiatan pembangunan non-kehutanan tertentu. 
 
B. Persyaratan Terkait Kawasan Kehutanan 
 Undang-Undang Kehutanan sebelumnya 
mengharuskan total kawasan hutan di setiap daerah 
aliran sungai dan/atau pulau dipertahankan sebesar 
30% dari total luas daratan. Hal ini untuk meminimalkan 
gangguan pada sistem air, dan untuk mencegah banjir, 
erosi, sedimentasi dan kekurangan air. Persyaratan ini 
telah dihapus oleh Omnibus Law. Pemerintah pusat 
berwenang menetapkan luas kawasan hutan yang akan 
dipertahankan (termasuk menetapkan kawasan untuk 
proyek-proyek strategis nasional) sesuai dengan kondisi 
fisik dan geografis daerah aliran sungai dan pulau-pulau 
yang bersangkutan. 
 Selain itu, perubahan peruntukan kawasan dan 
fungsi hutan yang berdampak signifikan, luas 
cakupannya, dan bernilai strategis tidak lagi memerlukan 
persetujuan DPR terlebih dahulu. Hal ini tampaknya 
menunjukkan bahwa pemerintah mengantisipasi 
reklasifikasi lebih lanjut kawasan hutan, untuk 
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memungkinkan pengembangan lebih lanjut. Omnibus 
Law mengatur sejumlah kewajiban keuangan terkait 
pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan dana 
investasi bagi entitas yang melakukan kegiatan 
pemanfaatan hutan. Namun, Omnibus Law tampaknya 
telah menghapus persyaratan bagi pemegang izin usaha 
untuk membayar iuran izin usaha dan menyediakan 
dana jaminan kinerja. 
 
C. Dampak Omnibus Law disektor kehutanan 
terhadap masyarakat adat  
 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang  Cipta Kerja atau Omnibus Law yang disahkan 
beberapa waktu lalu menjadi ancaman berbagai sektor 
termasuk bagi masyarakat adat. Beberapa aturan dalam 
undang-undang itu dianggap lebih mementingkan 
investasi dan di sisi lain tidak memberi ruang bagi 
masyarakat adat. Hal Ini akan menjadi bermasalah, 
karena selama ini pasal inilah yang menyulitkan proses-
proses pengakuan masyarakat adat itu. Jadi jika ada 
suatu persepsi di kalangan birokrat bahwa yang 
membuat masyarakat adat itu adalah peraturan daerah. 
Saat tidak ada peraturan daerah maka tidak ada 
masyarakat adat. 
 Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui 
secara konstitusional sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
perubahannya menyatakan bahwa Negara mengakui 
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 
diatur dalam Undang-Undang. Pengakuan terhadap 
eksistensi masyarakat adat secara de jure juga 
ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat (3) yang 
menyebutkan, “Identitas budaya dan hak masyarakat 
tradisional dihormati selaras dengan perkembangan 
jaman dan peradabannya”. Pasal 33 UUD NRI 1945 
mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 
 Sejalan dengan ketentuan tersebut, harus 
senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, 
berkeadilan dan berkelanjutan. Pengakuan terhadap 
eksistensi masyarakat adat tidak hanya berhenti pada 
ranah konstitusi. Sejumlah undang- undang mengatur 
lebih lanjut eksistensinya Untuk menafsirkan ketentuan 
Pasal 18B Ayat (2) di atas, Mahkamah Konstitusi dalam 
Putusan Nomor 31/PUU/2007 menetapkan tolok ukur 
untuk menilai keberadaan masyarakat hukum adat, 
yaitu: 
1. Masih hidup: 

a. Ada masyarakat dengan warga yang memiliki 
perasaan kelompok (in-group feeling) 

b. Ada pranata pemerintahan adat 
c. Ada harta kekayaan dan/atau benda- benda 

adat 
d. Ada perangkat norma hukum adat 
e. Jika bersifat territorial ada wilayah tertentu 

2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat: 
a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan 

undang-undang yang berlaku sebagai 
pencerminan perkembangan nilai-nilai yang 
dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, 
baik undang-undang yang bersifat umum 
maupun bersifat sektoral, seperti bidang 
agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain 
maupun dalam peraturan daerah; 

b.  Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui 
dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat 
yang bersangkutan maupun masyarakat yang 
lebih luas, serta tidak bertentangan dengan 
hak- hak asasi manusia. 

3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesaturan Republik 
Indonesia (NKRI): 

a. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan 
dan integritas Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan 
tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah di 
dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja, hak masyarakat adat juga telah mendapat 
legalitas dan kepastian hukum disektor kehutanan 
sesuai dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang kehutanan 
menyatakan “Hutan adat adalah hutan negara yang 
berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” 
Meskipun hutan adat dikatakan sebagai hutan negara 
tetapi ada pengakuan negara terhadap wilayah adat 
masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 67 Ayat 2 
menyatakan bahwa “Pengukuhan keberadaan dan 
hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana 
dimaksud pada Ayat 1 ditetapkan dengan Perda. Terkait 
pemanfaatan. 
Terkait dengan pengenaan sanksi Omnibus Law 
dibidang kehutanan telah memberikan kepastian hukum  
dengan disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 50A 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d 
dan/atau huruf e dilakukan oleh orang 
perorangan atau kelompok masyarakat yang 
bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar 
kawasan hutan paling singkat 5(lima) tahun 
secara terus menerus dikenai sanksi 
administatif. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada pasal (1) dikecualikan 
terhadap: 

a. Orang perseorangan atau kelompok 
masyarakat yang bertempat yang 
bertempat tinggal di dalam dan/atau di 
sekitar kawasan hutan paling singkat 5 
(lima) tahun secara terus menerus dan 
terdaftar dalam kebijakan penataan 
kawasan hutan; atau 

b. Orang perseorangan yang telah 
mendapatkan sanksi social atau 
sanksi adat.  

 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Omnibus Law  menjamin manfaat lingkungan, manfaat 
sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat serta 
keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 
Soal pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung. 
Ada penyederhanaan perizinan berusaha pada perizinan 
pemanfaatan hutan. Dari sebelumnya ada 14 jenis izin 
menjadi 1 jenis izin saja yaitu perizinan berusaha 
pemanfaatan hutan, pengaturan tentang pengenaan 
sanksi serta tentang hukum acara perkara perusakan 
hutan.  
 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang 
cipta kerja di sektor kehutanan telah memberikan 
kepastian hukum terhadap masyarakat adat yang 
bertempat tinggal di kawasan hutan dan /atau sekitarnya 
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memungkinkan pengembangan lebih lanjut. Omnibus 
Law mengatur sejumlah kewajiban keuangan terkait 
pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan dana 
investasi bagi entitas yang melakukan kegiatan 
pemanfaatan hutan. Namun, Omnibus Law tampaknya 
telah menghapus persyaratan bagi pemegang izin usaha 
untuk membayar iuran izin usaha dan menyediakan 
dana jaminan kinerja. 
 
C. Dampak Omnibus Law disektor kehutanan 
terhadap masyarakat adat  
 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang  Cipta Kerja atau Omnibus Law yang disahkan 
beberapa waktu lalu menjadi ancaman berbagai sektor 
termasuk bagi masyarakat adat. Beberapa aturan dalam 
undang-undang itu dianggap lebih mementingkan 
investasi dan di sisi lain tidak memberi ruang bagi 
masyarakat adat. Hal Ini akan menjadi bermasalah, 
karena selama ini pasal inilah yang menyulitkan proses-
proses pengakuan masyarakat adat itu. Jadi jika ada 
suatu persepsi di kalangan birokrat bahwa yang 
membuat masyarakat adat itu adalah peraturan daerah. 
Saat tidak ada peraturan daerah maka tidak ada 
masyarakat adat. 
 Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui 
secara konstitusional sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
perubahannya menyatakan bahwa Negara mengakui 
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 
diatur dalam Undang-Undang. Pengakuan terhadap 
eksistensi masyarakat adat secara de jure juga 
ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat (3) yang 
menyebutkan, “Identitas budaya dan hak masyarakat 
tradisional dihormati selaras dengan perkembangan 
jaman dan peradabannya”. Pasal 33 UUD NRI 1945 
mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 
 Sejalan dengan ketentuan tersebut, harus 
senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, 
berkeadilan dan berkelanjutan. Pengakuan terhadap 
eksistensi masyarakat adat tidak hanya berhenti pada 
ranah konstitusi. Sejumlah undang- undang mengatur 
lebih lanjut eksistensinya Untuk menafsirkan ketentuan 
Pasal 18B Ayat (2) di atas, Mahkamah Konstitusi dalam 
Putusan Nomor 31/PUU/2007 menetapkan tolok ukur 
untuk menilai keberadaan masyarakat hukum adat, 
yaitu: 
1. Masih hidup: 

a. Ada masyarakat dengan warga yang memiliki 
perasaan kelompok (in-group feeling) 

b. Ada pranata pemerintahan adat 
c. Ada harta kekayaan dan/atau benda- benda 

adat 
d. Ada perangkat norma hukum adat 
e. Jika bersifat territorial ada wilayah tertentu 

2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat: 
a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan 

undang-undang yang berlaku sebagai 
pencerminan perkembangan nilai-nilai yang 
dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, 
baik undang-undang yang bersifat umum 
maupun bersifat sektoral, seperti bidang 
agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain 
maupun dalam peraturan daerah; 

b.  Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui 
dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat 
yang bersangkutan maupun masyarakat yang 
lebih luas, serta tidak bertentangan dengan 
hak- hak asasi manusia. 

3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesaturan Republik 
Indonesia (NKRI): 

a. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan 
dan integritas Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan 
tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah di 
dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja, hak masyarakat adat juga telah mendapat 
legalitas dan kepastian hukum disektor kehutanan 
sesuai dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang kehutanan 
menyatakan “Hutan adat adalah hutan negara yang 
berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” 
Meskipun hutan adat dikatakan sebagai hutan negara 
tetapi ada pengakuan negara terhadap wilayah adat 
masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 67 Ayat 2 
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bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar 
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(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada pasal (1) dikecualikan 
terhadap: 

a. Orang perseorangan atau kelompok 
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bertempat tinggal di dalam dan/atau di 
sekitar kawasan hutan paling singkat 5 
(lima) tahun secara terus menerus dan 
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kawasan hutan; atau 

b. Orang perseorangan yang telah 
mendapatkan sanksi social atau 
sanksi adat.  

 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Omnibus Law  menjamin manfaat lingkungan, manfaat 
sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat serta 
keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 
Soal pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung. 
Ada penyederhanaan perizinan berusaha pada perizinan 
pemanfaatan hutan. Dari sebelumnya ada 14 jenis izin 
menjadi 1 jenis izin saja yaitu perizinan berusaha 
pemanfaatan hutan, pengaturan tentang pengenaan 
sanksi serta tentang hukum acara perkara perusakan 
hutan.  
 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang 
cipta kerja di sektor kehutanan telah memberikan 
kepastian hukum terhadap masyarakat adat yang 
bertempat tinggal di kawasan hutan dan /atau sekitarnya 

dengan adanya pengecualian terhadap pelanggaran 
yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam 
dan/atau sekitar hutan paling singkat 5 tahun berturut-
turut. Pelanggaran oleh masyarakat tersebut hanya 
dikenakan sanksi administrasi, bukan pidana. 
 
 
 

SARAN 
Perlu dikaji lagi lebih mendalam terkait regulasi 
pegenaan sanksi administrasi yang dilakukan oleh 
masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar hutan 
paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut. Yang dimana 
pelanggaran oleh masyarakat tersebut hanya dikenakan 
sanksi administrasi, bukan pidana itu dapat menjadi 
celah bagi korporasi untuk memanfaatkan masyarakat 
dalam mengesploitasi hutan. 
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PENDAHULUAN 
I.1. Latar Belakang 

Sustainable Development Goals (SDG) 
merupaka suatu rencana aksi global yang disepakati 
oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna 
mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan 
melindungi lingkungan. Esensi dari pembangunan 
berkelanjutan adalah internalisasi dampak setiap 
Tindakan social dan ekonomi terhadap lingkungan 
hidup, yang artinya setiap kegiatan social dan ekonomi 
perlu menghindari/ mencegah atau memperhitungkan 
dampaknya terhadap lingkungan hidup agar lingkungan 
hidup tetap dapat menjalankan fungsinya untuk 
menopang kehidupan saat ini dan dimasa yang akan 
datang. Pentingnya isu lingkungan hidup terus bergulir 
dan puncaknya adalah lahirnya laporan yang mendasari 
pentingnya integrasi kepedulian lingkungan dan 
pembanguan ekonomi, baik di tingkat internasional, 
nasional dan local. Laporan ini terkenal dengan sebutan 
the Bruntdland Report 

Adapun salah satu komponen utama dari SDGS 
adalah pengelolaan dan pemanfaatan yang 
berkelanjutan dari sumber daya alam, keanekargaman 
hayati dimana perlindungan ekosistem merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan. Dimana ini merupakan 
tujuan ke-15 dari upaya pembangunan berkelanjutan 
yaitu melindungi, merstorasi, dan meningkatkan 
pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, 
mengelola hutan secara lestari, memulihkan degradasi 
lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman 
hayati. 

Pembangunan dan kegiatan masyarakat telah 
mengakibatkan banyak berbagai masalah lingkungan 
hidup. Perilaku manusia dan Kegiatan ekonomi juga 
mengakibatkan emisi yang meningkat, kerusakan 
lingkungan dan bencana alam. Dampak yang terjadi ini 
tentanya sangat berpengaruh buruk bagi 
keberlangungan hidup manusia dan makhluk hidup 
lainya. 

Hutan merupakan suatu pondasi alam dalam 
menyediakan dan mengendalikan berbagai kebutuhan 
manusia, seperti udara, air dan sebagainya.Hutan 
dengan berbagai hasil sumber daya alam merupakan 
tumpuan hidup masyarakat di sekelilingnya. Namun 
potensi alam ini juga menarik minat pengusaha menggali 
kekayaan yang ada padanya sebagai produk yang 
menguntungkan di pasaran, yang tentu saja mempunyai 
konsekuensi tertentu seperti makin berkurangnya areal 
hutan serta tumbuhan dan satwa liar dilindungi yang 
dimiliki oleh Indonesia.  

Menurut M. Daud Silalahi, menyatakan bahwa : 
“Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita, 
berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat 
nasional maupun internasional (global dan regional) 
sehingga tidak ada suatu negara pun dapat terhindar 
daripadanya. Setiap keputusan yang diambil 
terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang 
sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir 
kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya 
adalah manusia seutuhnya”. 

Hutan juga merupakan sumber daya alam yang 
tidak ternilai karena didalamnya terkandung 
keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, 
sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, 
pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, 
perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan 
sebagainya. Karena itu pemanfaatan hutan dan 
perlindungannya telah diatur dalam Undang-Undang 
Dasar 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam, Undang-Undang No. 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan 
Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam 
undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta 
kerja. 

Faktor penyebab rusaknya hutan dan meluasnya 
lahan kritis diantaranya yaitu kebakaran hutan, 
penebangan liar ataupun alih fungsi lahan sebagai 
desakan ekonomi masyarakat terutama di sekitar hutan 
dan lainnya yang merupakan salah satu bentuk 
gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif 
yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan cukup besar 
mencakup kerusakan ekologis, menurunnya 
keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi 
hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro 
maupun global, menyebabkan tanah longsor serta banjir 
dan asap dari kebakaran hutan mengganggu kesehatan 
masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, 
sungai, danau, laut dan terutama udara. Dan juga 
gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia 
akhir-akhir ini telah melintasi batas Negara, oleh karena 
itu hutan kita perlu adanya penjagaan supaya tidak 
terjadi kebakaran dan penebangan liar yang tidak kita 
inginkan. 

Kesadaran akan arti penting hutan bagi 
Indonesia maupun bagi dunia, membuat pemerintah 
melakukan langkah-langkah guna melindungi hutan agar 
tetap lestari dan dapat dipertahankan hingga generasi 
berikutnya.  

Dalam hal melakukan pengelolaan hutan, 
pemerintah telah berusaha agar hutan yang dikelola 
tidak menjadi rusak, akan tetapi tidak semua pihak dapat 
mengikuti keinginan dari pemerintah tersebut. 
Pembakaran hutan, penebangan liar (Ilegal Loging) 
guna melaksanakan proses pembukaan hutan (Land 
Clearing) dan penambangan illegal yang dapat 
menimbulkan kerusakan hutan merupakan hal yang 
dapat terjadi dalam melakukan pengelolaan hutan. 

Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan-
tindakan yang nyata dan konkrit terhadap para pelaku 
kejahatan tindak pindana kehutanan agar upaya 
pemerintah Pusat dan Daerah dalam menjaga keutuhan 
kawasan hutan di seluruh Indonesia dapat terjaga 
dengan baik dan tetap lestari guna terciptanya 
pembangunan berkelanjutan. Upaya-upaya yang 
dilakukan selama ini untuk menekan laju perusakan 
hutan serta pengelolaan hutan telah banyak dilakukan. 
Salah satu tindakan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
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oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna 
mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan 
melindungi lingkungan. Esensi dari pembangunan 
berkelanjutan adalah internalisasi dampak setiap 
Tindakan social dan ekonomi terhadap lingkungan 
hidup, yang artinya setiap kegiatan social dan ekonomi 
perlu menghindari/ mencegah atau memperhitungkan 
dampaknya terhadap lingkungan hidup agar lingkungan 
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berkelanjutan dari sumber daya alam, keanekargaman 
hayati dimana perlindungan ekosistem merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan. Dimana ini merupakan 
tujuan ke-15 dari upaya pembangunan berkelanjutan 
yaitu melindungi, merstorasi, dan meningkatkan 
pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, 
mengelola hutan secara lestari, memulihkan degradasi 
lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman 
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mengakibatkan banyak berbagai masalah lingkungan 
hidup. Perilaku manusia dan Kegiatan ekonomi juga 
mengakibatkan emisi yang meningkat, kerusakan 
lingkungan dan bencana alam. Dampak yang terjadi ini 
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keberlangungan hidup manusia dan makhluk hidup 
lainya. 
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kekayaan yang ada padanya sebagai produk yang 
menguntungkan di pasaran, yang tentu saja mempunyai 
konsekuensi tertentu seperti makin berkurangnya areal 
hutan serta tumbuhan dan satwa liar dilindungi yang 
dimiliki oleh Indonesia.  

Menurut M. Daud Silalahi, menyatakan bahwa : 
“Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita, 
berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat 
nasional maupun internasional (global dan regional) 
sehingga tidak ada suatu negara pun dapat terhindar 
daripadanya. Setiap keputusan yang diambil 
terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang 
sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir 
kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya 
adalah manusia seutuhnya”. 

Hutan juga merupakan sumber daya alam yang 
tidak ternilai karena didalamnya terkandung 
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sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, 
pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, 
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Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
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Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan 
Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam 
undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta 
kerja. 

Faktor penyebab rusaknya hutan dan meluasnya 
lahan kritis diantaranya yaitu kebakaran hutan, 
penebangan liar ataupun alih fungsi lahan sebagai 
desakan ekonomi masyarakat terutama di sekitar hutan 
dan lainnya yang merupakan salah satu bentuk 
gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif 
yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan cukup besar 
mencakup kerusakan ekologis, menurunnya 
keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi 
hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro 
maupun global, menyebabkan tanah longsor serta banjir 
dan asap dari kebakaran hutan mengganggu kesehatan 
masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, 
sungai, danau, laut dan terutama udara. Dan juga 
gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia 
akhir-akhir ini telah melintasi batas Negara, oleh karena 
itu hutan kita perlu adanya penjagaan supaya tidak 
terjadi kebakaran dan penebangan liar yang tidak kita 
inginkan. 

Kesadaran akan arti penting hutan bagi 
Indonesia maupun bagi dunia, membuat pemerintah 
melakukan langkah-langkah guna melindungi hutan agar 
tetap lestari dan dapat dipertahankan hingga generasi 
berikutnya.  

Dalam hal melakukan pengelolaan hutan, 
pemerintah telah berusaha agar hutan yang dikelola 
tidak menjadi rusak, akan tetapi tidak semua pihak dapat 
mengikuti keinginan dari pemerintah tersebut. 
Pembakaran hutan, penebangan liar (Ilegal Loging) 
guna melaksanakan proses pembukaan hutan (Land 
Clearing) dan penambangan illegal yang dapat 
menimbulkan kerusakan hutan merupakan hal yang 
dapat terjadi dalam melakukan pengelolaan hutan. 

Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan-
tindakan yang nyata dan konkrit terhadap para pelaku 
kejahatan tindak pindana kehutanan agar upaya 
pemerintah Pusat dan Daerah dalam menjaga keutuhan 
kawasan hutan di seluruh Indonesia dapat terjaga 
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Kehutanan dalam mensukseskan pembangunan 
lingkungan hidup dan kehutanan yaitu dengan 
membentuk Unit Pelaksana Teknis bernama Balai 
Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor : P.15/menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan 
dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
kehutanan, telah menjelaskan bahwa Balai 
Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK adalah Unit 
Pelaksana teknis di bidang Pengamanan dan 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada 
Direktur Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan. Tugas yang diemban oleh unit tersebut 
adalah melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, 
ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan 
kehutanan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin 
menuangkan capaian Balai Pengamanan dan 
Penegakan Hukum Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III 
Palembang dalam melakukan upaya penurunan 
gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum 
lingkungan hidup dan kehutanan guna mendukung 
upaya pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan 
dalam bentuk makalah dengan judul “Capaian Balai 
GAKKUM Wilayah Sumatera Seksi III Palembang dalam 
mendukung Program SDGs”. 

 
TUJUAN PENULISAN 

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai 
salah satu bentuk mendukung upaya pemerintah dalam 
pembangunan berkelanjutan pada pilar pembangunan 
lingkungan goal 15 yaitu melindungi, merestorasi, dan 
meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem 
daratan, mengelola hutan secara lestari, memulihkan 
degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan 
keanekaragaman hayati. 

 
RUANG LINGKUP 

Dalam penulisan makalah ini, penulis mengambil 
lokus dan hasil kegiatan yang dilakukan oleh Balai 
GAKKUM Wilayah Sumatera Seksi III Palembang 
dengan wilayah kerja meliputi 4 Provinsi yakni: Sumatera 
Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan 
Lampung. 
 
PEMBAHASAN 
2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki 
pedoman bangsa yaitu Pancasila dimana di dalamnya 
mencakup pengaturan secara umum mengenai 
kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana di atur 
dalam sila ke lima “kesejahteraan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia.” Lingkungan hidup di Indonesia 
menyangkut tanah, air, dan udara serta semua yang 
terkandung di dalam dan di atas tanah. Hal ini 
mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia 
dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang 
pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan 
datang sehingga lingkungan hidup harus dikelola 
dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan 
selaras, serasi, seimbang. Hal tersebut di jelaskan 
secara nyata di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar 1945 menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat” Pasal tersebut menjabarkan bahwa sumber daya 

alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, salah satu sumber daya 
alam ialah sumber daya hutan, pengelolaannya perlu 
dilakukan seoptimal mungkin tanpa merusak fungsi 
hutan agar kelestarian hutan tetap terjaga. Hal tersebut 
merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan 
Nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Pengelolaan lingkungan hidup 
untuk melestarikan dengan mengembangkan 
kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan 
seimbang guna menunjang terlaksananya 
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 
lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan 
pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada 
norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran 
masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang 
berkaitan dengan lingkungan hidup. Hukum menurut 
Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa : “Hukum 
berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana 
pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, 
bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum 
memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau 
sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan 
manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”(3).  

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian di 
atas menggunakan teori “Hukum Pembangunan”, 
Michael Hager menyatakan hal tersebut sebagai Middle 
Range Theory. Teori ini menggambarkan bahwa hukum 
berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan 
dan katalisator dan aktivitas pembangunan Nasional.  

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana 
pembangunan, menurut Michael Hager dapat mengabdi 
dalam tiga sektor, yaitu : a. “Hukum sebagai alat penertib 
(ordering), dalam rangka penertiban, hukum dapat 
menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan 
keputusan politik dan pemecahan sengketa yang 
mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia 
pun dapat meletakan dasar hukum (legitimacy) bagi 
penggunaan kekuasaan. b. Hukum sebagai alat penjaga 
keseimbangan (balancing), fungsi hukum dapat menjaga 
keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan 
Negara, Kepentingan umum dan kepentingan 
perorangan. c. Hukum sebagai katalisator, hukum dapat 
membuat untuk memudahkan terjadinya proses 
perubahan melalui pembaharuan hukum (law reform) 
dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi 
hukum”(4). 

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk 
mensejahterkan rakyat yang terdapat campur tangan 
manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya 
dengan lingkungan hidupnya dan upaya untuk 
memanfaatkan sumber daya alam dengan berwawasan 
lingkungan bagi kepentingannya guna meningkatkan 
taraf hidupnya. Namun eksploitasi sumber daya alam 
yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung 
lingkungan serta mengalihkan fungsinya akan 
mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Teori 
hukum lingkungan menjadi daya dorong penerapan 
prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup 
sebagai upaya preventif terhadap pengrusakan 
lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup untuk 
melestarikan dengan mengembangkan kemampuan 
lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang 
guna menunjang terlaksananya pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, 
dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup 
harus didasarkan pada norma hukum dengan 
memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan 
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perkembangan lingkungan global yang berkaitan 
dengan lingkungan hidup. 

Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup 
merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut 
tanggung jawab keterbukaan dan peran anggota 
masyarakat. Pembangunan yang memadukan 
lingkungan hidup, termasuk yang menjadikan sumber 
daya alam sebagai sarana untuk mencapai 
keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi 
peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi 
masa kini dan generasi yang akan datang. Selanjutnya 
sebagai Applied Theory yang tercantum dalam 
UndangUndang No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 
1 butir (16) menyatakan : “Perusakan Lingkungan Hidup 
adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan 
langsung atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia, 
dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui 
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”  

4) Michael Hager, 2008, Development for the Developing 
Nations, Work Paper On Word Peace Thought Law, 
dikutip dari Syamsuharya, Penerapan Prinsip Hukum 
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas 
Industri Nasional, Alumni, Bandung. 

Meningkatnya perusakan oleh perusahaan yang 
berkecimpung dalam bidang kehutanan maupun orang-
orang yang tidak bertanggung jawab yang banyak 
merusak hutan serta lingkungan hidup, diharapkan 
dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 
tentang tentang Pencegahan Pemberantasan 
Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam 
undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja  
dapat menjelaskan tentang masalah kehutanan serta 
lingkungan hidup dapat lebih di mengerti dan dapat 
mengurangi dan mencegah kerusakan yang terjadi pada 
hutan dan lingkungan hidup.  

 
Tabel 1. Angka Deforestasi Netto Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kawasan  

Sumber: Buku Deforestasi Indonesia Tahun 2013-2014, 2014-2015,2015-2016,2016-2017,2018-2019 Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Buku Statistik KLHK 2018 
 
Tabel 2. Luas Penutupan Lahan Indonesa di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Menurut Provinsi (Ribu Hektar) 

NO Provinsi 

Luas Penutupan Lahan Indonesa di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Menurut Provinsi (Ribu 
Hektar) 

Kawasan Hutan 
Di Luar Kawasan Hutan/Areal 

Penggunaan Lain (APL) Jumlah 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 SUMATERA 
SELATAN 3408.8 3408.8 3407.7 5218.1 5218.1 5219.2 8626.9 8626.9 8626.9 

2 BENGKULU 924.6 924.6 924.6 1078.3 1078.3 1078.3 2002.9 2002.9 2002.9 
3 LAMPUNG 1004.7 1004.7 1004.7 2430.6 2430.6 2430.6 3435.4 3435.4 3435.4 

4 
KEP. 
BANGKA 
BELITUNG 654.6 643.6 643.6 1005.2 1016.1 1016.1 1659.7 1659.7 1659.7 

Sumber: Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia 2014-2018, kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama tahun 2020 telah menggagalkan perdagangan ilegal 

1.733 satwa liar dilindungi. Satwa hasil penyelundupan yang berhasil diamankan, 825 ekor telah dilepasliarkan, 150 masih 
berada di kandang transit, dan 758 ekor mati saat pengangkutan dan ketika tiba di tujuan.(5) 

(5)https://www.betahita.id/news/lipsus/5835/tahun-2020-ada-perdagangan-1700-satwa-liar-
dilindungi.html?v=1610321818 
 
HASIL 
Berikut capaian kinerja Seksi Wilayah III Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2020: 
 

Tabel 3. Capaian Kinerja Seksi Wilayah III Tahun 2020 
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target Realisasi % Capaian 
1 Terlaksananya 

pencegahan dan 
pengamanan 

Luas hutan yang diamankan dari 
gangguan dan ancaman bidang 
kehutanan 

60.000 Ha 134.740,07 Ha 224,57 

Provinsi 
 2018-2019  

Kawasan 
Hutan 

APL (Areal Penggunaan Lain) / Bukan 
Kawasan Hutan Total Deforestasi 

Sumatera Selatan 57.857,6 2.797,5 60.655,1 

Bengkulu 1.959,4 201,2 2.160,6 
Lampung 182,3 443,2 625,4 

Kepulauan Bangka Belitung 1.574,3 580,2 2.154,4 
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perkembangan lingkungan global yang berkaitan 
dengan lingkungan hidup. 
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kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”  

4) Michael Hager, 2008, Development for the Developing 
Nations, Work Paper On Word Peace Thought Law, 
dikutip dari Syamsuharya, Penerapan Prinsip Hukum 
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas 
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berkecimpung dalam bidang kehutanan maupun orang-
orang yang tidak bertanggung jawab yang banyak 
merusak hutan serta lingkungan hidup, diharapkan 
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tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 
tentang tentang Pencegahan Pemberantasan 
Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam 
undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja  
dapat menjelaskan tentang masalah kehutanan serta 
lingkungan hidup dapat lebih di mengerti dan dapat 
mengurangi dan mencegah kerusakan yang terjadi pada 
hutan dan lingkungan hidup.  

 
Tabel 1. Angka Deforestasi Netto Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kawasan  

Sumber: Buku Deforestasi Indonesia Tahun 2013-2014, 2014-2015,2015-2016,2016-2017,2018-2019 Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Buku Statistik KLHK 2018 
 
Tabel 2. Luas Penutupan Lahan Indonesa di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Menurut Provinsi (Ribu Hektar) 

NO Provinsi 

Luas Penutupan Lahan Indonesa di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Menurut Provinsi (Ribu 
Hektar) 

Kawasan Hutan 
Di Luar Kawasan Hutan/Areal 

Penggunaan Lain (APL) Jumlah 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 SUMATERA 
SELATAN 3408.8 3408.8 3407.7 5218.1 5218.1 5219.2 8626.9 8626.9 8626.9 

2 BENGKULU 924.6 924.6 924.6 1078.3 1078.3 1078.3 2002.9 2002.9 2002.9 
3 LAMPUNG 1004.7 1004.7 1004.7 2430.6 2430.6 2430.6 3435.4 3435.4 3435.4 

4 
KEP. 
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BELITUNG 654.6 643.6 643.6 1005.2 1016.1 1016.1 1659.7 1659.7 1659.7 

Sumber: Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia 2014-2018, kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama tahun 2020 telah menggagalkan perdagangan ilegal 

1.733 satwa liar dilindungi. Satwa hasil penyelundupan yang berhasil diamankan, 825 ekor telah dilepasliarkan, 150 masih 
berada di kandang transit, dan 758 ekor mati saat pengangkutan dan ketika tiba di tujuan.(5) 

(5)https://www.betahita.id/news/lipsus/5835/tahun-2020-ada-perdagangan-1700-satwa-liar-
dilindungi.html?v=1610321818 
 
HASIL 
Berikut capaian kinerja Seksi Wilayah III Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2020: 
 

Tabel 3. Capaian Kinerja Seksi Wilayah III Tahun 2020 
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target Realisasi % Capaian 
1 Terlaksananya 

pencegahan dan 
pengamanan 

Luas hutan yang diamankan dari 
gangguan dan ancaman bidang 
kehutanan 

60.000 Ha 134.740,07 Ha 224,57 

Provinsi 
 2018-2019  

Kawasan 
Hutan 

APL (Areal Penggunaan Lain) / Bukan 
Kawasan Hutan Total Deforestasi 

Sumatera Selatan 57.857,6 2.797,5 60.655,1 

Bengkulu 1.959,4 201,2 2.160,6 
Lampung 182,3 443,2 625,4 

Kepulauan Bangka Belitung 1.574,3 580,2 2.154,4 

 

terhadap gangguan 
dan ancaman 
keamanan 
Kawasan hutan di 4 
Provinsi 

Sarana prasarana dan kapasitas 
polisi kehutanan dalam 
pelaksanaan pengamanan dan 
penegakan hukum memenuhi 
standar minimum 

1 Lokasi - - 

2. 
 
 
 

Meningkatnya 
efektifitas 
penanganan 
pengaduan, 
pengawasan izin, 
izin lingkungan, izin 
PPLH dan PPU, 
ketaatan terhadap 
sanksi administrasi 
 

Pengaduan yang masuk 
tertangani 

24 kali 26 kali 108,33 

Usaha dan/atau kegiatan yang 
diawasi dan tingkat penaatan 
Perusahaan 

2 izin 2 izin 100 

Sarana prasarana dan kapasitas 
PPLH dalam pelaksanaan 
pengawasan memenuhi standar 
minimum 

1 lokasi 1 lokasi 100 

 
3. Meningkatnya 

jumlah kasus 
pidana LHK yang 
ditangani oleh 
PPNS LHK secara 
professional 

Kasus pidana LHK yang 
diselesaikan samoau dengan 
P21 (berkas perkara dinyatakan 
lengkap) 

7 kasus 22 kasus 314,28 

Sarana dan prasarana 
pencegahan hukum pidana LHK 
yang memenuhi standar 
minimum 

1 lokasi 1 lokasi 100 

 
Sasaran 1. Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman keamanan Kawasan 
hutan di 4 Provinsi 

Pada tahun 2020 Seksi Wilayah III telah berhasil mengamankan luas Kawasan Hutan sebesar 134.740,07 Hektar 
atau 224,57% dari target 60.000 Hektar melalui 13 kali operasi yang terdiri dari 8 kali operasi pengamanan hutan (61,53%), 
3 kali operasi peredaran hasil hutan (23,07%) dan operasi TSL sebanyak 2 kali (15,38%). 

 

  
Grafik 1. Operasi yang dilakukan di Seksi Wilayah III 
Palembang 

Grafik 2. Lokasi Operasi Pengamanan Hutan Tahun 
2020 

 
Operasi TSL telah mengamankan sebanyak 300 ekor burung ciblek, 4 ekor burung tiong emas (Gracula religiosa) 

atau Beo Mentawai, 2 ekor burung cucak ijo, 2 ekor burung Jalak Bali, 1 ekor Burung Jalak Putih, dan 1 ekor Burung Jalak 
Putih Sayap Kelabu. 
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Gambar 1. Operasi TSL di Provinsi Lampung 
 
Operasi peredaran hasil hutan telah mengamankan 120 batang kayu jenis gelam, 133 batang kayu sonokeling, 

dan 360 keping kayu jenis gelam. Dan operasi perambahan telah mengamankan lahan seluas 125.397,36 Hektar. 
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Gambar 1. Operasi TSL di Provinsi Lampung 
 
Operasi peredaran hasil hutan telah mengamankan 120 batang kayu jenis gelam, 133 batang kayu sonokeling, 

dan 360 keping kayu jenis gelam. Dan operasi perambahan telah mengamankan lahan seluas 125.397,36 Hektar. 
 

 
 

 

  
Gambar 2. Operasi Peredaran Hasil Hutan di Kab. Muratara Provinsi Sumatera Selatan 

 
Penanganan Pengaduan 
Capaian kinerja tahun 2020, Seksi Wilayah III Palembang telah menangani 26 pengaduan yang masuk, yang terdiri dari 
14 Pengaduan Perusahaan (53,85%) dan 12 Pengaduan Non Perusahaan (46,15%) dimana lokasi pengaduan tersebar 
sebagaimana terlampir pada Tabel dibawah ini: 
 
 
Tabel 4. Daftar Pengaduan Seksi Wilayah III yang telah diverifikasi 

No Kegiatan Pengaduan (No Register Pengaduan) Lokasi 
1 PT Tenaga Listrik Bengkulu (190859) Bengkulu 
2 Tambang Ilegal di Lokasi PT. Bangkanesia (191436) Kepulauan Bangka Belitung 
3 PT Pringsewu Jaya Abadi (200069) Lampung 
4 Pencemaran Pabrik Tahu (200190) Sumatera Selatan 
5 PT GHEMMI (191429 dan 191462) Sumatera Selatan 
6 PT Lematang Coal Lestari (190983) Sumatera Selatan 
7 Ilegal Logging di PT API (190926) Bengkulu 
8 PT Berkat Sawit Sejati (190014) Sumatera Selatan 
9 Riki Janto dan Jhony (200059) Kepulauan Bangka Belitung 
10 PT Bangka Asindo Agri (200399) Kepulauan Bangka Belitung 
11 PT SPOI (200593) Sumatera Selatan 
12 PT Servo Lintas Raya (200310) Sumatera Selatan 
13 PT Agromuko (190247) Bengkulu 
14 PT Bukit Asam (200642) Sumatera Selatan 
15 Ahian dan Ahon (190556) Kepulauan Bangka Belitung 
16 Tambang illegal di Sungai Buding (200327 dan 190320) Kepulauan Bangka Belitung 
17 Ilegal Logging di HKm KEPPAK (191005) Kepulauan Bangka Belitung 
18 Sumur Minyak Ilegal (200124) Sumatera Selatan 
19 PT Tri Mandiri Perkasa (200705) Sumatera Selatan 
20 PT Servo Buana Resources (200706) Sumatera Selatan 
21 Tambang illegal di Belitung (190264) Kepulauan Bangka Belitung 
22 PT Silva Inhutani (191076) Lampung 
23 Tambang pasir illegal oleh Kades Ulak Bandung (200783) Sumatera Selatan 
24 Sdr. Ahon (200890) Kepulauan Bangka Belitung 
25 CV Timbus Jaya dan PT Timah (200889) Kepulauan Bangka Belitung 
26 PT Fajar Berseri (200892) Kepulauan Bangka Belitung 

 
Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa pengaduan terbanyak berasal dari Provinsi Sumatera Selatan 

yaitu sebesar 42%, disusul dengan pengaduan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (38%), Provinsi Bengkulu (12%) 
dan Provinsi Lampung (8%) seperti terlihat pada grafik dibawah ini 

 



344 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 

 
Grafik 3. Jumlah Pengaduan di Wilayah Kerja Seksi III Palembang 

 
Jumlah pengaduan yang masuk saat ini meningkat cukup pesat dikarenakan meningkatnya kepedulian 

masyarakat/LSM bahkan instansi pemerintah terhadap ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap izin usaha, akses 
pengaduan yang mudah (melalui portal pengaduan, pos pengaduan, media social dsb), kepercayaan public kepada 
pemerintah dalam hal ini Seksi Wilayah III Palembang dan ketersediaan jumlah PPLH atau pegawai yang menangani 
pengaduan. 

 
 

 

  
Gambar 3. Verifikasi Pengaduan terhadap PT. Pringsewu Jaya Abadi 

 
Kegiatan Pengawasan 

Seksi Wilayah III berhasil melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap 2 perusahaan yaitu terhadap PT. 
Tabungan Haji Indo Plantations dan PT Waringin Agro Jaya. Kedua perusahaan tersebut merupakan Perusahaan yang 
bergerak pada bidang usaha perkebunan kelapa sawit.  

Berdasarkan hasil pengawasan maka dapat disimpulkan bahwa PT. Tabungan Haji Indo Plantations dan PT. 
Waringin Agro Jaya tidak taat terhadap ketentuan peraturan perundangan serta perizinan lingkungan yang berlaku dan 
direkomendasikan untuk diberikan sanksi administrative berupa Paksaan Pemerintah 
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Gambar 4. Pengawasan terhadap PT. Waringin Agro Jaya 

 
Sasaran 3. Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang ditangani oleh PPNS LHK secara professional. 

Capaian kinerja kegiatan Penegakan Hukum Pidana tahun 2020 adalah kasus yang telah dinyatakan 
lengkap/P21 sebesar 22 kasus atau 314,28% dari target 7 kasus, yang terdiri dari 7 kasus TSL (31,81%), 12 kasus illegal 
logging (54,54%) dan 2 kasus perambahan (9,09%), dan 1 kasus perusakan LH (4,54%). 
Tabel 5. Jumlah P.21 berdasarkan Tipologi Kasus 
 

No. Tipologi Kasus Jumlah 
1. TSL 22 
2. Illegal Logging 12 
3. Perambahan 2 
4. Perusakan LH 1 

 

 
Grafik 4. Presentase Jumlah P.21 berdasarkan Tipologi Kasus 

 
Jumlah P.21 Seksi Wilayah III tersebar di 3 provinsi dengan rincian sebagai berikut: 

- Provinsi Lampung berhasil menyelesaikan 9 kasus  
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil menyelesaikan 8 kasus 
- Provinsi Sumatera Selatan berhasil menyelesaikan 5 kasus 
- Sementara Bengkulu belum menghasilkan P.21 pada tahun 2020 
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Grafik 5. Presentase Jumlah P.21 berdasarkan Lokasi 

 
Penanganan kasus tindak pidana berawal dari kegiatan operasi yang merupakan tindak lanjut dari pengaduan 

masyarakat, rekomendasi dari kegiatan pengawasan, serta pelimpahan dari Intansi atau unit terkait, untuk itu sangat 
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IDENTITAS DAN SOLUSI ILLEGAL LOGGING : MULAI DARI MANA? 
 
 

Mahyu Rifdatul Jannah 
 

 
PENDAHULUAN 

Illegal logging merupakan masalah nyata yang 
dihadapi negeri ini. Berbagai upaya telah dilakukan 
pemerintah untuk mengurangi kasus illegal logging. 
Upaya yang dilakukan bukanlah upaya yang remeh-
temeh dengan effort kecil, melainkan sebuah upaya yang 
menguras banyak tenaga, fikiran dan uang. Banyak pihak 
yang dilibatkan dalam upaya menanggulangi illegal 
logging, mulai dari instansi pemerintah dari berbagai 
bidang, organisasi non pemerintah hingga masyarakat. 
Dengan segala upaya yang dilakukan apakah kasus 
illegal logging di Indonesia sudah dapat teratasi? 
Ternyata kasus illegal logging masih terus terjadi dan tidak 
mustahil untuk terus meningkat. 

Kasus illegal logging di wilayah kerja Balai 
Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Seksi Wilayah II Samarinda masih cukup 
tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada 
tahun 2015 terdapat 2 (dua) kasus illegal logging yang 
masuk tahap P21 dan di tahun 2020 terdapat 10 
(sepuluh) kasus illegal logging yang masuk tahap P21. 
Jika dihitung secara nasional kasus illegal logging di 
Indonesia pasti dapat mencapai angka yang fantastis dan 
tentunya juga menyebabkan kerusakan yang masif. 

Illegal logging merupakan tindak pidana yang 
memberikan banyak kerugian, bukan hanya bagi negeri 
ini tetapi juga secara global. Selama kurun waktu 2004-
2010, kerugian negara akibat pembalakan hutan di 
Indonesia mencapai Rp 169,7 triliun (Indonesia 
Corruption Watch, 2011). Selain kerugian finansial, illegal 
logging juga mengambil peran yang sangat besar 
terhadap kerusakan ekosistem hutan. Kerusakan 
ekosistem hutan ini merupakan penyebab awal dari 
rantai bencana alam tanpa henti. Serangkaian bencana 
alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan 
lahan merupakan konsekuensi dari illegal logging yang 
terus terjadi. Tak dipungkiri bahwa rusaknya ekosistem 
hutan dapat mejadi trigger bencana lainnya yang tidak 
pernah terpikirkan di benak manusia, seperti dapat 
memicu sebuah pandemi 
akibat dari terusiknya habitat hewan. Selain itu illegal 
logging juga menyebabkan perubahan iklim yang 
tentunya dapat memberi pengaruh bagi dunia. 

Bangsa Indonesia memiliki hubungan yang 
sangat erat dengan hutan. Sejak zaman dahulu nenek 
moyang kita memanfaatkan hasil hutan untuk bertahan 
hidup dengan pengelolaan yang terus berkembang di 
setiap zaman. Selain sebagai sandaran untuk bertahan 
hidup, hutan juga memberikan pengaruh pada sistem 
kepercayaan bangsa Indonesia pada zaman pra sejarah. 
Pada zaman pra sejarah, bangsa Indonesia menganut 
sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana 
kepercayaan ini sangat memiliki keterkaitan dengan 
alam. Seperti yang dituliskan A. G. Pringgididgo dalam 
Ensiklopedi Umum (1973: 74), animisme membawa 
seseorang untuk bisa percaya bahwa alam yang meliputi 
gunung, hutan, gua, dan kuburan memiliki jiwa sekaligus 
harus dihormati. Jika tidak, maka roh di benda-benda 
tersebut akan mengganggu manusia. Sedangkan pada 
kepercayaan dinamisme manusia mempercayai benda-
benda seperti api, batu, pohon, binatang memiliki 
kekuatan gaib. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa 

hutan memiliki tempat yang spesial bagi bangsa 
Indonesia sejak zaman dahulu, sehingga keberadaannya 
sangat diagungkan dan dijaga. 

Di era modern kedudukan hutan juga memiliki 
tempat yang spesial bagi umat manusia. Hutan 
merupakan penghasil oksigen utama sebagai penyokong 
kehidupan. Hutan memiliki berbagai keragaman satwa 
dan tumbuhan yang terhubung satu dengan yang lainnya 
dalam lingkaran kehidupan sehingga terjadilah sebuah 
keseimbangan di alam. Ekosistem hutan yang memiliki 
keberagaman mulai dari pantai sampai dengan puncak 
pegunungan bersalju abadi juga memberikan suntikan 
candu bagi para penikmat alam. Keberadaan satwa dan 
tumbuhan eksotis menjadi sebuah momen berharga yang 
sayang untuk dilewatkan yang tentunya tiket terbaik untuk 
menikmatinya yaitu dengan melihatnya langsung di 
habitatnya yaitu hutan. 

Indonesia merupakan negara pemilik hutan 
tropis terbesar ketiga di dunia dan memiliki peringkat 
pertama di Asia Pasifik, dengan jumlah luas hutan 
mencapai 133,6 juta hektar (Forest Watch Indonesia, 
2011). Bangsa Indonesia sebagai pemilik hutan terbesar 
ketiga di dunia menjadi sorotan dunia. Identitas ini akan 
selalu melekat pada diri bangsa Indonesia yang menjadi 
sebuah amanah besar untuk mengelola hutan secara 
lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan hutan yang lestari 
dan berkelanjutan merupakan concern bukan hanya bagi 
bangsa Indonesia, melainkan juga concern umat manusia 
di dunia. Melihat betapa krusialnya posisi hutan bagi 
dunia, seharusnya menjadikan bangsa Indonesia sadar 
bahwa penjagaan hutan merupakan sebuah tugas dan 
amanah bagi bangsa terpilih sebagai bangsa pemilik 
hutan yang luas. Selain itu, memiliki hutan yang luas juga 
dapat memberikan sebuah kebanggaan tersendiri 
mengingat keanekaragaman hayati yang ada 
memberikan daya tarik bagi dunia. Pengelolaan yang 
lestari dan berkelanjutan tentunya juga akan memberikan 
keuntungan bagi negara dalam jangka panjang. Oleh 
karena itu, segala bentuk perusakan hutan seperti illegal 
logging harus dimusnahkan untuk mencegah kerugian 
yang besar bagi dunia pada umumnya dan bagi negara 
pada khususnya. Segala upaya yang dilkukan 
pemerintah dalam rangka pemberantasan illegal logging 
akan dapat berjalan optimal jika bangsa Indonesia sadar 
akan identitasnya sebagai bangsa pemilik hutan yang 
luas. 

Banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan 
hutan di mana pemerintahlah sebagai pemeran 
utamanya. Kebijakan-kebijakan dibuat agar sebisa 
mungkin memperoleh manfaat hutan secara maksimal 
dan lestari. Para abdi negara dikerahkan untuk dapat 
merealisasikan hal tersebut. Semua upaya dilakukan 
untuk memberantas perusakan hutan seperti illegal 
logging, mulai dari kegiatan preemtif, preventif, hingga 
represif. Dengan segala upaya yang dilakukan, apakah 
kegiatan illegal logging sudah dapat teratasi? Ternyata 
fakta dilapangan praktik illegal logging masih terus terjadi. 
Lalu apa yang salah? Dalam pemberantasan praktik 
illegal logging sangat perlu bagi pemerintah dan abdi 
negara pada khususnya dan bangsa Indonesia pada 
umumnya untuk tau identitasnya sebagai pemilik hutan 
yang luas. Lantas apakah bangsa Indonesia sudah 
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benar-benar mengenal identitasnya sebagai pemilik 
hutan yang luas? 
 
PEMBAHASAN 

Pemberantasan illegal logging merupakan suatu 
usaha yang besar dan memerlukan komitmen yang kuat. 
Jika tidak adanya komitmen, maka usaha yang dilakukan 
tidak akan maksimal. Pemberantasan illegal logging juga 
memerlukan sinergi dari banyak pihak termasuk dari 
seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, komitmen 
dalam pemberantasan illegal logging juga harus dimiliki 
oleh semua pihak tersebut, jika tidak maka akan terjadi 
kepincangan dan peluang- peluang terjadinya praktik 
illegal logging akan terbuka semakin lebar. Komitmen 
dalam pemberantasan illegal logging tidak semata-mata 
mucul begitu saja. Tentunya harus ada dasar value yang 
dipegang teguh oleh setiap pribadi masing-masing. Jika 
tidak, maka komitmen yang dimiliki akan mudah runtuh 
dikala godaan menerpa. 

Untuk membentuk komitmen yang kuat dalam 
pemberantasan illegal logging, bangsa Indonesia perlu 
untuk mengetahui betul tentang identitasnya sebagai 
bangsa pemilik hutan yang luas. Identitas menurut 
Gardiner W. Harry dan Kosmitzki Corinne merupakan 
pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang 
berbeda dalam perilaku, keyakinan dan sikap 
(Communication Between Culture, 2009). Identitas 
tersebut kemudian membentuk kepentingan, sedangkan 
kepentingan akan membentuk tindakan seorang aktor. 
Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk 
membentuk identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa 
yang memiliki hutan yang luas. 

Secara historical jiwa penjagaan hutan sudah 
ada dalam darah bangsa Indonesia, dimana pada sistem 
kepercayaan yang beredar pada zaman pra sejarah 
bangsa Indonesia sangat mengagungkan dan menjaga 
hutan. Karena mereka percaya akan kekuatan gaib dan 
arwah yang bersemayam pada alam termasuk hutan 
akan memberikan nasib buruk jika mereka berlaku 
sewenang- wenang dan merusak alam. Kepercayaan ini 
bahkan masih memberikan pengaruh yang kuat di 
kalangan masyarakat hingga sekarang. Hal ini masih 
dipercaya oleh beberapa masyarakat yang tinggal di 
sekitar kawasan hutan. 

Di zaman sekarang, memiliki hutan yang luas 
memberikan kebanggaan tersendiri bagi bangsa yang 
memilikinya. Bagaimana tidak, hutan mengandung 
kekayaan alam yang tak terhitung jumlahnya. Sumber 
daya alam yang melimpah tentunya memberikan modal 
bagi negara untuk terus berkembang. Selain itu, 
keindahan alam yang disuguhkan juga memberikan sisi 
lain dari kenikmatan yang disediakan oleh alam. 
Keindahan alam dan keanekaragaman satwa dan 
tumbuhan juga memberikan daya tarik yang dapat 
memberikan keuntungan tambahan bagi bangsa 
pemiliknya. 

Memiliki hutan yang luas bukan hanya 
memberikan banyak keuntungan, tetapi juga memberikan 
amanah yang besar karena hutan merupakan salah satu 
penyokong kehidupan bagi dunia. Hutan memiliki peran 
utama dalam menghasilkan oksigen dan juga menyerap 
karbon sehingga mencegah efek rumah kaca. Hutan 
sangat berpengaruh dalam menstabilkan iklim bumi 
sehingga dapat mencegah bencana-bencana alam akibat 
dari perubahan iklim. Melihat betapa pentingnya hutan 
bagi kehidupan manusia, maka pengelolaan hutan yang 
lestari dan berkelanjutan merupakan kewajiban bagi 
bangsa Indonesia sebagai pemilik hutan yang luas. 

Bangsa Indonesia bertanggung jawab dalam menjaga 
kelestarian hutan demi kehidupan manusia. Menjalankan 
amanah ini merupakan tanggung jawab yang besar tapi 
bukan mustahil dilakukan. Bangsa Indonesia harus 
memahami identitasnya sebagai bangsa pemilik hutan 
yang luas serta membuat komitmen dalam melakukan 
pengelolaan hutan yang lestari sehingga hutan Indonesia 
dapat terbebas dari praktik illegal logging. 

Melihat fakta di lapangan masih merebaknya 
praktik illegal logging berskala masif menandakan masih 
kurangnya pemahaman bangsa Indonesia mengenai 
identitasnya sebagai bangsa pemilik hutan yang luas. 
Salah satu faktor penyebab terus berlangsungnya praktik 
illegal logging adalah kurangnya kesadaran bangsa 
Indonesia sendiri atas identitasnya sebagai pemilik hutan 
yang luas. Masih banyak masyarakat Indonesia dari 
berbagai profesi dan lapisan masyarakat yang ikut andil 
dalam praktik illegal logging. Mirisnya para penguasa dari 
kalangan pemerintahpun juga turut melancarkan praktik 
illegal logging tersebut. Para abdi negara juga masih 
banyak yang seakan-akan tutup mata dan telinga dalam 
menghadapi kasus illegal logging. 

Seberapa susahnya proses yang dihadapi 
dalam pemberantasan praktik illegal logging pasti dapat 
diatasi jika adanya komitmen dari bangsa Indonesia dari 
seluruh kalangan. Oleh karena itu, penting bagi 
pemerintah untuk membentuk identitas bangsa Indonesia 
agar terciptanya suatu bangsa yang bebas illegal 
logging. Pemebentukan identitas bangsa Indonesia 
sebagai bangsa pemilik hutan yang luas perlu dilakukan 
mulai dari usia sekolah, karena usia sekolah merupakan 
golden age dalam pembentukan karakter dan identitas. 
Pemerintah harus menciptakan generasi yang bangga 
memiliki hutan yang luas dan mencintai hutan, karena 
untuk dapat membuat komitmen menjaga hutan, haruslah 
memiliki rasa cinta kepada hutan. Untuk menumbuhkan 
rasa cinta terhadap hutan tentunya bangsa Indonesia 
harus mengetahui posisi hutan bagi kehidupan manusia 
pada khususnya dan kehidupan dunia pada umumnya. 
 
KESIMPULAN 
Illegal logging merupakan tindak pidana yang 
memberikan banyak kerugian bagi negara pada 
khususnya dan dunia pada umumnya. Pemberantasan 
illegal logging dapat berjalan maksimal jika bangsa 
Indonesia sebagai bangsa pemilik hutan yang luas dapat 
membuat komitmen yang kuat. Komitmen ini dapat 
terbentuk jika bangsa Indonesia dapat memahami 
identitasnya sebagai bangsa pemilik hutan yang luas. 
Berdasarkan fakta di lapangan, ternyata masih banyak 
praktik illegal logging yang memberikan tanda bahwa 
bangsa Indonesia masih belum paham dengan 
identitasnya sebagai bangsa yang memiliki hutan yang 
luas. Mirisnya, krisis identitas bangsa Indonesia sebagai 
bangsa pemilik hutan yang luas ini juga dimiliki oleh para 
penguasa di pemerintahan dan para abdi negara, di 
mana mereka seharusnya menjadi garda terdepan dalam 
pemberantasan kasus illegal logging. Dari sini diketahui 
bahwa pemerintah harus memberikan pemahaman bagi 
bangsa Indonesia agar mengetahui identitasnya sebagai 
bangsa pemilik hutan yang luas. Pembentukan karakter 
dan identitas ini dapat dilakukan mulai sejak dari usia 
anak sekolah dimana usia ini merupakan golden age bagi 
pembentukan karakter dan identitas sehingga Indonesia 
dapat menciptakan generasi bebas illegal logging. 
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pengelolaan hutan yang lestari sehingga hutan Indonesia 
dapat terbebas dari praktik illegal logging. 

Melihat fakta di lapangan masih merebaknya 
praktik illegal logging berskala masif menandakan masih 
kurangnya pemahaman bangsa Indonesia mengenai 
identitasnya sebagai bangsa pemilik hutan yang luas. 
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kalangan pemerintahpun juga turut melancarkan praktik 
illegal logging tersebut. Para abdi negara juga masih 
banyak yang seakan-akan tutup mata dan telinga dalam 
menghadapi kasus illegal logging. 

Seberapa susahnya proses yang dihadapi 
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diatasi jika adanya komitmen dari bangsa Indonesia dari 
seluruh kalangan. Oleh karena itu, penting bagi 
pemerintah untuk membentuk identitas bangsa Indonesia 
agar terciptanya suatu bangsa yang bebas illegal 
logging. Pemebentukan identitas bangsa Indonesia 
sebagai bangsa pemilik hutan yang luas perlu dilakukan 
mulai dari usia sekolah, karena usia sekolah merupakan 
golden age dalam pembentukan karakter dan identitas. 
Pemerintah harus menciptakan generasi yang bangga 
memiliki hutan yang luas dan mencintai hutan, karena 
untuk dapat membuat komitmen menjaga hutan, haruslah 
memiliki rasa cinta kepada hutan. Untuk menumbuhkan 
rasa cinta terhadap hutan tentunya bangsa Indonesia 
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KESIMPULAN 
Illegal logging merupakan tindak pidana yang 
memberikan banyak kerugian bagi negara pada 
khususnya dan dunia pada umumnya. Pemberantasan 
illegal logging dapat berjalan maksimal jika bangsa 
Indonesia sebagai bangsa pemilik hutan yang luas dapat 
membuat komitmen yang kuat. Komitmen ini dapat 
terbentuk jika bangsa Indonesia dapat memahami 
identitasnya sebagai bangsa pemilik hutan yang luas. 
Berdasarkan fakta di lapangan, ternyata masih banyak 
praktik illegal logging yang memberikan tanda bahwa 
bangsa Indonesia masih belum paham dengan 
identitasnya sebagai bangsa yang memiliki hutan yang 
luas. Mirisnya, krisis identitas bangsa Indonesia sebagai 
bangsa pemilik hutan yang luas ini juga dimiliki oleh para 
penguasa di pemerintahan dan para abdi negara, di 
mana mereka seharusnya menjadi garda terdepan dalam 
pemberantasan kasus illegal logging. Dari sini diketahui 
bahwa pemerintah harus memberikan pemahaman bagi 
bangsa Indonesia agar mengetahui identitasnya sebagai 
bangsa pemilik hutan yang luas. Pembentukan karakter 
dan identitas ini dapat dilakukan mulai sejak dari usia 
anak sekolah dimana usia ini merupakan golden age bagi 
pembentukan karakter dan identitas sehingga Indonesia 
dapat menciptakan generasi bebas illegal logging. 
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PENDAHULUAN 
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum LHK) adalah unit 
pelaksana teknis dibidang pengamanan dan penegakan 
hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Balai Gakkum LHK mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman 
dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan 
kehutanan (Sumber : Permen LHK Nomor : P.15 / 
Menlhk / Setjen / OTL.0 / 1 / 2016). 
Tugas tersebuat tertuang dalam tiga kegiatan utama, 
yaitu : 
- Pengamanan yakni melaksanakan inventarisasi, 

identifikasi, sosialisasi kegiatan yang berpotensi 
menimbulkan gangguan, ancaman dan 
pelanggaran hukum lingkungan hidup dan 
kehutanan; 

- Pengawasan yakni penyusunan rencana program 
penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran 
hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami 
gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan 
serta melaksanakan pemantauan dan pelaporan 
pelanggaran terhadap ijin dibidang lingkungan 
hidup dan kehutanan; 

- Penyidikan yakni melaksanakan koordinasi 
dengan aparat penegak hukum lainnya dalam 
kegiatan penyidikan pelanggaran hukum 
lingkungan hidup dan kehutanan. 

 
PERAN BALAI GAKKUM LHK SEBAGAI 
PENJAGA KEBERADAAN SUMBER DAYA 
ALAM DAN LINGKUNGAN 
ASN sebagai pelayan publik merupakan fungsi ASN 
yang termuat dalam Undang – Undang nomor 5 Tahun 
2014 (UU ASN), sehingga Balai Gakkum LHK juga 
mempunyai fungsi sebagai media pelayanan publik 
dalam hal pengamanan, pengawasan dan penyidikan 
dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). 
adapun bentuk – bentuk pelayanan tersebut termuat 
dalam kegiatan – kegiatan sebagai berikut : 
- Menerima Pengaduan mengenai pelanggaran 

dibidang lingkungan hidup dan kehutanan 
(PermenLHK nomor 
P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017) 

- Verifikasi lapangan tentang kebenaran pengaduan 
yang telah diterima; 

- Pengumpulan data dan informasi (Puldasi) 
mengenai dugaan tindak pidana kehutanan; 

- Koordinasi dengan instansi terkait mengenai 
bantuan personil, tenaga ahli dalam proses 
penyidikan dan lain – lain terkait pencegahan dan 
pengamanan dibidang LHK; 

- Kegiatan operasi penganaman dan penegakkan 
hukum apabila terdapat informasi yang valid 
mengenai target operasi atau terduga pelaku 

tindak pidana dibidang LHK baik hasil dari kegiatan 
verifikasi lapangan maupun kegiatan Puldasi; 

- Penyidikan yaitu tindakan yang dilakukan dengan 
mencari serta mengumpulkan bukti yang mana 
menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk 
menemukan tersangka; 

- Kegiatan pengumpulan bahan keterangan 
(Pulbaket) apabila kasus bisa dikembangkan dan 
berfungsi untuk mengumpulkan bukti – bukti untuk 
menjerat dalang maupun pemodal dalam tindak 
pidana kehutanan. 

- Menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada 
Jaksa (Tahap 2) dimana berkas sudah dinyatakan 
lengkap (P.21) dan siap untuk diadili. 

 
OUTPUT DARI BEBERAPA KEGIATAN DI 
BALAI GAKKUM LHK SEBAGAI PENJAGA 
KEBERADAAN SUMBER DAYA ALAM DAN 
LINGKUNGAN 
Adapun output dari kegiatan di Balai Gakkum LHK 
Sebagai Penjaga Keberadaan Sumber Daya Alam Dan 
Lingkungan : 
1. Kasus dengan nomor Berkas Perkara : 
BP.03/Q.1/E/EUH.1/02/2019 yang melanggar Pasal 90 
ayat (2) dan atau Pasal 91 ayat (2) huruf a Undang – 
Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
Kasus ini berkaitan dengan korporasi yang menerima 
titipan hasil tambang dan atau menjual, menguasai, 
memiliki, menyimpan hasil tambang yang berasal dari 
kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa 
izin. Hasil tambang tersebut diperoleh dari kawasan 
hutan produksi sungai tengar yang mana kawasan hutan 
tersebut ditetapkan berdasarkan SK menteri Kehutanan 
nomor S.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 september 2014 
yang seharusnya perlu adanya izin terlebih dahulu 
sebelum dilakukan kegiatan penambangan dengan 
perpedoman kepada Peraturan Menteri Kehutanan 
nomor 18/Menhut-II/2011 tentang pedoman pinjam 
pakai kawasan hutan. 
Kegiatan pertambangan tanpa izin yang tidak mengikuti 
kaidah – kaidah pertambangan yang benar 
mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, 
kehilangan penerimaan Negara dan pemborosan 
sumber daya mineral. Kerusakan lingkungan terjadi 
karena pelaku penambangan tanpa izin tidak mengerti 
sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan 
hidup, sehingga lahan subur berubah menjadi hamparan 
padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat tertimbun 
limbah pertambangan. Kehilangan penerimaan Negara 
karena pertambangan tanpa izin otomatis tidak terkena 
kewajiban dalam membayar pajak dan pungutan lainnya 
kepada Negara sehingga dapat merugikan Negara dari 
penerimaan yang seharusnya diterima oleh Negara. 
Pemborosan sumber daya mineral terjadi karena 
penambangan tanpa izin secara umum sangat 
sederhana sehingga perolehannya kecil, baik sisa 
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ayat (2) dan atau Pasal 91 ayat (2) huruf a Undang – 
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yang seharusnya perlu adanya izin terlebih dahulu 
sebelum dilakukan kegiatan penambangan dengan 
perpedoman kepada Peraturan Menteri Kehutanan 
nomor 18/Menhut-II/2011 tentang pedoman pinjam 
pakai kawasan hutan. 
Kegiatan pertambangan tanpa izin yang tidak mengikuti 
kaidah – kaidah pertambangan yang benar 
mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, 
kehilangan penerimaan Negara dan pemborosan 
sumber daya mineral. Kerusakan lingkungan terjadi 
karena pelaku penambangan tanpa izin tidak mengerti 
sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan 
hidup, sehingga lahan subur berubah menjadi hamparan 
padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat tertimbun 
limbah pertambangan. Kehilangan penerimaan Negara 
karena pertambangan tanpa izin otomatis tidak terkena 
kewajiban dalam membayar pajak dan pungutan lainnya 
kepada Negara sehingga dapat merugikan Negara dari 
penerimaan yang seharusnya diterima oleh Negara. 
Pemborosan sumber daya mineral terjadi karena 
penambangan tanpa izin secara umum sangat 
sederhana sehingga perolehannya kecil, baik sisa 

cadangan yang masih tertinggal di dalam tanah maupun 
limbah hasil pengolahan sangat sulit untuk ditambang 
atau diolah kembali karena kondisinya sudah rusak. 
Disamping itu penambangan tanpa izin hanya 
menambang cadangan yang berkadar tinggi, maka 
cadangan berkadar rendah menjadi tidak ekonomis 
untuk ditambang, padahal jika penambangan dilakukan 
dengan benar, cadangan berkadar rendah ekonomis 
untuk ditambang apabila dicampur dengan cadangan 
berkadar tinggi sepanjang sesuai cut off grade yang 
telah ditentukan. 
Dengan adanya tindakan yang diambil oleh Balai 
Gakkum LHK sehingga kerusakan lingkungan dan 
kerugian Negara dapat berkurang dan berhenti akibat 
adanya kegiatan pertambangan tanpa izin serta 
mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
dibidang LHK. 
 
2. Kasus dengan nomor Berkas Perkara :
 BP.01/BPPHLHK-IV/SW.3/ 2/PPNS/2021 yang 
melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf A Jo. Pasal 40 Ayat 
(2) Undang – Undang RI nomor 5 Tahun 1990 Tentang 
KSDAE. 
 
Pada kasus ini terdapat 10 ekor satwa yang dilindung 
berdasarkan Permen LHK nomor P.106/MenLHK/ 
Setjen/KUM.1/12/2018 yakni burung betet ekor panjang 
(Psittacula longicauda) yang akan diperjualbelikan. 
Satwa yang dilindungi Undang – Undang adalah semua 
jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air 
dan udara yang keberadaan populasinya jarang dan 
dalam bahaya kepunahan yang mengakibatkan 
terganggunya keseimbangan ekosistem dan 
menimbulkan efek ekologis yang bersifat berantai, 
sehingga pemerinta RI melakukan konservasi dan 
perlindungan terhadap satwa tersebut dalam peraturan 
perundang – undangan. Dampak lain yang akan 
terjadi adalah 
rusaknya keseimbangan ekosistem di alam dan dimata 
Dunia Internasional, karena Indonesia dianggap sebagai 
Negara yang belum memiliki komitmen dalam upaya 
pelesetarian keanekaragaman hayati jika kasus ini tidak 
ditindaklanjuti . 
Dengan Demikian Balai Gakkum LHK melakukan 
tindakan pencegahan dan penanggulangan LHK terkai 
diperjualbelikannya satwa yang dilindungi tersebut. 
Barang bukti berupa burung tersebut dilepasliarkan di 
Cagar Alam Raya Pasi Kalimantan         Barat         sesuai         
dengan         PermenLHK
 
nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang 
Penanganan Barang bukti tindak pidana LHK. Dengan 
dilepasliarkannya burung yang dilindungi tersebut maka 
akan terjaganya keanekaragaman hayati yang ada di 
Indonesia serta siklus rantai makanan yang tetap terjaga 
sehingga menciptakan keseimbangan ekosistem untuk 
Tujuan Pembanguan Berkelanjutan. 
 
3. Kasus dengan nomor Berkas Perkara :
 BP.02/BPPHLHK- IV/SW.3/5/PPNS/2021 yang 
melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat 
(1) huruf b Undang – Undang RI 
nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. 
Pada kasus ini terdapat 55 batang kayu olahan jenis 
meranti yang diangkut tanpa dilengkapi secara bersama 
surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Kayu 
olahan kelompok jenis meranti yang asal – usulnya tidak 
diketahui atau berasal dari kawasan hutan dan tidak ada 

legalitas kayu olahannya (Dokumen SKSHH kayu 
olahan), patut diduga termasuk hasil hutan yang berasal 
dari pembalakan liar. Hal ini dapat diketahui karena 
pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut tanpa mealui 
proses penerbitan ijin pemanfaatan oleh pejabat yang 
berwenang maupun penatausahaan hasil hutan sesuai 
dengan prosedur dan aturan pada setiap tahapan 
kegiatan baik penebangan, permudaan, pengangkutan, 
pengolahan dan pemasaran sehingga patut diduga 
bahwa hasil hutan kayu tersebut berasal dari kawasan 
hutan hasil pembalakan liar yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah yang dapat merugikan negara baik 
kerusakan lingkungan maupun pendapatan negara 
secara ekonomi. 
Kerugian Negara secara Ekonomi yang ditimbulkan dari 
kasus ini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 
tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian 
Kehutanan; Peraturan Menteri LHK nomor 
P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang 
Penetapan Harga patokan Hasil Hutan, Ganti Rugi 
Perhitungan Provisi Sumber Daya, Ganti Rugi Tegakan 
dan Penggantian Nilai Tegakan; dan Peraturan Menteri 
LHK nomor P.71/MenLHK-Setjen/HPL.3/8/2016 tentang 
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran 
Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi 
Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan 
Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan, yaitu : 
Kelompok Jenis Meranti = Harga Patokan x Tarif x 
(Volume x 2) 
= Rp. 810.000 x 100 % (7,73 m3 x 2) 
= Rp. 12.522.600,- 
 
Pengamanan yang dilakukan Balai Gakkum LHK dalam 
memberantas Peredaran Hasil Hutan tanpa dilengkapi 
dokumen SKSHH patut diapresiasi. Pasalnya selain 
menghentikan Tindak Pidana dibidang kehutanan, 
Penyidik PNS KLHK juga melakukan lelang benda 
sitaan, yakni barang bukti berupa 55 batang kayu olahan 
jenis meranti yang mana dasar pelelangan tersebut 
berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf a Undang – Undang 
nomor 8 Tahun 1981 tentang 
K.U.H.A.P dimana Penyidik boleh melakukan lelang 
terhdap benda sitaan. Adapun penjualan yang diperoleh 
setelah dilaksanakannya lelang sesuai dengan Risalah 
Lelang nomor 325/53/2021, 55 batang kayu olahan jenis 
meranti tersebut laku dengan harga Rp. 11.750.000,-. 
Demikian upaya yang telah dilakukan Balai Gakkum 
LHK dalam menanggulangi Kerugian Negara untuk 
Tujuan Pembanguan Berkelanjutan. 
 
PENUTUP 
Sejak berdirinya Balai Gakkum LHK sejak tahun 2016 
sampai sekarang, sudah banyak kasus – kasus dibidang 
LHK yang ditangani dan diselesaikan. Ada 8 Undang – 
Undang yang dikawal oleh PPNS KLHK, yaitu : 
- Undang – Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (UU KSDAE) 

- Undang – Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan 

- Undang – Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah 

- Undang – Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

- Undang – Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang 
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- Undang – Undang nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan 

- Undang – Undang nomor 37 Tahun 2014 
tentang Konservasi Tanah dan Air 

- Undang – Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (UU CK) 

 
Kewenangan PPNS dalam melaksanakan Penyidikan 
Berdasarkan UU KUHAP Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi 
“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing 
dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah 
koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam 
Pasal 6 ayat (1) huruf a.”, maka dalam melaksanakan 

tugasnya PPNS KLHK selalu mengacu pada Undang – 
Undang terkait tindak pidana yang dilanggar. 
Pada UU KSDAE PPNS KLHK tidak memiliki 
kewenangan dalam melakukan penangkapan dan 
penahanan tersangka, sehingga penangkapan dan 
penahanan dilakukan oleh Penyidik Polri. Hal ini dirasa 
memperpanjang birokrasi dan tidak efesien serta 
bertentangan dengan asas hukum penyelesaian perkara 
yang dilakukan secara cepat, efesien dan efektif. Hal – 
hal seperti ini yang mungkin akan menimbulkan celah 
hukum dan menjadi salah satu hambatan bagi PPNS 
KLHK dalam menangani kasus terkait tindak pidana 
KSDAE. Maka untuk mencapai Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 
(SDGs) KLHK, dirasa perlu penambahan kewenangan 
penangkapan dan penahanan oleh PPNS dalam UU 
KSDAE. 
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ABSTRAK 
Sumber daya hutan di Indonesia merupakan anugrah 
Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga dan 
dimanfaatkan serta dilestarikan guna kesejahteraan 
bangsa Indonesia. Alih fungsi kawasan hutan untuk 
penambangan bijih nikel penting untuk dibahas agar 
kedua kepentingan antara pemanfaatan kawasan hutan 
dan pemanfaatan sumber daya mineral dapat terfasilitasi 
dengan baik. Berdasarkan fakta administrasi bahwa 
pihak perusahaan telah dicabut Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan (IPPKH) sejak tanggal 30 November 
2020. Pada saat Tim Verifikasi Pengaduan melakukan 
kunjungan lapangan pada bulan April 2021, ditemukan 
fakta dan temuan lapangan bahwa ditemukan 5 (lima) 
unit Excavator dalam keadaan tidak bergerak dan tidak 
ada operator. Berdasarkan fakta administrasi dan 
temuan lapangan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pihak perusahaan dapat dikenakan Sanksi Denda 
Administratif untuk melakukan pembayaran Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan 
(PNBP-PKH) terutang bahkan dapat dikenakan Sanksi 
Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-
undangan yang berlaku. 
 
Kata Kunci: Bijih Nikel, Izin Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan (IPPKH), Kawasan Hutan, 
          Pencabutan, Peraturan, Sanksi 
 
 
PENDAHULUAN 
LATAR BELAKANG 
Sumber daya hutan di Indonesia merupakan anugrah 
Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga dan 
dimanfaatkan serta dilestarikan guna kesejahteraan 
bangsa Indonesia. Pengelolaan sumber daya hutan di 
Indonesia mengacu pada ideologi penguasaan dan 
pemanfaatan sumber daya alam, sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara 
menguasai sumber daya alam yang terkandung 
didalamnya termasuk hutan yang dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran 
Pemerintah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia 
menganut konsep Negara kesejahteraan (welfare state). 
Peran Pemerintah dalam bentuk hukum agar tidak 
menimbulkan dualisme kepentingan serta memberikan 
kepastian hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian 
hukum kepada semua pihak dan apabila menimbulkan 
konflik, penyelesaiannya lebih mudah. 
 
Filosofi penambangan bijih nikel adalah memanfaatkan 
sumber daya mineral, dengan cara melakukan 
penambangan, baik secara terbuka (open pit mining) 
maupun bawah tanah (underground mining). Sedangkan 
filosofi kehutanan adalah bagaimana caranya 
semaksimal mungkin mempertahankan bahkan 
menambah kawasan hutan yang telah ada. Dua kutub 
yang saling bertentangan ini semakin diperparah dengan 
adanya ego sektoral yang semakin rumit sehingga 

masing-masing sektor merasa berhak dan memiliki 
kewenangan untuk mengatur dan mengelola. Oleh 
karena itu, alih fungsi kawasan hutan untuk 
penambangan bijih nikel penting untuk dibahas agar 
kedua kepentingan dapat terfasilitasi dengan baik. 
 
TUJUAN 
Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk 
menganalisa dan mengevaluasi dari aspek hukum, 
bagaimana pelaksanaan perizinan kegiatan 
penambangan bijih nikel khususnya di kawasan hutan, 
apakah selama ini koordinasi sudah berjalan 
sebagaimana mestinya dan apakah selama ini 
pengawasannya juga sudah sesuai prosedur. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Karya tulis ini menggunakan pendekatan Yuridis 
Normatif. Telaahan dilakukan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang 
kehutanan, pertambangan, pemerintah daerah, tata 
ruang dan lingkungan hidup serta khususnya 
pengaturan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 
untuk pertambangan bijih nikel. Dalam karya tulis ini juga 
didukung dengan data empiris terutama yang dikaitkan 
dengan praktik-praktik pinjam pakai kawasan hutan 
untuk pertambangan bijih nikel.  
 
Data karya tulis ini dikumpulkan melalui Berita Acara 
Verifikasi Pengaduan dan studi kepustakaan. Selain itu 
data diperoleh melalui berbagai tulisan ilmiah yang 
menyangkut kegiatan pertambangan bijih nikel di 
kawasan hutan melalui proses kajian yuridis sehingga 
dapat terumuskan analisis, kesimpulan dan saran. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
B.1 Fakta Administrasi 
Lokasi salah satu kegiatan usaha penambangan bijih 
nikel yang terletak di Kabupaten Kolaka, Provinsi 
Sulawesi Tenggara memiliki luas Izin Usaha 
Pertambangan Operasai Produksi (IUP OP) seluas 
5.000 Ha (Lima Ribu Hektar) sesuai dengan Surat 
Keputusan Bupati Kolaka tentang Izin Usaha 
Pertambangan Operasai Produksi (IUP OP) yang 
diterbitkan pada Bulan April 2010 dan memiliki Izin 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 5.265,70 
Ha (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima dan Tujuh 
Puluh Per Seratus Hektar) sesuai dengan Keputusan 
Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang diterbitkan 
pada Bulan Oktober 2009. Lokasi tersebut berjarak 
sekitar ± 200 (Dua Ratus) Kilometer dari Kota Kendari, 
Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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Gambar 1. Peta Kawasan Hutan Salah Satu 

Perusahaan Tambang Bijih Nikel 
di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara 

 

 
Gambar 2. Peta Citra dan Kawasan Hutan Salah 

Satu Perusahaan  
Tambang Bijih Nikel di Kabupaten Kolaka, Provinsi 

Sulawesi Tenggara 
 
Pada tanggal 30 November 2020, telah diterbitkan 
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Republik Indonesia tentang Pencabutan atas Keputusan 
Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Izin 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha (Lima 
Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima dan Tujuh Puluh Per 
Seratus Hektar) untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan 
Sarana Penunjangnya atas nama salah satu 
perusahaan yang terletak di Kabupaten Kolaka, Provinsi 
Sulawesi Tenggara, dengan menimbang hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Bahwa pihak perusahaan mendapat Izin Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan 
Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya seluas 
5.265,70 Ha (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh 
Lima dan Tujuh Puluh Per Seratus Hektar) di 
Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara 
sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik 
Indonesia Bulan Oktober 2009, dengan masa 
berlaku sampai dengan Bulan Oktober 2027; 

2) Bahwa Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan 
Tata Lingkungan sesuai surat yang diterbitkan pada 
Bulan Oktober 2020, mengusulkan/pencabutan 
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 
Bulan Oktober 2009, dengan penjelasan: 
a) Berdasarkan penilaian kewajiban terkait 

Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) 
sampai dengan Bulan Juni 2020, pihak 
perusahaan belum memenuhi kewajiban antara 
lain masih memiliki PNBP-PKH terutang 
sejumlah Rp. 151.901.783.535,- (Seratus Lima 
Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta 

Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima 
Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).  

b) Terhadap tunggakan PNBP-PKH tersebut huruf 
a) kepada pihak perusahaan telah diberikan 
peringatan oleh Direktur Jenderal Planologi 
Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai: 
• Surat yang diterbitkan pada Bulan Maret 

2019 hal Peringatan ke-1 pembayaran 
PNBP-PKH terutang Tahun 2018 a.n. pihak 
perusahaan; 

• Surat yang diterbitkan pada Bulan Mei 2019 
hal Peringatan ke-2 pembayaran PNBP-
PKH terutang Tahun 2018 a.n. pihak 
perusahaan; dan 

• Surat yang diterbitkan pada Bulan Agustus 
2019 hal Peringatan ke-3 pembayaran 
PNBP-PKH terutang Tahun 2018 a.n. pihak 
perusahaan. 

3) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata 
Linngkungan sesuai surat yang diterbitkan pada 
Bulan Juli 2020, menyampaikan bahwa apabila 
dalam 1 (satu) bulan pihak perusahaan tidak 
melunasi tunggakan PNBP-PKH terutang, maka 
IPPKH a.n. pihak perusahaan sesuai Keputusan 
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bulan 
Oktober 2009 akan dicabut, dan sampai dengan 
Bulan Agustus 2020, pihak perusahaan tidak 
melakukan pelunasan utang PNBP-PKH; dan 

4) IPPKH untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana 
Penunjangnya seluas 5.265,70 Ha (Lima Ribu Dua 
Ratus Enam Puluh Lima dan Tujuh Puluh Per 
Seratus Hektar) a.n. pihak perusahaan pada 
Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan 
Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kolaka, 
Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Keputusan 
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bulan 
Oktober 2009 dapat dicabut dan diakhiri.  

 
FAKTA DAN TEMUAN LAPANGAN 
Verifikasi Pengaduan dilaksanakan pada Bulan April 
2021 berdasarkan laporan pengaduan yang masuk pada 
Bulan Maret 2021 dengan pokok aduan adanya dugaan 
pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup dan 
melakukan kegiatan penambangan setelah pencabutan 
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh salah 
satu perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Kolaka, 
Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada saat Tim Verifikasi 
Pengaduan melakukan kunjungan di lapangan, 
ditemukan 5 (lima) unit Excavator dalam keadaan tidak 
bergerak dan tidak ada operator.  Selain itu ditemukan 
bekas penggalian pada front lokasi Pit 1 dan Pit 2, 
menemukan bekas penggalian pada stockpile bijih nikel, 
menemukan adanya sampel bijih nikel yang dikemas 
dalam karung, ada beberapa temuan sampel bijih nikel 
dengan tulisan Bulan Maret 2021 serta menemukan 
sebuah pondok yang digunakan untuk menyimpan 
sampel bijih nikel. 
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Gambar 1. Peta Kawasan Hutan Salah Satu 

Perusahaan Tambang Bijih Nikel 
di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara 

 

 
Gambar 2. Peta Citra dan Kawasan Hutan Salah 

Satu Perusahaan  
Tambang Bijih Nikel di Kabupaten Kolaka, Provinsi 

Sulawesi Tenggara 
 
Pada tanggal 30 November 2020, telah diterbitkan 
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Republik Indonesia tentang Pencabutan atas Keputusan 
Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Izin 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 5.265,70 Ha (Lima 
Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima dan Tujuh Puluh Per 
Seratus Hektar) untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan 
Sarana Penunjangnya atas nama salah satu 
perusahaan yang terletak di Kabupaten Kolaka, Provinsi 
Sulawesi Tenggara, dengan menimbang hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Bahwa pihak perusahaan mendapat Izin Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan 
Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya seluas 
5.265,70 Ha (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh 
Lima dan Tujuh Puluh Per Seratus Hektar) di 
Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara 
sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik 
Indonesia Bulan Oktober 2009, dengan masa 
berlaku sampai dengan Bulan Oktober 2027; 

2) Bahwa Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan 
Tata Lingkungan sesuai surat yang diterbitkan pada 
Bulan Oktober 2020, mengusulkan/pencabutan 
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 
Bulan Oktober 2009, dengan penjelasan: 
a) Berdasarkan penilaian kewajiban terkait 

Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) 
sampai dengan Bulan Juni 2020, pihak 
perusahaan belum memenuhi kewajiban antara 
lain masih memiliki PNBP-PKH terutang 
sejumlah Rp. 151.901.783.535,- (Seratus Lima 
Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta 

Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima 
Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).  

b) Terhadap tunggakan PNBP-PKH tersebut huruf 
a) kepada pihak perusahaan telah diberikan 
peringatan oleh Direktur Jenderal Planologi 
Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai: 
• Surat yang diterbitkan pada Bulan Maret 

2019 hal Peringatan ke-1 pembayaran 
PNBP-PKH terutang Tahun 2018 a.n. pihak 
perusahaan; 

• Surat yang diterbitkan pada Bulan Mei 2019 
hal Peringatan ke-2 pembayaran PNBP-
PKH terutang Tahun 2018 a.n. pihak 
perusahaan; dan 

• Surat yang diterbitkan pada Bulan Agustus 
2019 hal Peringatan ke-3 pembayaran 
PNBP-PKH terutang Tahun 2018 a.n. pihak 
perusahaan. 

3) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata 
Linngkungan sesuai surat yang diterbitkan pada 
Bulan Juli 2020, menyampaikan bahwa apabila 
dalam 1 (satu) bulan pihak perusahaan tidak 
melunasi tunggakan PNBP-PKH terutang, maka 
IPPKH a.n. pihak perusahaan sesuai Keputusan 
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bulan 
Oktober 2009 akan dicabut, dan sampai dengan 
Bulan Agustus 2020, pihak perusahaan tidak 
melakukan pelunasan utang PNBP-PKH; dan 

4) IPPKH untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana 
Penunjangnya seluas 5.265,70 Ha (Lima Ribu Dua 
Ratus Enam Puluh Lima dan Tujuh Puluh Per 
Seratus Hektar) a.n. pihak perusahaan pada 
Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan 
Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kolaka, 
Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Keputusan 
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bulan 
Oktober 2009 dapat dicabut dan diakhiri.  

 
FAKTA DAN TEMUAN LAPANGAN 
Verifikasi Pengaduan dilaksanakan pada Bulan April 
2021 berdasarkan laporan pengaduan yang masuk pada 
Bulan Maret 2021 dengan pokok aduan adanya dugaan 
pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup dan 
melakukan kegiatan penambangan setelah pencabutan 
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh salah 
satu perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Kolaka, 
Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada saat Tim Verifikasi 
Pengaduan melakukan kunjungan di lapangan, 
ditemukan 5 (lima) unit Excavator dalam keadaan tidak 
bergerak dan tidak ada operator.  Selain itu ditemukan 
bekas penggalian pada front lokasi Pit 1 dan Pit 2, 
menemukan bekas penggalian pada stockpile bijih nikel, 
menemukan adanya sampel bijih nikel yang dikemas 
dalam karung, ada beberapa temuan sampel bijih nikel 
dengan tulisan Bulan Maret 2021 serta menemukan 
sebuah pondok yang digunakan untuk menyimpan 
sampel bijih nikel. 
 

 

 

 
Gambar 3. Foto Udara Temuan 5 (lima) unit 

Excavator pada Bulan April 2021 
 
KAJIAN YURIDIS 
Berdasarkan fakta administrasi dan temuan lapangan, 
dapat dilakukan kajian yuridis bahwa pihak perusahaan 
telah melanggar  Diktum KEDUA angka 1 pada 
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Republik Indonesia tentang Pencabutan Atas Keputusan 
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bulan Oktober 
2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 
5.265,70 Ha (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima 
dan Tujuh Puluh Per Seratus Hektar) untuk Kegiatan 
Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama 
salah satu perusahaan yang terletak di Kabupaten 
Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 30 
November 2020. 
Kemudian pihak perusahaan telah melanggar Pasal 32 
ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 62 ayat (1) dan ayat 
(3), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69, Pasal 70 
ayat (1) huruf c dan Pasal 74 Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang 
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang 
menyatakan:  
• Pasal 32 ayat (1): 

“(1) Pemegang IPPKH dilarang melakukan kegiatan 
dilapangan sebelum menyelesaikan pemenuhan 
komitmen”. 

• Pasal 60 ayat (1): 
“(1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan 
IPPKH, Menteri menyelenggarakan monitoring dan 
evaluasi terhadap IPPKH.” 

• Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3): 
“(1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 60 dilakukan untuk menilai:  
a. pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam 

IPPKH atau perjanjian kerjasama;  
b. pelaksanaan penggunaan kawasan hutan; dan  
c. kondisi tutupan areal penggunaan kawasan 

hutan.” 
“(3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan 
sewaktu-waktu dalam hal terdapat indikasi 
pelanggaran, permohonan perpanjangan, 
pengakhiran dan pengembalian IPPKH, sebagai 
bahan pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan Menteri.” 

• Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2): 

“(1) alam hal hasil pengawasan pelaksanaan IPPKH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai 
dengan Pasal 63 ditemukan ketidaksesuaian atau 
penyimpangan, diambil tindakan.” 
“(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas:  
a. peringatan; dan  
b. pencabutan IPPKH.” 

• Pasal 69: 
“Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau 
penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 68 ayat (1), Direktur Jenderal memberikan 
peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-
masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) 
huruf a.” 

• Pasal 70 ayat (1) huruf c: 
“(1) IPPKH dapat dicabut, apabila pemegang 
IPPKH: c. tidak memenuhi sebagian atau seluruh 
kewajiban.” 

 
Selai itu, pihak perusahaan juga melanggar Pasal 17 
ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 110B ayat (1) huruf a, 
b dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
sebagaimana telah diubah pada Paragraf 4 tentang 
Kehutanan dalam Pasal 37 pada Pasal 17 ayat (1) huruf 
a dan b serta Pasal 110B ayat (1) huruf a, b dan c 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja yang menyatakan:  
• Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b: 

“(1) Setiap orang dilarang: a. membawa alat-alat 
berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut 
diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan 
penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang 
di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat;  b. melakukan kegiatan 
penambangan di dalam kawasan hutan tanpa 
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;”. 

• Pasal 110B ayat (1) huruf a, b dan c: 
“(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) 
huruf b, huruf c, danf atau huruf e, danf atau Pasal 
17 ayat (2) huruf b, huruf c, danf atau huruf e, atau 
kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki 
Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum 
berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi 
administratif, berupa: 
a. Penghentian sementara kegiatan usaha; 
b. Pembayaran denda administatif; dan/atau 
c. Paksaan pemerintah.” 

 
Kebijakan pembangunan di bidang kehutanan 
mengamanatkan bahwa dalam rangka mengoptimalkan 
peran dan fungsi hutan dalam mendukung keberlanjutan 
pembangunan dan menjaga fungsi ekologis hutan 
sebagai penyangga kehidupan, seluruh kegiatan usaha 
di dalam Kawasan Hutan wajib memiliki perizinan 
berusaha di bidang kehutanan, persetujuan Menteri, 
kerja sama, atau kemitraan di bidang kehutanan dengan 
ancaman Sanksi Pidana bagi siapapun yang melakukan 
pelanggaran. Dalam kenyataannya, tidak jarang 
ditemukan adanya kegiatan usaha di dalam Kawasan 
Hutan yang tidak memiiiki perizinan dimaksud. 
 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja memuat terobosan kebijakan baru dengan 
menerapkan prinsip ultimum remedium yaitu 
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mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif 
sebelum dikenai Sanksi Pidana terhadap pelanggaran 
yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan 
dampak kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan 
(K2L). Pengaturan prinsip ultimum remidium tersebut 
tercermin dalam pengaturan norma Pasal 110B Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah 
diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya pasal 110B 
yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha 
pertambangan bijih nikel di dalam Kawasan Hutan yang 
dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan belum 
mempunyai Perizinan di bidang kehutanan, tidak dikenai 
Sanksi Pidana tetapi dikenai Sanksi Administratif berupa 
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, perintah 
pembayaran Denda Administratif, dan/atau paksaan 
pemerintah untuk selanjutnya diberikan persetujuan 
sebagai alas hak untuk melanjutkan kegiatan usahanya 
di dalam Kawasan Hutan Produksi. Implementasi dari 
penerapan Sanksi Denda Administratif terhadap salah 
satu perusahaan yang terletak di Kabupaten Kolaka, 
Provinsi Sulawesi Tenggara bertujuan untuk: 
1) Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat; 
2) Menjamin kepastian berusaha; 
3) Mempertahankan keberadaan hutan secara 

optimal; 
4) Menjaga fungsi lingkungan hidup; 
5) Mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial; 
6) Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat 

setempat; dan 
7) Meningkatkan pendapatan negara. 
 
PENUTUP 

KESIMPULAN 
Dari hasil kajian yuridis dapat disimpulkan bahwa pihak 
perusahaan terbukti telah melakukan aktifitas 
penambangan di Kawasan Hutan sampai Bulan April 
2021 setelah dicabutnya Izin Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan (IPPKH) pada tanggal 30 November 2020. Pihak 
perusahaan dapat dikenankan Sanksi Denda 
Administratif untuk melakukan pembayaran Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan 
(PNBP-PKH) terutang bahkan dapat dikenakan Sanksi 
Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-
undangan yang berlaku. 
 
SARAN 
Berdasarkan fakta administrasi dan temuan lapangan, 
dapat diberikan saran untuk: 
1) Melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan 

terhadap temuan 5 (lima) unit Excavator pada saat 
dilakukan Verifikasi Pengaduan Bulan April 2021. 

2) Melakukan pemeriksaan terhadap ahli administrasi 
negara dan ahli pidana terkait dengan surat 
pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
(IPPKH) yang menyatakan bahwa memberikan 
batas waktu 6 (enam) bulan untuk mengeluarkan 
barang bergerak dari Kawasan Hutan.  

3) Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tenggara terkait penanganan 
Pengumpulan Bahan dan Keterangan yang 
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) terhadap pihak perusahaan. 

4) Melakukan kajian yuridis lebih lanjut terkait 
keberlakuan Izin Lingkungan (Persetujuan 
Lingkungan) pasca pencabutan Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan (IPPKH). Hal ini untuk menentukan 
Sanksi Administratif yang tepat untuk dijatuhkan 
kepada pihak perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 
Akib, Muhammad, (2015), Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis, Graha Ilmu, Yogyakarta. 
Angga, La Ode, dkk., (2021), Hukum Lingkungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan, Widina 
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Arif, Irwandy, (2018), Nikel Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 
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tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, (2018), Jakarta. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan 
Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan 
Kawasan Hutan, (2021), Jakarta. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan 
Tata Cara Penerimaan Negera Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, (2021), 
Jakarta. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (2009), Jakarta. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2020), Jakarta. 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 

(2013), Jakarta. 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

(2009), Jakarta. 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (1999), Jakarta. 
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mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif 
sebelum dikenai Sanksi Pidana terhadap pelanggaran 
yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan 
dampak kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan 
(K2L). Pengaturan prinsip ultimum remidium tersebut 
tercermin dalam pengaturan norma Pasal 110B Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah 
diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya pasal 110B 
yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha 
pertambangan bijih nikel di dalam Kawasan Hutan yang 
dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan belum 
mempunyai Perizinan di bidang kehutanan, tidak dikenai 
Sanksi Pidana tetapi dikenai Sanksi Administratif berupa 
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, perintah 
pembayaran Denda Administratif, dan/atau paksaan 
pemerintah untuk selanjutnya diberikan persetujuan 
sebagai alas hak untuk melanjutkan kegiatan usahanya 
di dalam Kawasan Hutan Produksi. Implementasi dari 
penerapan Sanksi Denda Administratif terhadap salah 
satu perusahaan yang terletak di Kabupaten Kolaka, 
Provinsi Sulawesi Tenggara bertujuan untuk: 
1) Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat; 
2) Menjamin kepastian berusaha; 
3) Mempertahankan keberadaan hutan secara 

optimal; 
4) Menjaga fungsi lingkungan hidup; 
5) Mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial; 
6) Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat 

setempat; dan 
7) Meningkatkan pendapatan negara. 
 
PENUTUP 

KESIMPULAN 
Dari hasil kajian yuridis dapat disimpulkan bahwa pihak 
perusahaan terbukti telah melakukan aktifitas 
penambangan di Kawasan Hutan sampai Bulan April 
2021 setelah dicabutnya Izin Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan (IPPKH) pada tanggal 30 November 2020. Pihak 
perusahaan dapat dikenankan Sanksi Denda 
Administratif untuk melakukan pembayaran Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan 
(PNBP-PKH) terutang bahkan dapat dikenakan Sanksi 
Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-
undangan yang berlaku. 
 
SARAN 
Berdasarkan fakta administrasi dan temuan lapangan, 
dapat diberikan saran untuk: 
1) Melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan 

terhadap temuan 5 (lima) unit Excavator pada saat 
dilakukan Verifikasi Pengaduan Bulan April 2021. 

2) Melakukan pemeriksaan terhadap ahli administrasi 
negara dan ahli pidana terkait dengan surat 
pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
(IPPKH) yang menyatakan bahwa memberikan 
batas waktu 6 (enam) bulan untuk mengeluarkan 
barang bergerak dari Kawasan Hutan.  

3) Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tenggara terkait penanganan 
Pengumpulan Bahan dan Keterangan yang 
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) terhadap pihak perusahaan. 

4) Melakukan kajian yuridis lebih lanjut terkait 
keberlakuan Izin Lingkungan (Persetujuan 
Lingkungan) pasca pencabutan Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan (IPPKH). Hal ini untuk menentukan 
Sanksi Administratif yang tepat untuk dijatuhkan 
kepada pihak perusahaan. 
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PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK KANTOR SEKSI WILAYAH III PONTIANAK BPPHLHK 
WILAYAH KALIMANTAN SEBAGAI IMPLEMENTASI SDGS 

 
 

Theresia Angela Gunarta 
 
 

PENDAHULUAN 
Sampah merupakan limbah yang selalu 

ditimbulkan baik oleh manusia, mahluk hidup, maupun 
oleh alam (akibat bencana alam). Menurut Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari 
manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 
Jenis-jenis sampah juga beragam seperti sampah kantor 
Seksi Wilayah III Pontianak BPPHLHK Wilayah 
Kalimantan yang berupa sampah sisa makanan, kantong 
plastik, botol plastik bekas kemasan, kertas bekas, 
kemasan tinta, kaleng bekas kemasan, dan lain-lain.  

Pada pasal 12 ayat 1, setiap orang dalam 
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 
sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani 
sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. 
Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan 
Barat No. 45 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi 
Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengurangan 
sampah meliputi pembatasan, pemanfaatan, dan 
pendauran ulang sampah. Penanganan sampah meliputi 
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, 
dan pemrosesan akhir. 

 

 
Gambar 1. Pembakaran Sampah Secara Terbuka Bulan 

Februari 2021 
 
Tentunya timbulan sampah tidak dapat 

dihilangkan namun dapat diminimalisir. Namun selama 
kantor Seksi Wilayah III Pontianak berdiri, sampah kantor 
belum dikelola dengan baik. Sampah yang dihasilkan di 
kantor dikumpulkan pada tempat sampah tanpa 
pemilahan, lalu dibuang ke halaman belakang kantor 
dekat mess untuk dibakar secara terbuka sampai dengan 
bulan Juni 2021. Hal ini juga tidak sesuai dengan regulasi 
yang sudah ada seperti UU No. 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah Pasal 29 (1) dan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kubu Raya No.9 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Sampah Pasal 67 bahwa setiap 
orang/badan dilarang membakar sampah yang tidak 
sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. 
Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No.9 
Tahun 2013 juga disebutkan dalam Pasal 71 bahwa 
pelanggaran pada pasal 67 diancam dengan pidana 
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda 
paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

Pembakaran sampah kantor Seksi Wilayah III 
Pontianak BPPHLHK Wilayah Kalimantan dilakukan 

secara terbuka menyebabkan pencemaran lingkungan 
baik tanah maupun udara serta membahayakan 
kesehatan manusia akibat racun dari hasil pembakaran 
sampah.   Menurut Estrellan dan Lino (2009), open 
burning adalah suatu kegiatan pembakaran material 
dengan suatu cara yang akibat pembakarannya akan 
menghasilkan sebuah produk yang secara langsung 
diemisikan menuju ambien atau mengelilingi bagian luar 
udara tanpa melalui lapisan, saluran, ataupun cerobong. 
Sampah plastik yang dibakar secara terbuka 
menyebabkan racun untuk mahluk hidup sehingga harus 
dikelola. 

Permasalahan ini kurang sejalan dengan rencana 
Indonesia dalam melaksanakan aksi global (Sustainable 
Development Goals). Pengelolaan sampah yang 
terencana dan berkelanjutan berkaitan dengan tujuan 
ketiga yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan 
mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua 
usia, tujuan kesebelas yaitu membangun kota dan 
pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan, 
serta tujuan keduabelas yaitu memastikan pola konsumsi 
dan Produksi yang berkelanjutan. 
 
PEMBAHASAN 

 
Belum terkelolanya sampah khususnya sampah 

plastik kantor Seksi Wilayah III Pontianak BPPHLHK 
Wilayah Kalimantan sampai dengan bulan Juni 2021 
dijabarkan dalam bentuk analisis fish bone sebagai 
berikut. 

 
Gambar 2. Analisis Fish Bone Pengelolaan Sampah 
Plastik Kantor Seksi Wilayah III Pontianak BPPHLHK 

Wilayah Kalimantan 
 

Hasil analisis dengan metode Fishbone menunjukkan 
bahwa penyebab belum terkelolanya sampah plastik 
Kantor Seksi Wilayah III Pontianak BPPHLHK Wilayah 
Kalimantan sampai dengan bulan Juni tahun 2021 
memiliki akar permasalahan sebagai berikut: 
1. Tidak adanya wadah pemilahan sampah plastik 

menyebabkan tidak adanya kegiatan pemilahan 
sampah plastik di Kantor Seksi Wilayah III 
Pontianak. Minimnya penyediaan tempat sampah 
ini membuat semua sampah menjadi 1 dan sulit 
untuk nantinya dikelola lebih lanjut. Menurut SNI 19-
2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional 
Pengelolaan Sampah Perkotaan, persyaratan 
wadah sampah adalah tidak mudah rusak, 
ekonomis, dan mudah dikosongkan. 
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2. Pegawai Seksi Wilayah III Pontianak kurang 
memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan 
sekitar kantor dan efek dari pembakaran plastik 
yang dapat menimbulkan racun bagi mahluk hidup. 
Sampah yang selama ini tidak pernah dikelola 
dengan baik akhirnya hanya dibakar di belakang 
mess dan menyebabkan pencemaran baik tanah 
maupun udara. Pegawai kantor tidak memikirkan 
dampak dari pengelolaan sampah yang buruk yang 
sebenarnya berpengaruh pada lingkungan dan 
mahluk hidup di sekitarnya. Hal ini terbukti dari 
metode open burning sampah Kantor Seksi Wilayah 
III Pontianak yang dibiarkan terus menerus tanpa 
ada usulan solusi pengelolaan sampah 
berwawasan lingkungan. Oleh karena itu perlu 
dilakukan perubahan mindset pegawai Seksi 
Wilayah III Pontianak agar paham pentingnya 
pengelolaan sampah khususnya sampah plastik. 

3. Pegawai Seksi Wilayah III Pontianak BPPHLHK 
Wilayah Kalimantan kurang peduli bahaya 
pembakaran sampah plastik secara open burning 
bagi kesehatan manusia. Menurut EPA (2001) 
dalam Bestar (2012), emisi dari kegiatan 
pembakaran sampah tidak sempurna (open 
burning) menghasilkan gas beracun dan berhaya 
untuk kesehatan dan juga lingkungan. Contoh emisi 
pembakaran sampah tidak sempurna adalah CO, 
CH4, NOx, SOx, PCDD/F (polychlorinated dibenzo-
para-dioxin, polychlorinated dibenzofurans), VOC, 
TSP, PM10, PM2,5, dan lain-lain. Apabila kita 
menghirup emisi dapat menyebabkan gangguan 
saluran pernapasan, dapat menyebabkan kanker 
(karsinogenik), serta gangguan hormonal. 

4. Pegawai Seksi Wilayah III Pontianak BPPHLHK 
Wilayah Kalimantan menganggap pengelolaan 
sampah plastik kurang penting. Hal ini dikarenakan 
sampah dianggap sesuatu yang remeh dan hanya 
mementingkan urusan pekerjaan sesuai dengan 
tupoksi masing-masing pegawai. Permasalahan 
sampah yang hanya dikumpulkan di belakang mess 
untuk dilakukan open burning selama bertahun-
tahun dan membiarkan sistem ini berjalan begitu 

saja tanpa ada solusi yang lebih baik. Pegawai sibuk 
mengerjakan tupoksi jabatan masing-masing dan 
tidak memiliki waktu untuk memikirkan pengelolaan 
sampah khususnya sampah plastik. 

5. Pemerintah daerah kurang mensosialisasikan 
peraturan tentang pengelolaan sampah. Sudah 
terdapat turunan Undang-Undang No.18 Tahun 
2008 seperti Peraturan Gubernur No.45 Tahun 2019 
dan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No. 9 
Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Sampah. 
Masyarakat termasuk pegawai Seksi Wilayah III 
Pontianak harus diberikan pemahaman mengenai 
pengelolaan sampah berdasar dari peraturan 
perundang-undangan. Ketidaktahuan dari 
masyarakat termasuk pegawai Seksi Wilayah III 
Pontianak mengenai kebijakan pengelolaan 
sampah dan larang pembakaran sampah membuat 
sampah tidak dikelola dengan baik sesuai dengan 
wawasan lingkungan.  

6. Sampah yang dikumpulkan Kantor Seksi Wilayah III 
Pontianak BPPHLHK Wilayah Kalimantan dapat 
dilayani berupa pengambilan sampah oleh Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Kubu Raya. Namun pelayanan sampah ini 
memerlukan biaya yang harus kantor bayar setiap 
bulan tergantung jumlah ritasi (retribusi sampah). 

7. Seksi Wilayah III Pontianak BPPHLHK Wilayah 
Kalimantan belum mengalokasikan anggaran untuk 
pengelolaan sampah. Hal ini yang menyebabkan 
sampah khususnya sampah plastik menjadi kurang 
terkelola dengan baik. 

Dampak dari rumusan isu ini apabila tidak dicegah 
dan diantisipasi maka dikhawatirkan akan menyebabkan 
budaya ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar dan 
kesehatan, tindakan yang tidak sejalan dengan kebijakan 
pemerintah, memiliki kemungkinan kebakaran lahan 
akibat pembakaran sampah, menyebabkan pencemaran 
tanah dan udara, serta dapat meningkatkan risiko 
gangguan pernapasan dan kanker untuk manusia di 
sekitar wilayah pembakaran sampah. Berikut merupakan 
alur sistem pengelolaan sampah yang sudah mulai 
dilakukan sejak bulan Juli tahun 2021. 

 

 
Gambar 3. Alur Pengelolaan Sampah Seksi Wilayah III Pontianak BPPHLHK Wilayah Kalimantan 
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Gambar 3. Alur Pengelolaan Sampah Seksi Wilayah III Pontianak BPPHLHK Wilayah Kalimantan 

 

 

Dalam proses sosialisasi pengelolaan sampah plastik di wilayah kantor terdapat beberapa perubahan baik secara 
kegiatan pegawai, maupun lingkungan kantor yaitu sebagai berikut:  
 

No Sebelum Dilakukan Sosialisasi Sesudah Dilakukan Sosialisasi 

1 Sebagian dari pegawai Kantor Seksi Wilayah III 
Pontianak belum mengetahui pengetahuan 
tentang sampah secara umum yaitu:  
1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah wajib 

mengurangi dan menangani sampah secara 
berwawasan lingkungan (57%) 

2) Berikut ini yang merupakan kegiatan 
pengurangan sampah: pembatasan timbulan 
sampah, pendauran ulang sampah, dan 
pemanfaatan kembali sampah (84%) 

3) Berikut ini yang merupakan kegiatan 
penanganan sampah: pemilahan sampah, 
pengumpulan sampah, pengangkutan 
sampah, pengolahan sampah, dan 
pemrosesan akhir sampah (89%) 

4) Apabila melanggar larangan membakar 
sampah tidak sesuai dengan persyaratan 
teknis, pelanggar dapat dikenakan sanksi 
pidana berupa: Pidana kurungan paling lama 6 
bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 
50.000.000,- (62%) 

Pegawai Kantor Seksi Wilayah III 
Pontianak sudah mengetahui pengelolaan 
sampah secara umum maupun dampak 
kurangnya pengelolaan sampah plastik 
yang dengan dilakukan melalui sosialisasi 
secara daring dan poster yang sudah 
dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 
Juli 2021.  
 
 

2 Pegawai Kantor Seksi Wilayah III Pontianak 
belum memilah sampah yang juga dikarenakan 
selain kurangnya pengetahuan, tetapi juga karena 
belum ada wadah pemilahan sampah plastik.  

Sampah plastik sudah dipisahkan dengan 
sampah bukan plastik karena terdapat 
wadah khusus sampah plastik sehingga 
pegawai Kantor Seksi Wilayah III 
Pontianak dapat memilah sampah plastik. 

3 Sampah plastik sebelum dilakukan aktualisasi 
akan bercampur jadi satu dengan sampah lainnya 
yang dibakar di belakang halaman kantor dekat 
mess. 

Sampah plastik yang sudah terpilah tidak 
disatukan lagi dengan sampah bukan 
plastik untuk dibakar, tetapi dikumpulkan 
dalam trash bag dan disetor ke bank 
sampah. Sampah botol plastik yang 
terkumpul adalah hanya seberat 0,5 kg (1 
kantong plastik penuh) selama 3 minggu 
sebagai bentuk penyetoran rutin sampah 
plastik periode bulan Agustus.  

Sumber: Analisis Pribadi 
 
Sosialisasi yang dilakukan kepada pegawai Seksi 

Wilayah III Pontianak BPPHLHK Wilayah Kalimantan baik 
secara teori maupun praktik memberikan perubahan 
dalam instansi KLHK. Hal ini apabila dikaitkan dengan 
SDG, maka akan berhubungan dengan tujuan SDG 
ketiga tentang memastikan kehidupan yang sehat dan 
mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia 
walaupun secara tidak langsung. Terdapat target 
kesembilan yang dimiliki tujuan ketiga yaitu pada tahun 
2030, secara substansial mengurangi angka kematian 
dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia 
berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, air dan 
tanah. Isu ini diperkuat bahwa asap pembakaran sampah 
dapat menyebabkan kanker dan iritasi akibat senyawa 
gas benzopirena dan hidrokarbon berbahaya (Dinas 
Sosial Kabupaten Buleleng, 2016).  

 

 
Gambar 4. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Plastik 

Seksi Wilayah III Pontianak 
 

Selain itu menurut Huda (2011), pembakaran 
sampah dengan temperatur rendah akan menghasilkan 
senyawa dioksin akibat pembakaran tidak sempurna. 
Padahal dioksin bersifat bioakumulasi serta bisa 
meningkatkan risiko kanker terhadap binatang dan 
manusia. Menurut Sinaga (2006) dalam Huda (2011), 
dioksin yang terhirup manusia juga dapat mengacaukan 
hormon, mempengaruhi sistem reproduksi, serta 
mempengaruhi kemampuan belajar anak. Huda (2011) 
pun berpendapat untuk rangka mencegah produksi 
dioksin, dapat dilakukan dengan pemilahan sampah 
antara mudah terdegradasi dan sulit terdegradasi oleh 
mikroorganisme. Produksi sampah kota yang cukup 
besar harus menyediakan insinerator yang mampu 
melakukan pembakaran sampah dengan suhu 800-
1000°C agar tidak menghasilkan senyawa dioksin. 

Selain itu, program pengelolaan sampah plastik ini 
juga berkaitan dengan tujuan kesebelas yaitu 
membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan 
lama, dan berkelanjutan. Program ini dapat dikaitkan 
dengan target memberikan perhatian khusus kepada 
kualitas udara kota. Sebab pengelolaan sampah terpadu 
tentunya didapatkan dari pengumpulan sampah rumah 
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 
Sehingga terkelolanya sampah menjadikan kota yang 
bersih, tertata, dan berkelanjutan. 

Pada indikator 11.6.1(a) yaitu persentase sampah 
perkotaan yang tertangani, kontribusi timbulan sampah 
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Seksi Wilayah III Pontianak seharusnya masuk dalam 
wilayah pelayanan sampah Kabupaten Kubu Raya. 
Dengan melakukan open burning sampah, tidak hanya 
menyebabkan pencemaran, tetapi tidak dapat 
memaksimalkan persentase pelayanan sampah 
kabupaten yang berkelanjutan. Oleh karena itu, langkah-
langkah seperti bekerja sama dengan bank sampah turut 
membantu dan meningkatkan partisipasi pengelolaan 
sampah perkotaan baik melalui sistem pengelolaan 
sampah di TPS sampai dengan TPA atau melalui bank 
sampah sampai dengan industri penerima. 

Hal ini dapat dilihat pada tingkat pengelolaan 
persampahan kabupaten yang menunjukkan 87,4% 
cluster 1; 94,4% cluster 3; serta 69,4% cluster 4 yang 

tidak melalukan pengolahan sampah. Isu ini juga 
diperburuk dengan sistem pengelolaan sampah 
kabupaten yang minim.  Sistem penanganan sampah di 
Kabupaten Kubu Raya lebih banyak dilakukan secara 
komunal dibandingkan secara pribadi. Untuk sampah 
sejenis sampah rumah tangga dikumpulkan ke sebuah 
container bin sebagai TPS yang akan diangkut dengan 
truk menuju TPA. Sedangkan untuk sampah rumah 
tangga daerah perumahan akan dikumpulkan secara 
komunal untuk diangkut ke transfer depo dengan truk 
pengangkut sampah menuju TPA. Sedangkan untuk 
sistem individual ditetapkan oleh sebagian penduduk 
dengan cara ditimbun dan dibakar. (BPS Kabupaten 
Kubu Raya, 2013) 

 

 
Gambar 5. Persentase Pengolahan Sampah Kabupaten Kubu Raya 

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013  
 
Tujuan keduabelas yaitu memastikan pola 

konsumsi dan produksi yang berkelanjutan seperti target 
meraih manajemen ramah lingkungan dari bahan kimia 
dan limbah lain sepanjang siklus hidupnya dan 
mengurangi produksi limbah melalui tindakan 
pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan 
kembali. Seksi Wilayah III Pontianak BPPHLHK Wilayah 
Kalimantan juga melakukan penabungan sampah plastik 
terpilah di bank sampah. Sampah plastik ini merupakan 
bahan dasar untuk pembuatan biji pelet plastik yang akan 
dibeli oleh perusahaan atau badan usaha.  

 

 
Gambar 6. Penabungan Sampah Plastik di Bank 

Sampah 
 

Dengan adanya komitmen keberlanjutan dari 
perusahaan, maka disinilah badan usaha memperhatikan 
life cycle analysis suatu produk. Dimana produk tersebut 
tidak hanya berfokus pada bahan baku, proses 
pembuatan, dan sampai ke tangan konsumen, tetapi juga 
perusahaan bertanggung jawab atas kemasan produk 
tersebut. Terutama untuk perusahaan yang 
mengedepankan eco product yang memiliki program 
untuk mengambil kemasan produk tersebut di bank 
sampah sehingga dapat didaur ulang menjadi kemasan 

baru. Disinilah peran Seksi Wilayah III Pontianak yang 
terus melakukan kegiatan penabungan sampah plastik di 
bank sampah untuk keberlanjutan siklus produk sehingga 
dapat digunakan lagi menjadi produk baru maupun 
ditampung kembali oleh perusahaan yang bersangkutan. 

 
KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis penulis dalam permasalahan 
sampah di kantor Seksi Wilayah III Pontianak adalah 
sebagai berikut: 
1. Diadakan sosialisasi pengelolaan sampah 

khususnya sampah plastik di kantor Seksi Wilayah 
III Pontianak BPPHLHK Wilayah Kalimantan, baik 
secara teori maupun online. Kegiatan ini dilakukan 
meningkatkan kesadaran pegawai akan pentingnya 
menjaga lingkungan dan kesehatan apabila terus 
melakukan pengelolaan sampah yang tidak sesuai 
persyaratan teknis. 

2. Dengan meningkatnya partisipasi pegawai dalam 
pengelolaan sampah plastik menciptakan suatu 
sistem pengelolaan sampah kantor yang 
berkelanjutan dan sesuai dengan 3 SDG. 
Pengelolaan sampah kantor meliputi pemilahan 
antara sampah plastik dan sampah bukan plastik. 
Sampah plastik disetor ke bank sampah, sedangkan 
sampah bukan plastik direncanakan masuk ke 
dalam pelayanan sampah kota/kabupaten. 

3. Tujuan SDG ketiga tentang memastikan kehidupan 
yang sehat dan mendukung kesejahteraan 
bagi semua untuk semua usia walaupun secara 
tidak langsung. Dengan melakukan pengelolaan 
sampah berwawasan lingkungan makan secara 
tidak langsung akan mengurangi angka kematian 
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Seksi Wilayah III Pontianak seharusnya masuk dalam 
wilayah pelayanan sampah Kabupaten Kubu Raya. 
Dengan melakukan open burning sampah, tidak hanya 
menyebabkan pencemaran, tetapi tidak dapat 
memaksimalkan persentase pelayanan sampah 
kabupaten yang berkelanjutan. Oleh karena itu, langkah-
langkah seperti bekerja sama dengan bank sampah turut 
membantu dan meningkatkan partisipasi pengelolaan 
sampah perkotaan baik melalui sistem pengelolaan 
sampah di TPS sampai dengan TPA atau melalui bank 
sampah sampai dengan industri penerima. 

Hal ini dapat dilihat pada tingkat pengelolaan 
persampahan kabupaten yang menunjukkan 87,4% 
cluster 1; 94,4% cluster 3; serta 69,4% cluster 4 yang 

tidak melalukan pengolahan sampah. Isu ini juga 
diperburuk dengan sistem pengelolaan sampah 
kabupaten yang minim.  Sistem penanganan sampah di 
Kabupaten Kubu Raya lebih banyak dilakukan secara 
komunal dibandingkan secara pribadi. Untuk sampah 
sejenis sampah rumah tangga dikumpulkan ke sebuah 
container bin sebagai TPS yang akan diangkut dengan 
truk menuju TPA. Sedangkan untuk sampah rumah 
tangga daerah perumahan akan dikumpulkan secara 
komunal untuk diangkut ke transfer depo dengan truk 
pengangkut sampah menuju TPA. Sedangkan untuk 
sistem individual ditetapkan oleh sebagian penduduk 
dengan cara ditimbun dan dibakar. (BPS Kabupaten 
Kubu Raya, 2013) 

 

 
Gambar 5. Persentase Pengolahan Sampah Kabupaten Kubu Raya 

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013  
 
Tujuan keduabelas yaitu memastikan pola 
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bahan dasar untuk pembuatan biji pelet plastik yang akan 
dibeli oleh perusahaan atau badan usaha.  

 

 
Gambar 6. Penabungan Sampah Plastik di Bank 
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dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia 
berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, 
air dan tanah.  

4. Tujuan SDG kesebelas yaitu membangun kota dan 
pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan 
berkelanjutan yang dikaitkan dengan target 
memberikan perhatian khusus kepada kualitas 
udara kota. Kegiatan pengelolaan sampah kantor 
Seksi Wilayah III Pontianak BPPHLHK Wilayah 
Kalimantan juga masuk dalam kontribusi pada 

indikator 11.6.1(a) yaitu persentase sampah 
perkotaan yang tertangani.  

5. Tujuan SDG keduabelas yaitu memastikan pola 
konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Seksi 
Wilayah III Pontianak BPPHLHK Wilayah 
Kalimantan melakukan penabungan sampah plastik 
terpilah di bank sampah. Sampah plastik ini 
merupakan bahan dasar untuk pembuatan biji pelet 
plastik yang akan dibeli oleh perusahaan atau 
badan usaha. 
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ABSTRAK 
Kebakaran hutan dan lahan menghasilkan berbagai 
dampak baik langsung maupun tidak langsung yang 
berskala nasional bahkan internasional. Dalam kaitannya 
dengan TPB/ SDGs, pengendalian kebakaran hutan dan 
lahan sangat berkaitan dengan Tujuan 13 yaitu 
Penanganan Perubahan Iklim. Tujuan dari artikel ini 
adalah untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan 
pengawasan yang telah dilakukan oleh Direktorat 
Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, 
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan dalam kaitannya dengan kebakaran hutan 
dan lahan, sebagai bagian dari kontribusi KLHK untuk 
mencapai Tujuan 13 TPB/ SDGs. 
Kata kunci: pengawasan, penegakan hukum, kebakaran 
hutan dan lahan 
 
PENDAHULUAN 

Kebakaran hutan dan lahan hingga kini masih 
menjadi bencana yang bersifat nasional bahkan 
internasional, baik karena lokasi yang tersebar di 
berbagai daerah maupun karena besaran dampak yang 
ditimbulkan. Berdasarkan data yang dikutip dari 
sipongi.menlhk.go.id, sejak tahun 2016 hingga 2021 
kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir di setiap 

provinsi di Indonesia. Berdasarkan Gambar 1, dapat 
diketahui bahwa pada periode 2016-2021 luas 
kebakaran hutan dan lahan paling tinggi terjadi pada 
tahun 2019 dengan total luasan 1.649.258 Ha. Selain itu, 
pada tahun 2021 luas area terbakar di Indonesia telah 
mencapai 160.104 Ha. 

Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dapat 
terjadi pada lahan yang kering, melainkan juga lahan 
basah, khususnya lahan gambut (Adinugroho et al., 
2005). Dampak langsung yang ditimbulkan dari 
kebakaran di lahan gambut yaitu terlepasnya sejumlah 
besar polutan seperti gas karbon dioksida (CO2), karbon 
monoksida (CO), metana (CH4) dan partikel-partikel 
halus (PM2,5) (Huijnen et al., 2016; Kiely et al., 2019; Fujii 
et al., 2021). Sebagai contoh, kebakaran lahan gambut 
yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 menghasilkan 
gas rumah kaca setara 822.736 Gg CO2e. Nilai tersebut 
menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar 
dibandingkan dengan kategori lain seperti energi, 
pertanian, industri dan penggunaan produk, kehutanan 
dan penggunaan lahan, serta pengelolaan limbah 
(KLHK, 2020). Selain itu, kebakaran hutan dan lahan 
juga menimbulkan berbagai dampak tidak langsung 
seperti degradasi kondisi lingkungan, gangguan 
kesehatan manusia dan dampak secara sosial serta 
ekonomi (Adinugroho et al., 2005). 

 

 
Gambar 1. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia 
Sumber: KLHK, 2021 

 

  
Gambar 2. dan Gambar 3. Kebakaran Hutan dan Lahan 
Sumber: dokumentasi pribadi 
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Perubahan Iklim. Salah satu target dari Tujuan 13 yaitu 
memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi 
terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di 
semua negara (Bappenas, 2017). Oleh karena itu, 
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan menjadi 
perhatian utama Pemerintah Indonesia. Hal ini 
ditunjukkan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, yang 
mencabut Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan 
dan Lahan. Instruksi Presiden tersebut diterbitkan dalam 
rangka memperkuat pencegahan dan penegakan 
hukum dalam kaitannya dengan kebakaran hutan dan 
lahan. 

 

 

 

Gambar 4. dan Gambar 5. Pengawasan di Lokasi 
Kebakaran Hutan dan Lahan Usaha dan/atau Kegiatan 
Sumber: dokumentasi pribadi 
 

Upaya penegakan hukum dapat dilakukan 
melalui penerapan sanksi administratif dengan didahului 
oleh kegiatan pengawasan, sesuai dengan Pasal 71, 
Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah 
diubah dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Gambar 4 dan 
Gambar 5 menunjukkan contoh kegiatan pengawasan 
terkait kebakaran hutan dan lahan di lokasi usaha 
dan/atau kegiatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
pengawasan dilakukan dalam rangka mengetahui 
dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang 
ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan 
Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penyusunan artikel 
ini adalah untuk menyampaikan informasi terkait 
kegiatan pengawasan yang telah dilakukan dalam 
kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan. 
 
METODOLOGI 

Artikel ini disusun melalui pendekatan kuantitatif 
terhadap data-data pengawasan terkait kebakaran 
hutan dan lahan yang diperoleh dari Direktorat 
Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 
(PPSA), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari tahun 2015 
hingga 2021. Data-data tersebut meliputi data 
pengawasan, sanksi administratif dan surat peringatan. 

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui 
literature review serta disajikan dalam bentuk tabel, 
grafik dan diagram. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam rangka mencapai tujuan TPB/ SDGs 
dalam Pilar Pembangunan Lingkungan, salah satu peran 
utama yang diusung KLHK yaitu menjaga kualitas 
lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, 
pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, 
keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan 
iklim. Berkaitan dengan Tujuan 13 TPB/ SDGs yaitu 
Penanganan Perubahan Iklim, kontribusi KLHK 
utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan 
pengembangan sistem monitoring, reporting dan veri-
kasi penyelenggaran RAN-GRK (Rencana Aksi Nasional 
Penurunan Gas Rumah Kaca), pengendalian perubahan 
iklim, mitigasi dan adaptasi, Penurunan Emisi Nasional 
sektor LULUCF (Land Use, Land Use Change and 
Forestry), pengembangan kampung iklim serta 
pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terutama 
pada kawasan hidrologis gambut (Sekretariat TPB/ 
SDGs KLHK, 2020). 

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, upaya 
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di 
Indonesia dilakukan melalui pencegahan, pemadaman, 
dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. 
Selain itu, dalam kebijakan tersebut Presiden 
menginstruksikan untuk mengefektifkan upaya 
penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran 
hutan dan lahan serta pengenaan sanksi administratif. 

Pengawasan secara intensif terhadap usaha 
dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan kebakaran 
hutan dan lahan telah dilakukan sejak kebakaran besar 
terjadi di tahun 2015. Pengawasan dilakukan dengan 
memanfaatkan data dan informasi dari penggunaan 
berbagai teknologi digital, seperti titik panas (hotspot), 
citra satelit dan area kerja (konsesi) usaha dan/atau 
kegiatan. Berdasarkan data pada Tabel 1, jumlah 
pengawasan paling banyak dilakukan pada tahun 2015 
(53 usaha dan/atau kegiatan) dan 2019 (58 usaha 
dan/atau kegiatan). Gambar 6 menunjukkan data jumlah 
pengawasan terkait kebakaran hutan dan lahan yang 
dibandingkan dengan luas kebakaran hutan dan lahan di 
Indonesia dari tahun 2015 hingga pertengahan 
September 2021. Berdasarkan gambar tersebut, secara 
umum tampak bahwa pengawasan terkait kebakaran 
hutan dan lahan sejalan dengan angka luas kebakaran 
hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Hal ini 
menunjukkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan senantiasa 
bertindak responsif terhadap kejadian kebakaran hutan 
dan lahan, khususnya yang terjadi di dalam area usaha 
dan/atau kegiatan. Jumlah total pengawasan terkait 
kebakaran hutan dan lahan yang sudah dilakukan dari 
tahun 2015 hingga 2021 mencapai 209 usaha dan/atau 
kegiatan. 

 
Tabel 1. Jumlah Pengawasan terkait Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015-2021 

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Jumlah Pengawasan 53 30 13 42 58 12 1 
Total 209 

Sumber: data Direktorat PPSA (September 2021) 
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Gambar 6. Jumlah Pengawasan terkait Kebakaran Hutan dan Lahan dibandingkan dengan Luas Kebakaran Hutan dan 
Lahan di Indonesia Tahun 2015-2021 
Sumber: data Direktorat PPSA (20 September 2021); Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
SK.282/MENLHK/Setjen/PLA.1/6/2017 tentang Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 dan Tahun 2016; 
KLHK, 2021 

 
Gambar 7 menampilkan informasi sektor usaha 

dan/atau kegiatan yang diawasi terkait kebakaran hutan 
dan lahan. Berdasarkan gambar tersebut, sektor 
tertinggi yang diawasi adalah sektor perkebunan (113 
usaha dan/atau kegiatan) dan diikuti oleh sektor 
kehutanan (96). Berdasarkan Gambar 8, dapat diketahui 
bahwa usaha dan/atau kegiatan yang diawasi berada 
paling banyak di provinsi Riau (70 usaha dan/atau 
kegiatan), Sumatera (47), Jambi (27), Kalimantan 
Tengah (25), Kalimantan Barat (18) serta provinsi 
lainnya yang meliputi Kalimantan Selatan (7), Sumatera 

Utara (5), Kalimantan Timur (4), Kalimantan Utara (4) 
dan Bangka Belitung (2). Informasi ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Arisman (2020), yang 
menyimpulkan bahwa provinsi paling terdampak akibat 
kebakaran hutan dan lahan adalah provinsi Riau. Selain 
itu, hasil analisis spasial data titik panas dari tahun 2016 
hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa sebaran titik 
panas paling tinggi berada di provinsi Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau dan Jambi 
(Arisman, 2020). 

 

 
Gambar 7. Jumlah Pengawasan terkait Kebakaran Hutan dan Lahan 2015-2021 berdasarkan Sektor 
Sumber: data Direktorat PPSA (September 2021) 
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Gambar 8. Jumlah Pengawasan terkait Kebakaran Hutan dan Lahan 2015-2021 berdasarkan Provinsi 
Sumber: data Direktorat PPSA (20 September 2021) 
 

Larangan untuk melakukan pembakaran 
dicantumkan dalam beberapa Undang-Undang seperti 
UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah 
diubah dalam Pasal 22 UU Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja, UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 29 
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana 
telah diubah dalam Pasal 35 UU Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja. Undang-Undang tersebut kemudian 
diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Menteri, peraturan daerah, hingga peraturan kepala 
daerah. 

Pasal 505 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan 
bahwa menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib 

menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan 
ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan 
Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan atau 
Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan 
dan perundang-undangan di bidang pengelolaan 
lingkungan hidup. Sanksi adminsitratif berupa paksaan 
pemerintah, pembekuan izin hingga pencabutan izin 
telah diterbitkan oleh KLHK terhadap usaha dan/atau 
kegiatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan 
lahan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 
Direktorat PPSA, jumlah Surat Keputusan (SK) Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penerapan 
Sanksi Administratif terkait kebakaran hutan dan lahan 
dari tahun 2015 hingga tahun 2021 mencapai 116 surat, 
dengan rincian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 
berikut. 

 
Tabel 2. Jumlah Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penerapan Sanksi Administratif 
terkait Kebakaran Hutan dan Lahan 

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Jumlah SK 23 18 11 10 35 11 8 

Sumber: data Direktorat PPSA (September 2021) 
 

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga turut berupaya 
proaktif dalam melakukan pencegahan dan peringatan 
apabila di dalam area usaha dan/atau kegiatan terdapat 
titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Upaya ini 
sesuai dengan Field et al. (2016) yang menyatakan 
bahwa adanya peringatan dini berkaitan erat dengan 
tindakan pencegahan, pemadaman dan mitigasi 
kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data yang 
dihimpun dari Direktorat PPSA, jumlah surat peringatan 
yang telah disusun dan/atau dikirimkan kepada pihak 
usaha dan/atau kegiatan mencapai 115 surat pada 
tahun 2016, 316 surat pada tahun 2019, 175 surat pada 
tahun 2020 serta 144 surat pada tahun 2021 (hingga 
bulan Agustus 2021). Surat peringatan berisikan 
informasi mengenai koordinat dan lokasi titik panas 
(hotspot) serta peringatan agar penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan segera melakukan 
penanggulangan apabila terjadi kebakaran hutan dan 
lahan di area kerjanya. Langkah ini menjadi salah satu 
bagian dari instrumen pencegahan yang diharapkan 
dapat meningkatkan budaya taat usaha dan/atau 
kegiatan. 

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu 
memastikan keamanan lingkungan hidup dan kehutanan 
serta menegakkan hukum lingkungan hidup dan 
kehutanan yang tegas dan adil. Melalui berbagai 
instrumen penegakan hukum seperti penanganan 
pengaduan, penyelesaian sengketa, pengamanan dan 
pengawasan, penerapan sanksi administratif dan 
penegakan hukum pidana, penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan diharapkan dapat memiliki efek jera, 
khususnya apabila berkaitan dengan kebakaran hutan 
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dan lahan. Dengan demikian, dalam konteks TPB/ SDGs 
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan terus berupaya untuk memastikan 
ekosistem darat, serta air permukaan maupun laut 
teramankan dari kejahatan, gangguan dan ancaman 
lingkungan. 
 
KESIMPULAN 

Melalui hasil pengumpulan dan analisis data 
yang diperoleh dari Direktorat PPSA, jumlah 
pengawasan yang telah dilakukan terkait kebakaran 
hutan dan lahan dari tahun 2015 hingga 2021 mencapai 
209 perusahaan, dengan pengawasan paling banyak 

terjadi pada tahun 2015 (53 usaha dan/atau kegiatan) 
dan 2019 (58 usaha dan/atau kegiatan). Pengawasan 
paling banyak dilakukan di Provinsi Riau dengan jumlah 
70 usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan hasil 
pengawasan, sanksi administratif yang telah diterbitkan 
terkait kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2015 
hingga tahun 2021 mencapai 116 surat. Di samping itu, 
upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga 
dilakukan melalui pemberian surat peringatan kepada 
usaha dan/atau kegiatan. Seluruh langkah tersebut 
menjadi bagian dari kontribusi KLHK melalui Direktorat 
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan terhadap pencapaian Tujuan 13 TPB/ SDGs. 
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MENINGKATKAN PERSENTASE LIMBAH CAIR INDUSTRI TERKELOLA SECARA AMAN 
MELALUI PENEGAKAN HUKUM: STUDI KASUS CITARUM HARUM 

 
 

Irene Batara Batoarung 
 

 
PENDAHULUAN 
Citarum kini telah bersalin rupa. Ia tak lagi dikenal 
sebagai tempat sampah raksasa, dan bahkan jauh dari 
julukan “sungai paling tercemar sedunia” seperti yang 
disematkan oleh sineas Martin Boudot melalui film 
dokumenternya, “Green Warriors Indonesia: The 
World’s Most Polluted River” pada tahun 2018 lalu. 
Berdasarkan data Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020, 
IKA DAS Citarum mencapai 55 poin atau tercemar 
ringan, jauh meningkat dari IKA tahun 2018 yang 
mencapai 33,43 poin atau tercemar sedang, dengan 
kondisi sebagian lokasi masih cemar berat (IKA di 
bawah 30 poin).  
Hasil yang menggembirakan ini tentunya tak terlepas 
dari upaya percepatan dan strategis secara terpadu 
melalui pengintegrasian kewenangan antarlembaga 
pemerintah dan pemangku kepentingan dalam program 
Citarum Harum. Salah satu faktor pendukungnya yakni 
meningkatnya limbah cair industri yang memenuhi baku 
mutu yang dibuang ke Sungai Citarum. Terkait dengan 
hal ini, dari ke-12 program rencana aksi Citarum Harum, 
program 4: penanganan limbah industri sangat erat 
kaitannya dengan program 9: penegakan hukum. 
Kegiatan utama penegakan hukum Citarum Harum 
selama ini berfokus pada perusahaan-perusahaan yang 
membuang limbah ke Sungai Citarum tanpa pengolahan 
terlebih dahulu dan tidak menaati kewajiban 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Dengan kata lain, penegakan hukum dilakukan bagi 
industri-industri yang tidak dapat dibina melalui program 
4 penanganan limbah industri, yaitu melalui pembinaan, 
sosialisasi dan penilaian industri. 
Dalam skala global, capaian program Citarum Harum 
berkontribusi dalam upaya pemenuhan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable 
Development Goals (TPB/SDGs), utamanya dalam 
pencapaian Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta 
Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan 
untuk Semua. Secara khusus, tertanganinya limbah cair 
industri pada DAS Citarum melalui pembinaan dan 
penegakan hukum berkontribusi pada Target 6.3. 
TPB/SDGs: “Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas 
air dengan mengurangi polusi, menghilangkan 
pembuangan dan meminimalkan pelepasan material 
dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah 
proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara 
signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan 
kembali barang daur ulang yang aman secara global”, 
dengan indikator 6.3.1.(a) persentase limbah cair 
industri yang dikelola secara aman. Dalam konteks 

TPB/SDGs, penegakan hukum lingkungan hidup 
dilakukan untuk memastikan badan air teramankan dari 
kejahatan, gangguan dan ancaman melalui penegakan 
hukum yang tegas dan adil. 
 
PERANAN PENEGAKAN HUKUM 
MENGURANGI PENCEMARAN AKIBAT AIR 
LIMBAH INDUSTRI DI SUNGAI CITARUM 
Program penegakan hukum Citarum Harum 
dilaksanakan dengan multiinstrumen penegakan hukum, 
yakni administrasi, perdata, maupun pidana.  Menurut 
Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
penegakan hukum pidana lingkungan bagi pelanggaran 
baku mutu limbah (pelanggaran umum yang dilakukan 
oleh industri-industri di DAS Citarum) dilaksanakan 
dengan asas ultimum remedium, yakni penerapan 
penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir 
setelah penerapan penegakan hukum administrasi dan 
perdata dianggap tidak berhasil.  
Berbeda dengan sanksi pidana yang berfokus pada 
pelaku agar tidak melakukan perbuatannya lagi, sanksi 
administratif mempunyai fungsi instrumental yakni 
pencegahan dan penanggulangan pencemaran atau 
kerusakan lingkungan hidup, serta bertujuan untuk 
menghentikan atau mengembalikan kepada keadaan 
semula, yakni sebelum terjadinya pencemaran dan 
perusakan. Sementara itu pada penegakan hukum 
perdata, korporasi yang melakukan pencemaran atau 
kerusakan lingkungan bertanggung jawab untuk 
memulihkan dampak dari kerusakan yang ditimbulkan 
melalui ganti kerugian. Ganti kerugian ini meliputi dua 
aspek penting yaitu biaya yang timbul dari kerusakan 
keanekaragaman hayati dan biaya untuk memulihkan 
kerusakan tersebut. 
Penegakan hukum Citarum Harum dilaksanakan secara 
bersama oleh kewenangan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK), Polri, Kejaksaan, dan 
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten terkait. 
Pada tahun 2019 – 2020, capaian penegakan hukum 
program Citarum Harum melebihi target yang 
ditetapkan, yakni hampir 200% pada tahun 2019 (98 
kasus ditangani dari target 58 kasus), bahkan 400% dari 
target pada tahun 2020. Selanjutnya pada periode 2021 
- 2025, target ini dibagi dalam 3 indikator outcome pada 
revisi rencana aksi pengendalian pencemaran dan 
kerusakan DAS Citarum 2021-2025 sebagaimana 
tercantum dalam Pergub Jawa Barat Nomor 37 tahun 
2021 (lihat Tabel 2.) 
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Tabel 1. Indikator dan Target Outcome Program Penegakan Hukum  
Renaksi Citarum Harum 

Indikator Outcome Parameter 
Visual 

2021 2022 2023 2024 2025 

Jumlah 
pengawasan/pengaduan 
regular (kasus) 

Kasus 
pencemaran 
dan kerusakan 
DAS 
berkurang 

455 455 455 455 455 

Jumlah penanganan 
perkara perdata dan pidana 
(kasus) 

29 29 29 29 29 

Jumlah sanksi administrasi 
yang dikeluarkan 

105 105 105 105 105 

Sumber: Lampiran Pergub Jawa Barat Nomor 37 tahun 2021 Renaksi PPK DAS Citarum 2021-2025 
 
Penegakan hukum yang menjadi kewenangan KLHK 
dilaksanakan oleh Ditjen Penegakan Hukum LHK. 
Penegakan hukum lingkungan hidup ditempuh dengan 
dua tujuan utama, yakni pencegahan untuk 
meningkatkan budaya ketaatan perusahaan atau 
individu dan sebagai instrumen penegakan hukum untuk 
menimbulkan efek jera.  

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, Ditjen Penegakan 
Hukum LHK telah menangani 88 pengaduan masyarakat 
terkait pencemaran di Sungai Citarum. Sebanyak 123 
perusahaan yang membuang limbah cairnya ke Sungai 
Citarum telah diawasi sejak program Citarum Harum 
diinisiasi tahun 2018 (lihat Gambar 1).  

 

 
Gambar 1. Detail Pengawasan Industri di DAS Citarum 2018 – 2020 

(sumber: Ditjen Penegakan Hukum LHK, 2021) 
 
Dari keseluruhan perusahaan yang diawasi, 121 
perusahaan di antaranya tidak menaati perizinan dan 
peraturan perundang-undangan bidang lingkungan 
hidup. Perusahaan-perusahaan yang tidak taat tersebut 
kemudian dikenai sanksi administratif, diproses melalui 
perdata ataupun dikenai sanksi pidana.  
Dengan mengedepankan asas ultimum remedium bagi 
pelanggaran baku mutu limbah cair, Ditjen Penegakan 
Hukum LHK menerapkan sanksi administratif paksaan 
pemerintah (sanksi administratif berupa tindakan nyata 
untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan 
dalam keadaan semula) kepada 111 perusahaan di DAS 
Citarum. Sanksi administratif yang diberikan bertujuan 
agar perusahaan-perusahaan tersebut memperbaiki 
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidupnya agar sesuai dengan perizinan maupun 
peraturan perundang-undangan bidang lingkungan 
hidup. Contohnya, bagi perusahaan yang ditemukan 
melampaui baku mutu, diminta untuk mengoptimalkan 

kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 
perusahaannya. 
Perusahaan-perusahaan di DAS Citarum yang 
mencemari dan menimbulkan kerugian pada orang lain 
atau lingkungan hidup, dikenai sanksi perdata, dengan 
diwajibkan membayar ganti rugi dan/atau melakukan 
tindakan tertentu sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) 
Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tetang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hingga tahun 2021, 
Ditjen Penegakan Hukum LHK telah melaksanakan 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui 
pengadilan terhadap 7 (tujuh) perusahaan di DAS 
Citarum, 3 (tiga) diantaranya telah berkekuatan hukum 
tetap/inkracht dengan nilai putusan ganti kerugian 
sejumlah Rp 18 Miliar, sementara itu 4 (empat) 
perusahaan lainnya sedang dalam proses peninjauan 
kembali, kasasi, persidangan ataupun penyusunan 
gugatan (lihat Tabel 1). Total potensi ganti kerugian dari 
proses perdata selain perkara yang telah inkracht 
mencapai Rp 57,17 Miliar.  
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Tabel 1. Indikator dan Target Outcome Program Penegakan Hukum  
Renaksi Citarum Harum 
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perusahaan yang membuang limbah cairnya ke Sungai 
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diinisiasi tahun 2018 (lihat Gambar 1).  

 

 
Gambar 1. Detail Pengawasan Industri di DAS Citarum 2018 – 2020 

(sumber: Ditjen Penegakan Hukum LHK, 2021) 
 
Dari keseluruhan perusahaan yang diawasi, 121 
perusahaan di antaranya tidak menaati perizinan dan 
peraturan perundang-undangan bidang lingkungan 
hidup. Perusahaan-perusahaan yang tidak taat tersebut 
kemudian dikenai sanksi administratif, diproses melalui 
perdata ataupun dikenai sanksi pidana.  
Dengan mengedepankan asas ultimum remedium bagi 
pelanggaran baku mutu limbah cair, Ditjen Penegakan 
Hukum LHK menerapkan sanksi administratif paksaan 
pemerintah (sanksi administratif berupa tindakan nyata 
untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan 
dalam keadaan semula) kepada 111 perusahaan di DAS 
Citarum. Sanksi administratif yang diberikan bertujuan 
agar perusahaan-perusahaan tersebut memperbaiki 
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidupnya agar sesuai dengan perizinan maupun 
peraturan perundang-undangan bidang lingkungan 
hidup. Contohnya, bagi perusahaan yang ditemukan 
melampaui baku mutu, diminta untuk mengoptimalkan 

kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 
perusahaannya. 
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Tabel 2. Status Penanganan Perkara Perdata DAS Citarum 
No Nama 

Perusahaan 
Status Perkara Nilai Putusan (Nilai 

Gugatan bagi yang belum 
Inkracht) 

1 PT HAYI Inkracht  Rp       12,013,501,184  
2 PT UCI  Rp          5,618,046,667  
3 PT KM  Rp             375,200,000  
4 PT BUCP Peninjauan Kembali  Rp          8,910,415,108  
5 PT KKTI Kasasi  Rp          4,255,400,000  
6 PT BWM Persidangan  Rp       44,007,861,000  
7 PT IPU Penyusunan Gugatan N/A 

(sumber: Ditjen Penegakan Hukum LHK, 2021) 
 

Enam dari 7 kasus pertanggungjawaban perdata dalam 
penegakan hukum di DAS Citarum dilakukan oleh Ditjen 
Penegakan Hukum LHK dengan menggunakan prinsip 
pertanggungjawaban mutlak (strict liability). 
Sebagaimana diatur dalam pasal 88 UU 32/2019 juncto 
UU 11/2020 tentang Cipta Kerja:  

“Setiap orang yang tindakannya, 
usahanya, dan/atau kegiatannya 
menggunakan B3, menghasilkan 
dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau 
yang menimbulkan ancaman serius 
terhadap lingkungan hidup bertanggung 
jawab mutlak atas kerugian yang terjadi.” 

Prinsip strict liability merupakan hal yang fundamental 
dalam penegakan hukum Citarum Harum, utamanya 
dalam menuntut pertanggungjawaban perdata 
perusahaan-perusahaan yang akibat kegiatan 
operasionalnya mengakibatkan tercemarnya Sungai 
Citarum tanpa perlu adanya unsur pembuktian. Dengan 
prinsip ini, seringkali penanganan kasus secara perdata 
dianggap lebih baik dalam upaya penegakan hukum 
pencemaran lingkungan, mengingat sulitnya pembuktian 
pencemaran lingkungan pada proses penegakan hukum 
pidana.  
Penegakan hukum pidana Citarum Harum oleh Ditjen 
Penegakan Hukum LHK saat ini telah menangani 5 
kasus pidana: 3 kasus dihentikan penyelidikannya 
karena tidak diperoleh cukup bukti permulaan untuk 
ditindaklanjuti, 1 kasus telah putusan pengadilan dengan 
hasil pidana denda sebesar Rp 150 juta, dan 1 kasus 
sedang dalam pemenuhan petunjuk jaksa peneliti. Pasal 
sangkaan yang dikenakan sebagian besar terkait 
kepemilikan izin lingkungan dan pengelolaan limbah B3 
yang tidak sesuai aturan, serta 1 kasus ultimum 
remedium akibat perusahaan tidak menaati sanksi 
administrasi. 
Tentunya hasil-hasil penegakan hukum Citarum Harum 
seperti dipaparkan di atas perlu diukur efektivitasnya 
dalam mengurangi pencemaran di Sungai Citarum. 
Namun demikian, penegakan hukum lingkungan hidup 
yang berorientasi untuk pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran serta pemulihan 
lingkungan merupakan salah satu upaya yang dapat 
dilaksanakan dan terbukti hasilnya untuk meningkatkan 
ketaatan perusahaan dan menimbulkan efek jera, baik di 
DAS Citarum, maupun Indonesia. 
 
KAJI ULANG DOKUMEN METADATA 
INDIKATOR TPB/SDGS INDONESIA DAN 
SUMBER DATA INDIKATOR 6.3.1.(A): AIR 
LIMBAH INDUSTRI TERKELOLA 
Pada tahun 2020 lalu dilakukan kaji ulang atas dokumen 
Metadata TPB/SDGs Indonesia yang merupakan 
dokumen acuan atas indikator-indikator TPB/SDGs yang 
merupakan alat ukur pencapaian TPB/SDGs di 

Indonesia. Hal ini merupakan tindak lanjut hasil  evaluasi 
pelaksanaan lima tahun pertama dan perumusan 
perencanaan lima tahun berikutnya, sejalan dengan 
RPJMN 2020-2024. Pengkajian ulang dokumen 
Metadata TPB/SDGs mengacu pada perubahan jumlah 
indikator dari 241 menjadi 247 indikator pada April 2020 
yang ditetapkan Kantor Statistik Persatuan Bangsa-
Bangsa (UN-STAT) dan perubahan tingkatan indikator 
dan redaksional metadata indikator global, serta 
relevansi indikator dengan Agenda Pembangunan 
Nasional yang selaras dengan TPB/SDGs. 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai 
sumber data dan/atau penyedia data akhir untuk 40 
indikator TPB/SDGs serta beberapa indikator yang 
datanya bersumber dari KLHK dan K/L lainnya, 
selanjutnya memiliki pekerjaan rumah untuk merevisi 
Peta Jalan TPB/SDGs KLHK 2018 – 2030 yang telah 
disusun guna penyusunan perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TPB/SDGs. 
Salah satu metadata indikator yang dikaji ulang yakni 
indikator 6.3.1.(a) yang semula “jumlah kabupaten/kota 
yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja 
perkotaan dan dilakukan pembangunan instalasi 
pengolahan lumpur tinja (IPLT)” menjadi “persentase 
limbah cair industri yang dikelola secara aman”.  
Berdasarkan penjelasan Buku Metadata Indikator Edisi 
II Pilar Pembangunan Lingkungan, persentase limbah 
cair industri yang dikelola secara aman yaitu 
perbandingan air limbah industri yang terkelola dengan 
aman dibandingkan dengan jumlah air limbah yang 
dihasilkan oleh industri. Adapun data yang digunakan 
dalam mendokumentasikan pencapaian indikator ini 
bersumber dari data swapantau melalui aplikasi SIMPEL 
(Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup) yang 
merupakan bagian dari Program Peilaian Peringkat 
Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (PROPER).  
Penggunaan data swapantau melalui aplikasi SIMPEL 
merupakan suatu langkah maju dalam 
mendokumentasikan capaian indikator tersebut, 
mengingat kajian awal Badan Pusat Statistik (BPS) yang 
menyatakan bahwa data pengolahan limbah masih 
minim sehingga dibutuhkan data yang lengkap dan 
tersedia, dalam kaitannya dengan kajian awal indikator 
TPB/SDGs oleh BPS. 
Sebagaimana keterkaitan erat Program 4 Citarum 
Harum penanganan limbah industri dengan Program 9 
penegakan hukum, capaian indikator 6.3.1.(a) dapat 
dikontribusikan baik dari aspek pembinaan (PROPER 
dan non-PROPER), maupun penegakan hukum.  KLHK 
dapat menggunakan data penegakan hukum lingkungan 
hidup, yakni data jumlah air limbah industri dihasilkan 
dan dikelola yang diperoleh dari (1) hasil pengawasan 
penaatan perusahaan, (2) hasil pengumpulan bahan 
keterangan kasus air limbah industri, maupun data 
perhitungan air limbah industri (3) saat proses 
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penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui 
pengadilan maupun di luar pengadilan. Upaya 
pengendalian pencemaran air limbah industri, termasuk 
pengelolaan, kualitas dan kuantitas air limbah 
merupakan data awal yang diperoleh dari industri 
melalui pengawasan, pengumpulan bahan dan 
keterangan/penyidikan, maupun verifikasi penyelesaian 
sengketa lingkungan hidup.  
Usulan penambahan ruang lingkup pelaporan capaian 
indikator 6.3.1.(a) ini bertujuan untuk sedapat-dapatnya 
melaporkan hasil yang menyeluruh dari upaya 
pencapaian TPB/SDGs Indonesia serta keterbandingan 
antarprovinsi dan antarkabupaten/kota.  
Setiap tahunnya peserta PROPER mencapai lebih dari 
2000 perusahaan di seluruh Indonesia, jumlah yang 
relatif kecil untuk dapat memotret kondisi pengendalian 
pencemaran oleh industry seluruh Indonesia 
(bandingkan dengan jumlah perusahaan yang dibina di 
Citarum Harum sejumlah 1.813 perusahaan). Dengan 
demikian, secara jumlah apabila hanya menggunakan 
data peserta PROPER, capaian target 6.3 maupun 
pelaporan capaian indikator 6.3.1.(a) tidak dapat 
menggambarkan upaya pengendalian pencemaran air 
limbah industri yang dilakukan. Implikasinya, capaian 
perbaikan kualitas air baku melalui pengendalian 
pencemaran air seperti telah dilakukan melalui program 
Citarum Harum dapat tidak terlaporkan secara 
proporsional. 
Lebih lanjut, PROPER hanya dapat diikuti oleh 
perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria Pasal 
11 Peraturan Menteri LHK No 1 tahun 2021 tentang 
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni perusahaan-
perusahaan yang memiliki Persetujuan Lingkungan 
yang terdaftar di SIMPEL, dan memenuhi kriteria: (1) 
hasil produknya untuk tujuan ekspor, (2) terdapat dalam 
pasar bursa, (3) menjadi perhatian masyarakat, baik 
dalam lingkup regional maupun nasional, dan/atau (4) 
skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak 
terhadap lingkungan.  
Perusahaan-perusahaan yang diproses penegakan 
hukum di program Citarum Harum, juga tidak dapat 
dinilai PROPER-nya. Akibatnya, pelaporan air limbah 
industri sesuai metadata indikator hanya dapat dilakukan 
parsial sesuai dengan data PROPER apaila merujuk 
pada panduan metadata pilar pembangunan lingkungan.  
 
MENGAKOMODASI HASIL PENEGAKAN HUKUM 
LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAPORAN 
AIR LIMBAH INDUSTRI TERKELOLA TPB/SDGS 
Aplikasi swapantau SIMPEL selama ini digunakan dalam 
penilaian PROPER. Pada aplikasi SIMPEL, 
perusahaan-perusahaan yang menghasilkan air limbah 
setiap bulannya menyampaikan kuantitas dan kualitas 
air limbahnya sesuai dengan baku mutu yang berlaku. 
Sayangnya belum semua perusahaan yang memiliki 
perizinan berusaha teregistrasi dalam SIMPEL dan 
melaporkan hasil swapantaunya. 
Di sisi lain, pengawasan terhadap ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan 
Berusaha merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, sesuai dengan Pasal 71 – 73 UU 
No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto UU No 11 tahun 
2020 tentang Cipta Kerja. Pengawasan ketaatan badan 
usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat 
Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pengawas 
Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), sesuai dengan 
kewenangan masing-masing. Objek pembinaan melalui 

PROPER maupun pengawasan dalam kerangka 
penegakan hukum secara garis besar memiliki 
kesamaan, yakni ketaatan perusahaan terhadap 
Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-
undangan di bidang pelindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 
Menggarisbawahi kesamaan objek pembinaan dan 
pengawasan tersebut, diusulkan untuk dapat 
mengakomodasi hasil penegakan hukum lingkungan 
hidup sebagai salah satu sumber data air limbah industri 
terkelola dengan aman selain data dari PROPER. Untuk 
skala uji coba, upaya pendokumentasian kontribusi 
penegakan hukum lingkungan hidup sebagai salah satu 
sumber data indikator 6.3.1.(a) direkomendasikan untuk 
dapat dilakukan dalam program Rencana Aksi 
penegakan hukum Citarum Harum, dengan langkah-
langkah: 
1. Mewajibkan perusahaan-perusahaan yang 

teridentifikasi berada di DAS Citarum dan 
menghasilkan air limbah untuk dapat tergistrasi di 
SIMPEL dan secara rutin setiap bulan 
menyampaikan laporan pemantauan air limbahnya. 
Untuk skala implementasi nasional, pemenuhan hal 
tersebut dapat dilakukan melalui revisi Peraturan 
Menteri LHK Nomor: 
P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Sistem 
Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan 
Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan.  

2. Mewajibkan perusahaan-perusahaan yang dibina 
maupun dalam proses penegakan hukum Citarum 
Harum, khususnya yang dikenakan sanksi 
administratif untuk melaporkan hasil pemantauan 
air limbah senyatanya setiap bulan pada aplikasi 
SIMPEL. Dengan demikian, perusahaan-
perusahaan di DAS Citarum yang non-PROPER 
maupun yang sedang dalam pengenaan sanksi 
administratif juga dapat melaporkan hasil 
swapantaunya secara langsung.  

Apabila piloting dengan program Citarum Harum 
terlaksana dengan baik, diusulkan pengembangan 
SIMPEL sebagai aplikasi penyedia data indikator 
TPB/SDGs, melalui: 
1. Pembangunan jaringan antar sistem antara sistem 

e-monitoring pengawasan dan SIMPEL untuk 
pertukaran dan input data terkait pelaporan capaian 
TPB/SDGs. Integrasi sistem ini juga diusulkan untuk 
dapat mengakomodasi pelaporan dari pemerintah 
daerah. Selain itu, data air limbah terkelola ini dapat 
terlaporkan langsung pada dashboard TPB/SDGs 
Indonesia di Bappenas.  

2. Ke depannya perlu dilakukan pengembangan 
SIMPEL dengan mengakomodasi data air limbah 
terolah dari perusahaan-perusahaan yang dalam 
proses penegakan hukum adminsitrasi, pidana 
maupun perdata, baik yang diinput secara 
swapantau maupun temuan lapangan pengawas, 
penyidik, maupun verifikator sengketa. 

 
PENUTUP 
Dengan prinsip TPB/SDGs No One Left Behind, 
diharapkan tujuan global TPB/SDGs dapat tercapai. 
Prinsip ini bukan hanya mengacu pada keikutsertaan 
multiaktor, namun juga melalui konsolidasi yang kuat di 
internal Kementerian/Lembaga. Dalam upaya memotret 
gambaran aktivitas pencapaian tujuan TPB/SDGs 
Indonesia, diharapkan dapat ditempuh sedapat-
dapatnya dengan melingkupi seluruh upaya yang telah 
dilakukan, sesuai dengan Tujuan, Target dan Indikator 
yang telah ditetapkan.  
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penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui 
pengadilan maupun di luar pengadilan. Upaya 
pengendalian pencemaran air limbah industri, termasuk 
pengelolaan, kualitas dan kuantitas air limbah 
merupakan data awal yang diperoleh dari industri 
melalui pengawasan, pengumpulan bahan dan 
keterangan/penyidikan, maupun verifikasi penyelesaian 
sengketa lingkungan hidup.  
Usulan penambahan ruang lingkup pelaporan capaian 
indikator 6.3.1.(a) ini bertujuan untuk sedapat-dapatnya 
melaporkan hasil yang menyeluruh dari upaya 
pencapaian TPB/SDGs Indonesia serta keterbandingan 
antarprovinsi dan antarkabupaten/kota.  
Setiap tahunnya peserta PROPER mencapai lebih dari 
2000 perusahaan di seluruh Indonesia, jumlah yang 
relatif kecil untuk dapat memotret kondisi pengendalian 
pencemaran oleh industry seluruh Indonesia 
(bandingkan dengan jumlah perusahaan yang dibina di 
Citarum Harum sejumlah 1.813 perusahaan). Dengan 
demikian, secara jumlah apabila hanya menggunakan 
data peserta PROPER, capaian target 6.3 maupun 
pelaporan capaian indikator 6.3.1.(a) tidak dapat 
menggambarkan upaya pengendalian pencemaran air 
limbah industri yang dilakukan. Implikasinya, capaian 
perbaikan kualitas air baku melalui pengendalian 
pencemaran air seperti telah dilakukan melalui program 
Citarum Harum dapat tidak terlaporkan secara 
proporsional. 
Lebih lanjut, PROPER hanya dapat diikuti oleh 
perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria Pasal 
11 Peraturan Menteri LHK No 1 tahun 2021 tentang 
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni perusahaan-
perusahaan yang memiliki Persetujuan Lingkungan 
yang terdaftar di SIMPEL, dan memenuhi kriteria: (1) 
hasil produknya untuk tujuan ekspor, (2) terdapat dalam 
pasar bursa, (3) menjadi perhatian masyarakat, baik 
dalam lingkup regional maupun nasional, dan/atau (4) 
skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak 
terhadap lingkungan.  
Perusahaan-perusahaan yang diproses penegakan 
hukum di program Citarum Harum, juga tidak dapat 
dinilai PROPER-nya. Akibatnya, pelaporan air limbah 
industri sesuai metadata indikator hanya dapat dilakukan 
parsial sesuai dengan data PROPER apaila merujuk 
pada panduan metadata pilar pembangunan lingkungan.  
 
MENGAKOMODASI HASIL PENEGAKAN HUKUM 
LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAPORAN 
AIR LIMBAH INDUSTRI TERKELOLA TPB/SDGS 
Aplikasi swapantau SIMPEL selama ini digunakan dalam 
penilaian PROPER. Pada aplikasi SIMPEL, 
perusahaan-perusahaan yang menghasilkan air limbah 
setiap bulannya menyampaikan kuantitas dan kualitas 
air limbahnya sesuai dengan baku mutu yang berlaku. 
Sayangnya belum semua perusahaan yang memiliki 
perizinan berusaha teregistrasi dalam SIMPEL dan 
melaporkan hasil swapantaunya. 
Di sisi lain, pengawasan terhadap ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan 
Berusaha merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, sesuai dengan Pasal 71 – 73 UU 
No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto UU No 11 tahun 
2020 tentang Cipta Kerja. Pengawasan ketaatan badan 
usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat 
Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pengawas 
Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), sesuai dengan 
kewenangan masing-masing. Objek pembinaan melalui 

PROPER maupun pengawasan dalam kerangka 
penegakan hukum secara garis besar memiliki 
kesamaan, yakni ketaatan perusahaan terhadap 
Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-
undangan di bidang pelindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 
Menggarisbawahi kesamaan objek pembinaan dan 
pengawasan tersebut, diusulkan untuk dapat 
mengakomodasi hasil penegakan hukum lingkungan 
hidup sebagai salah satu sumber data air limbah industri 
terkelola dengan aman selain data dari PROPER. Untuk 
skala uji coba, upaya pendokumentasian kontribusi 
penegakan hukum lingkungan hidup sebagai salah satu 
sumber data indikator 6.3.1.(a) direkomendasikan untuk 
dapat dilakukan dalam program Rencana Aksi 
penegakan hukum Citarum Harum, dengan langkah-
langkah: 
1. Mewajibkan perusahaan-perusahaan yang 

teridentifikasi berada di DAS Citarum dan 
menghasilkan air limbah untuk dapat tergistrasi di 
SIMPEL dan secara rutin setiap bulan 
menyampaikan laporan pemantauan air limbahnya. 
Untuk skala implementasi nasional, pemenuhan hal 
tersebut dapat dilakukan melalui revisi Peraturan 
Menteri LHK Nomor: 
P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Sistem 
Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan 
Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan.  

2. Mewajibkan perusahaan-perusahaan yang dibina 
maupun dalam proses penegakan hukum Citarum 
Harum, khususnya yang dikenakan sanksi 
administratif untuk melaporkan hasil pemantauan 
air limbah senyatanya setiap bulan pada aplikasi 
SIMPEL. Dengan demikian, perusahaan-
perusahaan di DAS Citarum yang non-PROPER 
maupun yang sedang dalam pengenaan sanksi 
administratif juga dapat melaporkan hasil 
swapantaunya secara langsung.  

Apabila piloting dengan program Citarum Harum 
terlaksana dengan baik, diusulkan pengembangan 
SIMPEL sebagai aplikasi penyedia data indikator 
TPB/SDGs, melalui: 
1. Pembangunan jaringan antar sistem antara sistem 

e-monitoring pengawasan dan SIMPEL untuk 
pertukaran dan input data terkait pelaporan capaian 
TPB/SDGs. Integrasi sistem ini juga diusulkan untuk 
dapat mengakomodasi pelaporan dari pemerintah 
daerah. Selain itu, data air limbah terkelola ini dapat 
terlaporkan langsung pada dashboard TPB/SDGs 
Indonesia di Bappenas.  

2. Ke depannya perlu dilakukan pengembangan 
SIMPEL dengan mengakomodasi data air limbah 
terolah dari perusahaan-perusahaan yang dalam 
proses penegakan hukum adminsitrasi, pidana 
maupun perdata, baik yang diinput secara 
swapantau maupun temuan lapangan pengawas, 
penyidik, maupun verifikator sengketa. 

 
PENUTUP 
Dengan prinsip TPB/SDGs No One Left Behind, 
diharapkan tujuan global TPB/SDGs dapat tercapai. 
Prinsip ini bukan hanya mengacu pada keikutsertaan 
multiaktor, namun juga melalui konsolidasi yang kuat di 
internal Kementerian/Lembaga. Dalam upaya memotret 
gambaran aktivitas pencapaian tujuan TPB/SDGs 
Indonesia, diharapkan dapat ditempuh sedapat-
dapatnya dengan melingkupi seluruh upaya yang telah 
dilakukan, sesuai dengan Tujuan, Target dan Indikator 
yang telah ditetapkan.  
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PENDAHULUAN 
Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) yang dirilis pada 7 Agustus 2021 menyebutkan 
bahwa iklim Bumi menghangat dengan laju yang belum 
pernah terjadi sebelumnya, setidaknya dalam 2000 tahun 
terakhir (IPCC 2021). Laporan yang ditulis oleh 234 
ilmuwan dari 66 negara tersebut menyatakan bahwa 
pemanasan Bumi didorong oleh emisi akibat aktivitas 
manusia, dengan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) 
yang meningkat tajam sejak tahun 1750. Perubahan iklim 
memengaruhi cuaca di setiap wilayah di penjuru Bumi, 
termasuk pula fenomena iklim ekstrem seperti 
gelombang panas, hujan lebat, kekeringan, dan siklon 
tropis. Berikut ini adalah poin penting yang diuraikan 
dalam laporan IPCC: 
 
• Empat dekade terakhir merupakan periode terpanas 

dibandingkan dekade lainnya sejak tahun 1850.  
• Pada 2019, konsentrasi CO2 di atmosfer 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun 
manapun, setidaknya dalam 2 juta tahun terakhir.  

• Permukaan laut rata-rata global meningkat cepat 
sejak tahun 1900 dibandingkan abad sebelumnya, 
setidaknya dalam 3000 tahun terakhir. 

 
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) António Guterres menanggapi laporan IPCC 
tersebut dan menyebutnya sebagai “kode merah untuk 
kemanusiaan”. Sekretaris Jenderal PBB menambahkan 
bahwa emisi GRK dari bahan bakar fosil dan deforestasi 
semakin mencekik Bumi dan membawa miliaran orang 
menuju risiko yang berbahaya (United Nations 2021). 
Perjanjian Paris yang disepakati oleh 196 negara pada 
2015 menetapkan komitmen bahwa suhu global tidak 
boleh melebihi 1.5°C, dibandingkan dengan masa 
praindustri. Meskipun demikian, laporan IPCC 
memproyeksi bahwa dalam 20 tahun mendatang, 
temperatur global akan melampaui 1.5°C apabila 
penduduk dunia tetap memproduksi emisi seperti hari ini. 
Oleh karena itu, para ilmuwan yang menyusun laporan 
tersebut memperingatkan seluruh negara untuk segera 
menurunkan kadar CO2 dan GRK lainnya secara cepat 
dan berkelanjutan.  

Pada 25 September 2015, negara-negara 
anggota PBB mencanangkan Sustainable Development 
Goals/SDGs. SDGs merupakan agenda global periode 
2016-2030 yang mencakup 17 tujuan, 169 target, dan 
244 indikator. Ke-17 tujuan SDGs meliputi: (1) Tanpa 
Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat 
dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) 
Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) 
Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan 
Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan 
Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota 
dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan 
Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan 
Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem 
Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan 
yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai 

Tujuan (Bappenas 2020).  
Agenda SDGs didesain untuk menyempurnakan 

agenda sebelumnya, yaitu Millennium Development 
Goals/MDGs yang rampung diimplementasi pada periode 
2000-2015. Terdapat 8 tujuan pembangunan, 18 target, 
dan 67 indikator dalam kerangka MDGs. Konsep MDGs 
menuai kritik karena menjadikan negara berkembang 
seolah-olah hanya obyek, sementara negara-negara 
maju datang bagaikan pahlawan dengan membawa 
bantuan. SDGs menawarkan uraian konsep yang 
berbeda, bahwa permasalahan global merupakan 
permasalahan bersama yang hanya dapat diselesaikan 
melalui aksi kolektif. SDGs juga memberi harapan baru, 
karena menekankan perhatian terhadap pentingnya isu 
perubahan iklim (Morton, Pencheon, & Squires 2017). 
Penanggulangan perubahan iklim dianggap sebagai 
katalisator esensial dalam mendukung pembangunan 
berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena 
itu, SDGs 13 memberi sinyal kepada seluruh negara 
untuk mengambil aksi nyata dan cepat dalam mengatasi 
perubahan iklim dan dampaknya.  

Masa kerja MDGs telah berakhir pada 2015 dan 
Indonesia berhasil mencapai 49 dari 67 indikator. Masih 
terdapat 18 indikator yang belum tercapai dan perlu 
diprioritaskan pencapaiannya di era SDGs. Indikator 
penting MDGs yang belum tercapai adalah rasio kawasan 
tertutup hutan terhadap luas daratan. Studi yang disusun 
oleh Alisjahbana & Murniningtyas (2018) menunjukkan 
terjadinya penurunan rasio tutupan hutan dari level 59.97 
persen pada tahun 1990 menjadi 51 persen pada tahun 
2014. Studi tersebut mengindikasikan bahwa masih 
terjadi kebocoran di sektor kehutanan, seperti 
pembalakan liar dan pembakaran hutan. 
 
PENEGAKAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN 
DAN LAHAN DAN UPAYA PENCAPAIAN SDGS 
Kebakaran hutan dan lahan ibarat agenda tahunan di 
Indonesia dan menjadi momok bagi upaya bersama 
seluruh pemangku kepentingan dalam pencapaian 
SDGs. Masih segar di ingatan kita akan kasus kebakaran 
hutan dan lahan dahsyat di tahun 2015, yang oleh 
kalangan internasional disebut sebagai kejahatan 
lingkungan terbesar di abad ke-21 (Meijaard 2018). 
Kebakaran yang terjadi pada 2015 lalu menyebabkan 
hangusnya 2.6 juta hektare hutan dan lahan di Indonesia 
serta kerugian setidaknya Rp221 triliun (World Bank 
2016). Dampak lain yang perlu mendapat perhatian 
serius adalah kebakaran hutan dan lahan sebagai 
penyumbang emisi dan deforestasi. Berdasarkan data 
Global Fire Emissions Database, kebakaran hutan dan 
lahan masif di Indonesia tahun 2015 melepaskan 600 
metrik ton GRK – setara dengan CO2 yang dihasilkan oleh 
Jerman tiap tahunnya (Cooper 2015). 

Mayoritas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia 
disebabkan oleh ulah manusia (Zulkifli, Ismail & 
Kamarubayana 2017; Nurita 2021). Dengan demikian 
strategi penanganan yang efektif adalah melalui 
penegakan hukum yang tegas. Presiden Joko Widodo 
menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas perlu 
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dilakukan kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. 
Penegakan hukum diyakini efektif dalam mengubah 
perilaku dan meningkatkan ketaatan masyarakat 
terhadap peraturan perundang-undangan dan 
mendorong perbaikan tata kelola lingkungan hidup. 
Komitmen Presiden diejawantahkan pada 2015 dengan 
pembentukan unit spesialis pada Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu 
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK).  

Dalam penindakan kebakaran hutan dan lahan, 
KLHK menggunakan tiga perangkat hukum, yaitu 
Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (UU Kehutanan), UU Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (UU PPLH), dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Ketiga regulasi tersebut 
memberikan tiga instrumen hukum, yaitu sanksi 
administratif, penyelesaian sengketa lingkungan hidup 
melalui gugatan perdata, dan penegakan hukum pidana. 
Penggunaan tiga instrumen hukum ini dapat diterapkan 
secara bersamaan atau sendiri-sendiri, tergantung 

tingkat pelanggaran dan skala kasus yang ditangani. 
Hukum administratif ditujukan untuk pencegahan 
dan/atau perbaikan kondisi; hukum perdata bertujuan 
mengejar ganti rugi dan tindakan tertentu berupa 
pemulihan kualitas lingkungan; dan hukum pidana 
digunakan untuk membangkitkan efek derita dan efek 
jera.  

Kerja penegakan hukum di bidang 
pemberantasan kebakaran hutan dan lahan sangat 
penting perannya untuk merealisasikan SDGs 13. Dalam 
komponen indikator SDGs 13, tidak disebutkan 
sedikitpun mengenai penegakan hukum. Meskipun 
demikian, penegakan hukum menjadi enabler atau faktor 
pemungkin dalam pencapaian indikator tersebut. Dapat 
dikatakan bahwa penegakan hukum berkontribusi secara 
tidak langsung dalam pencapaian SDGs. Penegakan 
hukum berfungsi memperkuat tata kelola dan perubahan 
perilaku di masyarakat, sehingga mampu menyokong 
pencapaian indikator-indikator SDGs. Sejak 2015 hingga 
Juli 2021, Ditjen Gakkum KLHK menorehkan pencapaian 
kinerja untuk penindakan kebakaran hutan dan lahan, 
sebagaimana data berikut: 

 

 
Gambar 1. Kinerja Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan oleh KLHK Tahun 2015-2021 

Sumber: Capaian Kinerja Ditjen Gakkum KLHK per 30 Juli 2021. 
 
 
Deteksi kebakaran hutan dan lahan oleh Ditjen Gakkum 
KLHK dimulai dari adanya pengaduan masyarakat, 
laporan, atau ditemukannya indikasi kebakaran melalui 
sistem monitoring Center of Intelligence. Pengaduan 
masyarakat dapat disampaikan melalui surat, website 
(pengaduan.menlhk.go.id), SMS, media sosial, dan call-
center (021-5733940/08111043994). Sejak 2018, Ditjen 
Gakkum KLHK juga mengembangkan sistem informasi 
pengaduan daring yang tersedia melalui sistem operasi 
iOS dan Android (“Pengaduan KLHK”). Laporan indikasi 
terjadinya kebakaran hutan dan lahan berasal dari 
berbagai pihak, yakni Polisi Kehutanan atau Manggala 
Agni; pemangku Kawasan Hutan (Kesatuan Pengelolaan 
Hutan atau Balai Taman Nasional); atau laporan dari 
instansi lainnya. Ditjen Gakkum KLHK saat ini juga 
mendayagunakan teknologi informasi melalui sistem 
informasi geospasial yang mampu mengidentifikasi titik 
api secara near real-time dan langsung melakukan 

tumpang susun dengan peta kawasan hutan, peta 
gambut, dan peta konsesi. Data dan informasi dari 
pengaduan, laporan, dan sistem monitoring Center of 
Intelligence kemudian diteruskan kepada Pejabat 
Pengawas Lingkungan Hidup dan kantor Unit Pelaksana 
Teknis (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk dilakukan 
verifikasi dan pengumpulan data lapangan. Pada periode 
2015-2021, Ditjen Gakkum KLHK melakukan 638 
pengawasan izin terkait kebakaran hutan dan lahan. 
Tahun 2015 dan 2019 menjadi tahun dengan frekuensi 
pengawasan tertinggi, karena tingginya kejadian 
kebakaran hutan dan lahan di kedua tahun tersebut (Lihat 
Grafik 1). Utilisasi teknologi informasi memberi 
kemudahan bagi upaya penegakan hukum, karena pada 
2019 Ditjen Gakkum KLHK berhasil melakukan 
penyegelan terhadap 102 konsesi berkat informasi 
monitoring titik api Center of Intelligence.
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Grafik 1. Jumlah Titik Api, Luas Area Terbakar, dan Emisi CO2 akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 

2015-2020  
Sumber: SiPongi KLHK 

 
Kegiatan pengawasan kemudian ditindaklanjuti 

dengan pemberian sanksi administratif apabila ditemukan 
ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap: 1) Perizinan Berusaha untuk 
Persetujuan Lingkungan; 2) Persetujuan Pemerintah 
untuk Persetujuan Lingkungan; dan 3) peraturan 
perundang-undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. Sejak 2015 hingga 2021, 
KLHK menerbitkan 115 Sanksi Administratif kepada 
penanggung jawab konsesi yang areanya terjadi 
kebakaran, yang terdiri atas: 96 Paksaan Pemerintah; 16 
Pembekuan Izin; dan 3 Pencabutan Izin. Dalam 
praktiknya, penerapan sanksi administratif sangat tepat 
digunakan untuk penindakan awal kebakaran hutan dan 
lahan, karena tidak membutuhkan proses peradilan 
sehingga cepat dan berbiaya murah. UU Cipta Kerja juga 
memperkenalkan jenis Sanksi Administratif baru, yaitu 
Denda Administratif. Di negara-negara anggota Uni 
Eropa, terjadi pergeseran paradigma untuk 
mengedepankan denda administratif dalam menindak 
berbagai tindak pelanggaran (Oireachtas Library & 
Research Service 2019). Denda administratif dapat 
menjadi salah satu solusi moderat untuk menciptakan 
budaya ketaatan karena menggunakan pendekatan 
penghukuman secara moneter. 

Gugatan perdata menjadi instrumen efektif untuk 
mengejar ganti rugi dan pemulihan hak negara dalam 
perkara kebakaran hutan dan lahan. KLHK selaku 
penggugat dapat menerapkan prinsip tanggung jawab 
mutlak, sehingga tidak perlu membuktikan unsur 
kesalahan dari penggugat, asalkan usaha dan/atau 
kegiatannya menimbulkan ancaman serius terhadap 
lingkungan hidup. Sejak 2015 hingga 2021, terdapat 20 
gugatan perdata yang diajukan oleh KLHK untuk 
korporasi yang area konsesinya terbakar dan 9 di 
antaranya berkekuatan hukum tetap dengan nilai putusan 

mencapai Rp3.2 triliun. Saat ini masih terdapat 8 perkara 
inkracht yang terus dikejar eksekusi putusannya. 
Eksekusi putusan perdata merupakan kewenangan 
Ketua Pengadilan Negeri, namun KLHK terus melakukan 
percepatan untuk memastikan segera dibayarkannya 
ganti kerugian lingkungan dan juga dipulihkannya lahan 
yang rusak, terutama lahan gambut. Beberapa upaya 
konkrit dari KLHK untuk percepatan eksekusi putusan 
perdata di antaranya: a) mengajukan permohonan 
peringatan eksekusi (aanmaning) kepada Ketua 
Pengadilan Negeri; b) mengajukan permohonan sita 
eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri; c) 
memfasilitasi Kantor Jasa Penilai Publik untuk melakukan 
penilaian aset Tergugat/Termohon Eksekusi; dan d) 
menelusuri aset dan data dukungnya yang tersebar di 
berbagai instansi untuk dijadikan sita eksekusi.  

Instrumen ketiga untuk penindakan kebakaran 
hutan dan lahan adalah sanksi pidana. Pemidanaan 
dilakukan ketika kegiatan menyebabkan dilampauinya 
kriteria baku kerusakan lingkungan; menyebabkan 
dampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat; 
atau tidak dilaksanakannya perintah dalam Sanksi 
Administratif Paksaan Pemerintah. Penanganan kasus 
kebakaran hutan dan lahan secara pidana memiliki seni 
tersendiri, karena berbeda dengan perkara lain yang 
hanya membutuhkan pembuktian formil. Kasus 
kebakaran hutan dan lahan harus dibuktikan secara 
materiil, sehingga dibutuhkan dukungan bukti ilmiah dan 
forensik sebagai alat bukti untuk meyakinkan Hakim. 
Sejak 2015 hingga 30 Juli 2021, terdapat 19 perkara 
pidana yang ditangani oleh KLHK. Sejumlah 3 perkara 
masih dalam proses penyidikan; 5 perkara sudah 
dilimpahkan kepada Jaksa untuk dilanjutkan ke tahap 
persidangan; dan 11 perkara memperoleh putusan 
berkekuatan hukum tetap. Kesebelas perkara inkracht 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1. Perkara Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Berkekuatan Hukum Tetap yang Ditangani oleh KLHK periode 
2015-2021 

No. Terpidana Tipologi Pelaku Lokus Sanksi Pidana 
Penjara Denda (Rp) 

1. PT. KA  Korporasi Aceh - 3 Miliar 
2. PT. SPS 2 Korporasi Aceh - 3 Miliar 
3. PT. SPS 2 Perseorangan a.n.: 

• ESB 
• MN 
• AMS 

Aceh Masing-masing 
2 Tahun 

Masing-masing 3 
Miliar 

4. PT JJP  Perseorangan a.n. KVIS Riau 2 Tahun 1 Miliar 
5. PT. JJP Korporasi Riau - 1 Miliar 
6. PT. TFDI Korporasi Riau - 1 Miliar 
7. Uber Perseorangan Kalimantan Barat 3 Tahun 3 Miliar 
8. PT. SKM Korporasi Kalimantan Barat - 1 Miliar 
9. PT. ABP Korporasi Kalimantan Barat - 1 Miliar 

10. PT. AER Korporasi Kalimantan Barat - 1 Miliar 
11. PT. IGP Korporasi Kalimantan Barat - 1 Miliar 

Sumber: Data Capaian Direktorat Penegakan Hukum Pidana. 
 

Instrumen hukum pidana sejatinya juga dapat 
diterapkan untuk menjamin pertanggungjawaban pelaku 
untuk melakukan pemulihan lingkungan. Pasal 119 UU 
PPLH mengatur adanya pidana tambahan kepada pelaku 
korporasi, berupa: perampasan keuntungan, penutupan 
seluruh atau sebagian tempat usaha, perbaikan akibat 
tindak pidana, pewajiban mengerjakan apa yang 
dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan 
di bawah pengampuan paling lama tiga tahun. Terdapat 
satu putusan inkracht yang menerapkan pidana 
tambahan, yakni putusan terhadap PT. TFDI yang 

diputus pada tahun 2016. PT. TFDI diwajibkan 
melakukan perbaikan akibat tindak pidana untuk 
memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan 
seluas 140 ha dengan biaya Rp13 miliar. Ke depan, 
setiap berkas penyidikan perlu menyertakan pendapat 
ahli tentang tata cara pemulihan lingkungan sebagai 
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan perintah berupa 
pemulihan lingkungan. Langkah lain yang perlu 
diaktualisasikan untuk memperkuat efek jera dan 
keadilan adalah penerapan pidana tambahan berupa 
perampasan keuntungan. 

 

 
Grafik 2. Capaian Penegakan Hukum Pidana P-21 Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan  

Sumber: Capaian Kinerja Ditjen Gakkum KLHK per 30 Juli 2021. 
 

Penegakan hukum pidana kebakaran hutan dan 
lahan mutlak memerlukan bukti ilmiah untuk kepentingan 
pembuktian kasus. KLHK menggunakan dua jenis 
forensik untuk memperoleh bukti dalam perkara 
kebakaran hutan dan lahan, yaitu forensik tanah dan 
forensik sistem informasi geospasial (GIS). Forensik 
tanah dilakukan dengan mengambil sampel tanah yang 
terbakar yang kemudian diuji di laboratorium untuk 
ditentukan apakah sudah melewati ambang batas kriteria 
baku kerusakan lingkungan. Kemudian forensik GIS 
bermanfaat untuk melakukan identifikasi pola 
pembakaran serta memetakan dan menghitung luasan 
area yang terbakar. Penyidik KLHK turut menggunakan 
forensik digital untuk mengakuisisi dan menganalisis 
dokumen-dokumen elektronik. Hal ini membantu 
pengembangan kasus karena memudahkan 
mengidentifikasi aktor-aktor lain yang turut serta dalam 
tindak pidana. Penerapan forensik dalam penegakan 
hukum pidana membawa manfaat positif dalam 
keberhasilan penanganan kasus, karena terjadi 
peningkatan signifikan jumlah P-21 untuk kasus 
kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2015 ke tahun 
2020 (lihat Grafik 2). Bukti forensik yang kuat mampu 
meyakinkan Jaksa untuk dapat membawa kasus-kasus 
ini ke persidangan. 
 

WHAT’S NEXT?: STRATEGI PENGUATAN 
PENEGAKAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN 
DAN LAHAN 
Dari Grafik 1, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan 
secara drastis jumlah titik api, luas area terbakar, dan 
emisi CO2 dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Meskipun 
cuaca tahun 2017 lebih kering dibandingkan tahun 2016, 
kejadian kebakaran hutan dan lahan pada 2017 dapat 
ditekan lebih rendah dari 2016. Jumlah titik api, luas area 
terbakar, dan emisi CO2 sempat meningkat di tahun 2018 
dan 2019, namun akhirnya kembali menurun tajam di 
tahun 2020. Penurunan kejadian kebakaran hutan dan 
lahan tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh upaya 
penegakan hukum, namun ada berbagai faktor lain 
seperti misalnya faktor cuaca yang lebih basah. Meskipun 
demikian, penegakan hukum memiliki andil penting, 
karena mendorong peningkatan efek jera, budaya 
kepatuhan, dan perbaikan tata kelola dalam pemanfaatan 
sumber daya alam. Beberapa korporasi yang areanya 
terbakar pada 2015 silam sempat dikenakan penegakan 
hukum intensif berupa Sanksi Administratif dan gugatan 
perdata. Setelah dilakukan penegakan hukum, korporasi 
tersebut menunjukkan ketaatan yang lebih baik, yakni titik 
panas tidak lagi muncul pada 2016 dan 2017 di area 
konsesi mereka. 
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Meskipun demikian, penegakan hukum bukanlah 
instrumen tunggal sebagai obat ampuh (panacea) silang 
sengkarut permasalahan kebakaran hutan dan lahan. 
Dari data pada Grafik 1, kebakaran hutan dan lahan 
sempat meningkat di tahun 2018 dan 2019. Hal ini 
mengindikasikan bahwa ketaatan masyarakat dan pelaku 
usaha mengendur. Hal ini menunjukkan bahwa 
penegakan hukum hanya efektif untuk jangka pendek. 
Untuk itu, perlu dikembangkan terobosan hukum untuk 
menjamin efek jera dan budaya ketaatan dalam jangka 
panjang.  

Tahun 2021 ini menjadi tonggak penting bagi 
penguatan penegakan hukum lingkungan hidup dan 
kehutanan, karena terdapat dua milestone, yaitu 1) 
disepakatinya Surat Keputusan Bersama Penegakan 
Hukum Terpadu  antara Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Jaksa 
Agung RI tentang Penegakan Hukum Terpadu Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan 
dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup (SKB 
Gakkumdu Karhutla) yang diteken pada 6 Mei 2021 dan 
2) diberikannya kewenangan bagi PPNS dalam 
melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang 
(TPPU) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
Nomor 15/PUU-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021. 

Pasal 95 UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Putusan 
MK Nomor 18/PUU-XII/2014 memandatkan dilakukannya 
penegakan hukum pidana terpadu antara PPNS, 
Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri 
(baca: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). 
Penegakan hukum secara terpadu dapat memperbesar 
efek jera dan pertanggungjawaban pidana, karena 
memungkinkan Penyidik dari berbagai sektor untuk 
“mengeroyok” satu kasus yang sama dengan 
menggunakan Undang-Undang yang berbeda. Rumusan 
ini menghasilkan penerapan pasal berlapis sehingga 
memaksimalkan sanksi pidana kepada pelaku. Melalui 
SKB Gakkumdu Karhutla, satu perkara kebakaran hutan 
dan lahan dapat dilakukan penyidikan secara bersama 
dengan menggunakan UU Kehutanan, UU PPLH, UU 
Perkebunan, dan UU Cipta Kerja. Ruang lingkup yang 
diatur dalam SKB meliputi: 1) pembentukan Organisasi 
Gakkumdu Karhutla di Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, 
dan Tingkat Kabupaten/Kota; 2) tata cara penugasan 

Anggota Gakkumdu Karhutla; 3) tata kerja, yang 
mencakup: jenis tindak pidana, koordinasi, penerimaan 
laporan, penyelidikan/pengumpulan bahan dan 
keterangan, penyidikan, dan penuntutan; 4) penyelesaian 
tunggakan perkara; dan 5) pengembangan Sistem 
Informasi Manajemen Perkara Karhutla. 

Strategi penegakan hukum berikutnya adalah 
penguatan kapasitas dalam penyidikan TPPU. 
Pembakaran dilakukan untuk memudahkan pembukaan 
lahan atau kawasan hutan sebelum dilakukan 
penanaman komoditas. Tindak pidana ini mendatangkan 
keuntungan ekonomi bagi pelakunya, sementara 
lingkungan dan masyarakat hanya menangguk kerugian. 
Demi keadilan, maka aset dan keuntungan pelaku tindak 
pidana harus dirampas dan dipulihkan untuk membiayai 
pemulihan lingkungan dan rehabilitasi kondisi 
masyarakat. Mahkamah Konstitusi mengabulkan 
gugatan uji konstitusi terkait kewenangan PPNS dalam 
melakukan penyidikan TPPU sebagaimana diatur dalam 
UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 
PPTPPU). Sebelumnya, UU PPTPPU hanya mengakui 6 
instansi yang berwenang melakukan penyidikan TPPU, 
yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta Ditjen Bea dan 
Cukai dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Kerap 
kali PPNS KLHK menemukan adanya dugaan TPPU 
pada perkara yang ditanganinya, namun tidak dapat 
diproses karena adanya keterbatasan kewenangan. 
Hingga saat ini, KLHK memiliki 190 PPNS dengan Surat 
Keputusan (SKEP) TPPU. Kapasitas PPNS KLHK terus 
dikembangkan untuk dapat melakukan penelusuran aset 
serta mampu menguasai tata cara pembuktian TPPU di 
persidangan.  

Strategi penegakan hukum pidana terpadu melalui 
kerangka SKB Gakkumdu Karhutla dan penyidikan TPPU 
ditujukan untuk memperkuat upaya penegakan hukum 
kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa tahun 
mendatang. Apabila tren penurunan kebakaran hutan 
dan lahan terus terjaga, maka tujuan SDGs 13 dan target 
penurunan emisi GRK sebesar 29 persen pada 2030 
dapat terwujud seperti yang ditargetkan. Oleh karena itu, 
penegakan hukum harus terus dilakukan secara 
konsisten dan inovatif. 
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DI KALIMANTAN BARAT 
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BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN 
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN SEKSI 
WILAYAH III PONTIANAK 
Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia 
berada di pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 
sekitar 5,3 juta jiwa yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 
Kota. Luas wilayah kurang lebih 15 juta hektar dimana 
8,2 juta hektar berupa kawasan hutan dan 1,6 juta hektar 
adalah lahan gambut [1] (Fungsi Ekosistem Gambut 
Budidaya dan Lindung). Potensi kawasan hutan yang 
luas membawa anugerah terhadap keanekaragaman 
hayati dengan nilai ekologis tinggi yang masih terjaga 
dengan baik. Beberapa Satwa yang ada di Kalimantan 
Barat adalah Orang Utan, Klempiau, Bekantan, 
Teringgiling, Beruang Madu, Kucing Hutan, Harimau 
Dahan, Kukang dan Burung Enggang[2]. 
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, pada tahun 
2019 Provinsi Kalimantan Barat mengalami deforestasi 
seluas ± 24.095 Ha yang terdiri dari kawasan hutan 
seluas ± 15.109,1 Ha dan non kawasan hutan (areal 
penggunaan lain) seluas  ± 8.985,9 Ha. Hal ini 
berbanding lurus dengan semakin meningkatnya 
kawasan perizinan perusahaan yang ada di Kalimantan 
Barat baik dari Industri Perkebunan dan Pabrik Kelapa 
Sawit, Pertambangan Bauksit, IUPHHK-HTI, IUPHHK-

HA dan Manufaktur. Pada tahun 2020, perizinan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik provinsi 
maupun kabupaten untuk industri perkebunan kelapa 
sawit di Kalimantan Barat sebanyak 374 Perusahaan. 
Angka tersebut memiliki total luas areal tertanam kelapa 
sawit ± 2.039.203 Ha dimana mengalami kenaikan dari 
tahun 2019 seluas ± 2.017.456 Ha[3].Kenaikan jumlah 
perizinan akan berdampak terhadap pembukaan lahan 
yang masif untuk alih fungsi lahan salah satunya dengan 
cara membakar. 
Kalimantan Barat selalu melekat dengan sebutan daerah 
rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang ada di 
Indonesia. Kondisi pembukaan lahan yang masif, 
persebaran gambut yang merata untuk bagian selatan 
dan kearifan lokal masyarakat dayak setempat menjadi 
tantangan tersendiri dalam hal pencegahan 
pengendalian karhutla. Kejadian kebakaran hutan dan 
lahan di provinsi ini setiap tahun terus berulang dan 
terjadi pada saat musim kemarau kering yaitu sekitar 
Bulan Agustus sampai November dengan puncak 
berada di Bulan September. Terpantau titik panas 
(Hotspot) dalam satelit Terra/Aqua (LAPAN) pada tahun 
2019 di Kalimantan Barat berjumlah 16.500 titik yang 
tersebar dari Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan 
Kabupaten Ketapang (utara kearah selatan). Kebakaran 
hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2019 
merupakan gambaran kejadian salah satu yang terbesar 
dalam lima tahun terakhir setelah tahun 2015. 

 
 

 

 
Tren kenaikan titik panas (hotspot) di Kalimantan Barat 
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 Puncak Kemarau Kering di Kalimantan Barat pada Tahun 2019 Bulan September 

Sumber : sipongi.menlhk.go.id 
 

 
          Kondisi Karhutla Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat  

 
Kebakaran hutan dan lahan pada daerah yang rentan 
terbakar merupakan persoalan penting setiap tahunnya 
yang selalu dihadapi oleh pemerintah daerah dan 
masyarakat khususnya di Kalimantan Barat. Menurut 
(BNPB, 2019)[4], persebaran desa di Kalimantan Barat 
yang sangat rentan terbakar berjumlah 182 desa 
diantaranya tertinggi berada di Kabupaten Ketapang, 
Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kubu Raya. 
Tingginya persebaran desa rawan karhutla dipengaruhi 
oleh kondisi lahan gambut, perizinan perusahaan dan 
masyarakat adat yang membuka lahan dengan cara 
membakar (sistem ladang berpindah). Berdasarkan data 
dari Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup 

Dan Kehutanan, total lahan yang terbakar tahun 2019 di 
Provinsi Kalimantan Barat seluas ± 151.919 Ha dan telah 
menghasilkan Emisi CO2 sebesar 71.642.105 Ton 
CO2e. Angka emisi ini berperan teradap kenaikan 
pemanasan global dan perubahan iklim yang cukup 
esktrem. Kenaikan nilai CO2 akan berdampak pada 
kenaikan konsentrasi Gas Rumah Kaca yang 
menyebabkan peningkatan resiko bencana disejumlah 
daerah. Efek jangka panjang kondisi cuaca yang tidak 
stabil, kemarau kering panjang, banjir, kekeringan dan 
tanah longsor terjadi seiring bergantian melanda wilayah 
di Indonesia. 
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Dan Kehutanan, total lahan yang terbakar tahun 2019 di 
Provinsi Kalimantan Barat seluas ± 151.919 Ha dan telah 
menghasilkan Emisi CO2 sebesar 71.642.105 Ton 
CO2e. Angka emisi ini berperan teradap kenaikan 
pemanasan global dan perubahan iklim yang cukup 
esktrem. Kenaikan nilai CO2 akan berdampak pada 
kenaikan konsentrasi Gas Rumah Kaca yang 
menyebabkan peningkatan resiko bencana disejumlah 
daerah. Efek jangka panjang kondisi cuaca yang tidak 
stabil, kemarau kering panjang, banjir, kekeringan dan 
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Kalimantan Barat dinyatakan menjadi daerah darurat 
asap oleh BNPB pada tahun 2019 bersama dengan 
Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan 
Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan lahan terbakar 
mencapai 16-23 persen dari keseluruhan area. Menurut 
(Bank Dunia, 2019)[5] total kerugian Indonesia secara 

materiil akibat karhutla sepanjang 2019 mencapai 
US$5,2 miliar atau setara Rp72,95 triliun dan dampak 
imateriil berupa menurunnya tingkat kesehatan 
masyarakat yang tidak dapat dikalkulasikan dalam 
angka

.  
 

 
Potensi Daerah Rawan Karhutla di Kalimantan Barat 

 
Dampak kebakaran sangat dirasakan masyarakat 
Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak dan 
sekitarnya (kabupaten kubu raya) dengan jumlah 
penduduk padat (1,1 juta penduduk). Pada bulan 
Agustus – Oktober 2019, asap tebal karhutla 
menyelimuti setiap harinya. Hampir satu bulan penuh, 
masyarakat Pontianak dan sekitarnya tidak bisa 
menikmati panasnya matahari tetapi merasakan 
panasnya udara yang berlapis awan pekat karena asap 
yang tertalu tebal. Aktivitas sangat dibatasi, jarak 
pandang di kota terbatas dan kegiatan perdagangan 
berkurang. Terpantau dari Situs Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara Supadio, 
bahwa pada bulan tersebut kualitas udara Kota 
Pontianak Sangat Tidak Sehat dengan nilai parameter 
konsentrasi partikulat (PM10) sebesar 258,93 µg/m3.  

Menindaklanjuti laporan kualitas udara dari BMKG 
Pontianak, Pemerintah Daerah segera meliburkan 
kegiatan sekolah dan mewajibkan masyarakat yang 
beraktivitas diluar rumah untuk selalu menggunakan 
masker. Dampak lain adalah kerugian ekonomis, 
ekologis, sosial dan lingkungan seperti hilangnya 
pekerjaan karena status darurat asap, berkurangnya 
kualitas kesehatan dengan meningkatnya gangguan 
pernafasan atau Infeksi Saluran Pernafasan Akut 
(ISPA), jadwal penerbangan pesawat yang tidak jelas, 
hilangnya manfaat dari potensi hutan untuk bahan 
makanan dan obat-obatan, tidak tersedianya udara 
bersih serta hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur 
tata air dan pencegah terjadinya erosi. 

 

  
Kondisi Kualitas Udara di Kota Pontianak 

 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti 
Nurbaya dengan cepat dan sigap memberikan perintah 
kepada Dirjen Penegakan Hukum LHK Bapak Rasio 
Ridho Sani untuk melakukan upaya secara 
komprehensif dengan berbagai instrumen pencegahan 

(pengaduan dan pengawasan) dan penegakan hukum 
seperti pemberian Sanksi Administratif, Penegakan 
Hukum Perdata, Penegakan Hukum Pidana dan 
pendekatan multidoor dengan instansi lain. Upaya ini 
diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku 
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pembakar lahan terutama korporasi, menegakan hukum 
secara tegas dan adil untuk memastikan keamanan 
lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas dan 
berkelanjutan. 
 Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai 
Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (BPPHLHK) 
Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak telah 
melakukan kegiatan pemasangan plank (segel) kepada 
35 Perusahaan di Kalimantan Barat. Setelah dilakukan 
pendalaman terhadap 35 perusahaan, 20 perusahaan 
selanjutnya mendapatkan Sanksi Administratif berupa 
Paksaan Pemerintah dari Gubernur Kalimantan Barat, 1 
perusahaan mendapatkan sanksi dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 4 perusahaan 

telah dinyatakan P-21 (berkas lengkap telah diserahkan 
ke Kejaksaan) dan sudah berkekuatan hukum tetap 
dengan masing-masing perusahaan didenda 1 miliyar 
rupiah untuk membayar biaya pemulihan lingkungan 
kepada negara. BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi 
Wilayah III Pontianak memiliki ruangan Intellegence 
Room yang digunakan untuk melakukan pemantauan 
terhadap potensi lokasi yang terbakar dan dianalisis, 
dioverlay-kan dengan wilayah konsesi perusahaan yang 
ada di Provinsi Kalimantan Barat.  Intellegence Room 
berisi teknologi spasial yang terhubung dengan Citra 
Satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 
(LAPAN) yaitu Terra/Aqua, NOAA dan SNPP untuk 
mengetahui peta persebaran lahan terbakar dengan 
tingkat akurasi diatas 80%.  

 
 

 
Progres Penegakan Hukum terhadap Perusahaan pembakar lahan di Provinsi Kalimantan Barat 

 
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh 
BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III 
Pontianak tentunya sudah sesuai dengan arahan 
Presiden dalam Rakornas Pengendalian Kebakaran 
Hutan dan Lahan tahun 2019 di Istana Negara yaitu 
“langkah penegakan hukum yang sudah baik dan terus 
ditingkatkan serta konsisten dan tanpa kompromi.” 
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan 
kegiatan Law Enforcement berdasarkan pada peraturan 
yang sudah ada yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
KUHP; 
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan; 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja; 
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan 
Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan 
Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan 
dan atau Lahan. 
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 32 Tahu 2016 tentang 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. 
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 
2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan 
Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. 
 

Penegakan Hukum selain memiliki peran utama untuk 
mengetahui tingkat ketaatan perusahaan terhadap 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, juga 
sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang 
kondusif dan aman bagi investor. Jaminan adanya 
kepastian hukum dan keamanan merupakan syarat 
pokok untuk mendatangkan investor, baik perusahaan 
nasional maupun multinasional. Melalui sistem dan 
peraturan hukum yang pasti dibidang karhutla, 
diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi pihak 
penanaman modal yang akan melakukan inventasi 
dalam skala besar. 
Tujuan utama Penegakan Hukum yang dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK terutama 
dalam penanganan kasus Karhutla yang ada di 
Indonesia adalah untuk menurunkan angka deforestasi 
dan degradasi, menjaga jumlah keanekaragaman hayati 
yang terancam didalam kawasan hutan, menjaga luas 
tutupan hutan, menurunkan emisi dan meningkatkan 
cadangan karbon melalui upaya pencegahan terjadinya 
karhutla di lahan gambut dan menciptakan masyarakat 
yang dapat hidup berdampingan dengan Kawasan 
hutan. Upaya ini dapat terlaksana dengan sinergitas kuat 
level bottom to up di lingkup Direktorat Jenderal dengan 
selalu menjungjung tinggi nilai-nilai yang telah 
ditanamkan yaitu Integritas, Profesional, Peduli dan 
Responsif untuk menciptakan iklim investasi kondusif 
dan meningkatkan kesejahteran sosial masyarakat 
setempat yang berkelanjutan. 
Faktor yang menyebabkan laju deforestasi dan 
degradasi semakin meningkat didominasi oleh adanya 
aktivitas manusia seperti illegal logging, konversi hutan 
ke lahan pertanian/perkebunan, pemanfaatan kayu dan 
pembukaan lahan dengan cara dibakar. Terjadinya 
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Progres Penegakan Hukum terhadap Perusahaan pembakar lahan di Provinsi Kalimantan Barat 
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Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan 
kegiatan Law Enforcement berdasarkan pada peraturan 
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1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
KUHP; 
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan; 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
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Cipta Kerja; 
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan 
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dan atau Lahan. 
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
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karhutla, dapat menimbulkan peningkatan penyakit pada 
masyarakat disekitar kawasan hutan karena hilangnya 
hutan sebagai pelindung maupun inkubator alami 
terhadap berbagai jenis penyakit akibat deforestasi.  
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan telah berupaya sangat baik untuk mengelola 
kawasan hutan dan lahan gambut. Hal ini tertuang 
didalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor SK.5446/MENLHK-
PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021 
tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian 
Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan 
Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan 
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada 
Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) Tahun 
2021 Periode II. Surat Keputusan ini sesuai dengan 
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan 
Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang 
terus dilakukan revisi setiap 6 (enam) bulan sekali. 
Revisi PIPPIB Tahun 2021 Periode II bertujuan untuk 
menurunkan emisi gas rumah kaca dari laju deforestasi 
dan degradasi hutan. 
Belajar dari kasus kebakaran hutan dan lahan di tahun 
2019, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
membuat tim terpadu yang berisi Biro Hukum, Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPPHLHK (Balai 
Gakkum) Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III 
Pontianak, Dinas Perkebunan, Dinas pertanian, BPBD, 
Kepolisian dan TNI untuk menyusun regulasi bersama 
dalam memberikan kepastian hukum yang lebih teknis 
terhadap upaya penegakan hukum kepada pembakar 
lahan (korporasi) dan sebagai pedoman penanganan 
karhutla tahun berikutnya. Pada tanggal 13 Agustus 
2019 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan 
Barat nomor 39 tahun 2019 tentang  Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang 
kemudian dilakukan revisi pada tanggal 30 Juni 2020 
nomor 97 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pencegahan 
dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. 
Pada tanggal 16 Juli 2020 terbit Peraturan Gubernur 
nomor 103 tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan 
Pertanian Berbasis Kearifan Lokal. Peraturan ini 
mengatur lebih teknis terkait amanat yang terdapat di 
Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-
Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang 
memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara 
membakar oleh masyarakat sesuai dengan kearifan 
lokal dengan  persyaratan ketat yang telah ditetapkan. 
Dikeluarkannya regulasi penanganan karhutla di 
Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan kepastian 
hukum terhadap para investor dan menguatkan sanksi 
yang telah dijatuhkan kepada perusahaan. Hal ini 
sebanding dengan tingkat ketaatan yang telah dilakukan 
oleh perusahaan setelah diberikan sanksi administratif 
berupa paksaan pemerintah. Ketaatan dalam 
penyampaian laporan setiap bulan dan perbaikan 
terhadap obyek sanksi terus mengalami perkembangan. 
Kabar menggembirakan juga terlihat pada angka 
karhutla tahun 2020 yang mengalami penurunan 
menjadi 7.646,00 Ha dan emisi CO2 sebesar 2.159.837 
Ton CO2e [6]. Kondisi ini tentunya memberikan 
ketenangan dan udara yang sehat kepada masyarakat 
Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak dan 
sekitarnya. Tim terpadu yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah dengan melibatkan BPPHLHK Wilayah 
Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak akan bekerja se-

efektif mungkin untuk penanganan karhutla dengan 
mengedepankan upaya pencegahan agar terwujud 
udara yang bersih, sehat dan mengembalikan langit biru 
tanpa asap di wilayah Kalimantan Barat. 
Dalam setiap kegiatan rakornas karhutla di istana 
negara presiden selalu menyampaikan pesan yang 
sama untuk mengedepankan upaya pencegahan dari 
pada pengendalian. Presiden Jokowi mendorong agar 
masyarakat merubah mindset dalam membuka lahan, 
“Pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) harus 
dioptimalisasikan. Tidak ada cara lain. Kita harus beralih 
dari cara tradisional ke modern”. Era generasi modern 
sekarang banyak sekali teknologi ataupun upaya yang 
bisa dilakukan untuk membuka lahan tanpa dengan 
membakar. Tentunya membutuhkan keterpaduan antara 
pihak pemerintah dengan swasta/investor untuk 
melakukan sosialisasi secara intensif kepada 
masyarakat lokal terhadap bahaya membuka lahan 
dengan cara membakar bagi kesehatan maupun hukum. 
Upaya sosialisasi perihal larangan membuka lahan 
dengan cara membakar perlu untuk terus dilakukan 
kepada masyarakat maupun pihak perusahaan. 
Pelatihan mengenai pembukaan lahan tanpa membakar 
dengan menggunakan teknologi yang tepat guna 
merupakan inovasi yang dibutuhkan untuk mencegah 
terjadinya karhutla. Partisipasi masyarakat dan 
kerjasama dengan pemerintah dalam upaya dan 
pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi 
agenda prioritas dalam menjaga kelestarian lingkungan 
tanpa asap. Salah satu metode pembukaan lahan tanpa 
membakar adalah menggunakan kayu dari penebangan 
pohon untuk dijadikan cuka kayu. Cuka Kayu (Wood 
Vinegar) merupakan cairan organik yang dihasilkan dari 
proses kondensasi asap pembakaran biomassa seperti 
kayu yang dapat digunakan sebagai pupuk untuk 
tanaman maupun sebagai obat gatal[7].  Selain berperan 
aktif untuk mengurangai asap karhutla, pembuatan cuka 
kayu memiliki nilai ekonomis yang bagus untuk 
dikomersilkan dan dikembangkan. 
Penanggulangan pra-karhutla memiliki peranan penting 
untuk mengurangi tingkat resiko, kerugian serta dampak 
yang jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan saat 
terjadi karhutla. Pengendalian terhadap karhutla akan 
memiliki resiko lebih kompleks dan menyerap anggaran 
yang besar jika telah meluas. Pemerintah perlu 
menerapkan beberapa langkah strategi pada kondisi 
pra-karhutla diantaranya dengan melakukan 
patroli/pemantauan rutin pada wilayah yang rentan 
terjadinya karhutla. Di Provinsi Kalimantan Barat 
terdapat  sebanyak 182 Desa yang masuk dalam 
kategori rentan/rawan karhutla. Kerjasama dengan 
masyarakat setempat dalam pemantauan firespot 
merupakan langkah tepat untuk segera memadamkan 
api sebelum menyebar lebih luas. Pemantauan dan 
pengamatan lain bisa dilakukan dengan berbasis citra 
satelit dan spasial/keantariksaan.  
Pengamatan berbasis citra satelit diantaranya 
menggunakan Sentinel-2A, Sentinel-2B, Landsat-8 dan 
sistem spasial/keantariksaan yaitu satelit NOAA, 
Terra/Aqua, Modis dapat menghasilkan informasi awal 
yang dijadikan sebagai sistem peringatan dini (Early 
Warning System). Informasi ini untuk mengetahui 
potensi akan terjadinya karhutla dengan tingkat akurasi 
diatas 80% dan melihat pola penyebarannya. Tim 
terpadu penanganan karhutla dapat segera melakukan 
verifikasi adanya hotspot ke lokasi dengan melibatkan 
masyarakat setempat. Pola penyebaran firespot dapat 
membantu dalam melakukan analisis dan evaluasi 
terhadap asal pertama kali titik api (hotspot) ditemukan. 



382 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kerjasama dengan melibatkan masyarakat dapat 
dilakukan dengan membentuk dan  memperkuat struktur 
kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan 
mengembangkan Program Kampung Iklim yang 
diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Pembangunan Pengembangan Program 
Iklim (Proklim) sangat perlu dilakukan sesuai dengan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang 
Program Kampung Iklim sampai ke tingkat tapak. 
Penguatan terhadap 182 Desa yang rentan karhutla di 

Wilayah Kalimantan Barat sangat perlu dilakukan untuk 
membantu mengurangi masyarakat yang masih 
menggunakan cara membakar dalam melakukan 
pembukaan lahan. Dukungan berupa pemberian 
pelatihan cara bercocok tanam, cara membuka lahan 
selain dengan membakar, cara menangani bencana 
alam atau memadamkan  api, pemberian insentif kepada 
kelompok masyarakat dan penguatan kelembagaan di 
desa akan memperkuat kemandirian dan kesiapan 
warga dalam menghadapi berbagai resiko dan ancaman 
seperti bencana karhutla; 

 

 
  

Sosialisasi Gakkum Kalimantan terkait Pengendalian Karhutla di Ketapang 
 
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya 
perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan 
merupakan tantangan yang berat untuk Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Meskipun demikian, 
dengan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak 
banyak inovasi yang telah dilakukan untuk memberikan 
pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat sampai ke 
tingkat tapak. Melalui berbagai program yang telah 
dikeluarkan oleh Pemerintah seperti pelatihan 
pencegahan karhutla, cara memadamkan api, patroli 
terpadu, peningkatan ekonomi desa dan penguatan 
struktur kelembagaan tingkat tapak sangat membantu 
dalam upaya mewujudkan langit biru tanpa asap di 
Indonesia khususnya Provinsi Kalimantan Barat.  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
terus berupaya menjaga keseimbangan antara 

masyarakat/manusia dengan hutan dalam kehidupan 
yang berdampingan dalam mutualisme. Menjaga dan 
melestarikan hutan dapat meningkatkan kesejahteraan 
sosial masyarakat dengan memanfaatkan jasa 
ekosistem, menjaga kualitas lingkungan hidup dan tata 
kelola yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan 
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan instansi 
terkait terus memprioritaskan program peningkatan 
kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, menjaga 
keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, 
menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang 
kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, 
ekonomi rakyat, dan rumah yang ramah untuk sejumlah 
jenis flora dan fauna;
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Kerjasama dengan melibatkan masyarakat dapat 
dilakukan dengan membentuk dan  memperkuat struktur 
kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan 
mengembangkan Program Kampung Iklim yang 
diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Pembangunan Pengembangan Program 
Iklim (Proklim) sangat perlu dilakukan sesuai dengan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang 
Program Kampung Iklim sampai ke tingkat tapak. 
Penguatan terhadap 182 Desa yang rentan karhutla di 

Wilayah Kalimantan Barat sangat perlu dilakukan untuk 
membantu mengurangi masyarakat yang masih 
menggunakan cara membakar dalam melakukan 
pembukaan lahan. Dukungan berupa pemberian 
pelatihan cara bercocok tanam, cara membuka lahan 
selain dengan membakar, cara menangani bencana 
alam atau memadamkan  api, pemberian insentif kepada 
kelompok masyarakat dan penguatan kelembagaan di 
desa akan memperkuat kemandirian dan kesiapan 
warga dalam menghadapi berbagai resiko dan ancaman 
seperti bencana karhutla; 

 

 
  

Sosialisasi Gakkum Kalimantan terkait Pengendalian Karhutla di Ketapang 
 
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya 
perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan 
merupakan tantangan yang berat untuk Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Meskipun demikian, 
dengan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak 
banyak inovasi yang telah dilakukan untuk memberikan 
pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat sampai ke 
tingkat tapak. Melalui berbagai program yang telah 
dikeluarkan oleh Pemerintah seperti pelatihan 
pencegahan karhutla, cara memadamkan api, patroli 
terpadu, peningkatan ekonomi desa dan penguatan 
struktur kelembagaan tingkat tapak sangat membantu 
dalam upaya mewujudkan langit biru tanpa asap di 
Indonesia khususnya Provinsi Kalimantan Barat.  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
terus berupaya menjaga keseimbangan antara 

masyarakat/manusia dengan hutan dalam kehidupan 
yang berdampingan dalam mutualisme. Menjaga dan 
melestarikan hutan dapat meningkatkan kesejahteraan 
sosial masyarakat dengan memanfaatkan jasa 
ekosistem, menjaga kualitas lingkungan hidup dan tata 
kelola yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan 
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan instansi 
terkait terus memprioritaskan program peningkatan 
kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, menjaga 
keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, 
menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang 
kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, 
ekonomi rakyat, dan rumah yang ramah untuk sejumlah 
jenis flora dan fauna;
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
 Balai Gakkum Jabalnusra merupakan instansi 
yang berada di bawah Direktorat Jenderal Gakkum KLHK 
yang  
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan 
dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, maka terbentuklah Balai Pengamanan dan 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara merupakan Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengamanan dan 
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa 
Tenggara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum 
lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Jawa Bali 
Nusa Tenggara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 
BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara 
menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut :  
a. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, 

ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup 
dan kehutanan.  

b. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang 
berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman 
terhadap lingkungan hidup dan kehutanan.  

c. Penyusunan rencana program penurunan 
gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada 
wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan 
ancaman kerusakan lingkungan. 

d. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.  
e. Penyidikan terhadap pelanggaran hukum 

lingkungan hidup dan kehutanan. 
f. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap 

izin lingkungan hidup dan kehutanan.  
g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

penegakan hukum.  
h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

Balai 
 
Dalam melaksanakan tupoksinya, Balai Gakkum 
Jabalnusra tidak lepas dari keterkaitan dengan 
pertumbuhan di bidang ekonomi. Secara tidak langsung, 
Balai Gakkum Jabalnusra mendukung SDG’s melalui 
tupoksinya khususnya dalam pelaksanaan urusan tata 
usaha di bidang manajemen. Hal ini selaras dengan 
tujuan ke 8 SDG’s 2030 yakni pertumbuhan ekonomi 
yang inklusif dan berkelanjutan , tenaga kerja penuh dan 
produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Salah 
satu kegiatannya adalah dukungan manajemen. Sebagai 
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi 
yang dipercayakan, setiap instansi pemerintah wajib 
menyusun hasil capaian kinerja sebagaimana tertuang 
dalam Perpres Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Balai 
Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan tahun anggaran 2020 dialokasikan untuk 
dukungan manajemen satuan kerja sebersar 
Rp1.271.527.000 dan realisasi anggaran sampai dengan 
31 Desember 2020 tercapai sebesar Rp1.270.361.628 
dengan presentase realisasi sebersar 99,91% dari pagu 
anggaran dan realisasi DIPA Balai Pengamanan dan 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. 
 
TUJUAN PENELITIAN 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pertumbuhan ekonomi dari 
kegiatan tata usaha dan urusan rumah tangga di 
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
2. Mencapai tujuan realisasi penggunaan 
anggaran tahun 2020. 
3. Mengetahui kegiatan-kegiatan dalam 
dukungan manajemen berdasarkan pagu 
anggaran. 

 
RUMUSAN MASALAH 
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah 
diuraikan, maka masalah yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 
1. Apakah peranan kegiatan dukungan 
manajemen terhadap pertumbuhan ekonomi? 
2. Apakah kegiatan dalam realisasi anggaran 
layak untuk seluruh pegawai? 

 
PEMBAHASAN 

Dukungan manajemen terhadap tugas dan 
fungsi organisasi menjadi pokok utama dalam 
menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di Balai 
Gakkum Jabalnusra. Pada tahun 2020 pagu anggaran 
untuk balai gakkum jabalnusra sebesar Rp1.271.527.000 
dan prediksi capaian realisasi anggaran sampai dengan 
31 Desember 2020 Rp1.270.361.628 dengan presentase 
realisasi 99,91%. Dengan jumlah pagu sebesar itu dan 
didampingi kegiatan yang ada di Balai Gakkum 
Jabalnusra akan memberikan kelancaran dalam 
pelayanan tugas dan fungsi Balai Gakkum Jabalnusra 
baik internal maupun eksternal, sehingga tugas dan 
fungsi yang dibebankan dapat terlaksana dengan baik. 
Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di mana 
dapat dilihat bahwa adanya kenaikan jumlah anggaran di 
tahun 2019 ke 2020 dengan rincian prediksi realisasi 
sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 
Rp1.122.696.771 dengan persentase realisasi sebesar 
99,80%. Kenaikan jumlah anggaran yang terjadi di tahun 
2020 menandakan adanya pertumbuhan ekonomi di 
mana hal ini berdampak langsung bagi pegawai Balai 
Gakkum Jabalnusra yang dipercaya mampu memenuhi 
sasaran kerja dalam melakukan tugasnya dari tahun 
sebelumnya.  Untuk melihat capaian realisasi anggran 
berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
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Tabel 1. Prognosis Laporan Kemajuan Pelaksanaan DIPA Tahun 2020 
  
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa layanan dukungan 
manajemen pada Balai Gakkum Jabalnusra dengan pagu 
revisi s.d November 2020 sebesar Rp1.271.527.000 
dengan target fisik 1 (satu) layanan dan realisasi s/d 30 
November 2020 Rp961.361.628 dengan presentase 
75,61% serta prediksi realisasi s/d 31 Desember 2020 
sebesar Rp1.270.361.628 dengan presentase 99,91%, 
dapat disimpulkan bahwa pagu anggaran DIPA dapat 
terealisasikan dengan baik dan mendekati target. 
 Dalam melaksanakan sasaran kegiatan untuk 
mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan perlu 
ditetapkan Indikator Kinerja Unit Pelaksana Teknis, 
dimana kegiatan dan targetnya akan dipengaruhi oleh 
Rencana Kerja Pemerintah di tahun-tahun ke depan. 
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka 
dilaksanakan beberapa kegiatan yang salah satunya 

adalah Dukungan manajemen. Dalam rangka untuk 
mendukung sasaran kegiatan Dukungan Manajemen 
disusun rencana kerja yang terdiri dari Kegiatan dan 
Output Kegiatan dimana Dukungan Manajemen memiliki 
2 (dua) Output kegiatan yaitu: 
1. Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja dengan 
1 (satu) target layanan. 
2. Layanan perkantoran dengan 1 (satu) target layanan. 
 Balai Gakkum Jabalnusra telah dilakukan 
Realokasi Anggaran Belanja K/L Tahun Anggaran 2020 
memperoleh pagu anggaran sebesar Rp26.227.900.000 
dialokasikan untuk output tersebut di atas. 
Untuk mendukung tercapainya target indikator kinerja 
kegiatan Dukungan Manajemen maka dilakukan upaya 
atau kegiatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

 
Kode Kegiatan/Output/Komponen/ 

Sub Komponen 
Target Anggaran (Rp) Keterangan 

5427 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Ditjen PHLHK 

 26.227.900.000  

5427. 
950 

Layanan Dukungan Manajemen  Eselon I 1 Layanan 1.750.000.000  

5427.950
.002 

Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja UPT  1.750.000.000  

051 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan 
Rencana Anggaran 

 300.000.000  

A Penyusunan Rencana Anggaran  300.000.000  
052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi  350.000.000  
A Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi  264.610.000  
B Penyelenggaraan SPIP  85.390.000  
054 Pengelolaan Keuangan  800.000.000  
A Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan  277.960.000  
B Penyusunan Laporan Keuangan  72.250.000  
C Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang 

Persediaan 
 311.750.000  

D Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan  23.260.000  
E Penyelenggaraan Wilayah Bebas Korupsi  114.780.000  
057 Pengelolaan Kepegawaian  300.000.000  
B Pengelolaan Kepegawaian  300.000.000  
5427. 
994 

Layanan Perkantoran 1 Layanan 24.477.900.000  

5427.994
.001 

Layanan Perkantoran Setditjen PHLHK  24.477.900.000  

001 Gaji dan Tunjangan  19.361.677.000  
A Pembayaram Gaji dan Tunjangan  19.361.677.000  
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor  5.116.223.000  
A Keperluan sehari-hari Perkantoran  1.321.842.000  
B Langganan Daya dan Jasa  546.000.000  
C Honor Terkait Operasional Satker  314.000.000  
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Tabel 1. Prognosis Laporan Kemajuan Pelaksanaan DIPA Tahun 2020 
  
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa layanan dukungan 
manajemen pada Balai Gakkum Jabalnusra dengan pagu 
revisi s.d November 2020 sebesar Rp1.271.527.000 
dengan target fisik 1 (satu) layanan dan realisasi s/d 30 
November 2020 Rp961.361.628 dengan presentase 
75,61% serta prediksi realisasi s/d 31 Desember 2020 
sebesar Rp1.270.361.628 dengan presentase 99,91%, 
dapat disimpulkan bahwa pagu anggaran DIPA dapat 
terealisasikan dengan baik dan mendekati target. 
 Dalam melaksanakan sasaran kegiatan untuk 
mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan perlu 
ditetapkan Indikator Kinerja Unit Pelaksana Teknis, 
dimana kegiatan dan targetnya akan dipengaruhi oleh 
Rencana Kerja Pemerintah di tahun-tahun ke depan. 
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka 
dilaksanakan beberapa kegiatan yang salah satunya 

adalah Dukungan manajemen. Dalam rangka untuk 
mendukung sasaran kegiatan Dukungan Manajemen 
disusun rencana kerja yang terdiri dari Kegiatan dan 
Output Kegiatan dimana Dukungan Manajemen memiliki 
2 (dua) Output kegiatan yaitu: 
1. Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja dengan 
1 (satu) target layanan. 
2. Layanan perkantoran dengan 1 (satu) target layanan. 
 Balai Gakkum Jabalnusra telah dilakukan 
Realokasi Anggaran Belanja K/L Tahun Anggaran 2020 
memperoleh pagu anggaran sebesar Rp26.227.900.000 
dialokasikan untuk output tersebut di atas. 
Untuk mendukung tercapainya target indikator kinerja 
kegiatan Dukungan Manajemen maka dilakukan upaya 
atau kegiatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

 
Kode Kegiatan/Output/Komponen/ 

Sub Komponen 
Target Anggaran (Rp) Keterangan 

5427 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Ditjen PHLHK 

 26.227.900.000  

5427. 
950 

Layanan Dukungan Manajemen  Eselon I 1 Layanan 1.750.000.000  

5427.950
.002 

Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja UPT  1.750.000.000  

051 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan 
Rencana Anggaran 

 300.000.000  

A Penyusunan Rencana Anggaran  300.000.000  
052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi  350.000.000  
A Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi  264.610.000  
B Penyelenggaraan SPIP  85.390.000  
054 Pengelolaan Keuangan  800.000.000  
A Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan  277.960.000  
B Penyusunan Laporan Keuangan  72.250.000  
C Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang 

Persediaan 
 311.750.000  

D Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan  23.260.000  
E Penyelenggaraan Wilayah Bebas Korupsi  114.780.000  
057 Pengelolaan Kepegawaian  300.000.000  
B Pengelolaan Kepegawaian  300.000.000  
5427. 
994 

Layanan Perkantoran 1 Layanan 24.477.900.000  

5427.994
.001 

Layanan Perkantoran Setditjen PHLHK  24.477.900.000  

001 Gaji dan Tunjangan  19.361.677.000  
A Pembayaram Gaji dan Tunjangan  19.361.677.000  
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor  5.116.223.000  
A Keperluan sehari-hari Perkantoran  1.321.842.000  
B Langganan Daya dan Jasa  546.000.000  
C Honor Terkait Operasional Satker  314.000.000  

D Biaya Pemeliharaan Gedung  251.854.000  
E Pemeliharaan Inventaris Kantor  13.760.000  
G Belanja Sewa dan Pemeliharaan Pos Gakkum Seksi 

Wilayah I 
 200.000.000  

H Belanja Sewa dan Pemeliharaan Pos Gakkum Seksi 
Wilayah II 

 279.000.000  

I Belanja Sewa dan Pemeliharaan Pos Gakkum Seksi 
Wilayah III 

 147.487.000  

K Pemeliharaan Peralatam dan Mesin Seksi Wilayah I 
Jakarta 

 280.000.000  

L Pemeliharaan Peralatam dan Mesin Kantor Balai  321.680.000  
M Pemeliharaan Peralatam dan Mesin Seksi Wilayah II 

Surabaya 
 241.000.000  

N Pemeliharaan Peralatam dan Mesin Seksi Wilayah III 
Kupang 

 287.500.000  

O Penguatan Kelembagaan Balai  15.000.000  
P Operasional Kapal Badak Laut  739.940.000  
Q Operasional Kapal Speedboat  157.000.000  

Tabel 2. Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Dukungan Manajemen 
 
Tabel tersebut di atas merupakan kegiatan-

kegiatan yang disusun oleh Balai Gakkum Jabalnusra 
selama satu periode berdasarkan anggaran yang 
tersedia, adapun setiap semester dilakukan revisi 
anggaran agar anggaran yang tersedia dapat disalurkan 
sesuai dengan kebutuhan.  

Dukungan manajemen di Balai Gakkum 
Jabalnusra secara langsung maupun tidak langsung 
berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pandemi Covid-
19 memberikan tekanan berat kepada Indonesia pada 
tahun 2020, tidak hanya kepada aspek kesehatan dan 
kemanusiaan, tapi juga aspek sosial dan ekonomi. 
Perekonomian dunia yang melambat serta kebijakan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk memitigasi 
penyebaran Covid-19 yang menurunkan mobilitas 
perekonomian, telah mengakibatkan kontraksi 
pertumbuhan ekonomi 2020. Pada Triwulan I 2020, 
perekonomian Indonesia secara keseluruhan tumbuh 
2,97% (y-on-y) dengan kontribusi pertumbuhan PDB 
menurut lapangan usaha disumbangkan oleh Jasa 
Keuangan dan Asuransi sebesar 10,67%, Jasa 
Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,39%, dam 
Informasi dan Komunikasi sebesar 9,81%. Sektor yang 
menjadi fokus dalam karya tulis ini adalah Akomodasi dan 
Makan Minum yang turun jika dibandingkan dengan 
Triwulan IV 2019 sebesar 6,41% ke 1,95%. Hal ini 
disebabkan moleh merebaknya Covid-19 di berbagai 
negara dan beberapa daerah di Indonesia sehingga 
mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan 
mancanegara dan pembatalan berbagai kegiatam seperti 
pertermuan atau rapat di hotel oleh instansi pemerintah 
dan bisnis. 

Masuknya Covid-19 ke Indonesia pada bulan 
maret 2020 berdampak pada ekonomi di Triwulan II 2020 
dengan penurunan -5,32% (y-on-y). Pada sektor 
Akomodasi dan Makan Minum terjadi penuruan -22,02% 
(y-on-y) yang disebabkan oleh menurunnya jumlah 
wisatawan baik lokal maupun internasional karena 
ditutupnya tempat-tempat rekreasi dan hiburan yang 
berimbas kepada sepinya pengunjang hotel dan restoran 
di hampir seluruh wilayah Indonesia dan ada perubahan 
pola konsumsi masyarakat, memasak dan makan di 
rumah menjadi lebih populer.  

Pada Triwulan III 2020 penurunan ekonomi (y-
on-y) lebih kecil dibandingkan dengan Triwulan II 2020 
dengan presentase sebesar -3,49% tetapi jika 
dibandingkan dengan Triwulan II 2020 secara Triwulan ke 
Triwulan (q-to-q) ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 
5,05%. Pada sektor Akomodasi dan Makan Minum terjadi 
penurunan sebesar -11,86% (y-on-y) tetapi mengalai 
kenaikan dibandingan dengan Triwulan II sebesar 

10,16% (q-to-q). Hal ini disebabkan oleh belum pulihnya 
kunjungan wisatawan yang menyebabkan tingkat 
kunjungan ke hotel dan restoran masih rendah dan 
semakin banyaknya kegiatan rapat/training yang dahulu 
dilaksanakan di hotel sekarang berubah menjadi virtual. 
 Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019 
terkontraksi 2,07%. Triwulan IV pada tahun 2020 turun 
sebesar -2,19% (y-on-y), begitu juga dengan 
perbandingan dari Triwulan III dengan penurunan 
sebesar -0,42%. Sektor Akomodasi dan Makan Minum 
mengalami penurunan -8,88% (y-on-y) tetapi mengalami 
kenaikan sebesar 2,93% (q-to-q) dibandingkan dengan 
Triwulan III. Penyebabnya yaitu belum pulihnya 
kunjungan wisatawan yang menyebebkan tingkat 
kunjungan ke hotel dan restoran masih rendah. Begitu 
juga dengan adanya pengetatan liburan akhir tahun 
dalam melakukan perjalanan. 
 Kegiatan Dukungan Manajemen yang dilakukan 
oleh Balai Gakkum Jabalnusra secara langsung 
bersinggungan dengan sektor Akomodasi dan Makan 
Minum di mana terdapat kegiatan-kegiatan yang 
mendorong pertubuhan ekonomi di bidang tersebut. 
Kegiatan perjalanan dinas yang membutuhkan makan 
minum dan tempat menginap dalam rangka dukungan 
manajemen dan dapat membantu pelaku usaha 
akomodasi. Kegiatan tersebut secara langsung telah 
menyumbang perputaran ekonomi bagi pelaku usaha 
yang terdampak pandemi Covid-19. Selain kegiatan 
perjalanan dinas adapun kegiatan yang dilakukan di 
internal kantor seperti rapat pembahasan anggaran, rapat 
keuangan, rapat kepegawaian, dan sebagainya. 
Kegiatan-kegiatan tersebut di atas membutuhkan 
konsumsi sehingga kegiatan tersebut secara langsung 
membantu UMKM dalam menyongsong pertumbuhan 
ekonomi.  
 
PENUTUP 

Anggaran Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang bertambah dari 
tahun 2019 ke 2020 menunjukan bahwa Balai Gakkum 
Jabalnusra dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 
sesuai dengan target yang ditetapkan. Disamping itu 
penambahan jumlah anggaran pun dapat membantu 
perputaran ekonomi karena kegiatan yang dilakukan 
Balai Gakkum Jabalnusra pada masa pandemi Covid-19 
secara langsung maupun tidak langsung telah 
mendukung pertumbuhan ekonomi untuk usaha-usaha 
yang mengalami penurunan ekonomi akbiat pandemi 
terutama di sektor Akomodasi dan Makan Minum karena 
sektor inilah yang paling banyak digunakan dalam 
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KILAS BALIK CITARUM HARUM: PERSPEKTIF PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 
 

Nurindra Puspasari 
 
 

PENDAHULUAN 
Sungai Citarum memiliki potensi besar untuk 

mendukung pembangunan berkelanjutan. Fungsi Sungai 
Citarum dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu 
sebagai sumber air baku, irigasi pertanian, dan sumber 
air bagi tiga waduk besar yang memiliki pembangkit listrik 
tenaga air (PLTA). Oleh sebab itu, Pemerintah 
menetapkan Sungai Citarum sebagai salah satu sungai 
stratregis nasional. Namun, pencemaran dan kerusakan 
DAS Citarum menjadi ancaman bagi tujuan 
pembangunan berkelanjutan.  

Sungai Citarum memperoleh predikat sebagai salah 
satu wilayah paling tercemar di dunia dikarenakan 
kandungan logam berat yang melampaui baku mutu. 
Pencemaran dan kerusakan tersebut disebabkan oleh 
beberapa faktor antara lain peningkatan luas lahan kritis 
dan air limbah yang mencemari sungai. Permasalahan 
tersebut terjadi dari bagian hulu hingga ke hilir. Di bagian 
hulu DAS Citarum, khususnya di kawasan hutan, terjadi 
perambahan hutan dan aktivitas ilegal lainnya yang 
menyebabkan peningkatan lahan kritis. Di sisi lain, 
aktivitas pembuangan air limbah di sepanjang DAS 
Citarum, terutama air limbah industri, turut meningkatkan 
kadar bahan pencemar dalam air Sungai Citarum. Oleh 
sebab itu, diperlukan adanya tindakan pemulihan kualitas 
DAS Citarum. 

Pemerintah menyatakan bahwa DAS Citarum 
merupakan salah satu DAS prioritas yang menjadi target 
pemulihan. Program tersebut mendukung Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development 
Goals (TPB/SDGs), khususnya tujuan ke-6 terkait 
ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak serta 
tujuan ke-15 terkait ekosistem daratan. Berbagai upaya 
telah dilakukan untuk pemulihan DAS Citarum, termasuk 
di dalamnya upaya pengamanan dan penegakan hukum. 
Pengamanan dan penegakan hukum memiliki peran 
penting dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan 
DAS Citarum, terutama dalam hal pencegahan dan 
penanganan pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan yang dapat mengancam kelestarian DAS 
Citarum. 

 
KILAS BALIK PROGRAM PEMULIHAN DAS 
CITARUM 

Berbagai program untuk mengatasi permasalahan 
pencemaran dan kerusakan DAS Citarum telah 
dicetuskan oleh para pemangku kebijakan. Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat telah beberapa kali menjalankan 
program restorasi dan rehabilitasi Sungai Citarum, antara 
lain program Citarum Bergetar (Bersih, Geulis, dan 
Lestari) yang dicetuskan pada tahun 2001 dan program 
Citarum Bestari (Bersih, Sehat, Indah, Lestari) yang 
dicetuskan pada tahun 2015. Namun, program-program 
tersebut dinilai belum optimal dalam memulihkan kondisi 
Sungai Citarum. Hal tersebut disebabkan kurangnya 
pelibatan masyarakat dan integrasi antar pemangku 
wilayah mengingat Sungai Citarum terdiri dari banyak 
anak sungai dan mengalir melewati tiga belas 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.  

Problematika DAS Citarum belum dapat diselesaikan 
oleh program-program Pemerintah Daerah sebelumnya. 
Pada tahun 2017, Sungai Citarum kembali populer 
dengan predikat sungai paling tercemar setelah video 
dokumenter karya Gary Bencheghib viral di dunia maya. 
Hal tersebut mendorong Presiden untuk menerbitkan 
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang 
Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Daerah Aliran Sungai Citarum, atau disebut dengan 
Program Citarum Harum. Program Citarum Harum 
dilaksanakan dengan mengintegrasikan berbagai 
Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, hingga TNI dan POLRI serta pelibatan 
masyarakat dan lembaga non pemerintah. 

 
REALISASI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN 
HUKUM DI WILAYAH DAS CITARUM OLEH 
BPPHLHK WILAYAH JAWA BALI NUSA 
TENGGARA 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 
2018, salah satu peran Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) dalam mendukung Program 
Citarum Harum adalah melakukan penegakan hukum 
sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada peraturan 
perundangan-undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. Peran tersebut dijalankan 
oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHLHK). Ditjen PHLHK 
memiliki fungsi di bidang penyelenggaraan pencegahan, 
pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, 
penyidikan, penerapan hukum administrasi, hukum 
perdata dan hukum pidana serta dukungan operasi 
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. 
Dalam menjalankan fungsi tersebut, Ditjen PHLHK 
didukung oleh unit kerja dan unit pelaksana teknis di 
bawahnya, salah satunya adalah Balai Pengamanan dan 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. 
BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara memiliki 
tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, 
ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan 
kehutanan. Ancaman dan gangguan terhadap kelestarian 
DAS Citarum berupa pencemaran air sungai terutama 
akibat aktivitas industri serta perambahan hutan dan 
aktivitas ilegal lainnya di kawasan hulu DAS Citarum. 

Dalam rangka melaksanakan tugas yang 
mendukung program Citarum Harum, BPPHLHK Wilayah 
Jawa Bali Nusa Tenggara melakukan kegiatan sebagai 
berikut: 
1. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan 

Salah satu penyebab permasalahan DAS 
Citarum adalah peningkatan lahan kritis di kawasan 
hutan di bagian hulu DAS Citarum akibat adanya 
perambahan hutan dan/atau aktivitas ilegal lainnya 
yang tercantum dalam peraturan perundang-
undangan di bidang kehutanan. Peningkatan lahan 
kritis dapat mengakibatkan erosi, penurunan fungsi 
konservasi tata air, sedimentasi, serta bencana 
tanah longsor dan banjir. Adanya kegiatan 
pencegahan dan pengamanan hutan penting 
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dilakukan untuk melindungi kawasan hutan dari 
berbagai jenis aktivitas ilegal tersebut. Selain itu, 
kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan juga 
bertujuan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan 
yang telah dilakukan rehabilitasi dan reboisasi. 
Kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan ini 
diharapkan dapat mendukung tujuan ke-15 dalam 
TPB/SDGs, khususnya terkait target meningkatkan 
pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara 
berkelanjutan dan menghentikan deforestasi. 

Luas kawasan hutan yang diamankan dari 
gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui 
kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi menjadi 
salah satu indikator kinerja kegiatan BPPHLHK 
Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. BPPHLHK 
Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara telah melakukan 
kegiatan operasi dalam rangka pengamanan 
kawasan hutan DAS Citarum dengan realisasi luas 
hutan DAS Citarum yang diamankan mencapai lebih 
dari 100.000 hektar selama periode 2019-2020. 

 
2. Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, 

dan Sanksi Administrasi 
Aktivitas ribuan industri yang berlokasi di 

sepanjang DAS Citarum menjadi salah satu faktor 
yang menyebabkan penurunan kualitas dan 
pencemaran DAS Citarum. Berbagai jenis industri 
tersebut melakukan pembuangan air limbah ke DAS 
Citarum, bahkan terdapat pabrik yang tidak memiliki 
fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 
dan/atau izin pembuangan air limbah. Selain itu, 
terdapat pula pabrik yang sudah memiliki IPAL dan 
izin pembuangan air limbah, tetapi kualitas air limbah 
yang dibuang masih melampaui baku mutu air limbah 
yang ditetapkan. Kegiatan pembuangan air limbah 
tanpa pengolahan dan izin serta melampaui baku 
mutu air limbah merupakan bentuk gangguan dan 
ancaman bagi lingkungan serta pelanggaran 
terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup. 

Pengolahan air limbah diwajibkan bagi setiap 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
menghasilkan air limbah. Penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan dapat melakukan pembuangan air 
limbah ke badan air penerima sesuai dengan izin 
pembuangan air limbah yang dimiliki, saat ini dikenal 
dengan istilah persetujuan teknis. Untuk mengetahui 
tingkat ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan 
terkait perizinan atau persetujuan teknis pemenuhan 
baku mutu air limbah serta peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, diperlukan adanya pengawasan 
oleh instansi lingkungan hidup sesuai dengan 
kewenangannya. Kegiatan pengawasan tersebut 
secara tidak langsung dapat mendukung tujuan ke-6 
dalam TPB/SDGs, khususnya terkait target 
meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, 
menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan 
pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, dan 
mengurangi setengah proporasi air limbah yang tidak 
diolah. 

BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara 
sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki pejabat 
pengawas lingkungan hidup diberikan kewenangan 
untuk melakukan kegiatan penanganan pengaduan 
(pengawasan insidental) dan pengawasan regular, 
termasuk juga kegiatan pengawasan dalam rangka 
penegakan hukum lapis kedua. Dari hasil kegiatan 
penanganan pengaduan dan pengawasan tersebut, 
BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara 
menyampaikan rekomendasi kepada Direktorat 

Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi 
(PPSA) untuk menerbitkan sanksi administrasi 
kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. Apabila suatu usaha dan/atau kegiatan 
terbukti melakukan pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup, rekomendasi sanksi dapat 
ditingkatkan menjadi sanksi perdata atau sanksi 
pidana. 

Penanganan pengaduan, pengawasan, dan 
sanksi administrasi di DAS Citarum menjadi salah 
satu indikator kinerja kegiatan BPPHLHK Wilayah 
Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 2019. Berdasarkan 
Laporan Kinerja BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa 
Tenggara tahun 2019, pengawas lingkungan hidup 
telah melakukan verifikasi lapangan dalam rangka 
penanganan pengaduan terhadap 18 (delapan belas) 
perusahaan dan pengawasan penaatan lingkungan 
hidup terhadap 30 (tiga puluh) perusahaan yang 
berlokasi di DAS Citarum. Dari rincian hasil kegiatan 
verifikasi lapangan dan pengawasan tersebut 
diketahui bahwa penanganan pengaduan, 
pengawasan, dan sanksi administrasi di DAS 
Citarum terealisasi sebanyak 48 (empat puluh 
delapan) perusahaan dari target 50 (lima puluh) 
perusahaan dengan rekomendasi sanksi 
administrasi paksaan pemerintah untuk 29 (dua 
puluh sembilan) perusahaan dan rekomendasi tindak 
lanjut ke tahap penyidikan/penegakan hukum pidana 
untuk 2 (dua) perusahaan kepada Direktorat PPSA. 

Pada tahun 2020, indikator kinerja kegiatan 
BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tidak 
menyebutkan DAS Citarum secara spesifik. Namun, 
BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tetap 
melakukan kegiatan pengawasan terhadap 18 
(delapan belas) perusahaan yang berlokasi di DAS 
Citarum. Dari hasil kegiatan pengawasan tersebut, 
BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara 
menyampaikan rekomendasi sanksi administrasi 
teguran tertulis untuk 4 (empat) perusahaan dan 
paksaan pemerintah untuk 12 (dua belas) 
perusahaan kepada Direktorat PPSA.   

 
3. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum pidana merupakan 
instrumen penegakan hukum yang bersifat represif. 
Penegakan hukum pidana diharapkan dapat 
memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan 
lingkungan hidup dan kehutanan dan meningkatkan 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Selain itu, adanya penegakan hukum 
pidana tersebut juga diharapkan dapat memberikan 
kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki hak 
untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 
Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian 
Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Citarum, 
penegakan hukum bagi pelaku pencemaran dan 
perusakan DAS Citarum diterapkan apabila upaya 
pendekatan persuasif untuk pemulihan dampak 
pencemaran dan kerusakan DAS Citarum tidak 
dapat dilakukan. 

Penyelesaian kasus pidana lingkungan hidup 
dan kehutanan sampai dengan P-21 (berkas perkara 
yang dinyatakan lengkap) menjadi salah satu 
indikator kinerja kegiatan BPPHLHK Wilayah Jawa 
Bali Nusa Tenggara. Berdasarkan Laporan Kinerja 
BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 
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dilakukan untuk melindungi kawasan hutan dari 
berbagai jenis aktivitas ilegal tersebut. Selain itu, 
kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan juga 
bertujuan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan 
yang telah dilakukan rehabilitasi dan reboisasi. 
Kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan ini 
diharapkan dapat mendukung tujuan ke-15 dalam 
TPB/SDGs, khususnya terkait target meningkatkan 
pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara 
berkelanjutan dan menghentikan deforestasi. 

Luas kawasan hutan yang diamankan dari 
gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui 
kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi menjadi 
salah satu indikator kinerja kegiatan BPPHLHK 
Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. BPPHLHK 
Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara telah melakukan 
kegiatan operasi dalam rangka pengamanan 
kawasan hutan DAS Citarum dengan realisasi luas 
hutan DAS Citarum yang diamankan mencapai lebih 
dari 100.000 hektar selama periode 2019-2020. 

 
2. Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, 

dan Sanksi Administrasi 
Aktivitas ribuan industri yang berlokasi di 

sepanjang DAS Citarum menjadi salah satu faktor 
yang menyebabkan penurunan kualitas dan 
pencemaran DAS Citarum. Berbagai jenis industri 
tersebut melakukan pembuangan air limbah ke DAS 
Citarum, bahkan terdapat pabrik yang tidak memiliki 
fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 
dan/atau izin pembuangan air limbah. Selain itu, 
terdapat pula pabrik yang sudah memiliki IPAL dan 
izin pembuangan air limbah, tetapi kualitas air limbah 
yang dibuang masih melampaui baku mutu air limbah 
yang ditetapkan. Kegiatan pembuangan air limbah 
tanpa pengolahan dan izin serta melampaui baku 
mutu air limbah merupakan bentuk gangguan dan 
ancaman bagi lingkungan serta pelanggaran 
terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup. 

Pengolahan air limbah diwajibkan bagi setiap 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
menghasilkan air limbah. Penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan dapat melakukan pembuangan air 
limbah ke badan air penerima sesuai dengan izin 
pembuangan air limbah yang dimiliki, saat ini dikenal 
dengan istilah persetujuan teknis. Untuk mengetahui 
tingkat ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan 
terkait perizinan atau persetujuan teknis pemenuhan 
baku mutu air limbah serta peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, diperlukan adanya pengawasan 
oleh instansi lingkungan hidup sesuai dengan 
kewenangannya. Kegiatan pengawasan tersebut 
secara tidak langsung dapat mendukung tujuan ke-6 
dalam TPB/SDGs, khususnya terkait target 
meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, 
menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan 
pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, dan 
mengurangi setengah proporasi air limbah yang tidak 
diolah. 

BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara 
sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki pejabat 
pengawas lingkungan hidup diberikan kewenangan 
untuk melakukan kegiatan penanganan pengaduan 
(pengawasan insidental) dan pengawasan regular, 
termasuk juga kegiatan pengawasan dalam rangka 
penegakan hukum lapis kedua. Dari hasil kegiatan 
penanganan pengaduan dan pengawasan tersebut, 
BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara 
menyampaikan rekomendasi kepada Direktorat 

Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi 
(PPSA) untuk menerbitkan sanksi administrasi 
kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. Apabila suatu usaha dan/atau kegiatan 
terbukti melakukan pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup, rekomendasi sanksi dapat 
ditingkatkan menjadi sanksi perdata atau sanksi 
pidana. 

Penanganan pengaduan, pengawasan, dan 
sanksi administrasi di DAS Citarum menjadi salah 
satu indikator kinerja kegiatan BPPHLHK Wilayah 
Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 2019. Berdasarkan 
Laporan Kinerja BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa 
Tenggara tahun 2019, pengawas lingkungan hidup 
telah melakukan verifikasi lapangan dalam rangka 
penanganan pengaduan terhadap 18 (delapan belas) 
perusahaan dan pengawasan penaatan lingkungan 
hidup terhadap 30 (tiga puluh) perusahaan yang 
berlokasi di DAS Citarum. Dari rincian hasil kegiatan 
verifikasi lapangan dan pengawasan tersebut 
diketahui bahwa penanganan pengaduan, 
pengawasan, dan sanksi administrasi di DAS 
Citarum terealisasi sebanyak 48 (empat puluh 
delapan) perusahaan dari target 50 (lima puluh) 
perusahaan dengan rekomendasi sanksi 
administrasi paksaan pemerintah untuk 29 (dua 
puluh sembilan) perusahaan dan rekomendasi tindak 
lanjut ke tahap penyidikan/penegakan hukum pidana 
untuk 2 (dua) perusahaan kepada Direktorat PPSA. 

Pada tahun 2020, indikator kinerja kegiatan 
BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tidak 
menyebutkan DAS Citarum secara spesifik. Namun, 
BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tetap 
melakukan kegiatan pengawasan terhadap 18 
(delapan belas) perusahaan yang berlokasi di DAS 
Citarum. Dari hasil kegiatan pengawasan tersebut, 
BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara 
menyampaikan rekomendasi sanksi administrasi 
teguran tertulis untuk 4 (empat) perusahaan dan 
paksaan pemerintah untuk 12 (dua belas) 
perusahaan kepada Direktorat PPSA.   

 
3. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum pidana merupakan 
instrumen penegakan hukum yang bersifat represif. 
Penegakan hukum pidana diharapkan dapat 
memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan 
lingkungan hidup dan kehutanan dan meningkatkan 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Selain itu, adanya penegakan hukum 
pidana tersebut juga diharapkan dapat memberikan 
kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki hak 
untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 
Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian 
Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Citarum, 
penegakan hukum bagi pelaku pencemaran dan 
perusakan DAS Citarum diterapkan apabila upaya 
pendekatan persuasif untuk pemulihan dampak 
pencemaran dan kerusakan DAS Citarum tidak 
dapat dilakukan. 

Penyelesaian kasus pidana lingkungan hidup 
dan kehutanan sampai dengan P-21 (berkas perkara 
yang dinyatakan lengkap) menjadi salah satu 
indikator kinerja kegiatan BPPHLHK Wilayah Jawa 
Bali Nusa Tenggara. Berdasarkan Laporan Kinerja 
BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 

 

2019, penyidik pegawai negeri sipil telah melakukan 
penanganan 1 (satu) kasus sampai pada tahap P-19 
(berkas penyidikan belum lengkap) dan 1 (satu) 
kasus sampai pada tahap penyidikan terkait 
penyelesaian kasus pidana lingkungan hidup dan 
kehutanan di DAS Citarum. Dari hasil rincian 
kegiatan tersebut, indikator kinerja kegiatan 
penyelesaian kasus pidana lingkungan hidup dan 
kehutanan di DAS Citarum belum mencapai target 2 
(dua) kasus P-21. Pada tahun 2020, penyidik 
BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara 
melanjutkan kegiatan penanganan 1 (satu) kasus 
pencemaran oleh industri di DAS Citarum sampai 
pada tahap P-21.   

 
PENUTUP 

DAS Citarum memiliki potensi besar untuk 
mendukung pencapaian TPB/SDGs, khususnya tujuan 
ke-6 terkait ketersediaan air bersih dan sanitasi yang 
layak serta tujuan ke-15 terkait ekosistem daratan. Oleh 
sebab itu, upaya pemulihan kualitas serta pengendalian 
pencemaran dan kerusakan DAS Citarum perlu dilakukan 
secara kontinyu dengan melibatkan berbagai pihak 
multisektoral secara terintegrasi. Instrumen penegakan 
hukum memiliki peran penting dalam pengendalian 
pencemaran dan kerusakan DAS Citarum. Upaya 

pencegahan dan pengamanan kawasan hutan di hulu 
DAS Citarum dari kegiatan manusia yang berpotensi 
menimbulkan kerusakan serta pengawasan kegiatan 
industri yang melakukan pembuangan air limbah ke DAS 
Citarum menjadi instrumen penegakan hukum yang 
bersifat preventif dan perlu dilakukan secara rutin dan 
tepat sasaran. Di sisi lain, penegakan hukum pidana 
diterapkan bagi pelaku pelanggaran terkait pencemaran 
dan kerusakan apabila upaya pendekatan persuasif tidak 
dapat dilakukan. 

BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara 
sebagai instansi penegakan hukum di bawah Ditjen 
PHLHK telah berkontribusi melakukan upaya preventif 
dan represif dalam pengendalian pencemaran dan 
kerusakan DAS Citarum. Hasil dari kegiatan BPPHLHK 
Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara  dalam mendukung 
program Citarum Harum yang telah dicapai hingga saat 
ini memang belum memiliki dampak signifikan terhadap 
pemulihan DAS Citarum dikarenakan permasalahan DAS 
Citarum sangat kompleks serta memerlukan konsistensi 
dan integrasi berbagai pihak. Adanya perbaikan kualitas 
kegiatan dan inovasi diharapkan akan terus dilakukan, 
baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan tindak 
lanjut dari output yang diperoleh agar lebih tepat sasaran 
dan memberikan dampak yang nyata terhadap pemulihan 
kualitas DAS Citarum dan TPB/SDGs. 
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PENDAHULUAN 

Perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan 
hutan secara berkelanjutan menjadi tantangan dalam 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable 
Development Goals (TPB/SDGs). Upaya perbaikan 
lingkungan hidup dan kehutanan tidak akan berjalan 
efektif tanpa adanya upaya penegakan hukum yang 
strategis dan terencana. Penegakan hukum pada 
dasarnya merupakan upaya untuk menerapkan hukum 
(penegakan hukum administrasi, penegakan hukum 
perdata, dan penegakan hukum pidana) dalam situasi 
yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan 
maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan 
tingkat ketaatan terhadap hukum. Penegakan hukum 
lingkungan hidup dan kehutanan bertujuan untuk 
memastikan keamanan lingkungan hidup dan kehutanan. 
Dalam konteks SDGs, penegakan hukum lingkungan 
hidup dan kehutanan merupakan upaya untuk 
memastikan ekosistem darat, air permukaan, dan laut 
teramankan dari kejahatan, gangguan dan ancaman. 

Seiring dengan berjalannya waktu, modus 
operandi kejahatan semakin berkembang. Menilik dari 
jenis kejahatannya, tindakan ancaman dan gangguan 
terhadap lingkungan hidup dan kehutanan 
dikelompokkan menjadi enam tipologi kejahatan, yaitu: 1) 
pembalakan liar (illegal logging); 2) perambahan hutan; 
3) perburuan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar 
(TSL); 4) pembakaran hutan dan lahan; 5) pencemaran 
lingkungan; dan 6) perusakan lingkungan. Berdasarkan 
peta sebaran tipologi kejahatan LHK terhadap wilayah di 
Indonesia pada tahun 2015-2019 terlihat bahwa 
tantangan penegakan hukum lingkungan hidup dan 
kehutanan memiliki kompleksitas dan dimensi 
permasalahan yang sangat tinggi. 

Menghadapi permasalahan lingkungan hidup dan 
kehutanan yang semakin kompleks, penguatan 
kelembagaan dan ekosistem penegakan hukum dari 
tingkat pusat hingga daerah menjadi penting guna 
mendorong percepatan penegakan hukum yang optimal. 
Melalui strategi peningkatan efektivitas penegakan 
hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang secara 
umum dilakukan melalui peningkatan kinerja penegakan 
hukum lingkungan hidup dan kehutanan, unit pelaksana 
teknis di daerah memiliki peranan dalam mendukung 
tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai satuan kerja 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup 
dan kehutanan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor: 
P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibentuklah 
lima Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan untuk 
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat 
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kelima 
balai ini tersebar dengan cakupan Wilayah Sumatera, 
Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Jawa 
Bali dan Nusa Tenggara, serta Wilayah Maluku dan 
Papua. 

Ruang lingkup pembahasan pada tulisan ini 
adalah fokus pada kontribusi dan implementasi 
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang 
dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa 
Bali dan Nusa Tenggara (Balai Gakkum LHK Wilayah 
Jabalnusra) dalam kaitannya terhadap kontribusi 
kegiatan yang mendukung pencapaian TPB/SDGs, 
terutama pada SDGs ke-15 yang bertujuan untuk 
melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan 
berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan 
secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan 
degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan 
keanekaragaman hayati. 
 
POTRET KEGIATAN BALAI GAKKUM LHK 
WILAYAH JABALNUSRA 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi 
berbagai kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan 
khususnya di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. 
Sejalan dengan tugas untuk melaksanakan kegiatan 
penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum 
lingkungan hidup dan kehutanan, Balai Gakkum LHK 
Wilayah Jabalnusra turut berperan aktif dalam 
pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup 
dan kehutanan melalui beberapa kegiatan, diantaranya: 
1) Pencegahan dan Pengamanan Hutan; 2) Penanganan 
Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi; dan 
3) Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan.  

Kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra 
dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan di setiap 
tahunnya. Dalam periode lima tahun pertama, Balai 
Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra telah mengamankan 
kawasan hutan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan 
operasi seluas 1.766.101 Ha dari target luas kawasan 
hutan yang diamankan 1,3 juta hektar. Selanjutnya, Balai 
Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra berhasil menangani 
453 pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal 
pengaduan (SMS, aplikasi, telepon, email, Facebook, 
dan Instagram). Selain penanganan pengaduan, 
kenaikan yang linier juga terjadi dalam kegiatan 
pengawasan izin. Sebanyak 445 total izin yang telah 
berhasil diawasi dalam kurun waktu lima tahun. Untuk 
penegakan hukum pidana, Balai Gakkum LHK Wilayah 
Jabalnusra dapat menyelesaikan sebanyak 72 kasus 
hingga P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap). 

Pencapaian kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah 
Jabalnusra secara umum sudah berhasil namun masih 
perlu ditingkatkan. Hal ini mengingat semakin 
berkembangnya tipologi dan modus kejahatan LHK dari 
waktu ke waktu dengan karakteristik yang kompleks, 
multiaktor, multisektor dan lintas bantas. 
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kenaikan yang linier juga terjadi dalam kegiatan 
pengawasan izin. Sebanyak 445 total izin yang telah 
berhasil diawasi dalam kurun waktu lima tahun. Untuk 
penegakan hukum pidana, Balai Gakkum LHK Wilayah 
Jabalnusra dapat menyelesaikan sebanyak 72 kasus 
hingga P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap). 

Pencapaian kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah 
Jabalnusra secara umum sudah berhasil namun masih 
perlu ditingkatkan. Hal ini mengingat semakin 
berkembangnya tipologi dan modus kejahatan LHK dari 
waktu ke waktu dengan karakteristik yang kompleks, 
multiaktor, multisektor dan lintas bantas. 
 

SDGS KE-15 DAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN 
HUKUM DI WILAYAH JABALNUSRA 

Penegakan hukum cenderung bersifat responsif 
terhadap segala yang terkait lingkungan hidup dan 
kehutanan, bukan proaktif mendorong pencapaian 
sasaran yang diinginkan. Namun, peranan penegakan 
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yang mengisyaratkan bahwa kinerja penegakan hukum 
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Korelasi antara tujuan pembangunan 
berkelanjutan dengan penegakan hukum lingkungan 
hidup dan kehutanan sangat berkaitan erat terutama 
pada tujuan SDGs ke-15, yaitu melindungi, merestorasi 
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daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan 
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menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. 
Secara konsisten, kinerja penegakan hukum mampu 
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penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang LHK 
sebagai instrumen pencegahan untuk meningkatkan 
budaya taat perusahaan/ individu. Apabila ditemukan 
pelanggaran kasus lingkungan hidup oleh pelaku usaha 
dan/atau kegiatan, maka dilakukan upaya penegakan 
hukum baik melalui penerapan sanksi administrastif 
maupun penegakan hukum pidana yang dapat 
memberikan efek jera terhadap pelaku usaha dan/atau 
kegiatan. Hal ini mendorong proses bisnis yang dilakukan 
sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang 
lebih memperhatikan aspek lingkungan. 

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan pada 
Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra adalah 
pengawasan reguler yang dilaksanakan sesuai dengan 
perencanaan setiap tahun berdasarkan Perizinan 
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait 
Persetujuan Lingkungan dan/atau informasi lainnya. Dari 
hasil pengawasan dapat diketahui tingkat ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 
peraturan perundang-undangan bidang LHK, apabila taat 
akan diberikan surat apresiasi dan sebaliknya apabila 
tidak taat akan dikenakan sanksi administratif. Kegiatan 
pengawasan ini dapat meningkatkan kesadaran pelaku 
usaha dan/atau kegiatan untuk tetap memperhatikan 
aspek lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan yang 
cenderung eksploitatif sehingga dapat menjamin 
keberlanjutan lingkungan selaras dengan tujuan 
pembangunan berkelanjutan. 

Dalam bidang pengelolaan hutan yang 
berkelanjutan, penegakan hukum dilakukan dalam 
rangka pencegahan dan penindakan terhadap 
penebangan liar, perambahan hutan, dan praktik tata 
kelola hutan yang buruk lainnya. Strategi peningkatan 
pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi 
keanekaragaman hayati, spesies, dan genetik, perlu 
didukung dengan penguatan perlindungan dan 
pengamanan kawasan hutan. Dalam hal ini upaya 
penegakan hukum dilakukan melalui kegiatan operasi 
pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa 
dalam kurun waktu lima tahun Balai Gakkum LHK 
Wilayah Jabalnusra telah mengamankan kawasan hutan 
dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan 
diantaranya melalui kegiatan operasi perambahan hutan, 
operasi pembalakan liar dan operasi peredaran TSL. Dari 
hasil kegiatan operasi dapat diamankan barang bukti 
berupa kayu ilegal, hasil hutan kayu, satwa dan bagian 
tubuh satwa dilindungi, sesuai teknik dan taktik operasi 
serta target dan sasaran yang diinginkan. Terhadap hasil 
operasi ini kemudian dilakukan penanganan dan 
penindakan melalui proses penegakan hukum pidana. 

Pendekatan penegakan hukum dapat dilakukan 
melalui instrumen penegakan hukum administrasi, 
penegakan hukum perdata, maupun penegakan hukum 
pidana. Dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, 
penerapan sanksi pidana menjadi upaya terakhir dalam 
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. 
Sebagai unit kerja yang menjalankan fungsi pengamanan 
dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, 
Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra turut 
berkontribusi dalam upaya penegakan hukum LHK 
melalui kegiatan penyidikan terhadap kasus perburuan 
dan perdagangan TSL ilegal, perambahan hutan, illegal 
logging, pencemaran lingkungan dan perusakan 
lingkungan. Capaian penegakan hukum pidana secara 
langsung dapat dilihat dari presentase penyelesaian 
tindak pidana sampai dengan P21 (berkas perkara 
dinyatakan lengkap). 

Intensitas penegakan hukum cukup berfluktuatif 
tergantung pada antisipasi kasus yang muncul di 
lapangan. Penguatan peran dan dukungan personil pada 
instansi penegakan hukum dinilai cukup penting. Dalam 
hal ini perlu adanya kolaborasi antara Polisi Kehutanan 
(Polhut), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) 
dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai 
elemen penegak hukum pada Balai Gakkum LHK 
Wilayah Jabalnusra yang secara komprehensif dapat 
mendukung tercapainya tujuan penegakan hukum LHK. 
Seperti contoh dalam upaya pencegahan dan 
pengamanan hutan yang dilakukan oleh personil Polhut 
melalui kegiatan operasi pengamanan kawasan hutan, 
jika ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana 
misalnya kasus illegal logging maka PPNS dapat 
langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk 
mempercepat proses penyelesaian tindak pidana. Jika 
kemudian terindikasi adanya perusakan atau 
pencemaran lingkungan, personil PPLH dapat berperan 
secara simultan untuk menyelesaikan pelanggaran 
terhadap kasus lingkungan hidup. Keterlibatan antara 
pemangku kawasan hutan dan sinergi dari aparat 
penegak hukum dan instansi terkait lainnya juga penting 
dalam keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup 
dan kehutanan. 

Secara kumulatif jumlah kasus kejahatan bidang 
LHK yang ditangani masih relatif banyak.  Hal ini 
mengindikasikan bahwa pada satu sisi upaya 
perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup 
dan kehutanan semakin efektif dan memberikan 
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kepastian hukum, namun di sisi lain menunjukkan adanya 
ketidaktaatan para pelaku dalam memenuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan bidang LHK. Oleh 
karena itu, penegakan hukum LHK harus dilakukan 
secara kontinu, strategis dan terencana demi 
terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari dan 
peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana tujuan 
pembangunan berkelanjutan. 
 
PENUTUP 

Implementasi penegakan hukum dalam upaya 
perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan 
secara berkelanjutan dapat memberikan kepastian 
hukum terhadap keberlanjutan ekosistem hutan dan 
perbaikan kualitas lingkungan. Menghadapi 
permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang 
semakin kompleks, perlu adanya penguatan peran 
kelembagaan mengingat luasnya cakupan wilayah kerja 
Kementerian LHK yang meliputi seluruh wilayah Republik 
Indonesia dan semakin berkembangnya tipologi dan 
modus kejahatan LHK dari waktu ke waktu dengan 
karakteristik yang kompleks, multiaktor, multisektor dan 

lintas bantas. Salah satu peranan tersebut didukung oleh 
Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra yang memiliki 
tugas untuk melaksanakan kegiatan penurunan 
gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan 
hidup dan kehutanan, khususnya di wilayah Jawa, Bali 
dan Nusa Tenggara. 

Secara nyata indikator keberhasilan penegakan 
hukum LHK dapat dilihat dari jumlah kasus lingkungan 
hidup dan kehutanan yang ditangani melalui penegakan 
hukum. Selaras dengan tujuan pembangunan 
berkelanjutan, penegakan hukum LHK bertujuan untuk 
memastikan adanya efek jera terhadap pelaku kejahatan 
dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan dan 
sebagai instrumen pencegahan untuk meningkatkan 
budaya taat perusahaan/ individu. Penguatan peran 
elemen penegakan hukum dan dukungan instansi terkait 
serta aparat penegak hukum lainnya juga diperlukan 
dalam keberhasilan penegakan hukum LHK. Dengan 
demikian, penegakan hukum lingkungan hidup dan 
kehutanan dapat menjamin teramankannya lingkungan 
hidup dan hutan dari kejahatan, gangguan dan ancaman 
yang menjadi salah satu tujuan pembangunan 
berkelanjutan. 
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ABSTRAK 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable 
Development Goals (SDGs) telah ditetapkan menjadi 17 
Tujuan. Salah satunya adalah Tujuan 12 Konsumsi dan 
Produksi yang Bertanggung Jawab. Guna mencapai 
Tujuan, Bappenas telah menetapkan target dan indikator 
pada tiap-tiap Tujuan dan salah satunya adalah Target 
12.4 dan indikator 12.4.2.b yaitu proporsi limbah B3 yang 
ditangani/diolah berdasarkan jenis 
penanganannya/pengelolaannya. Bappenas menunjuk 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
sebagai sumber data untuk indikator tersebut. Direktorat 
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (Ditjen PHLHK) sebagai bagian dari KLHK 
berkontribusi terhadap tercapainya indikator 12.4.2.b 
melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum 
lainnya untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan terhadap perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, yang salah satunya 
adalah pengelolaan limbah B3. 
Kata kunci: SDGs, TPB, Pengelolaan Limbah B3, 
Penegakan Hukum 

 
PENDAHULUAN 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) telah mengeluarkan Dokumen Metadata 
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia 
berdasarkan metadata 241 indikator (versi Maret 2016) 
yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 
melalui Divisi Statistik UN-DESA untuk  mengukur 
pencapaian target TPB/SDGs. Dokumen Metadata 
Indikator tersebut disusun dalam 4 dokumen yang saling 
berkaitan dan berisi 4 pilar pembangunan. Salah satunya 
adalah Pilar Pembangunan Lingkungan. Pilar 
Pembangunan Lingkungan mencakup Tujuan 6 (Air 
Bersih dan Sanitasi Layak), Tujuan 11 (Kota dan 
Pemukiman Berkelanjutan), Tujuan 12 (Konsumsi dan 
Produksi yang Bertanggung Jawab), Tujuan 13 
(Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 14 (Ekosistem 
Lautan), dan 15 Ekosistem Daratan).  

Secara umum, TPB telah masuk dalam 
pengarusutamaan (mainstreaming) dalam Rencana 
Strategis (Renstra) KLHK  2020-2024 yang didalamnya 
telah memasukkan 118 target TPB sesuai dengan 
Recana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai 
penjabaran dari pengarusutamaan TPB dalam Renstra 
KLHK 2020-2024, Ditjen PHLHK telah mengembangkan 
fokus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Pilar 
Pembangunan Lingkungan3. Salah satu Tujuan yang 
menjadi fokus Ditjen PHLHK adalah Tujuan 12 (Konsumsi 
dan Produksi yang Bertanggung Jawab).  

Tujuan 12, dalam Pilar Pembangunan 
Lingkungan memiliki 11 target, salah satunya adalah 
Target 12.4 dengan penjelasan sebagai dalam Pilar 
Pembangunan Lingkungan sebagai berikut: 

“Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia 
dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di 
sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja 
internasional yang disepakati dan secara signifikan 
mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah 
tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan 
dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan” 

Guna mengukur ketercapaian target, maka 
diperlukan indikator target dan Target 12.4 memiliki 
beberapa indikator target, salah satunya adalah indikator 
12.4.2.b yaitu proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah 
berdasarkan jenis penanganannya/pengelolaannya. 
Manfaat dari indikator 12.4.2.b adalah memantau 
pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) 
serta upaya pengurangan sifat bahaya dan/atau sifat 
racun dari limbah B3 dari hasil kegiatan industri. Dalam 
Pilar Pembangunan Lingkungan disebutkan bahwa 
sumber data adalah KLHK.  

Ditjen PHLHK, sebagai bagian dari KLHK yang 
memiliki kewenangan salah satunya sebagai 
pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan 
penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, 
penerapan hukum administrasi, hukum perdata, dan 
hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan 
kehutanan, akan dieksaminasi kontribusinya dalam 
mencapai Indikator 12.4.2.b dan akan dieksplorasi 
upaya-upaya baru yang dapat digunakan untuk mencapai 
indikator-indikator tersebut. 
 
METODOLOGI 

Tulisan ini menggunakan analisis deskriptif 
dalam mendeduksi data-data yang bersumber dari 
laporan maupun publikasi-publikasi resmi lembaga-
lembaga terkait, rekapitulasi data internal lingkup 
Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi 
Administrasi, regulasi terkait lingkungan hidup serta 
tulisan-tulisan ilmiah. 
 
PEMBAHASAN 

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau 
beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya 
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan 
lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan 
lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup 
manusia serta makhluk hidup lain. Pengelolaan limbah 
B3 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun 
dan Berbahaya yang kemudian diperbarui dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 

Dalam indikator 12.4.2.b, penilaian terhadap 
ketercapaian indikator dikuantifikasi dalam bentuk 
perhitungan jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola dan 
proporsi limbah B3 yang diolah. Jumlah timbulan limbah 
B3 didefinisikan sebagai hasil penjumlahan limbah B3 
yang diolah dari berbagai sektor yang menghasilkan 
limbah B3 dengan menggunakan satuan ton. 
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Rumus I: 

JLB3 = LB3M + LB3A + LB3T + LB3P 
Keterangan 
JLB3  : Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola 
LB3M  : Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor industri manufaktur yang dikelola 
LB3A  : Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor agroindustri yang dikelola 
LB3T  : Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor pertambangan, energi dan migas yang dikelola 
LB3P  : Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor prasarana jasa yang dikelola 
 
Proporsi limbah B3 yang diolah didefinisikan sebagai banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan i dibagi 
dengan jumlah limbah B3 keseluruhan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%). 
Rumus II: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃3 = (
∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃30𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖
𝐽𝐽𝑃𝑃𝑃𝑃3 ) × 100% 

Keterangan: 
PLB3 : Proporsi limbah B3 yang diolah 
LB30i : Banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan i 
JLB3 : Jumlah limbah B3. 
 
Jenis pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan 
cara termal, stabilisasi dan solidifikasi dan cara lain 
sesuai dengan perkembangan teknologi. 
 

Perhitungan proporsi limbah B3 yang 
ditunjukkan dalam rumus di atas merupakan hasil dari 
proses pengelolaan limbah B3 sejak dihasilkan sampai 
perlakuan terakhir yang bertujuan untuk menghilangkan 
atau mengurangi potensi limbah tersebut untuk 
mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, 
dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, 
kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk 
hidup lain. 

Rumus I menangkap potret perkembangan 
pengelolaan limbah B3 di Indonesia melalui 
pengumpulan data timbulan limbah B3 yang dikelola. Hal 
ini dapat diartikan bahwa terdapat timbulan limbah B3 
yang tidak dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Berdasarkan hasil pengawasan penaatan 
lingkungan hidup yang dilakukan oleh Ditjen PHLHK 
selama tahun 2015 sampai September 2021 
menunjukkan bahwa 89,7% perusahaan tidak taat, dalam 
artian tidak mengelola dampak lingkungan yang 
ditimbulkan sesuai peraturan.  

Gambaran ini mengindikasikan bahwa, 
pengelolaan limbah B3 di Indonesia tidak sepenuhnya 
terkelola dengan benar. Ditjen PHLHK, sesuai 
kewenangannya, dapat melakukan penegakan hukum 
terhadap pihak-pihak yang tidak mengelola limbah B3 
dengan benar. Instrumen-instrumen yang dapat 
dikenakan adalah sanksi administratif, pidana, dan 
perdata. Instrumen sanksi administratif sendiri dapat 
berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda 
administratif, pembekuan Perizinan Berusaha, dan 
pencabutan Perizinan Berusaha. Selama tahun 2015-
2021, KLHK telah memberikan 2031 sanksi administratif 
kepada pelanggar. Upaya penegakan hukum pidana juga 
dilakukan terhadap 32 pelaku pencemaran lingkungan 
dalam periode 2015-2021. Selain itu, upaya penegakan 
hukum perdata juga dilakukan, antara lain gugatan 
perdata oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
terhadap PT HAYI akibat pembuangan limbah B3 yang 
mencemari Sungai Cihujung, Cimahi dengan hasil Majelis 
Hakim memutus pihak perusahaan untuk melakukan 
ganti rugi. 

Upaya-upaya tersebut dilakukan agar 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
memiliki kewajiban perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dapat taat terhadap peraturan, dalam 
konteks ini adalah terkait pengelolaan limbah B3. Hasil 

dari upaya yang dilakukan oleh KLHK terkait penegakan 
hukum lingkungan hidup dan kehutanan menunjukkan 
terdapat tren penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan untuk menjadi taat berdasarkan hasil 
pengawasan. Pada tahun 2015, pada saat awal 
dilaksanakannya pengawasan penaatan oleh Ditjen 
PHLHK, 100% penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan yang diawasi menunjukkan status tidak taat, 
sementara pada tahun 2020 persentase ketidaktaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menurun 
menjadi 83,5%. Data ini dapat dijadikan sebagai indikator 
bahwa terdapat peningkatan ketaatan terhadap 
pengelolaan lingkungan hidup, khususnya limbah B3, 
oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Angka-
angka ini juga dapat secara tidak langsung menjadi 
indikator positif bahwa angka timbunan limbah B3 yang 
dikelola dengan benar meningkat, walaupun pada bidang 
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan tidak 
menitikberatkan pada kalkulasi limbah B3 yang dikelola.  

Indikator 12.4.2.b menjadi tolok ukur 
keberhasilan pengelolaan limbah B3 di Indonesia 
dikarenakan pengelolaan limbah B3 masih menjadi faktor 
besar sumber pelanggaran terhadap perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini didukung dari hasil 
temuan pengawasan penaatan pada tahun 2020 yang 
menyebutkan bahwa total pelanggaran terbanyak berasal 
dari aspek pengelolaan limbah B3 yang berkontribusi 
31,14% dari total pelanggaran. 

Dengan perkembangan dan pembaruan 
peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup melalui Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan payung 
hukum terhadap instrumen penegakan hukum lingkungan 
hidup dan kehutanan yang lebih terintegrasi, antara lain 
penguatan dan pendefinisian pengawasan, penambahan 
bentuk instrumen sanksi administratif, dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang diarahkan menuju pemanfaatan 
teknologi informasi. Pelaksanaan pengawasan dan 
penerapan sanksi administrasi yang benar dapat 
mereduksi tingkat pencemaran atas ketidaktaatan usaha 
dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 
secara signifikan jika dijalankan. Selain itu, pemanfaatan 
teknologi informasi memastikan bahwa data pengelolaan 
lebih terpercaya. 
Dalam PP 22 Tahun 2021, pengawasan menjadi 
instrumen untuk mengetahui ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha 
atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan 
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Rumus I: 

JLB3 = LB3M + LB3A + LB3T + LB3P 
Keterangan 
JLB3  : Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola 
LB3M  : Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor industri manufaktur yang dikelola 
LB3A  : Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor agroindustri yang dikelola 
LB3T  : Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor pertambangan, energi dan migas yang dikelola 
LB3P  : Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor prasarana jasa yang dikelola 
 
Proporsi limbah B3 yang diolah didefinisikan sebagai banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan i dibagi 
dengan jumlah limbah B3 keseluruhan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%). 
Rumus II: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃3 = (
∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃30𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖
𝐽𝐽𝑃𝑃𝑃𝑃3 ) × 100% 

Keterangan: 
PLB3 : Proporsi limbah B3 yang diolah 
LB30i : Banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan i 
JLB3 : Jumlah limbah B3. 
 
Jenis pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan 
cara termal, stabilisasi dan solidifikasi dan cara lain 
sesuai dengan perkembangan teknologi. 
 

Perhitungan proporsi limbah B3 yang 
ditunjukkan dalam rumus di atas merupakan hasil dari 
proses pengelolaan limbah B3 sejak dihasilkan sampai 
perlakuan terakhir yang bertujuan untuk menghilangkan 
atau mengurangi potensi limbah tersebut untuk 
mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, 
dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, 
kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk 
hidup lain. 

Rumus I menangkap potret perkembangan 
pengelolaan limbah B3 di Indonesia melalui 
pengumpulan data timbulan limbah B3 yang dikelola. Hal 
ini dapat diartikan bahwa terdapat timbulan limbah B3 
yang tidak dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Berdasarkan hasil pengawasan penaatan 
lingkungan hidup yang dilakukan oleh Ditjen PHLHK 
selama tahun 2015 sampai September 2021 
menunjukkan bahwa 89,7% perusahaan tidak taat, dalam 
artian tidak mengelola dampak lingkungan yang 
ditimbulkan sesuai peraturan.  

Gambaran ini mengindikasikan bahwa, 
pengelolaan limbah B3 di Indonesia tidak sepenuhnya 
terkelola dengan benar. Ditjen PHLHK, sesuai 
kewenangannya, dapat melakukan penegakan hukum 
terhadap pihak-pihak yang tidak mengelola limbah B3 
dengan benar. Instrumen-instrumen yang dapat 
dikenakan adalah sanksi administratif, pidana, dan 
perdata. Instrumen sanksi administratif sendiri dapat 
berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda 
administratif, pembekuan Perizinan Berusaha, dan 
pencabutan Perizinan Berusaha. Selama tahun 2015-
2021, KLHK telah memberikan 2031 sanksi administratif 
kepada pelanggar. Upaya penegakan hukum pidana juga 
dilakukan terhadap 32 pelaku pencemaran lingkungan 
dalam periode 2015-2021. Selain itu, upaya penegakan 
hukum perdata juga dilakukan, antara lain gugatan 
perdata oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
terhadap PT HAYI akibat pembuangan limbah B3 yang 
mencemari Sungai Cihujung, Cimahi dengan hasil Majelis 
Hakim memutus pihak perusahaan untuk melakukan 
ganti rugi. 

Upaya-upaya tersebut dilakukan agar 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
memiliki kewajiban perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dapat taat terhadap peraturan, dalam 
konteks ini adalah terkait pengelolaan limbah B3. Hasil 

dari upaya yang dilakukan oleh KLHK terkait penegakan 
hukum lingkungan hidup dan kehutanan menunjukkan 
terdapat tren penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan untuk menjadi taat berdasarkan hasil 
pengawasan. Pada tahun 2015, pada saat awal 
dilaksanakannya pengawasan penaatan oleh Ditjen 
PHLHK, 100% penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan yang diawasi menunjukkan status tidak taat, 
sementara pada tahun 2020 persentase ketidaktaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menurun 
menjadi 83,5%. Data ini dapat dijadikan sebagai indikator 
bahwa terdapat peningkatan ketaatan terhadap 
pengelolaan lingkungan hidup, khususnya limbah B3, 
oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Angka-
angka ini juga dapat secara tidak langsung menjadi 
indikator positif bahwa angka timbunan limbah B3 yang 
dikelola dengan benar meningkat, walaupun pada bidang 
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan tidak 
menitikberatkan pada kalkulasi limbah B3 yang dikelola.  

Indikator 12.4.2.b menjadi tolok ukur 
keberhasilan pengelolaan limbah B3 di Indonesia 
dikarenakan pengelolaan limbah B3 masih menjadi faktor 
besar sumber pelanggaran terhadap perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini didukung dari hasil 
temuan pengawasan penaatan pada tahun 2020 yang 
menyebutkan bahwa total pelanggaran terbanyak berasal 
dari aspek pengelolaan limbah B3 yang berkontribusi 
31,14% dari total pelanggaran. 

Dengan perkembangan dan pembaruan 
peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup melalui Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan payung 
hukum terhadap instrumen penegakan hukum lingkungan 
hidup dan kehutanan yang lebih terintegrasi, antara lain 
penguatan dan pendefinisian pengawasan, penambahan 
bentuk instrumen sanksi administratif, dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang diarahkan menuju pemanfaatan 
teknologi informasi. Pelaksanaan pengawasan dan 
penerapan sanksi administrasi yang benar dapat 
mereduksi tingkat pencemaran atas ketidaktaatan usaha 
dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 
secara signifikan jika dijalankan. Selain itu, pemanfaatan 
teknologi informasi memastikan bahwa data pengelolaan 
lebih terpercaya. 
Dalam PP 22 Tahun 2021, pengawasan menjadi 
instrumen untuk mengetahui ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha 
atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan 

Lingkungan. Persetujuan Lingkungan salah satunya 
mencakup pengelolaan limbah B3. Pengawasan 
dilakukan melalui cara pengawasan langsung, yaitu 
melalui kunjungan lapangan ke lokasi usaha dan/atau 
kegiatan dan pengawasan tidak langsung, yaitu melalui 
telaah laporan pengelolaan lingkungan hidup 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
dilaporkan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup 
(SILH). Hasil pengawasan kemudian ditindaklanjuti untuk 
dilakukan penegakan hukum dengan tujuan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan menjadi taat.  
Data-data lingkungan hidup yang dilaporkan dalam SILH, 
termasuk jumlah timbulan limbah B3, cara pengolahan 
Limbah B3, yang menjadi indikator 12.4.2.b menjadi 
subjek pengawasan yang diawasi secara tidak langsung 
dan dapat ditindaklanjuti menjadi pengawasan langsung. 
Hal ini mengimplikasikan, dalam peraturan ini peran 
Ditjen PHLHK selaku unit kerja yang diberi kewenangan 
untuk melakukan pengawasan menjadi semakin 
berperan dalam peningkatan jumlah limbah B3 yang 
dikelola.  

Selain itu, dengan diberlakukannya Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan 
Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang 
Pencemaran Lingkungan, maka pengawasan dapat 
dilakukan segera setelah unit pengelolaan limbah B3 
mendapatkan persetujuan berupa Surat Kelayakan 
Operasional (SLO) dari unit teknis pembina pengelolaan 
limbah B3. Penetapan waktu pengawasan menjadi 
penting, karena pengawasan terhadap pengelolaan 
limbah B3 dapat segera dilakukan ketika limbah B3 mulai 
diperbolehkan untuk dikelola. Hal ini dapat diartikan 
bahwa data pengelolaan limbah B3 yang didapat dari 

pengawasan dapat diperoleh langsung mulai dari ketika 
limbah B3 itu dikelola untuk pertama kali. 

Mekanisme pengawasan juga dapat mendeteksi 
indikasi limbah B3 yang tidak dikelola sesuai peraturan 
melalui pengawasan insidental, yaitu pengawasan yang 
tidak terencana dan berdasarkan adanya laporan 
maupun hasil analisis yang mengindikasikan adanya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal 
ini menjadikan pengawasan tidak berfokus hanya pada 
dokumen persetujuan lingkungan yang berisi limbah B3 
yang dikelola, namun juga dapat mencari limbah B3 yang 
dihasilkan namun tidak dikelola sehingga menimbulkan 
potensi pencemaran lingkungan. 

Mekanisme pengawasan dan penegakan 
hukum lainnya yang komprehensif dapat menjadi langkah 
korektif bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
untuk memperbaiki tingkat ketaatannya, dalam konteks 
ini adalah peningkatan pengelolaan limbah B3.   
 
KESIMPULAN 
Indikator 12.4.2.b memiliki arti penting untuk mengetahui 
tingkat pengelolaan limbah B3 yang dikuantifikasikan 
dalam jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola dan 
proporsi pengolahan limbah B3. Ditjen PHLHK berperan 
dalam mendukung peningkatan pengelolaan limbah B3 
dengan cara penegakan hukum lingkungan hidup dan 
kehutanan yang memiliki berbagai instrumen. Upaya 
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan 
berkorelasi positif terhadap peningkatan pengelolaan 
limbah B3 dengan cara mendorong kepatuhan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk 
mengelola limbah B3 sebagai bagian dari perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup. 
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PENEGAKAN HUKUM LHK DALAM SDGs 
KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 
sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam 
pengelolaan LHK (lingkungan hidup dan kehutanan) 
menjadi elemen penting bagi Indonesia dalam 
pencapaian TPB (Tujuan Pembanguan 
Berkelanjutan)/SDGs (Sustainable Development Goals), 
salah satunya dalam bidang penegakan hukum LHK. 
Sejak disepakatinya komitmen global bersama 193 
negara pada 25 September 2015, komitmen Indonesia 
dalam pencapaian TPB/SDGs sangat jelas. Komitmen 
Indonesia ditunjukan dengan diterbitkannya Peraturan 
Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian TPB/SDGs yang dituangkan dalam 17 tujuan 
dengan 169 paket target agenda ini dengan pelibatan dan 
partisipasi seluruh elemen, sector, serta modalitas 
nasional yang dimiliki, termasuk sektor LHK. Setidaknya 
ada 5 (lima) target utama dimana KLHK berperan sebagai 
pengampu utama yaitu; tujuan 12. Konsumsi dan 
produksi yang bertanggung jawab; tujuan 13. 
Penanganan perubahan iklim; tujuan 15. Ekosistem 
darat; tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak; dan tujuan 
11. Kota dan pemukiman berkelanjutan. Di tingkat 
kementerian, komitmen tersebut oleh KLHK dituangkan 
dengan membentuk Tim Pelaksana, Keelompok Kerja, 
dan Tim Pakar TPB/SDGs melalui SK Menteri LHK nomor 
SK.346/MenLHK/Setjen/Set-1/8/2018. 
Salah satu program KLHK yang tertuang dalam Rencana 
Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dalam pencapaian 5 
tujuan tersebut adalah program penegakan hukum LHK. 
Penegakan hukum LHK sebagai salah satu program 
dalam pencapaian tujuan menjaga ekosistem darat 
sekaligus menjadi program pendukung perwujudan 
program air bersih dan sanitasi layak, dan program kota 
dan pemukiman berkelanjutan. Penegakan hukum 
bidang LHK sebagaiamana tertuang dalam Permen 
LHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja KLHK2, menjadi tugas dan fungsi pokok yang 
diemban Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen 
Gakkum) LHK. 
Dengan segala dinamika dan tantangannya, penegakan 
hukum bidang LHK Ditjen Gakkum LHK diharapkan dapat 
berkontribusi dalam tidak hanya dalam 5 (tujuan) utama 
KLHK dalam TPB/SDGs namun juga diharapkan dapat 
berperan dalam menghadirkan keadilan dengan 
melindungi hak konstitusi masyarakat di bidang LHK. 
Pembangunan kesadaran hukum bersama melalui 
pembangunan ekosistem penegakan hukum yang kuat 
dengan pelibatan multi pihak melalui jejaring kerja 
kolaboratif dan penguatan instrument hukum diharapkan 
menumbuhkan kelembagaan penegakan hukum yang 
kuat di bidang LHK. Hal ini juga diharapkan bisa menjadi 
faktor pengungkit/leverage dalam pencapaian 
pencapaian TPB/SDGs lainnya baik lingkup KLHK maupu 
lingkup yang lebih luas. 
 
TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM SEKTOR 
LHK DALAM KONTRIBUSINYA PADA TPB/SDGs 
Tantangan terhadap penegakan hukum bidang LHK dari 
tahun-ketahun semakin meningkat dengan segala 

kompleksitas dan dinamikanya. Tidak bisa dipungkiri 
bahwa sampai saat ini pembangunan ekonomi Indonesia 
masih belum bisa sepenuhnya melepaskan 
ketergantungan pada eksplorasi dan eksploitasi SDA baik 
pada sektor migas maupun non migas. Pemanfaatan 
SDA membawa konsekwensi meningkatnya tekanan dan 
kerusakan pada LHK termasuk meningkatnya kejahatan 
bidang LHK. Pendekatan pencegahan terhadap 
kejahatan LHK jika tidak dibarengi dengan penegakan 
hukum yang serius dan memberikan efek jera akan tidak 
bisa efektif dalam membendung tekanan terhadap 
gangguan dan acaman LHK. Tercatat selama 5 tahun 
terakhir dari 1.666 kali operasi yang dilakukan, Ditjen 
Gakkum LHK telah berhasil menangani kasus pidana 
sebanyak 1.091 kasus3. Walaupun penegakan hukum 
LHK terus meningkat namun kejahatan di sector ini 
kece]nderungannya semakin meningkat dari tahun 
ketahun. Tercatat sejak 2015 sampai Agustus 2021 Ditjen 
Gakkum telah menenrima lebih dari 5.800 pengaduan 
dari masyarakat terkait permasalahan LHK4. Hal ini jika 
tidak dikelola dengan baik bukan mustahil akan menjadi 
factor penghambat dan kontraproduktif dalam 
pencapaian TPB/SDGs terutama dalam menjaga 
ekosistem baik darat dan laut dan menjamin keadilan dan 
kepastian hukum. 
Kejahatan LHK termasuk dalam kejahatan serius dan 
lintas negara karena kejahatan ini selain bepotensi 
menimbulkan kerusakan, korban dan kerugian yang luar 
biasa besar, kejahatan LHK juga melibatkan kejahatan 
lain seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang dan 
melibatkan sindikat trans nasional. Tipologi kejahatan 
LHK berupa pembakaran lahan dan hutan, pencemaran 
lingkungan, pembukaan lahan secara illegal, perburuan 
dan perdagangan illegal satwa dilindungi dan 
pencemaran libah B3 bedampak tidak hanya pada 
kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman 
hayati, bahkan menjadi isu lintas negara. Masih jelas kita 
ingat kasus kabut asap akibat penggundulan dan 
pembakaran hutan dan lahan telah menjadi isu serius di 
Indonesia dan negara tetanggga beberapa tahun silam. 
Kebakaran lahan gambut menyebabkan hilangnya 
seluruh flora dan fauna yang ada di dalamnya dan 
menyebabkan potensi kerugian sebesar Rp 1,7 millyar/ha 
(Suharjo dan Wasis. 2019). Interpol mencatat kerugian 
dari kejahatan ini mencapai milyaran dollar per tahun 
sebagai cohtoh Word Bank dalam laporannya mencatat 
kerugian dari kejahatan illegal logging di negara 
berkembang mencapai sekitar 15 juta USD pertahun5. 
KPK mencatata ada 80% kayu yang ditebang selama 
2003 – 2014 tidak tercatat dan hal ini menyebabkan 
potensi kehilangan penerimaan negara sekita USD 6,4 
s/d 9 miliar6. Ditjen Gakkum LHK mencatat selama 5 
tahun terakhir telah menangani 11 kasus pidana, 855 
sanksi administasi, dan pengawasan 240 perusahaan 
yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan 
lahan7. 
Kejahatan LHK selalu berkembang dengan modus yang 
semakin canggih, dan melibatkan sindikasi yang 
terkoordinir dengan pelaku multi aktor baik pelaku 
individual maupun korporasi dengan melibatkan oknum 
pejabat, maupun oknum petugas. Kejahatan LHK bahkan 
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PENEGAKAN HUKUM LHK DALAM SDGs 
KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 
sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam 
pengelolaan LHK (lingkungan hidup dan kehutanan) 
menjadi elemen penting bagi Indonesia dalam 
pencapaian TPB (Tujuan Pembanguan 
Berkelanjutan)/SDGs (Sustainable Development Goals), 
salah satunya dalam bidang penegakan hukum LHK. 
Sejak disepakatinya komitmen global bersama 193 
negara pada 25 September 2015, komitmen Indonesia 
dalam pencapaian TPB/SDGs sangat jelas. Komitmen 
Indonesia ditunjukan dengan diterbitkannya Peraturan 
Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian TPB/SDGs yang dituangkan dalam 17 tujuan 
dengan 169 paket target agenda ini dengan pelibatan dan 
partisipasi seluruh elemen, sector, serta modalitas 
nasional yang dimiliki, termasuk sektor LHK. Setidaknya 
ada 5 (lima) target utama dimana KLHK berperan sebagai 
pengampu utama yaitu; tujuan 12. Konsumsi dan 
produksi yang bertanggung jawab; tujuan 13. 
Penanganan perubahan iklim; tujuan 15. Ekosistem 
darat; tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak; dan tujuan 
11. Kota dan pemukiman berkelanjutan. Di tingkat 
kementerian, komitmen tersebut oleh KLHK dituangkan 
dengan membentuk Tim Pelaksana, Keelompok Kerja, 
dan Tim Pakar TPB/SDGs melalui SK Menteri LHK nomor 
SK.346/MenLHK/Setjen/Set-1/8/2018. 
Salah satu program KLHK yang tertuang dalam Rencana 
Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dalam pencapaian 5 
tujuan tersebut adalah program penegakan hukum LHK. 
Penegakan hukum LHK sebagai salah satu program 
dalam pencapaian tujuan menjaga ekosistem darat 
sekaligus menjadi program pendukung perwujudan 
program air bersih dan sanitasi layak, dan program kota 
dan pemukiman berkelanjutan. Penegakan hukum 
bidang LHK sebagaiamana tertuang dalam Permen 
LHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja KLHK2, menjadi tugas dan fungsi pokok yang 
diemban Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen 
Gakkum) LHK. 
Dengan segala dinamika dan tantangannya, penegakan 
hukum bidang LHK Ditjen Gakkum LHK diharapkan dapat 
berkontribusi dalam tidak hanya dalam 5 (tujuan) utama 
KLHK dalam TPB/SDGs namun juga diharapkan dapat 
berperan dalam menghadirkan keadilan dengan 
melindungi hak konstitusi masyarakat di bidang LHK. 
Pembangunan kesadaran hukum bersama melalui 
pembangunan ekosistem penegakan hukum yang kuat 
dengan pelibatan multi pihak melalui jejaring kerja 
kolaboratif dan penguatan instrument hukum diharapkan 
menumbuhkan kelembagaan penegakan hukum yang 
kuat di bidang LHK. Hal ini juga diharapkan bisa menjadi 
faktor pengungkit/leverage dalam pencapaian 
pencapaian TPB/SDGs lainnya baik lingkup KLHK maupu 
lingkup yang lebih luas. 
 
TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM SEKTOR 
LHK DALAM KONTRIBUSINYA PADA TPB/SDGs 
Tantangan terhadap penegakan hukum bidang LHK dari 
tahun-ketahun semakin meningkat dengan segala 

kompleksitas dan dinamikanya. Tidak bisa dipungkiri 
bahwa sampai saat ini pembangunan ekonomi Indonesia 
masih belum bisa sepenuhnya melepaskan 
ketergantungan pada eksplorasi dan eksploitasi SDA baik 
pada sektor migas maupun non migas. Pemanfaatan 
SDA membawa konsekwensi meningkatnya tekanan dan 
kerusakan pada LHK termasuk meningkatnya kejahatan 
bidang LHK. Pendekatan pencegahan terhadap 
kejahatan LHK jika tidak dibarengi dengan penegakan 
hukum yang serius dan memberikan efek jera akan tidak 
bisa efektif dalam membendung tekanan terhadap 
gangguan dan acaman LHK. Tercatat selama 5 tahun 
terakhir dari 1.666 kali operasi yang dilakukan, Ditjen 
Gakkum LHK telah berhasil menangani kasus pidana 
sebanyak 1.091 kasus3. Walaupun penegakan hukum 
LHK terus meningkat namun kejahatan di sector ini 
kece]nderungannya semakin meningkat dari tahun 
ketahun. Tercatat sejak 2015 sampai Agustus 2021 Ditjen 
Gakkum telah menenrima lebih dari 5.800 pengaduan 
dari masyarakat terkait permasalahan LHK4. Hal ini jika 
tidak dikelola dengan baik bukan mustahil akan menjadi 
factor penghambat dan kontraproduktif dalam 
pencapaian TPB/SDGs terutama dalam menjaga 
ekosistem baik darat dan laut dan menjamin keadilan dan 
kepastian hukum. 
Kejahatan LHK termasuk dalam kejahatan serius dan 
lintas negara karena kejahatan ini selain bepotensi 
menimbulkan kerusakan, korban dan kerugian yang luar 
biasa besar, kejahatan LHK juga melibatkan kejahatan 
lain seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang dan 
melibatkan sindikat trans nasional. Tipologi kejahatan 
LHK berupa pembakaran lahan dan hutan, pencemaran 
lingkungan, pembukaan lahan secara illegal, perburuan 
dan perdagangan illegal satwa dilindungi dan 
pencemaran libah B3 bedampak tidak hanya pada 
kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman 
hayati, bahkan menjadi isu lintas negara. Masih jelas kita 
ingat kasus kabut asap akibat penggundulan dan 
pembakaran hutan dan lahan telah menjadi isu serius di 
Indonesia dan negara tetanggga beberapa tahun silam. 
Kebakaran lahan gambut menyebabkan hilangnya 
seluruh flora dan fauna yang ada di dalamnya dan 
menyebabkan potensi kerugian sebesar Rp 1,7 millyar/ha 
(Suharjo dan Wasis. 2019). Interpol mencatat kerugian 
dari kejahatan ini mencapai milyaran dollar per tahun 
sebagai cohtoh Word Bank dalam laporannya mencatat 
kerugian dari kejahatan illegal logging di negara 
berkembang mencapai sekitar 15 juta USD pertahun5. 
KPK mencatata ada 80% kayu yang ditebang selama 
2003 – 2014 tidak tercatat dan hal ini menyebabkan 
potensi kehilangan penerimaan negara sekita USD 6,4 
s/d 9 miliar6. Ditjen Gakkum LHK mencatat selama 5 
tahun terakhir telah menangani 11 kasus pidana, 855 
sanksi administasi, dan pengawasan 240 perusahaan 
yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan 
lahan7. 
Kejahatan LHK selalu berkembang dengan modus yang 
semakin canggih, dan melibatkan sindikasi yang 
terkoordinir dengan pelaku multi aktor baik pelaku 
individual maupun korporasi dengan melibatkan oknum 
pejabat, maupun oknum petugas. Kejahatan LHK bahkan 

termasuk kejahatan yang bersifat trans nasional karena 
melibatkan sindikat internasional dan melibatkan 
kejahatan lainnya seperti pernyeludupan, perdagangan 
manusia, korupsi, dan tidak pidana pencucian uang. KPK 
mencatat selama 18 tahun terakhir ada 27 kasus korupsi 
di sector kehutanan8. Selain itu juga permasalahan konflik 
tenurial, konflik satwa dan sengketa lingkungan hidup, 
konflik tumpang tindih kepemilikan lahan juga menambah 
daftar panjang beban penegakan hukum bidang LHK. 
Penegakan hukum bidang LHK dengan segala 
kompleksitasnya tidak akan berkontribusi maksimal 
dalam pencapaian TPB/SDGs jika tidak terbangun 
ekosistem penegakan hukum yang kuat. Ekosistem 
penegakan hukum yang kuat memerlukan instrument 
penegakan hukum yang lengkap dan jejaring kerja lintas 
penegak hukum yang kuat. Dengan ekosistem 
penegakan hukum yang professional, bersinergi dan kuat 
diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan kualitas 
penegakan hukum dimana dapat menimbulkan efek jera 
pada pelaku kejahatan LHK. Hal ini juga diharapkan akan 
memperkuat kesadaran dan partisipasi publik dalam 
penegakan hukum baik melalui pengaduan pengaduan, 
pelaporan, maupun control terbuka. Yang terpenting 
diharapkan akan menumbuhkan budaya kepatuhan 
hukum baik di masyarakat maupun di pemerintahan. 
 
KEWENANGAN DAN TUGA FUNGSI DITJEN 
GAKKUM LHK 
Ditjen Gakkum LHK, sebagaimana Permen LHK No. 15 
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK9, 
dalam tugas fungsi pokonya diberi mandate dalam 
mengawal 6 undang-undang terkait kehutanan, 
keanekaragaman hayati, pencegahan dan 
pemberantasan perusakan hutan, pencemaran 
lingkungan, dan lingkungan hidup. 
Tugas dan mandate tersebut memberikan kewenangan 
bagi Ditjen Gakkum LHK dalam melakukan tindakan 
polisional baik penangkapan, penahanan, penyelidikan, 
penyitaan, penyidikan, pengawasan sampai dengan 
penerapan sanksi terhadap pelanggaran dan kejahatan 
bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Bahkan melalui 
putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 Tahun 2021 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KLHK diberikan 
kewenangan untuk melakukan penyidikan kasus Tindak 
Pidana Pencucian Uang10. 
Kewenangan yang sangat luar biasa dalam 
penyelenggaraan penegakan hukum bidang LHK oleh 
Ditjen Gakkum LHKL ini juga menjadi satu-satunya dan 
pertama di dunia dimana kementerian yang membidangi 
LHK dapat melakukan penegakan hukum pada kejahatan 
bidang LHK sekaligus kejahatan ikutkannya yaitu tindak 
pidana pencucian uang/money laundering dimana 
kejahatan ini masuk dalam salah satu kejahatan luar 
biasa/extra ordinary crime. Selain penegakan hukum 
Ditjen Gakkum LHK juga mempunyai tugas dalam 
pencegahan dan pengamanan hutan, penanganan 
pengaduan, dan sengketa bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan. Kewenangan yang besar ini menjadi 
modalitas sekaligus tugas besar bagi Ditjen Gakkum 
dalam kontribusinya pencapaian tujuan pembangunan 
berkelanjutan. 
 
KOLABORASI DAN PENGUATAN MULTI 
INSTRUMEN DALAM PEMBANGUNAN 
EKOSISTEM PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI 
UPAYA GAKKUM LHK MENDUKUNG CAPAIAN 
SDGS. 
Ditjeng Gakkum LHK dengan kewenangan, tanggung 

jawab dan kompleksitas tantangannya tidak akan 
maksimal dalam menjalankan tugasnya sendirian. 
Kolaborasi dan penguatan multi instrument guna 
membangun ekosistem penegakan hukum yang kuat 
menjadi salah satu strategi Ditjen Gakkum LHK saat ini 
dalam menjawab tantangan dan kompleksitas tersebut. 
Dalam 5 tahun terakhir Ditjen Gakkum telah 
mengimplentasikan strategi tersebut baik kedalam 
melalui pembangunan SDM dan kelengkapan penunjang 
yang mengarah pada artificial intelligent maupun 
pembangunan keluar melalui pembangunan jejaring kerja 
dengan penegak hukum lain dan K/L terkait guna 
terciptanya sinergitas penegakan hukum LHK yang kuat. 
Pembangunan multi instrument dilakukan Ditjen Gakkum 
LHK melalui penguatan instrument hukum dan instrument 
penunjang. Dalam penguatan instrument hukum Ditjen 
Gakkum LHK aktif dalam mengawal penyusunan UUCK 
dan menjadi inisiator dalam gugatan kepada MK terkait 
kewenangan penyidik LHK dalam melakukan penyidikan 
TPPU. Terbitnya putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 
Tahun 2021 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KLHK 
diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan 
kasus TPPU merupakan bukti keberhasilan Gakkum LHK 
dalam penguatan instrument hukum. Selain itu Ditjen 
Gakkum LHK juga inisiator dan fasilitator dalam 
pembentukan 858 hakim bersertifikat lingkungan. 
Pembentukan hakim bersertifat lingkungan ini menjadi 
penting untuk menyelaraskan persepsi para hakim dalam 
memutuskan perkara LHK demi lebih memenuhi unsur 
keadilan. Perlu menjadi catatan, Ditjen Gakkum telah 
memenangkan gutatan sebanyak 29 gugatan dengan 15 
gugatan telah bersifat inckrahch atau berkekuatan hukum 
tetap dengan kerugian negara yang bisa diselamatkan 
sebesar 19.8 trilliun rupiah11. Hal ini menjadi capaian 
besar sekaligus bukti dukung terhadap upaya penjaminan 
ekosistem baik darat maupun laut serta menjamin 
keadilan hukum sebagaiama menjadi tujuan dari SDGs. 
Selain instrument hukum, instrumen penunjang juga 
dibangun oleh Ditjen Gakkum LHK melalui pembangunan 
Center of Intelligent yang terkoneksi dengan 5 operation 
room di 5 wilayah di Indonesia. Center of Intelligent ini 
dilengkapi dengan alat-alat canggih penunjang lainnya 
yang mengarah pada artificial intelligent memalui 
pembangunan big data system. Big data system ini 
dibangun sebagai bagian dari wujud output kolaborasi 
yang dibangun baik internal KLHK maupun dengan 
dengan K/L dan pihak terkait termasuk dengan pihak luar 
seperti ASEAN WEN, ASEANAPOL, dan NCB – 
INTERPOL. Saat ini Centre of Intelligent telah terkoneksi 
dengan data kependudukan Ditjen DUKCAPIL, data 
korporasi Ditjen AHU, data citra satelit real time LAPAN, 
data hot spot SIPONGI KLHK, data PPATK dan data 
intelligent lainnya. Dengan koneksi system to system 
tersebut menjadikan kinerja Ditjeng Gakkum LHK sangat 
terbantu terutama dalam penngamanan kawasan, 
intelijen, penyidikan, dan penanganan kasus/sengketa 
LHK. Penanganan kasus LHK yang melibatkan korporasi 
sangat terbantu sekali dengan kolaborasi pertukaran data 
system to system ini. Data korporasi data kependudukan, 
data keuangan adalah pintu awal masuk dalam 
penanganan kejahatan LHK termasuk penerapan saksi 
yang melibatkan korporasi dalam penyidikannya. 
Kolaborasi ini juga akan meningkatkan kualitas dan 
kinerja Ditjen Gakkum LHK sehingga akan meminimalisir 
kemungkinan gugatan dari pelaku kejahatan. Lebih dari 
1950 sanksi administrasi telah dijatuhkan kepada 
korporasi oleh Ditjen Gakkum sampai saat ini dengan 
1749 perusahaan dalam status pengawasan. Hal ini juga 
menjadi bukti dukung bahwa Ditjen Gakkum LHK 
berperan dalam penjaminan kepastian hukum khususnya 
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bidang LHK yang juga merupakan salah satu goal dari 
SDGs. 
Kolaborasi aktif dengan pihak kejaksaan dan kepolisian 
juga sangat erat dilakukan sampai dalam tataran teknis 
penegakan hukum bidang LHK. Hal ini dibuktikan dengan 
diperolehnya penghargaan dari Kepolisian RI dimana 
penyidik Ditjen Gakkum LHK menjadi penyidik ter aktif di 
tingkat K/L pada tahun 2016. Statistik Ditjen Gakkum LHK 
menunjukkan penyidik LHK telah mampu menyelesaikan 
pemberkasan 1091 kasus LHK selama 5 tahun terakhir. 
Kolaborasi lintas K/L dan penegak hukum yang dibangun 
Ditjen Gakkum LHK tidak hanya untuk menjawab 
kebutuhan dalam penegakan hukum, namun juga dalam 
rangka menciptakan ekosistem penegakan hukum yang 
lebih kuat dan dapat menjawab tantangan kompleksitas 
kejahatan kehutanan yang terus meningkat. Polri sebagai 
pembina POLHUT KLHK dan koordinator pengawas 
PPNS KLHK menjadi mitra penting Ditjen Gakkum. 
Penanganan kasus – kasus serius bahkan transnational 
crimes menjadi agenda kolaborasi yang terus dibangun 
Ditjen Gakkum. Fasilitasi penanganan perkara LHK 
kepada Polri dan Kejaksaan terus ditingkatkan. Sampai 
saat ini tercatat sudah 224 kali fasilitasi penanganan kasus 
LHK yang telah diberikan oleh Ditjen Gakkum LHK 
kepada Polri dan Kejaksaan. Hal ini belum termasuk 
fasilitasi operasi pengamanan kejahatan LHK dan operasi 
besar lainnya seperti operasi 30 hari di Laut yang 
dilakukan bersama 16 K/L terkait termasuk Interpol pada 
tahun 2018 yang diinisiasi dan dikoordinatori oleh Ditjen 
Gakkum LHK. Kolaborasi aktif DItjen Gakkum LHK, 
Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan kasus LHK 
trans nasional telah diapresiasi oleh United Nation 
Environment Program (UNEP) melalui Asia Environment 

Enforcement Awards 2020 karena keberhasilan dalam 
penanganan kasus kejahatan TSL lintas negara 
Indonesia – Netherlands melalui skema Mutual Legal 
Assistance (MLA) dan join investigation police to police12. 
 
KESIMPULAN 
Peran Ditjen Gakkum LHK dalam kontribusi pemcapaian 
SDGs tidak hanya dalam menjaga kelestarian ekosistem 
dan lingkungan, namun juga harus dapat menghadirkan 
keadilan dan pembangunan kelembagaan yang kuat 
pada penegakan hukum LHK. Dengan segala 
kompleksitas permasalahan dan tantangan kejahatan 
LHK, Ditjen Gakkum LHK harus membangun ekosistem 
penegakan hukum LHK yang kuat dengan melakukan 
kolaborasi bersama penegak hukum dan K/L terkait. 
Selain itu juga dibarengi dengan penguatan multi 
isntrumen penegakan hukum baik instrument hukum 
maupun peralatan yang mengarah pada artificial 
intelligent dengan pemanfaatan big data system. Dengan 
ekosistem penegakan hukum yang kuat dengan jejaring 
kerja yang luas dan instrument yang baik hukum dan 
peralatan yang lengkap, canggih, dan kekinian, 
diharapkan kontibusi Ditjen Gakkum LHK dalam 
pencapaian TPB/SDGs tidak hanya secara langsung 
terlihat dalam hal meningkatnya pengamanan ekosistem 
dan lingkungan. Namum juga dalam penyelamatan 
potensi kerugian negara dari sector LHK, dan penjaminan 
keadilan bidang LHK. Ekosistem penegakan hukum yang 
kuat juga menjadi faktor pengungkit/leverage dalam 
pembangunan kelembagaan yang kuat tidak hanya di 
KLHK namun juga di K/L lain melalui sinergitas jejaring 
kerja antar penegakan hukum dan KL. 

 
DARTAR PUSTAKA 
Ayu Devi Utari, 2021 “Update Metadata Indikator SDGs Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan”, Biro Perencanaan KLHK. 
Alexander Marwata 2020 “Hasil Kajian KPK dan U4 tentang Korupsi di 
Sektor Kehutanan”, KPK https://www.medcom.id/nasional/hukum/JKRAlApk. 
Sofie Arjon S, dan Laode M. Syarif 2020 “Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan, Pelajaran

 dari Kasus KPK “, CHR Michelsen Institute 
https://www.u4.no/publications/pemberantasan-korupsi-di-sektor- kehutanan.pdf 

UNEP 2020. Asia Environmental Enforcement Award, Theme: Fighting 
Transboundary Environmental Crime. 

Bambang Hero Suharjo dan Basuki Wasis. 2019. ”Valuasi Ekonomi Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Gambut Di 
Desa Mak Teduh Provinsi Riau””. Jurnal Silvikultur Tropika Vol. 10 No.01. April 2019. Hal 58-62 ISSN 2096-8227 

KLHK, 2018 “Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals KLHK” Biro 
Perencanaan KLHK. 

 Environmental Investigation Agency (EIA). 2008. ”Environmental Crime “A Threat to Our Future”. www.eia-
international.org 

Putusan Mahkamah Konsititusi nomor:15/PUU-XIX/2021 Tahun 2021 



399Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

bidang LHK yang juga merupakan salah satu goal dari 
SDGs. 
Kolaborasi aktif dengan pihak kejaksaan dan kepolisian 
juga sangat erat dilakukan sampai dalam tataran teknis 
penegakan hukum bidang LHK. Hal ini dibuktikan dengan 
diperolehnya penghargaan dari Kepolisian RI dimana 
penyidik Ditjen Gakkum LHK menjadi penyidik ter aktif di 
tingkat K/L pada tahun 2016. Statistik Ditjen Gakkum LHK 
menunjukkan penyidik LHK telah mampu menyelesaikan 
pemberkasan 1091 kasus LHK selama 5 tahun terakhir. 
Kolaborasi lintas K/L dan penegak hukum yang dibangun 
Ditjen Gakkum LHK tidak hanya untuk menjawab 
kebutuhan dalam penegakan hukum, namun juga dalam 
rangka menciptakan ekosistem penegakan hukum yang 
lebih kuat dan dapat menjawab tantangan kompleksitas 
kejahatan kehutanan yang terus meningkat. Polri sebagai 
pembina POLHUT KLHK dan koordinator pengawas 
PPNS KLHK menjadi mitra penting Ditjen Gakkum. 
Penanganan kasus – kasus serius bahkan transnational 
crimes menjadi agenda kolaborasi yang terus dibangun 
Ditjen Gakkum. Fasilitasi penanganan perkara LHK 
kepada Polri dan Kejaksaan terus ditingkatkan. Sampai 
saat ini tercatat sudah 224 kali fasilitasi penanganan kasus 
LHK yang telah diberikan oleh Ditjen Gakkum LHK 
kepada Polri dan Kejaksaan. Hal ini belum termasuk 
fasilitasi operasi pengamanan kejahatan LHK dan operasi 
besar lainnya seperti operasi 30 hari di Laut yang 
dilakukan bersama 16 K/L terkait termasuk Interpol pada 
tahun 2018 yang diinisiasi dan dikoordinatori oleh Ditjen 
Gakkum LHK. Kolaborasi aktif DItjen Gakkum LHK, 
Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan kasus LHK 
trans nasional telah diapresiasi oleh United Nation 
Environment Program (UNEP) melalui Asia Environment 

Enforcement Awards 2020 karena keberhasilan dalam 
penanganan kasus kejahatan TSL lintas negara 
Indonesia – Netherlands melalui skema Mutual Legal 
Assistance (MLA) dan join investigation police to police12. 
 
KESIMPULAN 
Peran Ditjen Gakkum LHK dalam kontribusi pemcapaian 
SDGs tidak hanya dalam menjaga kelestarian ekosistem 
dan lingkungan, namun juga harus dapat menghadirkan 
keadilan dan pembangunan kelembagaan yang kuat 
pada penegakan hukum LHK. Dengan segala 
kompleksitas permasalahan dan tantangan kejahatan 
LHK, Ditjen Gakkum LHK harus membangun ekosistem 
penegakan hukum LHK yang kuat dengan melakukan 
kolaborasi bersama penegak hukum dan K/L terkait. 
Selain itu juga dibarengi dengan penguatan multi 
isntrumen penegakan hukum baik instrument hukum 
maupun peralatan yang mengarah pada artificial 
intelligent dengan pemanfaatan big data system. Dengan 
ekosistem penegakan hukum yang kuat dengan jejaring 
kerja yang luas dan instrument yang baik hukum dan 
peralatan yang lengkap, canggih, dan kekinian, 
diharapkan kontibusi Ditjen Gakkum LHK dalam 
pencapaian TPB/SDGs tidak hanya secara langsung 
terlihat dalam hal meningkatnya pengamanan ekosistem 
dan lingkungan. Namum juga dalam penyelamatan 
potensi kerugian negara dari sector LHK, dan penjaminan 
keadilan bidang LHK. Ekosistem penegakan hukum yang 
kuat juga menjadi faktor pengungkit/leverage dalam 
pembangunan kelembagaan yang kuat tidak hanya di 
KLHK namun juga di K/L lain melalui sinergitas jejaring 
kerja antar penegakan hukum dan KL. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 Penegakan hukum kasus Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (LHK) merupakan wujud hadirnya negara, 
dalam hal ini Pemerintah, untuk memenuhi hak asasi atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui dasar 
pembangunan berkelanjutan dengan konsep 
intergenerasi yang menjamin stabilitas ekologi terus 
terjaga.  Dalam hukum positif di Indonesia, identitas 
keadilan restoratif dalam penegakan lingkungan hidup  
telah terinklusi dalam pengaturan perundang-undangan 
melalui pengenaan sanksi administratif berupa paksaan 
pemerintah untuk memulihkan lingkungan, mekanisme 
keperdataan melalui ganti kerugian, dan mekanisme 
penegakan hukum pidana melalui pidana tambahan yang 
ditujukan pada korporasi pelaku tindak pidana kejahatan 
LHK. Namun, eksisting pengaturan tersebut belum 
mampu menjawab penerapan keadilan restoratif pada 
penanganan kasus LHK secara aktual dan kontinyu. 
Disatu sisi, pemidanaan ternyata belum mampu 
mendongkrak efek jera dan justru mengenyampingkan 
tanggung jawab pemulihan lingkungan. Penerapan 
keadilan restoratif melalui paksaan pemerintah, ganti 
rugi, dan pidana tambahan masih terganjal akibat belum 
adanya pengaturan pelaksanaan eksekutorial dan belum 
menjadi bagian strategi awal penuntutan. 
 Penguatan keadilan restoratif dalam penegakan 
hukum LHK mempunyai relevansi kuat untuk turut 
mewujudkan daya dukung lingkungan dalam 6 (enam) 
tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terlebih 
Indonesia tengah mengakselerasi “Net Sink” karbon pada 
tahun 2030, dimana penegakan hukum khususnya pada 
kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi 
strategi pencegahan permanen kejadian karhutla, serta 
mengatasi pengaruh negatifnya pada lingkungan dan 
sosial ekonomi masyarakat, dan hal tersebut bermuara 
pada penguatan aksi segera untuk memerangi 
perubahan iklim dan dampaknya (tujuan ke-13 dalam 
SDGs). Untuk menyelaraskan dukungan terhadap target-
target SDGs tersebut, keadilan restoratif dalam konteks 
penegakan hukum LHK harus dijadikan menjadi standar 
setting ideal. Kulturisasi tersebut harus mulai dibangun 
pada konsep berpikir aparat penegak hukum dan dalam 
strategi penanganan kasus. Dukungan lain yang perlu 
diakselarasi yakni memastikan ketersedian peraturan 
terkait pelaksanan pemulihan lingkungan termasuk 
mekanisme eksekusi, serta memaksimalkan penegakan 
hukum terpadu terkait tindak pidana kebakaran hutan dan 
lahan. 
Kata Kunci:  Keadilan Restoratif, penegakan hukum, 
lingkungan hidup dan kehutanan, Sustainable 
Development Goals (SDGs). 
 
KEADILAN RESTORATIF DALAM KONTEKS 
HUKUM LINGKUNGAN 

Keadilan restoratif (restorative justice) muncul 
pada tahun 1960-an dalam penyelesaian kasus kriminal. 
Penerapan prinsip keadilan restoratif berangkat dari nilai 
– nilai dasar keseimbangan kepentingan antar para pihak 
dan memberikan penekanan pada ganti kerugian dan 

pemulihan. Kemunculan pandangan Antroposen 
menyatukan berbagai persoalan lingkungan hidup ke 
dalam istilah “environmental crisis” membuat 
pertimbangan keadilan terhadap alam menjadi hal 
penting untuk disertakan. Antroposen juga 
menyebabkan, atau menuntut, adanya perubahan pada 
beberapa bidang dan konsep hukum. Sedangkan 
dukungan pandangan ekosentris terhadap  stabilitas 
ekologi, memasukkan pengembangan antroposen 
dengan prinsip penghargaan terhadap alam (Nature 
Appreciation Principle) atau prinsip penjagaan alam 
(Nature Stewardship Principle). Pemaknaan ini 
berimplikasi terhadap perlunya penguatan keadilan 
lingkungan dalam hubungannya dengan mereka yang 
bukan manusia, termasuk spesies dan ekosistem. 
Pemaknaan lain menyebutkan bahwa keadilan restoratif 
adalah proses di mana pihak-pihak yang berkepentingan 
dalam pelanggaran tertentu secara kolektif 
menyelesaikan bagaimana menangani akibat dari 
pelanggaran itu dan implikasinya untuk masa depan. 

Keadilan Restoratif telah menjadi elemen penting 
dalam hukuman Selandia Baru sejak tahun 2002. 
Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 
2012, antara 1 Juli 2001 sampai dengan 30 September 
2012, proses keadilan restoratif digunakan dalam 33 
penuntutan di bawah Undang-Undang Manajemen 
Sumber Daya di Selandia Baru.  

Pilar Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development) mengisyaratkan implementasi sendi-sendi 
pembangunan tetap berpegang erat untuk menjaga 
lingkungan dengan konsep intergenerasi yakni generasi 
saat ini memiliki kewajiban memastikan bahwa opsi, 
kualitas, dan akses atas lingkungan hidup guna menjamin 
keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, 
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup yang dimiliki 
generasi yang akan datang tidak lebih buruk dari kondisi 
saat ini. Pembangunan Berkelanjutan dapat bermakna 
pada masa Antroposen ini jika diletakkan dalam kerangka 
prinsip non-regresi dengan penerapan larangan untuk 
membuat keadaan menjadi lebih buruk, berfungsi 
sebagai hambatan bagi terjadinya degradasi lingkungan 
dan sebagai norma untuk menghentikan upaya degradasi 
melalui jalan hukum. Konektivitas ini akan menguat jika 
dibangun keadilan restoratif dalam lingkup hukum 
lingkungan.  

Pergeseran paradigma pemidanaan yang 
awalnya menitikberatkan pada pembalasan (retributif) 
menjadi pemulihan (restoratif) yang telah menjadi adopsi 
hukum pidana sejumlah negara, menjadi kunci 
pemenuhan asas keadilan (intergenerational equity) 
dalam hukum dan selaras dengan hak asasi manusia 
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.  

 
RUANG KEADILAN RESTORATIF DALAM 
UUPPLH  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UUPPLH) memberikan ruang bagi Keadilan Restoratif 
dalam konstruksi penegakan hukumnya (legal standing) 
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baik dari sanksi administrasi melalui paksaan pemerintah 
untuk melakukan pemulihan ataupun perbaikan, perdata 
melalui mekanisme ganti rugi untuk orang perorangan 
atau pemulihan, maupun pidana memalui pelaksanaan 
pidana tambahan. Pidana tambahan, selain ditujukan 
untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korporasi 
yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan 
kehutanan (TPLHK), juga menjadi justifikasi keadilan 
restoratif bagi penegakan hukum pidana lingkungan 
hidup.  

Keadilan restoratif menempatkan inti 
pemberdayaan, partisipasi dan penyembuhan para 
korban. Dalam hal ini, korban menjadi subyek primer 
yang memiliki nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan 
yang langsung dari para pihak untuk mengembalikan 
unsur kontrol, sedangkan pelaku akan bertanggungjawab 
untuk memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan. 
Hal tersebut membuat  definitif korban harus dapat 
diindentifikasi. Keberadaan korban dalam UUPPLH 
dalam konteks ini,  dapat terdiri dari dari: orang-orang 
tertentu yang secara langsung terkena dampak, anggota 
masyarakat atau generasi mendatang yang lebih secara 
tidak langsung terpengaruh, dan lingkungan.  

 
PENEGAKAN HUKUM LHK PADA KORIDOR 
RESTORATIF 

Kasus TPLHK dikualifikasi sebagai kejahatan luar 
biasa (extra ordinary crime). Kerusakan lingkungan  
sebagai imbas dari perilaku invasif dan eksploitatif yang 
abai terhadap kelestarian sumber daya alam, berdampak 
pada multi sektor, pemulihan lingkungan yang relatif lama  
dengan biaya yang besar, dan andilnya terhadap  
kerugian negara,  menjadikan kejahatan LHK dipandang 
sebagai kejahatan yang memiliki dampak masif. Kasus 
kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama pada 
lahan gambut, misalnya, memiliki sifat mata rantai 
dengan perubahan iklim. Kejadian karhutla berpotensi 
sangat erat menyebabkan lepasnya emisi gas 
karbondioksida sebagai komponen terbesar 
penyumbang terjadinya perubahan iklim dengan 
spektrum dampak luas yang masif, dan sebaliknya efek 

perubahan iklim mengakibatkan cuaca kering yang 
ekstrem yang dapat menyebabkan terjadinya karhutla. 

Implementasi kebijakan penegakan hukum 
TPLHK dilakukan melalui instrumen sanksi administratif, 
perdata, dan pidana. Pengenaan Sanksi Administatif 
selama 5 (lima) tahun (2015-2021) berupa paksaan 
pemerintah yang telah diterapkan sebanyak 1.001 kasus, 
hanya terdapat 380 pelaku usaha yang taat. Sisanya 
sebanyak 621 pelaku usaha dinyatakan tidak taat dalam 
pelaksanaan sanksi administratif yang telah dijatuhkan. 
Terkait dengan penegakan hukum secara keperdataan, 
dari 26 gugatan perdata yang diselesaikan melalui 
pengadilan terdaapat 11 gugatan perdata yang telah 
mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkracht) dengan 
nilai RP, 19,4 Triliun. Tetapi hingga tahun 2019 baru 2 
keputusan yang bisa dieksekusi. Hal tersebut tentu saja 
akan menghampat potensi pengembalian ganti rugi yang 
cukup besar ke negara dan pemulihan lingkungan sulit 
direalisasikan. 

Sementara itu, eskalasi jumlah kasus TPLHK dari 
tahun ke tahun masih menunjukkan trend yang belum 
memberikan efek jera bagi pelaku.  Dari 261 putusan 
perkara pidana LHK, pemberian putusan vonis maksimal 
juga masih rendah (gambar 1). 

 

 
Gambar 1. Matrikulasi Vonis Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (Sumber: Lembaga Kajian dan Advokasi  

 
Independensi Peradilan (LeIP) tahun 2020) 

 

Sejauh ini dari 1.024 jumlah perkara P-21 yang ditangani 
oleh Ditjen Gakkum, hanya terdapat 4 perkara yang 
diputus dengan pidana tambahan (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Putusan Inkracht Kasus TPLHK yang memuat Pidana Tambahan dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2021) 

Terpidana Tipologi Tahun 
Putusan 
Inkracht 

Sanksi Pidana Pidana Tambahan 

Penjara Denda 
(Rp) 

PT Indo Bharat 
Rayon 

Pencemaran 2016 1 Tahun 1,5 Miliar Membersihkan limbah B3 
yang tertimbun di Rawa 
Kalimati 

PT Indominco 
Mandiri 

Pencemaran 2017 - 2 Miliar Melakukan pengelolaan/ 
pemanfaatan Limbah B3 

PT Triomas 
Forestry 
Development 
Indonesia 

Karhutla 2018 - 1 Miliar Memulihkan lahan yang 
rusak akibat kebakaran lahan 
seluas 140 ha dengan biaya 
Rp13 Miliar 

PT Gunung 
Garuda 

Pencemaran 2019 - 1,5 Miliar Perbaikan lingkungan di 
lokasi tempat penampungan 
limbah B3 

Sumber: Data Primer, 2021  
 
Pada dasarnya, putusan yang memuat pidana 

tambahan tersebut merupakan putusan progresif dan 
dapat dijadikan sebagai praktik baik serta yurisprudensi 
dalam kasus TPLHK. Namun hal tersebut tidak 

merepresentasikan belum merepresentasikan  
keberhasilan pengenaan pidana tambahan sebagai 
wujud keadilan restoratif. Dari banyaknya kasus 
lingkungan hidup, hanya sedikit diantaranya yang 
memasukkan pidana tambahan dalam strategi 
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penuntutannya, sehingga orientasi keadilan restoratif 
masih belum menjadi tujuan utama. Beberapa kendala 
lain yang muncul yakni: (1) belum terdapat pengaturan 
perbaikan tindak pidana dalam pidana tambahan (Pasal 
119 huruf c) secara teknis dan konsekuensi lanjut jika 
perbaikan tidak dilakukan, (2) terdapat amar putusan 
yang menyatakan secara teknis tertentu disertai besaran 
uang untuk melakukan perbaikan tindak pidana dan 
terdapat amar putusan yang tidak mengikat bentuk 
teknisnya hanya diterangkan untuk melakukan perbaikan 
tindak pidana. Ketidakseragaman amar putusan 
menyebabkan konsekuensi pelaksanaan dan fleksibilitas 
eksekusi secara teknis menjadi terganjal dan tidak efektif, 
dan (3) minimnya pelibatan instansi teknis terkait 
pemulihan/perbaikan lingkungan.  
 
PENGUATAN ENTITAS KEADILAN RESTORATIF 
1. UUCK 

Reformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memuat 
kebijakan hukum yang mengedepankan prinsip ultimum 
remedium yang mengedepankan sanksi administratif, 
yang artinya hukum pidana menjadi jalan terakhir jika 
pranata hukum lainnya tidak berfungsi menegakkan 
hukum. UUCK memberikan batasan yang jelas antara 
sanksi pidana dan administratif.  UUCK disebut telah 
sesuai dengan paradigma hukum pidana modern yang 
berorientasi pada keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, 
dan keadilan restoratif. Keadilan korektif berkaitan 
dengan sanksi terhadap kesalahan pelaku, keadilan 
rehabilitatif lebih pada perbaikan terhadap kesalahan, 
sedangkan keadilan restoratif menitikberatkan pada 
pemulihan terhadap korban yang terdampak dari 
kesalahan pelaku. 

Sanksi administratif yang memenuhi keadilan 
restoratif dilakukan melalui Paksaan Pemerintah untuk 
melakukan perbaikan  atau pemulihan (reparatoir) 
sebagai sarana tindak lanjut impunitas (pembiaran) 
dengan melakukan pelanggaran menjadi sarana efek jera 
yang efektif dalam hal pelanggaran lingkungan hidup dan 
kehutanan. Sebagai tambahan fungsi reparatoir tersebut, 
UUCK memperkenalkan jenis Sanksi Administratif 
terbaru melalui Denda Administratif, yang dijelaskan 
dalam kehadiran norma terbaru melalui Pasal 82C.  
Denda Administratif digunakan sebagai mekanisme 
punitif dengan pendekatan moneter. Sedangkan dalam 
norma terbaru Pasal 82B dijelaskan bahwa pengenaan 
Sanksi Administratif akan dikenakan ketika terjadi 
pelanggaran kewajiban dalam Perizinan Berusaha, 
penyusunan AMDAL tanpa sertifikat kompetensi,  serta 
jika terjadi unsur kelalaian dalam pelanggaran yang 
menyebabkan pencemaran, melebihi baku mutu, dan 
melebihi kriteria baku kerusakan.  
 
2. Penambahan Kewenangan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (TPPU)  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-

XIX/2021 yang memutuskan menyatakan frasa “penyidik 
pidana asal” dalam Pasal 74 UU Tindak Pidana 
Pencucian Uang (TPPU) memberikan pengertian dalam 
arti yang luas, yaitu termasuk Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS). Secara tegas atau expressis verbis, 
putusan ini MK menyatakan tidak ada pengecualian 

pejabat yang melakukan penyidikan tindak pidana. 
Bentuk progresifitas multi-investigator memberikan 
optimalisasi efek jera dan optimalisasi pemulihan aset 
(asset recovery) hasil kejahatan. Risiko kejahatan TPPU 
dapat terjadi dari kejahatan LHK, yang artinya kejahatan 
LHK sebagai tindak pidana asalnya (predicate offence). 
Salah satu motif pelaku kejahatan LHK yakni untuk 
memperoleh keuntungan finansial, pelaku sengaja 
melakukan kejahatan dengan tujuan untuk mengeruk 
keuntungan sebesar-besarnya atau untuk menghindari 
biaya produksi yang tinggi. Dengan penambahan 
kewenangan ini, maka memudahkan Penyidik LHK untuk 
mengusut kasus secara komprehensif melalui penerapan 
pendekatan follow the money and follow the suspects 
sehingga dapat melacak aktor-aktor lain yang terlibat. 
Disatu sisi, perampasan keuntungan dan pemulihan aset 
menjadi salah satu jalan strategi yang efektif dalam 
pendekatan kebijakan restoratif untuk lingkungan. 

 
3. Penegakan Hukum Terpadu Kebakaran Hutan 

dan Lahan 
Pada tanggal 6 Mei 2021,  Menteri LHK, Kepala 

Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI mengesahkan 
Peraturan Bersama Penegakan Hukum Terpadu 
terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan 
dan/atau Lahan dalam Lingkup Tindak Pidana 
Lingkungan Hidup Nomor PKS 3 Tahun 2021, Nomor 
KB/1/V/2021, Nomor 5 Tahun 2021. Dalam peraturan 
tersebut diatur mengenai organisasi Gakkumdu Karhutla, 
penugasan, tata kerja, penyelesaian tunggakan, dan 
sistem informasi manajemen perkara. Peraturan 
Bersama Gakkumdu Karhutla ini menjawab kekosongan 
hukum  pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) 
UUPPLH dan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
18/PUU-XII/2014 yang mengatur penegakan hukum 
terpadu. Kewenangan yang dimiliki masing-masing 
instansi tidak berarti bahwa penegakan hukum bergerak 
secara sendiri-sendiri. Namun penegakan hukum harus 
dilakukan secara bersama secara sinergis sehingga 
langkah penegakan hukum karhutla mampu memberikan 
efek jera. Penegakan hukum terpadu ini menjadi salah 
satu komplemen dalam strategi pencegahan dan 
pengendalian karhutla. Memaksimalkan penegakan 
hukum terpadu  dalam penanganan tindak pidana 
karhutla menjadi penting untuk dilakukan untuk 
mendorong pemenuhan target penurunan emisi Gas 
Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada tahun 2030. 
 
A. Penegakan Hukum LHK dan Relasinya 

terhadap SDGs 
Sustainable Developmen Goals (SDGs) 

menganut model keberlanjutan mutakhir dengan model 
nested yaitu melihat hubungan ekonomi, sosial, dan 
lingkungan secara komprehensif. Posisi rakyat sebagai 
sentral-substansial (the nobility of the people and the 
sovereignty of the people) melahirkan hak, kewajiban dan 
tanggung jawab bagi Negara dalam mengelola ekonomi 
untuk mencapai nilai maksimum, yang didasarkan pada 
sendi Pembangunan Berkelanjutan. Konektivitas akan 
terjalin jika Pembangunan Berkelanjutan dibarengi 
dengan internalisasi keadilan restoratif dalam penegakan 
hukumnya. Penegakan hukum LHK sendiri turut 
berkontribusi pada 6 tujuan SDGs sebagai berikut: 
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Gambar 2. Relevansi Penegakan Hukum dengan Tujuan SDGs 

 
 
KESIMPULAN 

Keadilan restoratif dalam konsep penegakan 
hukum LHK masih ditempatkan secara parsial dan 
terbatas dalam implementasinya. Dalam konteks 
keadilan dan untuk menekan angka pengrusakan 
lingkungan hidup seharusnya keadilan restoratif dapat 
menjadi alternatif yang secara komprehensif dapat 
menyentuh dan memberikan nilai-nilai kesimbangan 
pada pemberian aspek efek jera (pelaku), aspek 
pemulihan lingkungan (korban), dan aspek perlindungan 
(lingkungan dan masyarakat). Secara linear, keadilan 
restoratif yang dibangun dalam iklim penegakan hukum 
LHK mampu mendorong pencapaian daya dukung 
lingkungan dalam SDG’s. 

 
IMPLIKASI KEBIJAKAN 

Kerangka keadilan restoratif  perlu didorong 
akselerasinya dan diperkuat melalui inklusi-inklusi 
kebijakan maupun pembudayaan penegakan hukum 
sebagai berikut:   
1. Mempertegas Budaya Penegakan Hukum LHK 

berorientasi Pemulihan Lingkungan  
Upaya-upaya penegakan hukum dapat menjadi 

shock therapy bagi pelaku kejahatan untuk jangka 
pendek, namun ternyata belum cukup menimbulkan efek 
jera dalam jangka panjang. Praktik penegakan hukum 
LHK saat inipun, masih belum berorientasi pada keadilan 
restoratif, dimulai dari pola pikir bahwa pidana menjadi 
jalan efektif untuk memberikan jera, dan  porsi pemulihan 
justru menjadi hal sekunder. Identitas penegakan hukum 
LHK harus mendasarkan pada ruh memberikan konsep 
keadilan restoratif. Aparat penegakan hukum LHK harus 
membudayakan dasar berpikir dan aktualiasi 
penanganan kasus LHK melalui penerapan: 
a. Skema pengenaan Sanksi Administratif yang 

berfungsi sebagai pemulihan sebagai salah satu 
sanksi yang berfungsi untuk menghentikan 
pelanggaran secara cepat dan memulihkan akibat 
dari pelanggaran tersebut, yang dilakukan dengan 
penerapan: 
1) Paksaan pemerintah untuk memulihkan 

lingkungan.  
Pelaksanaan ini harus memuat tindakan 

teknis secara real terhadap kajian kerusakan 
lingkungan dan strategi pemulihan sesuai kondisi 
dengan mempertimbangkan waktu pemulihan, 
sehingga koridor keadilan bagi semua pihak dapat 
tercapai. Yang perlu digarisbawahi terkait tindak 

lanjut ketidaktaatan pelaksanaan Sanksi 
Administratif yang bersifat non-reparatoir, yakni 
pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin 
lingkungan, serta tindak lanjut ke ranah pidana. 
Tindak lanjut ini justru tidak memuat keadilan 
restoratif dan tidak menimbulkan efek jera, 
sehingga perlu adanya strategi kebijakan yang 
memberikan alternatif tindak lanjut yang tetap 
memuat keadilan restoratif.  Platform media sosial 
dapat menjadi alternatif sebagai sarana 
pemberitaan, pemantauan pelaksanaan dan 
ketaatan, dan memberikan efek jera sanksi sosial 
bagi pelaku korporasi yang tidak taat, 
sertamemberikan bentuk apresiasi bagi pelaku 
korporasi yang taat.  Pemberian sanksi sosial bisa 
memberikan efek jera, membuat rasa malu, dan 
menurunkan citra serta kepercayaan di mata 
publik. Namun, hal ini perlu pengkajian lebih lanjut 
terkait tinjauan hukum dan bentuk skema 
implementatifnya. 
2) Denda Administratif  

Denda Administratif merupakan sanksi 
administratif yang bersifat punitif berupa 
pembebanan kewajiban tanpa syarat untuk 
melakukan pembayaran sejumlah uang. 
Pelaksanaan denda administratif dianggap 
sebagai piutang negara dan masuk ke dalam 
PNBP Kementerian LHK. Kepastian PNBP. Dalam 
hal ini, pemulihan lingkungan tidak bisa secara 
langsung dijalankan, karena ada aspek delay 
untuk pengalokasian kembali PNBP ke proyek 
atau kegiatan pemerintah dan terganjal untuk 
memastikan PNBP tersebut dikeluarkan untuk 
kepentingan pemulihan lingkungan. Piutang 
PNBP tersebut harus dipastikan earmarking-nya 
yaitu pemasukan pendapatan secara umum yang 
nantinya akan dikonsentrasikan untuk proyek 
tertentu maupun sebagai perpisahan aliran 
pendapatan program tertentu ke dalam anggaran 
lokal atau nasional.  

b. Membuat rencana pemulihan umum atau 
penetapan kerusakan baik dalam gugatan dengan 
melibatkan unit teknis/ahli terkait dengan tetap 
memperhatikan pertimbangan kemampuan 
finansial bukan hanya besaran monetisasi, 
sehingga memudahkan pelaksanaan eksekusi 
kedepannya.   

c. Menyertakan pidana tambahan dalam strategi 
penuntutan tindak pidana LHK dengan 

5

•Gender Quality 
•Memastikan Hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat baik perempuan, laki-laki, individu, 

maupun perusahaan

6
•Clean Water Sanitation 
•Memastikan kasus-kasus pencemaran air dan tanah diselesaikan

7
•Affordable Energy 
•Meningkatkan budaya taat pelaku usaha bidang energi

13
•Climate Action
•Memastikan adanya efek jera bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan

14
•Life Below Water
•Memastikan kasus-kasus perusakan ekosistem laut diselesaikan

15
•Life on Land
•Memastikan kawasan hutan aman dari kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan
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melengkapi rencana kajian teknis pemulihan di 
awal kegiatan penyidikan dan berkoordinasi 
dengan unit teknis/ahli terkait untuk menentukan 
pola, tahapan, waktu, dan kemampuan untuk 
pemulihan, serta  siapa yang melaksanakan 
pemulihan dan siapa yang mengawasi pemulihan. 
Hal tersebut untuk memastikan jaksa dan hakim 
telah mendapatkan gambaran sebelumnya terkait 
perbaikan tindak pidana yang akan dikenakan 
sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan 
hakim untuk memberikan amar putusan yang 
eksekutabel sehingga tidak menyulitkan dalam 
pelaksanaan eksekusinya.  

 
2. Memastikan ketersedian peraturan 

pelaksanaan terkait pemulihan lingkungan dan 
mekanisme eksekusi  
Regulasi yang diperlukan sebagai dasar hukum 

untuk efektifitas pelaksanaan eksekutorial pemulihan 
lingkungan perlu segera diinisiasi dan direalisasikan, 
serta didorong percepatannya. Hal tersebut memerlukan 
koordinasi dan sinergitas antara unit penegakan hukum 
sebagai penegak hukum, unit teknis yang membidangi 
teknis pemulihan lingkungan, dan kejaksaan sebagai 
eksekutor putusan. 
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PENANGANAN PERDAGANGAN SATWA LIAR  
UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 
 

Nurmala Eka Putri 
 

 
LATAR BELAKANG  
Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan 
keanekaragaman hayati tertinggi di Asia Tenggara, 
berdasarkan sumber dari The International Union for 
Conservation of Nature (IUCN, 2013) terdapat sebanyak 
259 jenis satwa mamalia, 384 jenis burung dan 
sebanyak 173 jenis ampibi yang bisa ditemukan di 
Indonesia. Keberadaan satwa endemik ini sangat 
penting untuk dilindungi, karena jika punah di Indonesia 
itu artinya mereka juga punah di dunia. Selain itu, 
Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki 
satwa liar yang terancam punah dengan kategori kritis 
(critically endangered) berjumlah sebanyak 69 spesies, 
kategori terancam (endangered) sebanyak 197 spesies 
dan kategori rentan (vulnerable) ada 539 jenis species. 
Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan 
ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka 
yang dilindungi. Sayangnya, ancaman hukuman bagi 
kejahatan terhadap satwa yang dilindungi seperti 
perdagangan, perburuan, pengangkutan, penyiksaan, 
pembunuhan, pengiriman, pemindahtangan, 
penampungan dan penerimaan masih belum 
memberikan efek jera. Ditambah pula dengan perilaku 
manusia yang ambisi ingin memiliki tetapi tidak 
memperdulikan populasinya di habitat asalnya.  
 
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya 
ancaman kepunahan dari jenis satwa liar tersebut 
seperti hutan dikonversi menjadi lahan pemukiman, 
lahan pertanian dan lahan perkebunan serta terjadi 
eksploitasi sumber daya alam di hutan secara 
berlebihan akibatnya lahan habitat alami satwa liar yang 
kemudian menjadi korbannya. Belum lagi meningkatnya 
permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar, dengan 
penawaran harga yang sangat tinggi seperti yang terjadi 
baru-baru ini di Provinsi Riau.  
 
TIPOLOGI KEJAHATAN PERDAGANGAN SATWA 
LIAR DILINDUNGI 
Perdagangan satwa liar dapat dikatakan ilegal apabila 
tidak memiliki surat ijin resmi dari pemerintah serta dari 
Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 
(BKSDAE). Menurut data organisasi perlindungan satwa 
liar Profauna Indonesia, diketahui bahwa lebih dari 95% 
satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari 
alam, bukan merupakan produk hasil penangkaran. 
Bahkan hasil dari perputaran uang bisnis illegal ini pada 
tahun 2013 bisa mencapai 1 miliar dollar AS. 
Perdagangan satwa liar melibatkan banyak aktor di 
lintas negara, seperti melibatkan jaringan pemasok di 
negara dari Indonesia, Malaysia, Thailand dan 
Myanmar, Cina dan Vietnam. Rantai perdagangan ilegal 
ini di Indonesia pun sendiri melibatkan beberapa lapis 
aktor dengan perannya masing-masing, mulai dari 
pemburu, cukong (middle man), penadah, eksportir, 
importir hingga konsumer baik di dalam maupun luar 
negeri.  
 
Memperhatikan besarnya dampak dan skala kerugian 
akibat kejahatan perdagangan illegal satwa liar ini, 

mendorong Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK untuk 
melakukan berbagai tindakan preventif maupun 
reprensif mulai dari hulu sampai ke hilir dengan 
menegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan 
yang tegas dan adil serta berorientasi kepada 
peningkatan efek jera, diantaranya: 
 
PENGUATAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM   
Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam 
pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar antara 
lain penerbitan peraturan terkait konservasi 
keanekaragaman hayati yaitu UU Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 diatur 
larangan-larangan yang terkait perlindungan tumbuhan 
dan satwa liar, yaitu pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) 
dengan ketentuan pidana diatur pada Pasal 40 ayat (2) 
dan (4), dimana pidana maksimal bagi para pelanggar 
ketentuan tersebut adalah pidana penjara 5 tahun dan 
denda Rp 100.000.000,- sedangkan pelanggaran karena 
kelalaian pidana maksimal adalah penjara 1 tahun dan 
denda Rp. 50.000.000,-. 
 
PENGUATAN KAPASITAS PENEGAKAN HUKUM  
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan  atau yang dikenal dengan Ditjen 
Gakkum mempunyai kewenangan dalam melaksanakan 
penegakan hukum atas kejahatan satwa liar. Selain 
Ditjen Gakkum kewenangan penegakan hukum 
kejahatan satwa liar juga berada pada Kepolisian 
khususnya pada Direktorat V Tindak Pidana Tertentu 
(Tipiter), Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kejaksaan 
Agung. Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan 
merupakan kejahatan lintas sektor yang hampir selalu 
diikuti oleh pencucian uang, suap, korupsi, gratifikasi 
dan penghindaran pajak. Selain itu dengan pendekatan 
multidoor maka keterbatasan peraturan perundang-
undangan yang satu dapat diisi dengan yang lain.  
 
KERJA SAMA BILATERAL DENGAN NEGARA 
ANGGOTA ASEAN 
Pemberantasan perdagangan satwa liar di kawasan 
Asia Tenggara diupayakan oleh negara-negara di 
kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). 
Upaya tersebut diawali dengan adanya pembentukan 
ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN WEN). 
ASEAN-WEN bertujuan untuk mengatasi eksploitasi dan 
perdagangan ilegal pada spesies yang terdaftar di 
CITES di kawasan ASEAN. Ini adalah jaringan 
terintegrasi di antara lembaga penegak hukum dan 
melibatkan otoritas CITES, bea cukai, polisi, jaksa, 
organisasi penegakan satwa liar khusus pemerintah dan 
lembaga penegak hukum nasional terkait lainnya.  
 
Dalam rangka menindaklanjuti tujuan tersebut, Ditjen 
Gakkum ikut partisipasi dalam melakukan kerja 
sama/dialog dengan negara anggota lain yaitu Vietnam, 
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Philipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Hasil dari 
setiap pertemuan disepakati untuk: 
a. mengembangkan MoU pemberantasan peredaran 

illegal tumbuhan dan satwa liar; 
b. pertukaran data dan informasi, berbagi pengalaman 

dalam hal konservasi mamalia (seperti badak, 
harimau, gajah, tringgiling dan lain sebagainya), 
melakukan penyidikan bersama; 

c. sepakat untuk memberikan sanksi kepada para 
pelaku ekspor dan impor tumbuhan dan satwa liar 
sesuai hukum dan Peraturan yang berlaku di 
masing-masing negara.  

 
PENINGKATAN KEPEDULIAN MASYARAKAT 
Tingginya Permintaan dari para pembeli untuk dijadikan 
(konsumsi, hiasan, obat tradisional, koleksi) membuat 
masyarakat untuk tidak perduli akan kelangkaan satwa 
liar yang dilindungi, banyak spesies yang di beli baik 
dalam keadaan hidup maupun mati sebagai koleksi 
pribadi. Masyarakat perlu di disosialisasikan dan di 
edukasikan akan  pentingnya kelestarian satwa liar, 
serta menginformasikan mengenai dampak negatif serta 
kerugian negara dan masyarakat yang ditimbulkan 
apabila satwa liar punah dari habitatnya.   
 
PEMBANGUNAN CENTER OF INTELLIGENCE 
UNTUK MENDUKUNG SISTEM INFORMASI 
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN   
Untuk menunjang upaya penegakan hukum, Ditjen 
Gakkum memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
melalui Center of Intelligence. Atas keberhasilan 
pembangunan center ini, Ditjen Gakkum mendapatkan 
penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards 
tahun 2019 yang diselenggarakan oleh the United 
Nations Environment Programme (UNEP), bekerja sama 
dengan the United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC), the United Nations Development Programme 
(UNDP), INTERPOL dan the Secretariat of Convention 
on International Trade in Endangered Species.  
 
MENGEMBANGKAN STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR (SOP) TENTANG PATROLI SIBER 
PERDAGANGAN TUMBUHAN DAN SATWA 
LIAR (TSL) 
Pada tahun 2019 terungkap jaringan perdagangan 
satwa liar dalam jaringan (online) yang bernilai lebih dari 
Rp. 420 Milliar. Bahkan modus perdangan satwa liar di 
media sosial mengalami trend kenaikan pada masa 
pandemic. Guna antisipasi semakin meluasnya kegiatan 
perdagangan illegal satwa liar maka perlu 
mengembangkan SOP tentang patroli siber.    
 

OPERASI PEMBERANTASAN KEJAHATAN 
SATWA LIAR MELALUI APLIKASI CHECK POINT 
PADA POS LINTAS BATAS NEGARA 
Seiring dengan bertambahnya modus penyelundupan 
yang semakin canggih, baik  dengan mengelabui 
petugas agar berbagai satwa liar dapat dibawa keluar 
antar provinsi maupun antar pulau untuk 
diperdagangkan maka dilakukan metode-metode baru 
yang dapat membantu penegak hukum dalam 
mendeteksinya. Balai Pengamanan dan Penegakkan 
Hukum Wilayah Sumatera melalui Ditjen GAKKUM 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja 
sama dengan Combatting Illegal WildLife Trade yang 
merupakan salah satu program dari UNDP menerapkan 
kegiatan Check Point. Adanya petugas Ditjen Gakkum 
yang melakukan pengawasan di check point maka dapat 
menggagalkan upaya penyelundupan satwa liar ilegal 
melalui jalur pelabuhan darat bahkan juga melalui 
Bandar Udara (Bandara). 
 
KONTRIBUSI TERHADAP PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN. 
Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses 
pembangunan yang mengoptimalkan pengelolaan, 
manfaat dari sumber daya alam hayati, sumber daya 
manusia, dengan menyerasikan sumber daya alam 
hayati dalam pembangunan. Sumber daya alam hayati 
adalah unsur hayati di alam terdiri dari sumber daya 
alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewan 
(satwa) yang bersama unsur non hayati di sekitarnya 
secara keseluruhan membentuk ekosistem.  
 
Untuk mendukung perlindungan terhadap 
keanekaragaman hayati, berdasarkan ketentuan CITES 
mengenai perlindungan terhadap spesies, terdiri dari 
aspek ketelusuran, aspek keberlanjutan, dan aspek 
legalitas hukum. Aspek ketelusuran mencakup bentuk 
pengawasan terhadap upaya perlindungan flora dan 
fauna serta habitatnya. Aspek keberlanjutan berkaitan 
pada sistem konservasi yang diimplementasikan 
terhadap segala macam kegiatan flora dan fauna serta 
habitatnya. Sedangkan aspek legalitas hukum menjadi 
dasar regulasi yang berkaitan dengan perlindungan, 
pengawasan, pelestarian, dan pedoman dalam 
implementasi hukum terhadap praktik pelanggaran. 
 
Merujuk dari upaya yang telah dilaksanakan oleh Ditjen 
Gakkum dalam rangka upaya perlindungan satwa liar 
untuk keberlangsungan pembangunan yang 
berkelanjutan  telah menunjukkan hasil yang sangat 
signifikan, hal ini terbukti berdasarkan laporan terhadap 
hasil kerja penegakan hukum Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 s.d 2021 yang di 
ilustrasikan sebagai berikut: 

 

38 Operasi
2.592 Ekor Satwa
283 Bagian Tubuh

65 Operasi
6.120 Ekor Satwa

5.288 Bagian Tubuh

2015 2016 2017 2018 2019 2020

49 P-21 66 P-21 66 P-21 94 P-21 104 P-21 31 P-21

YoY

Operasi Peredaran TSL

68 Operasi
4.178 Ekor Satwa

4.639 Buah Bagian Tubuh

76 Operasi
213.205 Ekor Satwa

689 Buah Bagian Tubuh

45 Operasi
1.325 Ekor Satwa

1.799 Buah Bagian Tubuh

13 Operasi
37 Ekor Satwa

2245 Buah Bagian Tubuh

 
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Capaian Kinerja Ditjen Gakkum KLHK Tahun 2015 – 2020 

dalam Mendukung SDGS, 14 September 2021 
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Pada tahun 2019 misalnya, tercatat sebanyak 45 
kegiatan operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar, 
telah berhasil menyelamatkan 1.325 ekor satwa dan 
1.799 buah bagian tubuh sedangkan di tahun 2020 yang 
mana tahun pertama masa pandemic masuk ke 
Indonesia, tercatat sebanyak 13 kegiatan operasi 
peredaran tumbuhan dan satwa liar, telah berhasil 
menyelamatkan 37 ekor satwa dan 2.245 buah bagian 
tubuh.  
 

PENUTUP 
Perlindungan satwa liar bukan hanya sebatas usaha 
melindunginya dari praktik illegal maupun kejahatan, 
namun juga sebagai bentuk nyata untuk mendukung 
pembangunan berkelanjutan demi generasi anak cucu 
kita. Peran aktf dari semua pihak sangat diharapkan 
dalam mendukung pelestarian ekosistem yang 
berkelanjutan.  
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Instagram: @gakkum_klhk. KLHK Gagalkan Perdagangan Kulit Harimau Sumatera di Riau, 24 September 2021.  
https://icel.or.id/wp-content/uploads/Polbrief-1_Organized-Crime_rev-3_compressed_opt.pdf 
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SUMBANGSIH IPAL USAHA SKALA KECIL UNTUK AIR BERSIH DAN SANITASI 
BERKELANJUTAN 

 
 

Sahbuddin Dg. Palabbi 
 
 

LATAR BELAKANG 
Kontaminasi bahan pencemar yang berasal dari 

aktivitas industri, pertanian, peternakan, maupun 
kegiatan rumah tangga telah menyebabkan terjadinya 
penurunan kualitas air yang signifikan pada badan air 
seperti sungai, danau dan waduk (Priade, 2012). Data 
Statistik Kualitas Air Tahun 2020 yang dirilis oleh 
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan menunjukkan bahwa nilai Indeks 
Kualitas Air (IKA) Nasional Tahun 2015-2020 berkisar 
antara 50,20-53,53 dengan rata-rata 65% status mutu air 
hasil pemantauan masuk ke dalam kategori cemar ringan, 
16% berkategori baik atau memenuhi mutu air kelas dua, 
12% termasuk cemar sedang dan 6% masuk ke dalam 
kategori cemar berat.  

Data-data dan hasil pengkategorian tersebut 
menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya 
pengendalian pencemaran air yang lebih serius, 
komprehensif dan berkesinambungan dengan melibatkan 
peran berbagai pihak di dalamnya, baik pemerintah, 
swasta maupun masyarakat. Direktorat Jenderal 
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 
(Ditjen PPKL) merupakan unit kerja Eselon 1 pada 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
yang turut mengemban amanah tersebut, dengan salah 
satu indikator kinerjanya yaitu meningkatnya Indeks 
Kualitas Air (IKA).  

Sejak terbentuknya unit organisasi ini pada 
tahun 2015 hingga sekarang, berbagai upaya telah 
dilakukan, mulai dari pemantauan kualitas air, hingga 
pembangunan infrastruktur pengendalian pencemaran 
air. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tujuan 
bukan hanya sekadar untuk tercapainya target kinerja 
yang telah ditetapkan, tetapi bagaimana pemerintah hadir 
menyediakan sumberdaya air bersih yang memenuhi 
baku mutu untuk menunjang kelangsungan hidup 
masyarakat Indonesia, baik untuk generasi sekarang dan 
terlebih lagi untuk keberlangsungan hidup generasi yang 
akan datang.  

Jika dirunut lebih jauh, kegiatan yang menjadi 
salah satu Prioritas Nasional (PN) itu mengarah kepada 
pencapaian cita-cita dan tujuan nasional Indonesia yang 
termaktub dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam 
skala global, upaya peningkatan kualitas air tersebut 
sejalan dengan Tujuan (Goal) ke-6 dari Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable 
Development Goals (SDGs), yaitu menjamin 
ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi 
yang berkelanjutan untuk semua.  

Mengutip laman website-nya 
https://www.sdg2030indonesia.org/, dinyatakan bahwa 
“Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan 
suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para 
pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri 
kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi 
lingkungan”.  

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau 
TPB/SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang 
diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Lebih lanjut 
dijabarkan Target TPB/SDGs untuk Goal 6, salah satu 
diantaranya pada poin (6.3) yang berbunyi: “Pada tahun 
2030, memperbaiki kualitas air dengan mengurangi 
polusi, menghapuskan pembuangan limbah dan 
meminimalisir pembuangan bahan kimia dan materi 
berbahaya, mengurangi separuh dari proporsi air 
limbah yang tidak diolah dan secara substansial 
meningkatkan daur ulang dan penggunaan ulang 
yang aman secara global”. 

Untuk tercapainya pemenuhan target goal 6 
TPB/SDGs tahun 2030 tersebut, tentu saja diperlukan 
langkah-langkah strategis. Peningkatan penyediaan 
sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik 
dan Usaha Skala Kecil (USK) khususnya untuk 
masyarakat, menjadi salah satu langkah strategis yang 
dilakukan oleh Ditjen PPKL, yang diharapkan dapat 
mengarah kepada pencapaian target dimaksud.  
 
Pengendalian Pencemaran Air melalui Pembangunan 
IPAL Usaha Skala Kecil 

Selama kurun waktu 2015-2020, sebanyak 524 
unit Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil 
(IPAL USK) telah dibangun oleh Ditjen PPKL di berbagai 
lokasi di Indonesia, yang terdiri dari 478 unit IPAL Kotoran 
Ternak (Tabel 1) dan 46 unit IPAL Tahu (Tabel 2). Total 
beban pencemaran yang berhasil diturunkan dari 
pembangunan kedua jenis IPAL tersebut dikalkulasi 
sebesar 372,44 ton per tahun, dan berkontribusi terhadap 
penurunan beban pencemaran pada 12 DAS prioritas 
(LKj Diten PPKL, 2020).  

Selain sebagai bentuk upaya pengendalian 
pencemaran air, pembangunan IPAL USK juga 
memberikan manfaat tambahan melalui biogas yang 
dihasilkan yaitu sebanyak 833.152,65 m3/tahun, dengan 
jumlah KK terlayani sebanyak 1.212 KK. Pemanfaatan 
biogas yang dihasilkan dari IPAL USK tersebut juga dapat 
menggantikan penggunaan LPG, dengan nilai substitusi 
energi sebesar 383,25 ton/tahun, serta nilai ekonomi 
yang didapatkan sebesar                                   Rp. 
1.916.251.095,- per tahun (LKj Diten PPKL, 2020). 
Rincian lengkap jumlah dan jenis IPAL USK yang 
dibangun oleh Ditjen PPKL beserta potensi manfaatnya 
dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 1. Pembangunan IPAL Kotoran Ternak dan Potensi Manfaatnya 

Tahun Jumlah 
(Unit) 

Penurunan 
Beban 

Pencemar 
BOD 

(Ton/Tahun) 

Potensi Manfaat 
Biogas 

(m3/Tahun) 
Substitusi 

Energi 
(LPG) 

Ton/Tahun 

Ekonomi 
(Rp/Tahun) 

Jumlah 
KK 

2015 87 12,57 68.853,60 31,67 158.363.280 93 
2016 19 3,61 19.797,60 9,11 45.534.480 27 
2017 8 1,34 7.358,40 3,38 16.924.320 10 
2018 218 50,10 274.538,40 126,29 631.438.320 379 
2019 139 51,54 282.422,40 129,21 649.571.520 385 
2020 7 20,04 5.256 2,42 12.088.800 72 
Total 478 139,20 658.226,40 302,78 1.513.920.720 966 

Sumber: LKj Ditjen PPKL (2020) 
 

Tabel 2. Pembangunan IPAL Tahu dan Potensi Manfaatnya 

Tahun Jumlah 
(Unit) 

Penurunan 
Beban 

Pencemar 
BOD 

(Ton/Tahun) 

Potensi Manfaat 
Biogas 

(m3/Tahun) 
Substitusi 

Energi 
(LPG) 

Ton/Tahun 

Ekonomi 
(Rp/Tahun) 

Jumlah 
KK 

2016 1 7,30 5.475 2,52 12.592.500 8 
2017 2 11,68 8.760 4,03 20.148.000 13 
2018 31 154,40 115.796,25 53,27 266.331.375 162 
2019 12 59,86 44.895 20,65 103.258.500 63 
Total 46 233,24 174.926,25 80,47 402.330.375 246 

Sumber: LKj Ditjen PPKL (2020) 
 

Pembangunan IPAL USK yang didanai dari 
APBN tersebut juga dilakukan melalui mekanisme Dana 
Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 
kegiatan khusus, yang merupakan urusan daerah dan 
sesuai dengan prioritas nasional.  

Ditjen PPKL selaku pengampuh kegiatan DAK 
Sub Bidang Lingkungan Hidup (Pengendalian 
Pencemaran Air) berkesempatan melakukan kunjungan 
lapangan dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan DAK 
Pembangunan IPAL USK di Provinsi Sumatera Selatan 
pada tanggal 26-28 Desember 2018, yaitu di Kota 
Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim.  

Masih banyak industri tahu tempe berskala kecil 
dan usaha peternakan sapi yang tidak dilengkapi dengan 
unit pengolah air limbah, menjadi salah satu 
pertimbangan dipilihnya kedua wilayah tersebut 
memperoleh kucuran dana dari DAK Bidang Lingkungan 
ini. Dengan total anggaran mencapai Rp. 800 Juta, 
pembangunan IPAL USK berupa 1 unit IPAL Tahu dan 1 
unit IPAL Biodigester Ternak di Kota Prabumulih menelan 
dana sebesar Rp. 428.160.000,-. Sedangkan untuk 
pembangunan 1 unit IPAL Tahu dan 1 unit IPAL Tempe 
di Kabupaten Muara Enim menghabiskan anggaran yang 
jumlahnya lebih kecil yaitu senilai Rp. 373.440.000,-.  

Menurut keterangan dari Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) setempat, pemilihan lokasi/penunjukan 
pengelola IPAL USK di Kota Prabumulih didasarkan atas 
beberapa pertimbangan, yaitu: (1) ketersediaan lahan 
(luas lahan) yang dimiliki oleh pengelola; (2) besar 
kecilnya kapasitas usaha; serta (3) kesediaan pengelola 
untuk memanfaatkan IPAL USK yang akan dibangun.  

Pak Sajum, Salah satu pemilik industri 
pengolahan tahu yang beralamat di Jalan Sepatu RT 
02/RW 06, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan 
Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Beliau memenuhi 
persyaratan sebagai pengelola IPAL USK yang 
bersumber dari DAK ini, karena ketersediaan lahan yang 

dimilikinya cukup luas, serta kesediaannya 
memanfaatkan fasilitas IPAL USK tersebut untuk 
mengolah air limbah tahu yang dihasilkannya sebelum 
dibuang ke Sungai Tengah Kelekar, Sub DAS Sungai 
Kelekar.  

Berdasarkan penuturan Pak Sajum kepada tim 
evaluator Ditjen PPKL saat kunjungan lapangan 
dilakukan, bahwa kapasitas produksi tahu yang 
dikelolanya sebesar 400 kg per hari. Jika nilai ini dikalikan 
dengan koefisien limbah cair 9,46 liter/kg (Ridhuan, 
2012), maka industri skala kecil ini dapat memproduksi 
limbah cair tahu sebesar 3.784 liter per hari.  

Hal itu menunjukkan angka yang tidak kecil, 
apalagi kalau limbah cair tersebut langsung dibuang ke 
lingkungan tanpa mengalami proses pengolahan terlebih 
dahulu. Kandungan senyawa organik yang terdapat di 
dalamnya apabila terurai baik secara aerob maupun 
anaerob, akan menghasilkan gas rumah kaca seperti gas 
metana (CH4), karbondioksida (CO2) dan gas-gas lain, 
yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar.  

Ridhuan (2012) menjelaskan bahwa kandungan 
gas metana di dalam limbah cair tahu mencapai lebih dari 
50%. Metana merupakan gas dengan emisi gas rumah 
kaca 23 kali lebih ganas dari karbondioksida. Tidak hanya 
itu, kandungan gas metana dalam limbah cair sangat 
berbahaya bagi kesehatan manusia. Gas metana yang 
terhirup oleh tubuh secara berlebihan rentan 
menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut 
(ISPA), dengan kasus yang parah (Aditya, 2017). 

Sebelum ada fasilitas IPAL USK, limbah cair 
yang dihasilkan dari industri pengolahan tahu yang 
berlokasi di Kelurahan Karang Raja, Kota Prabumulih ini 
langsung dibuang ke Sungai Tengah Kelekar yang 
berada tepat di belakang industri tahu tersebut. Tindakan 
tersebut semakin menambah beban pencemaran Sungai 
Tengah Kelekar, karena kondisi sungai juga sudah 
tercemar oleh berbagai aktifitas warga setempat. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syamar (2018) 
bahwa kualitas lingkungan di sepanjang Sungai Kelekar 
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Tabel 1. Pembangunan IPAL Kotoran Ternak dan Potensi Manfaatnya 

Tahun Jumlah 
(Unit) 

Penurunan 
Beban 

Pencemar 
BOD 

(Ton/Tahun) 

Potensi Manfaat 
Biogas 

(m3/Tahun) 
Substitusi 

Energi 
(LPG) 

Ton/Tahun 

Ekonomi 
(Rp/Tahun) 

Jumlah 
KK 

2015 87 12,57 68.853,60 31,67 158.363.280 93 
2016 19 3,61 19.797,60 9,11 45.534.480 27 
2017 8 1,34 7.358,40 3,38 16.924.320 10 
2018 218 50,10 274.538,40 126,29 631.438.320 379 
2019 139 51,54 282.422,40 129,21 649.571.520 385 
2020 7 20,04 5.256 2,42 12.088.800 72 
Total 478 139,20 658.226,40 302,78 1.513.920.720 966 

Sumber: LKj Ditjen PPKL (2020) 
 

Tabel 2. Pembangunan IPAL Tahu dan Potensi Manfaatnya 

Tahun Jumlah 
(Unit) 

Penurunan 
Beban 

Pencemar 
BOD 

(Ton/Tahun) 

Potensi Manfaat 
Biogas 

(m3/Tahun) 
Substitusi 

Energi 
(LPG) 

Ton/Tahun 

Ekonomi 
(Rp/Tahun) 

Jumlah 
KK 

2016 1 7,30 5.475 2,52 12.592.500 8 
2017 2 11,68 8.760 4,03 20.148.000 13 
2018 31 154,40 115.796,25 53,27 266.331.375 162 
2019 12 59,86 44.895 20,65 103.258.500 63 
Total 46 233,24 174.926,25 80,47 402.330.375 246 

Sumber: LKj Ditjen PPKL (2020) 
 

Pembangunan IPAL USK yang didanai dari 
APBN tersebut juga dilakukan melalui mekanisme Dana 
Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 
kegiatan khusus, yang merupakan urusan daerah dan 
sesuai dengan prioritas nasional.  

Ditjen PPKL selaku pengampuh kegiatan DAK 
Sub Bidang Lingkungan Hidup (Pengendalian 
Pencemaran Air) berkesempatan melakukan kunjungan 
lapangan dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan DAK 
Pembangunan IPAL USK di Provinsi Sumatera Selatan 
pada tanggal 26-28 Desember 2018, yaitu di Kota 
Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim.  

Masih banyak industri tahu tempe berskala kecil 
dan usaha peternakan sapi yang tidak dilengkapi dengan 
unit pengolah air limbah, menjadi salah satu 
pertimbangan dipilihnya kedua wilayah tersebut 
memperoleh kucuran dana dari DAK Bidang Lingkungan 
ini. Dengan total anggaran mencapai Rp. 800 Juta, 
pembangunan IPAL USK berupa 1 unit IPAL Tahu dan 1 
unit IPAL Biodigester Ternak di Kota Prabumulih menelan 
dana sebesar Rp. 428.160.000,-. Sedangkan untuk 
pembangunan 1 unit IPAL Tahu dan 1 unit IPAL Tempe 
di Kabupaten Muara Enim menghabiskan anggaran yang 
jumlahnya lebih kecil yaitu senilai Rp. 373.440.000,-.  

Menurut keterangan dari Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) setempat, pemilihan lokasi/penunjukan 
pengelola IPAL USK di Kota Prabumulih didasarkan atas 
beberapa pertimbangan, yaitu: (1) ketersediaan lahan 
(luas lahan) yang dimiliki oleh pengelola; (2) besar 
kecilnya kapasitas usaha; serta (3) kesediaan pengelola 
untuk memanfaatkan IPAL USK yang akan dibangun.  

Pak Sajum, Salah satu pemilik industri 
pengolahan tahu yang beralamat di Jalan Sepatu RT 
02/RW 06, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan 
Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Beliau memenuhi 
persyaratan sebagai pengelola IPAL USK yang 
bersumber dari DAK ini, karena ketersediaan lahan yang 

dimilikinya cukup luas, serta kesediaannya 
memanfaatkan fasilitas IPAL USK tersebut untuk 
mengolah air limbah tahu yang dihasilkannya sebelum 
dibuang ke Sungai Tengah Kelekar, Sub DAS Sungai 
Kelekar.  

Berdasarkan penuturan Pak Sajum kepada tim 
evaluator Ditjen PPKL saat kunjungan lapangan 
dilakukan, bahwa kapasitas produksi tahu yang 
dikelolanya sebesar 400 kg per hari. Jika nilai ini dikalikan 
dengan koefisien limbah cair 9,46 liter/kg (Ridhuan, 
2012), maka industri skala kecil ini dapat memproduksi 
limbah cair tahu sebesar 3.784 liter per hari.  

Hal itu menunjukkan angka yang tidak kecil, 
apalagi kalau limbah cair tersebut langsung dibuang ke 
lingkungan tanpa mengalami proses pengolahan terlebih 
dahulu. Kandungan senyawa organik yang terdapat di 
dalamnya apabila terurai baik secara aerob maupun 
anaerob, akan menghasilkan gas rumah kaca seperti gas 
metana (CH4), karbondioksida (CO2) dan gas-gas lain, 
yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar.  

Ridhuan (2012) menjelaskan bahwa kandungan 
gas metana di dalam limbah cair tahu mencapai lebih dari 
50%. Metana merupakan gas dengan emisi gas rumah 
kaca 23 kali lebih ganas dari karbondioksida. Tidak hanya 
itu, kandungan gas metana dalam limbah cair sangat 
berbahaya bagi kesehatan manusia. Gas metana yang 
terhirup oleh tubuh secara berlebihan rentan 
menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut 
(ISPA), dengan kasus yang parah (Aditya, 2017). 

Sebelum ada fasilitas IPAL USK, limbah cair 
yang dihasilkan dari industri pengolahan tahu yang 
berlokasi di Kelurahan Karang Raja, Kota Prabumulih ini 
langsung dibuang ke Sungai Tengah Kelekar yang 
berada tepat di belakang industri tahu tersebut. Tindakan 
tersebut semakin menambah beban pencemaran Sungai 
Tengah Kelekar, karena kondisi sungai juga sudah 
tercemar oleh berbagai aktifitas warga setempat. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syamar (2018) 
bahwa kualitas lingkungan di sepanjang Sungai Kelekar 

yang membelah kota Prabumulih tergolong buruk. Ia 
hanya menjadi semacam parit untuk pembuangan limbah 
industri maupun limbah rumah tangga.  

Membuang limbah cair langsung ke badan air 
tanpa melewati proses pengolahan seperti yang 
dilakukan oleh Pak Sajum sebelum mendapatkan fasilitas 
pengolahan air limbah tersebut, menjadi potret industri 
tahu dan tempe skala kecil lainnya yang umumnya 
melakukan hal serupa. Rahayu (2009) memaparkan 
bahwa tanpa proses penanganan dengan baik, limbah 
tahu menyebabkan dampak negatif seperti polusi air, 
sumber penyakit, bau tidak sedap, meningkatkan 
pertumbuhan nyamuk, dan menurunkan estetika 
lingkungan sekitar.  

Fakta ini memang memprihatinkan dan 
membutuhkan penanganan serius. Di tengah kondisi 
menjamurnya industri tahu dan tempe skala kecil di tanah 
air karena tahu dan tempe masih menjadi salah satu 
makanan favorit masyarakat Indonesia, di sisi lain ada 
ancaman bagi kesehatan dan lingkungan dari limbah 
yang dihasilkannya.  

Ridhuan (2012) mengemukakan fakta di 
lapangan bahwa banyak pabrik tahu skala rumah tangga 
di Indonesia tidak memiliki proses pengolahan limbah 
cair. Lebih lanjut dikatakan bahwa ketidakinginan pemilik 
pabrik tahu untuk mengolah limbah cairnya disebabkan 
karena kompleks dan tidak efisiennya proses pengolahan 
limbah, ditambah lagi tidak menghasilkan nilai tambah.  

Keengganan sebagian pelaku industri tahu 
untuk mengolah limbah cair yang dihasilkannya karena 
dianggap tidak menghasilkan nilai tambah tersebut, 
seyogyanya dapat diatasi dengan penggunaan IPAL 
Tahu yang dilengkapi dengan teknologi biogas. Melalui 
teknologi ini, gas metana berbahaya yang terkandung di 
dalam limbah cair tahu dapat diolah menjadi bahan bakar 
alternatif, Biogas. 

Tidak saja aman bagi lingkungan, khususnya 
pengendalian akan pencemaran air sungai dan 
mengurangi efek rumah kaca, biogas yang dihasilkan 
juga memiliki nilai tambah ekonomi bagi pelaku industri 
tahu yang memanfaatkannya. Pernyataan ini juga 

didukung oleh Ridhuan (2012) yang mengutarakan 
bahwa dengan mengkonversi limbah cair pabrik tahu 
menjadi biogas, pemilik pabrik tahu tidak hanya 
berkontribusi dalam menjaga lingkungan tetapi juga 
meningkatkan pendapatannya dengan mengurangi 
konsumsi bahan bakar pada proses pembuatan tahu.  

Hal yang sama juga sudah dilakukan pada 
industri tahu rumahan milik Pak Sajum yang kami 
kunjungi. Dari pengamatan lapangan, limbah cair yang 
dihasilkan dari pembuatan tahu sudah melalui proses 
pengolahan dengan IPAL berteknologi biogas, sebelum 
akhirnya dialirkan ke badan air.  

Selain itu, biogas yang terbentuk dari hasil 
pengolahan limbah cair tahu menggunakan IPAL USK 
tersebut juga sudah dimanfaatkan untuk keperluan 
memasak sehari-hari oleh keluarga Pak Sajum (Gambar 
1).  

Selanjutnya, dari hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Ridhuan (2012) menemukan bahwa pengolahan 
limbah cair tahu sebanyak 90 liter dapat menghasilkan 
biogas sebanyak 0,08204 m3. Berdasarkan hasil 
penelitian itu, kita dapat menghitung jumlah biogas yang 
dapat dihasilkan dari pengolahan limbah cair tahu yang 
dikelola oleh Pak Sajum. Data sebelumnya diperoleh 
bahwa industri tahu ini dapat memproduksi limbah cair 
sebesar 3.784 liter per hari. Apabila limbah cair yang 
diproduksi itu diolah semuanya, maka biogas yang akan 
dihasilkan mencapai 3,449 m3/hari.  

Produksi biogas sebanyak itu tentu sangat 
bermanfaat dan dapat menggantikan penggunaan bahan 
bakar LPG maupun minyak tanah yang biasa digunakan 
selama ini. Dapat dikatakan bahwa konversi energi ke 
biogas melalui pemanfaatan IPAL USK berteknologi 
biogas ini bukan hanya sebagai bentuk upaya 
menyelamatkan lingkungan, tetapi juga turut membantu 
perekonomian rumah tangga dengan penghematan biaya 
pembelian bahan bakar.  

Setali tiga uang dengan apa yang kami 
dapatkan saat evaluasi DAK pembangunan IPAL USK di 
industri tahu rumahan milik Pak Sajum. Pengalaman 
serupa juga sudah dipraktekkan dan dirasakan 
manfaatnya oleh Pak Dirman yang mengelola IPAL USK 
Biodigester Ternak di Kelurahan Sungai Medang, 
Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih (Gambar 2). 
Pemanfaatan IPAL USK di lokasi tersebut dapat 
mengendalikan pencemaran Sungai Lumpur (DAS 
Sungai Kelekar) oleh buangan kotoran ternak yang 
dihasilkan dari Rumah Potong Hewan (RPH).  

 

Bangunan IPAL USK 
Biodigester Ternak  

RPH Prabumulih  

Bangunan IPAL USK 
Tahu  

Aliran efluen ke Sungai 
Tengah Kelekar 

Bak Penampung Biogas  Panel Blower Set dan 
Kompor Biogas  

 
Gambar 1. Pemanfaatan IPAL USK Tahu di 

Kelurahan Karang Raja, Kota Prabumulih (Sumber: 
Dokumentasi Pribadi) 
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Kompor Biogas  Aliran overflow ke 
Sungai Lumpur  

Gambar 2. Pemanfaatan IPAL Biodigester Ternak di 
Kel. Sungai Medang, Kota Prabumulih 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
Begitu juga dengan Pak Riswanto dan Bu 

Neliyanah yang masing-masing memperoleh manfaat 
melalui pengelolaan IPAL USK Tahu dan IPAL USK 
Tempe di Kabupaten Muara Enim. Semuanya telah 
melakukan upaya pengolahan limbah sebelum dibuang 
ke lingkungan dan ini menunjukkan sumbangsih yang 
berharga terhadap pengendalian pencemaran air sungai 
di lokasi sekitar tempat usahanya. Selain itu, pengelola 
IPAL USK juga mendapatkan manfaat ekonomi dari 
pemanfaatan biogas untuk kebutuhan bahan bakar 
pengolahan tahu/tempe dan untuk keperluan rumah 
tangga sehari-hari. 
 
KESIMPULAN 

Dari deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pembangunan IPAL USK tidak saja mendukung pilar 

pembangunan lingkungan, tetapi juga turut menopang 
pilar ekonomi. Pembangunan IPAL USK di kedua wilayah 
tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan 
sarana prasarana pengendalian pencemaran air 
khususnya bagi para pelaku usaha skala kecil di tengah 
keterbatasannya untuk memiliki unit pengolahan air 
limbah.  

Dengan demikian, limbah cair yang dihasilkan 
dari kegiatan usaha skala kecil dapat terkelola dengan 
baik dan memenuhi baku mutu, serta terjaganya badan 
air dari bahan pencemar atau polutan berbahaya, yang 
pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas air.  

Selain itu, diharapkan adanya sinergi dengan 
para pihak lainnya seperti Kementerian Koperasi dan 
UKM, Kementerian Perindustrian dan Swasta (melalui 
dana CSR) dalam penyediaan sarana pengolahan air 
limbah (IPAL) bagi para pelaku usaha skala kecil. 
Sehingga peran pengendalian pencemaran air ini juga 
menjadi tanggung jawab bersama para pemangku 
kepentingan. Upaya-upaya yang dilakukan ini akan 
berkontribusi terhadap pencapaian target TPB/SDGs 
Goal 6 pada Tahun 2030.  

Manfaat lainnya yang tidak kalah penting dan 
bernilai ekonomi yaitu terbentuknya biogas yang 
dihasilkan dari pengolahan limbah tersebut. Biogas 
menjadi bahan bakar alternatif, yang dapat menunjang 
kebutuhan energi baru dan terbarukan. Dengan kata lain 
bahwa pengendalian pencemaran air melalui 
pembangunan IPAL USK, memberikan manfaat besar 
bagi kehidupan manusia, dari sisi lingkungan maupun 
ekonomi. 
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TAHUN 2030 
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PENDAHULUAN 
Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam suatu 
penggunaan dan pengelolaan lahan, tidak akan terlepas 
dari jatidiri tanah yang sangat memainkan peranan 
penting (root/tapak) dari setiap pemanfaaan lahan di 
atasnya. Kita ketahui bahwa tubuh tanah memegang 
kunci dalam sistem lingkungan hidup, dimana keragaman 
dari sifat-sifat tanah itu sendiri akan sangat menentukan 
daya dukung tanah bagi kehidupan. Secara terminologi, 
istilah Penggunaan Lahan (Landuse) dapat diartikan 
sebagai setiap bentuk campur tangan manusia terhadap 
sumber daya lahan, baik yang sifatnya permanen atau 
pergiliran (rotasi) yang berujuan untuk memenuhi 
kebutuhannya, baik material maupun spiritual atau 
kedua-duanya (Vink, 1975). Sedangkan Pengembangan 
Lahan (Land Development) merupakan peningkatan 
kemanfaatan, mutu dan penggunaan suatu bidang lahan 
untuk kepentingan penempatan suatu kegiatan 
fungsional sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
kehidupan dan kegiatan usaha secara optimal dari sisi 
ekonomi, sosial dan kegiatan usaha secara optimal dari 
segi ekonomi, sosial, fisik dan aspek legalnya. Hal 
tersebut di atas akan sangat terkait dengan isu 
penguasaan lahan (land tenure) dan nilai dari lahan (land 
value) itu sendiri. 
Indonesia sebagai salah satu negara agraris dan negara 
kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi sumber 
daya alam yang sangat melimpah, dengan berbagai 
keragaman sumber daya alam dan lingkungannya, untuk 
itu sangat wajar bagi Indonesia untuk disebut sebagai 
negara tropis basah dengan mega biodiversity terbesar di 
dunia. Konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals) yang saat ini dilakukan seharusnya 
tidak terlepas dari konsep dasar keberagaman tanah 
yang merupakan akar dasar (root) bagi landasan 
pembangunan itu sendiri, dan dengan prinsip 
keseimbangan dalam pemakaian sumberdaya secara 
efektif dan efisien. Istilah pengelolaan lahan secara 
berkelanjutan (sustainable land management) 
didefinisikan sebagai suatu penggunaan sumber daya 
lahan, termasuk tanah, air, hewan dan tumbuhan, untuk 
memproduksi barang guna memenuhi kebutuhan 
manusia yang terus berubah, sekaligus memastikan 
potensi produktif jangka panjang dari sumber daya dan 
pemeliharaan fungsi lingkungan hidup 
(http://www.fao.org/land-water/land/sustainable-land-
management/en/). 
Dalam Istilah pengelolaan lahan secara berkelanjutan 
(sustainable land management) atau disingkat sebagai 
SLM ini, didasarkan pada 4 (empat) prinsip utama yang 
dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut: (1). Target 
kebijakan dan dukungan kelembagaan, termasuk 
didalamnya adalah pengembangan mekanisme insenif 
dalam mengadopsi SLM ini, serta meningkatkan 
pendapatan di tingkat masyarakat setempat/lokal; (2). 
Pendekatan berbasis penggunaan lahan dan partisipatif 
masyakakat; (3). Pemanfaatan sumber daya alam secara 
terpadu di lahan pertanian dan pada tingkat 
ekosistem/tapak; (4). Keterlibatan dalam kemitraan multi-

level, multi-stakeholder pada semua tingkatan, termasuk 
didalamnya pengguna lahan, para praktisi/pakar serta 
pembuat kebijakan. 
Sejarah perkembangan konferensi internasional atau 
tingkat dunia di bidang isu lingkungan global yang dimulai 
pada tahun 1972, sampai agenda tujuan pembangunan 
berkelanjutan (SDG’s tahun 2015) ditunjukkan pada 
Gambar 1 di bawah ini. 
 

 
Gambar 1. Sejarah perkembangan konferensi 

internasional (tingkat dunia) di bidang isu 
lingkungan global 

 
Berbicara mengenai pengelolaan lahan secara 
berkelanjutan, tidak dapat terlepas dari isu lingkungan 
dalam secara global/internasional, yang ditandai dengan 
diselenggarakannya konferensi United Nations untuk 
pertama kalinya (United Nations Conference on The 
Human Environment) yang diselenggarakan di 
Stockholm, Swedia pada tanggal 5-16 Juni 1972, 
sekaligus menandai dimulainya perkembangan politik 
lingkungan di tingkat internasional. Seiring dengan 
meningkatnya perhatian publik dan pemerintahan 
berbagai negara terhadap isu lingkungan (misalnya, 
diikuti oleh pembentukan Kementerian Lingkungan 
dan/atau Lembaga-lembaga nasional untuk monitoring 
dan pengelolaan lingkungan), memberikan dasar 
framework bagi kerjasama lingkungan internasional. Isu 
terkait dengan pembentukan jaringan pemantauan 
lingkungan secara global dan regional, serta 
pembentukan United Nations Environment Programme 
telah dilaksanakan. Dalam konferensi tersebut disetujui 
Deklarasi yang memuat 26 prinsip dasar pembangunan 
dan lingkungan; Rencana Aksi dengan 109 
Rekomendasi, dan sebuah Resolusi Lingkungan. 
Tindaklanjut dari diselenggarakannya konferensi 
internasional pada tahun 1972 tersebut adalah 
diselenggarakannya World Commission on Environment 
and Development tahun 1982 di Nairobi, Kenya yang 
melahirkan Komisi Brundlandt (Brundlandt Commission) 
seiring dengan semakin meningkatnya perhatian dunia 
akan tingkat kerusakan sumber daya alam dan 
lingkungan, yang berdampak pada ekonomi dan 
pembangunan sosial. Istilah pembangunan berkelanjutan 
(sustainable development) kemudian dikenal dan 
dilahirkan pada konferensi WCED tahun 1982 tersebut, 
yang definisikan sebagai pembangunan yang memenuhi 
kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan 
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya 

UN Conference on The Human Environment (Stockholm Sweden, 5-16 Juni 1972) →
Konferensi Pertama UN untuk isu lingkungan internasional. Terbentuknya UNEP dan
Disetujuinya Deklarasi yang memuat 26 Prinsip Dasar dalam Pembangunan dan LH.

Stockholm 
Cenference

WCED, 1982
(Nairobi, Kenya)

Pembentukan “Brundlant Commission : Our Common Future” karena semakin
meningkatnya perhatian akan kerusakan SDAL yang berdampak pada
ekonomi dan pembangunan sosial→→ istilah “Sustainable Development”.

WCED, 
1986

Pembangunan Berkelanjutan →→ Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat
ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi
kebutuhannya sendiri→→ “Trilogi PB (Ekonomi-Sosial-Ekologi)”.

UNCED, 
1992

KTT Bumi (Rio de Janeiro, 3-14 Juni 1992) →melahirkan : (1). Deklarasi Rio ttg LH 
dan Pembangunan, (2). Agenda 21 (27 Prinsip), (3). Konvensi KEHATI, (4). 
Konvensi Perubahan Iklim, (5). Prinsip2 Pengelolaan Hutan, (6). Komisi PB.

WSSD, 
2002

World Summit on Sustainable Development (Earth Summit, Johanesburg AFSEL, 
26 Ags – 4 Sept 2002) →→menghasilkan : (1). Deklarasi Johanesburg ttg PB, (2). 
Penegasan & Evaluasi Butir2 Kesepakatan dalam KTT Bumi, (3). Komitmen
melaksanakan KTT Bumi secara konsekuen. 

UNCSD, 
2012

UN Conference on Sustainable Development (Rio 2012/Rio+20, 20-22 Juni 2012) →→
Tujuan : (1). Memperbarui komitmen politik atas PB, (2). Mengidentifikasi
kesenjangan antara progress kemajuan dan implementasi, (3). Mengatasi
berbagai tantangan baru yang terus berkembang →→ “EKONOMI HIJAU”

Konferensi
Internasional atau
Tingkat Dunia di 

Bidang Isu
LingkunganGlobal

MDG’s/ 
SDG’s, 2015

Ditetapkan Agenda Tujuan SDG’s sbg Kesepakatan Pembangunan Global di Markas PBB, 
25 Sept 2015 →→ disepakati 8 Internasional DG’s (21 Target) oleh 192 anggota UN+23 NGO, 
kemudian disempurnakan 17 Tujuan dan 169 Target (2016-2030).
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sendiri. Dalam pembangunan berkelanjutan tersebut 
kemudian dikenal dengan 3 pilar pembangunan yang 
terdiri dari ekologi, ekonomi dan sosial, dimana dalam 
implementasinya harus ada integrasi dan keseimbangan 
dari pilar-pilar tersebut. Periode berikutnya kemudian 
lahir Deklarasi Rio, Agenda 21, Convention on Biological 
Diversity (UNCBD), Forest Principles dan Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) pada The 
United Nations Conference on Environment and 
Development (UNCED), Rio Summit, Rio Conference and 
Earth Summit (atau yang lebih dikenal dengan istilah KTT 
Bumi), diselenggarakan di Rio de Janeiro, pada tanggal 
3-14 June 1992. 
Penyelenggaraan The World Summit on Sustainable 
Development, WSSD or Earth Summit 2002 yang 
dilaksanakan di Johannesburg, South Africa pada tanggal 

26 Agustus – 4 September 2002, telah melahirkan 
Deklarasi Johannesburg tentang pembangunan 
berkelanjutan dan rencana implementasinya. Kemudian 
diselenggarakan United Nations Conference on 
Sustainable Development (UNCSD) atau dikenal dengan 
istilah Rio 2012, Rio+20, pada tanggal 20-22 Juni 2012, 
dengan tujuan: (1). Memperbarui komitmen politik atas 
pembangunan berkelanjutan; (2). Mengidentifikasi 
kesenjangan antara progres kemajuan dan implementasi 
dalam mencapai komitmen-komitmen lama yang telah 
disetujui; serta (3). Mengatasi berbagai tantangan baru 
yang terus berkembang. Tema yang diambil dalam 
konferensi tersebut adalah “Ekonomi Hijau dalam konteks 
pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan 
kemiskinan” serta “Kerangka kerja kelembagaan untuk 
pembangunan berkelanjutan”. 

 
Kesepakatan Global Tahun 2015  
Tahun 2015, atau disebut juga dengan Tahun Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goal’s/SDG’s), dimana terdapat 4 Kesepakatan Global tentang Pembangunan 
Berkelanjutan, yaitu: 
1. Sendai Framework, tentang penanganan kebencanaan hingga tahun 2030; 
2. Addis Ababa Action Agenda (AAAA), tentang kesepakatan pembiayaan pembangunan;  
3. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, yaitu tentang 

agenda pembangunan berkelanjutan global dengan 17 tujuan dan 169 sasaran; serta 
4. Paris Agreement, yaitu tentang kesepakatan dalam upaya mengatasi dampak perubahan 

iklim global. 
 
SEJARAH PERATURAN PERUNDANGAN DI 
BIDANG EKOSISTEM GAMBUT 
Dalam sejarah Peraturan Perundangan, pengelolaan 
Ekosistem Gambut sudah mulai tertuang sejak Tahun 
1990 melalui Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung, dimana menyebutkan 
bahwa Gambut dengan ketebalan ≥ 3 meter, dijadikan 
sebagai kawasan lindung atau konservasi. Seiring 
dengan berjalannya waktu, telah banyak produk 

peraturan perundangan baik yang tertuang dalam 
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden maupun berbagai turunannya, yang spesifik 
mengatur tentang tata cara dan mekanisme dalam 
perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut. 
Penjabaran dari sisi teknis salah satu diantaranya adalah 
diterbitkannya beberapa Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan sekaligus, yang memang khusus 
diperuntukkan dalam upaya perlindungan dan 
pengelolaan Ekosistem Gambut di Indonesia (Gambar 2). 

 

 
Gambar 2.  Sejarah Panjang Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 

 
Definisi gambut berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 71/2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 
57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut, adalah material organik yang 
terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang 
terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 
(lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada 
rawa. Sedangkan Ekosistem Gambut merupakan tatanan 

unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh 
menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam 
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produktivitasnya. Dalam pengelolaan Ekosistem Gambut 
harus memperhaikan daerah puncak kubah Gambut yang 
wajib dilindungi, karena sebagai pusat cadangan air 
(water storage) yang sangat besar. 
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sendiri. Dalam pembangunan berkelanjutan tersebut 
kemudian dikenal dengan 3 pilar pembangunan yang 
terdiri dari ekologi, ekonomi dan sosial, dimana dalam 
implementasinya harus ada integrasi dan keseimbangan 
dari pilar-pilar tersebut. Periode berikutnya kemudian 
lahir Deklarasi Rio, Agenda 21, Convention on Biological 
Diversity (UNCBD), Forest Principles dan Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) pada The 
United Nations Conference on Environment and 
Development (UNCED), Rio Summit, Rio Conference and 
Earth Summit (atau yang lebih dikenal dengan istilah KTT 
Bumi), diselenggarakan di Rio de Janeiro, pada tanggal 
3-14 June 1992. 
Penyelenggaraan The World Summit on Sustainable 
Development, WSSD or Earth Summit 2002 yang 
dilaksanakan di Johannesburg, South Africa pada tanggal 

26 Agustus – 4 September 2002, telah melahirkan 
Deklarasi Johannesburg tentang pembangunan 
berkelanjutan dan rencana implementasinya. Kemudian 
diselenggarakan United Nations Conference on 
Sustainable Development (UNCSD) atau dikenal dengan 
istilah Rio 2012, Rio+20, pada tanggal 20-22 Juni 2012, 
dengan tujuan: (1). Memperbarui komitmen politik atas 
pembangunan berkelanjutan; (2). Mengidentifikasi 
kesenjangan antara progres kemajuan dan implementasi 
dalam mencapai komitmen-komitmen lama yang telah 
disetujui; serta (3). Mengatasi berbagai tantangan baru 
yang terus berkembang. Tema yang diambil dalam 
konferensi tersebut adalah “Ekonomi Hijau dalam konteks 
pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan 
kemiskinan” serta “Kerangka kerja kelembagaan untuk 
pembangunan berkelanjutan”. 

 
Kesepakatan Global Tahun 2015  
Tahun 2015, atau disebut juga dengan Tahun Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goal’s/SDG’s), dimana terdapat 4 Kesepakatan Global tentang Pembangunan 
Berkelanjutan, yaitu: 
1. Sendai Framework, tentang penanganan kebencanaan hingga tahun 2030; 
2. Addis Ababa Action Agenda (AAAA), tentang kesepakatan pembiayaan pembangunan;  
3. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, yaitu tentang 

agenda pembangunan berkelanjutan global dengan 17 tujuan dan 169 sasaran; serta 
4. Paris Agreement, yaitu tentang kesepakatan dalam upaya mengatasi dampak perubahan 

iklim global. 
 
SEJARAH PERATURAN PERUNDANGAN DI 
BIDANG EKOSISTEM GAMBUT 
Dalam sejarah Peraturan Perundangan, pengelolaan 
Ekosistem Gambut sudah mulai tertuang sejak Tahun 
1990 melalui Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung, dimana menyebutkan 
bahwa Gambut dengan ketebalan ≥ 3 meter, dijadikan 
sebagai kawasan lindung atau konservasi. Seiring 
dengan berjalannya waktu, telah banyak produk 

peraturan perundangan baik yang tertuang dalam 
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden maupun berbagai turunannya, yang spesifik 
mengatur tentang tata cara dan mekanisme dalam 
perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut. 
Penjabaran dari sisi teknis salah satu diantaranya adalah 
diterbitkannya beberapa Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan sekaligus, yang memang khusus 
diperuntukkan dalam upaya perlindungan dan 
pengelolaan Ekosistem Gambut di Indonesia (Gambar 2). 

 

 
Gambar 2.  Sejarah Panjang Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 
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Definisi dari Puncak Kubah Gambut itu sendiri adalah 
areal pada kubah Gambut yang mempunyai topografi 
paling tinggi dari wilayah sekitarnya yang penentuannya 
berbasis neraca air dengan memperhatikan prinsip 
kesetimbangan air, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 
ayat (5), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/ 
SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan 
dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis KHG. 
Sedangkan Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan 
unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan 
air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan 
cadangan karbon penghasil oksigen, penyeimbang iklim 
yang terbagi menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut 
dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut. Terlepas dari 
masalah regulasi yang membatasi pemanfaatan lahan 
gambut, secara teknis lahan gambut dipandang sebagai 
salah satu sumberdaya lahan yang dapat dimanfaatkan 
secara produktif untuk berbagai kepentingan 
penggunaan lahan. Dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan 
Menteri LHK Nomor P.10/2019 tentang Penentuan, 
Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut 
Berbasis KHG, disebutkan secara tegas bahwa areal di 
luar Puncak Kubah Gambut baik yang berada pada fungsi 
lindung Ekosistem Gambut maupun fungsi budidaya 
Ekosistem Gambut, dapat dimanfaatkan. Namun 
demikian dalam pemanfaatannya dilakukan sampai 
dengan masa izinnya berakhir dengan kewajiban tetap 
menjaga fungsi hidrologis Gambut. 
 
ISU DAN PERMASALAHAN DALAM 
PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT 

Dalam satu dekade terakhir pemanfaatan lahan gambut 
untuk berbagai kepentingan khususnya untuk 
pengembangan budidaya pertanian mengalami 
peningkatan. Kondisi tersebut dipicu oleh semakin 
sulitnya mendapatkan lahan potensial tanah mineral 
untuk pengembangan lahan pertanian, terutama yang 
memerlukan lahan luas seperti halnya perkebunan dan 
HTI. Selain itu, ketersediaan lahan gambut yang masih 
cukup luas cenderung memicu pemanfaatan lahan 
gambut yang semakin besar. Dari 13,43 juta ha lahan 
gambut, 7,61 juta ha telah dimanfaatkan dan 1,98 juta ha 
diantaranya untuk perkebunan dan wanatani 
(agroforestry). Berdasarkan kesesuaian lahan untuk 
budidaya pertanian, 3,77 juta ha masih berupa semak 
belukar yang sesuai untuk padi sawah, hortikultura dan 
perkebunan (Syakir 2016; Ritung et al. 2019).  
Gambut merupakan ekosistem yang kompleks dan 
mudah rusak/terdegradasi (fragile), dimana dengan 
pengelolaan air/drainase yang buruk akan 
mengakibatkan terjadinya pengeringan gambut (drain) 
serta penurunan permukaan lahan dan air tanah gambut 
(land subsidence, water table). Pada akhirnya lahan 
gambut akan mengalami genangan permanen yang 
secara alami sudah tidak dapat lagi didrainase 
(undrainable). Pada kondisi demikian laju dinamika 
perubahan karakteristik lahan gambut ikut melambat 
secara nyata. Kondisi Ekosistem Gambut yang kering 
akan memicu terjadinya potensi kebakaran hutan dan 
lahan (Karhutla) cukup tinggi yang dapat berakibat 
meningkatnya emisi karbon yang dilepaskan dari 
permukaan lahan Gambut. Terjadinya subsidensi di lahan 
Gambut akan mengakibatkan terjadinya depresi lahan, 
yang akan berkontribusi besar terhadap potensi bencana 
banjir apabila tidak segera ditanggulangi (Gambar 3). 

 

 
Gambar 3.  Permasalahan Utama dalam Ekosistem Gambut 

 
Berdasarkan data sebaran luas lahan Gambut dari Balai 
Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) 
Kementerian Pertanian, pada tahun 2011 Indonesia 
memiliki luas total lahan Gambut ± 14.930.329 Ha, 
terdistibusi di Pulau Sumatera seluas ± 6.436.649 Ha, 
Pulau Kalimantan seluas ± 4.777.905 Ha, Pulau Sulawesi 
seluas ± 24.854 Ha, serta Pulau Papua seluas 3.690.921 
Ha. Seiring dengan berjalannya waktu, luasan sebaran 
lahan Gambut di Indonesia cenderung terus menurun, 

pada Tahun 2019 menjadi hanya 13.430.517 Ha, 
terdistibusi di Pulau Sumatera seluas ± 5.850.561 Ha, 
Pulau Kalimantan seluas ± 4.543.363 Ha, Pulau Sulawesi 
seluas ± 24.782 Ha, serta Pulau Papua seluas 3.011.811 
Ha. Secara keseluruhan mengalami penurunan luasan 
seluas ± 1.499.913 Ha, atau 10,05 % penyusutannya dari 
data sebelumnya Tahun 2011 (Markus A. et all. 2021). 
Data luasan sebaran lahan Gambut dan perubahan 
luasannya disajikan pada Tabel 1 di bawah ini. 
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 Tabel 1. Luas Perubahan Sebaran Lahan Gambut di Indonesia, 2011 dan 2019 

Pulau, Provinsi 
Luas Tahun 2011 Luas Tahun 2019 Luas Perubahan 

2011-2019 Ha % Ha % 

Pulau Sumatera 6.436.649 100,00 5.850.561 100,00 -586.088 
1 Aceh 215.704 3,35 150.485 2,57 -65.219 
2 Bengkulu 8.052 0,13 6.265 0,11 -1.787 
3 Jambi 621.089 9,65 496.766 8,49 -124.323 
4 Kep. Bangka-Belitung 42.568 0,66 24.730 0,42 -17.838 
5 Kep. Riau 8.186 0,13 3.622 0,06 -4.564 
6 Lampung 49.331 0,77 21.746 0,37 -27.585 
7 Riau 3.867.413 60,08 3.573.955 61,09 -293.458 
8 Sumatera Barat 100.687 1,56 125.340 2,14 24.653 
9 Sumatera Selatan 1.262.385 19,61 1.123.117 19,20 -139.268 
10 Sumatera Utara 261.234 4,06 324.535 5,55 63.301 
Pulau Kalimantan 4.777.905 100,00 4.543.363 100,00 -234.542 
1 Kalimantan Barat 1.680.135 35,16 1.547.876 34,07 -132.259 
2 Kalimantan Selatan 106.271 2,22 46.294 1,02 -59.977 
3 Kalimantan Tengah 2.659.234 55,66 2.550.440 56,14 -108.794 
4 Kalimantan Timur 161621 3,38 181.809 4,00 20.188 
5 Kalimantan Utara 170745 3,57 216.944 4,77 46.199 

Pulau Sulawesi 24.854 100,00 24.782 100,00 -72 
1 Sulawesi Barat 16.605 66,81 16.563 66,83 -42 
2 Sulawesi Tengah 8.249 33,19 8.219 33,17 -30 

Pulau Papua 3.690.921 100,00 3.011.811 100,00 -679.110 
1 Papua Barat 1.046.483 28,35 792.304 26,31 -254.179 
2 Papua  2.644.438 71,65 2.219.507 73,69 -424.931 

INDONESIA 14.930.329 13.430.517 -1.499.913 
Sumber: Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) Kementan, Tahun 2011 dan 2019 

 
Tabel 2. Jumlah KHG dan Luas Fungsi Ekosistem Gambut Per Provinsi di Indonesia 

 
Sumber: SK Menlhk No.129/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional dan SK Menlhk 

No.130/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional 
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207 733.534 1.223.519 2.743.142 4.700.196 675.345 779.511 3.005.062 4.459.918 9.160.114

190 252.970 186.482 3.644.866 4.084.318 409.572 372.769 3.524.271 4.306.612 8.390.930

3 8.605 0 16.249 24.854 17.088 0 18.219 35.307 60.161

465 66.570 16.677 3.177.092 3.260.339 185.594 59.706 3.019.826 3.265.125 6.525.465

865 1.061.679 1.426.678 9.581.349 12.069.707 1.287.599 1.211.986 9.567.377 12.066.962 24.136.669
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FL+FB
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 Tabel 1. Luas Perubahan Sebaran Lahan Gambut di Indonesia, 2011 dan 2019 
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Disamping data luasan sebaran lahan Gambut dari 
BBSDLP Kementerian Pertanian sebagaimana 
disebutkan pada Tabel 1 di atas, terdapat data areal 
Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Fungsi 
Ekosistem Gambut (FEG) berdasarkan SK Menteri LHK 
Nomor 129 Tahun 2017 tentang Penetapan Peta KHG 
Nasional dan SK Menteri LHK Nomor 130 Tahun 2017 
tentang Penetapan Peta FEG Nasional. Mengacu pada 
kedua SK Menteri LHK tersebut, jumlah KHG dan luasan 
FEG dari total Ekosistem Gambut yang ada di Indonesia 
adalah sebanyak 865 KHG dengan luas total ± 
24.136.669 Ha, terbagi menjadi luasan Fungsi Lindung 
Ekosistam Gambut seluas ± 12.069.707 Ha dan Fungsi 
Budidaya Ekosistem Gambut seluas ± 12.066.962 Ha. 
Data jumlah KHG dan luasan Fungsi Ekosistem Gambut 
per provinsi dan areal konsesi/perizinan, disajikan pada 
Tabel 2 di atas. 
Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat kita simpulkan bahwa 
upaya pembangunan melalui pemanfaatan lahan Gambut 
baik di sektor industri kehutanan maupun sektor 
perkebunan kelapa sawit, telah berkembang sedemikian 
pesatnya. Tercatat seluas ± 2.349.279 Ha (9,73 %) 
merupakan areal HGU/Perkebuan Kelapa Sawit, ± 
2.638.664 Ha (10,93 %) merupakan areal IUPHHK-

HTI/HA/RE dan ± 19.148.726 Ha (79,33 %) merupakan 
areal non konsesi/perizinan. Akan tetapi dalam 
pemanfaatannya tetap harus menjaga dan 
memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola air dalam 
pengelolaan Ekosistem Gambut.  
Berdasarkan histori data areal terbakar di Indonesia yang 
bersumber dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 
dan Tata Lingkungan, KLHK, dapat diketahui bahwa 
selama periode tahun 2015-2020, kejadian kebakaran 
hutan dan lahan terbesar terjadi pada tahun 2015 dengan 
dominasi areal terbakar di Pulau Sumatera seluas ± 
1.001.687 Ha yang kemudian disusul Pulau Kalimantan 
seluas ± 938.554 Ha dan Pulau Papua seluas ± 329.790 
Ha. Periode tahun 2016-2018, kejadian kebakaran 
cenderung mengalami penurunan dengan upaya 
pengendalian karhutla yang terintegrasi dan masif 
sampai level tapak. Kemudian periode tahun 2019 
sempat terjadi kenaikan kasus kebakaran hutan dan 
lahan, yang antara lain disebabkan karena adanya el-
nino atau musim kemarau yang berkepanjangan, dan 
terkendali kembali pada tahun 2020. Data luas areal 
terbakar disajikan pada Tabel 3 dan Gambar 4 di bawah 
ini. 

 
Tabel 3.   Luas areal terbakar periode tahun 2015-2020 berdasarkan areal regional dan batas konsesi/perizinan 

PULAU  
(Areal Konsesi/ Perizinan) 

Luas Areal Terbakar (Hektar) 
Luas Total  

(Ha) Tahun  2015 Tahun  
2016 

Tahun  
2017 

Tahun  
2018 Tahun  2019 Tahun  

2020 
SUMATERA 1.001.687 148.190 23.024 51.658 321.369 19.178 1.565.105 

HGU/Perkebunan 97.214 15.012 2.464 7.728 51.128 1.976 175.522 
IUPHHK-HTI/HA/RE 398.594 49.851 2.985 2.513 65.407 1.718 521.069 
NON KONSESI 505.879 83.326 17.575 41.417 204.834 15.484 868.514 

KALIMANTAN 938.554 62.104 14.039 152.237 446.308 2.858 1.616.100 
HGU/Perkebunan 85.016 5.686 1.239 19.384 36.909 57 148.291 
IUPHHK-HTI/HA/RE 57.602 6.924 1.589 8.977 53.187 713 128.992 
NON KONSESI 795.936 49.493 11.211 123.876 356.213 2.088 1.338.817 

BALI 286 0 371 991 150 0 1.798 
NON KONSESI 286 0 371 991 150 0 1.798 

JAWA 12.931 0 11.793 9.391 32.673 0 66.789 
HGU/Perkebunan 61 0 0 65 96 0 222 
NON KONSESI 12.870 0 11.793 9.326 32.577 0 66.567 

NUSA TENGGARA 80.604 7.905 70.256 47.474 122.152 368 328.759 
HGU/Perkebunan 592 0 325 574 474 0 1.965 
IUPHHK-HTI/HA/RE 2.037 75 3.301 553 4.331 0 10.299 
NON KONSESI 77.975 7.829 66.630 46.347 117.346 368 316.495 

SULAWESI 85.754 18.942 5.128 10.342 41.819 691 162.676 
HGU/Perkebunan 2.113 7.302 274 391 1.169 39 11.288 
IUPHHK-HTI/HA/RE 2.643 42 23 294 840 15 3.857 
NON KONSESI 80.998 11.599 4.832 9.657 39.810 636 147.532 

MALUKU 54.873 7.842 3.364 12.257 24.057 523 102.917 
HGU/Perkebunan 400 0 0 4 37 0 441 
IUPHHK-HTI/HA/RE 1.908 40 30 297 694 77 3.045 
NON KONSESI 52.565 7.803 3.334 11.956 23.326 446 99.431 

PAPUA 329.790 187.676 22.484 34.331 56.345 3.373 633.999 
HGU/Perkebunan 8.046 11.632 313 629 1.585 262 22.467 
IUPHHK-HTI/HA/RE 19.230 4.285 461 3.378 2.477 269 30.101 
NON KONSESI 302.514 171.760 21.709 30.323 52.282 2.842 581.431 

INDONESIA 2.504.479 432.659 150.460 318.682 1.044.873 26.991 4.478.144 
Sumber: Ditjen. Planologi dan Tata Lingkungan, KLHK, 2020 
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Gambar 4.   Grafik luasan areal terbakar per provinsi dan areal konsesi, periode tahun 2015-2020 di Indonesia 
 
Akhir-akhir ini alih fungsi lahan gambut di Indonesia 
terjadi sangat pesat, baik untuk tujuan budidaya pertanian 
atau perkebunan maupun pemanfaatan lain, seperti 
halnya untuk pemukiman, perkotaan, dan pertambangan. 
Hal ini tidak terlepas dari status lahan gambut yang 
merupakan bagian dari ekosistem rawa yang mempunyai 
multifungsi, yakni selain dari fungsi lingkungan, pengatur 
hidrologi, sosial, budaya, dan keragaman hayati, tetapi 
lahan gambut juga mempunyai fungsi ekonomi. Dampak 
dari fungsi ekonomi lahan gambut, mengakibatkan 
eksploitasi lahan gambut begitu pesat. Data dari BBSDLP 
(Wahyunto et al. 2019) memperlihatkan dari 14,9 juta 
hektar luas lahan gambut Indonesia, yang masih tersisa 
sebagai hutan hanya seluas 8,3 juta hektar atau sekitar 
55,5%, sedangkan yang telah berubah menjadi semak 
belukar, kebun kelapa sawit, dan areal pertanian masing-
masing adalah 3,8 juta hektar (25,5%), 1,54 juta hektar 
(10,3%), dan 0,7 juta hektar (4,7%). Bahkan data terakhir 
luas lahan gambut yang tersisa di Indonesia adalah 13,43 
juta ha. Setengah dari wilayah itu telah dikelola untuk 
berbagai keperluan (Ritung 2019). Seluas 7,8 juta ha 
lahan gambut sudah terbuka yang dikelola oleh 
masyarakat maupun perusahaan (Nugraha 2020). 
Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, di 
negara lain pun terjadi alih fungsi terutama untuk tujuan 
pertanian. Menurut Alex and Joosten (2008), telah terjadi 
konversi dengan pembuatan drainase terhadap lahan 
gambut dunia seluas 65 juta hektar. 
 
PERBAIKAN TATA KELOLA AIR EKOSISTEM 
GAMBUT 
Berkaitan dengan aspek hidrologis, gambut memiliki daya 
hantar hidraulik atau penyaluran air secara horizontal 
(mendatar) yang cepat, sehingga memacu percepatan 

pencucian unsur-unsur hara ke saluran drainase. 
Sebaliknya, gambut memiliki daya hidraulik vertical (ke 
atas) yang sangat lambat. Akibatnya lapisan atas gambut 
sering mengalami kekeringan, meskipun lapisan 
bawahnya basah. Hal ini juga menyulitkan pasokan air ke 
lapisan perakaran. Selain itu, gambut juga mempunyai 
sifat kering tak balik, artinya gambut yang sudah 
mengalami kekeringan yang ekstrim, akan sulit menyerap 
air kembali. Pada saat tanah gambut yang didominasi 
oleh sisa tanaman (daun, dahan, ranting, batang) 
mengalami kondisi aerob menyebabkan aktivitas bakteri 
pembusuk akan meningkat. Setelah bakteri pembusuk 
mulai mendekomposisi gambut yang terdiri dari dahan, 
ranting dan pohon, maka karbon yang tersimpan di dalam 
bagian bahan tersebut akan teremisi ke udara dalam 
bentuk CO2 dan memenuhi lapisan ozon sehingga akan 
menciptakan efek rumah kaca (green house effect). Hal 
ini dapat memacu terjadinya pemanasan global yang 
berdampak terhadap naiknya suhu bumi dan berubahnya 
iklim global. 
Memperhatikan hal tersebut diatas, dan mengingat telah 
banyaknya terjadi keterlanjuran dalam pembuatan desain 
tata kelola air di lahan gambut yang cenderung tidak 
mengikuti pola garis kontur di lahan, maka sangat penting 
upaya perbaikan tata kelola air untuk dilakukan. Hal ini 
disamping untuk mempertahankan kondisi ekosistem 
gambut agar tetap terjaga, dalam hal ini adalah tinggi 
muka air tanah tetap terjaga dan rosotan karbon dapat 
lebih besar dibandingkan dengan yang dilepaskan 
(sequestering) ke atmosfer. Salah satu upaya yang 
dilakukan adalah dengan melakukan pembangunan 
canal blocking dengan limpasan (overflow) pada setiap 
perpotongan antara kanal dengan ketinggian garis 
kontur, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 5 dan 
Gambar 6 di bawah ini. 

Grafik Luasan Areal Terbakar Per Provinsi dan Areal Konsesi/Perizinan, Tahun 2015-2020 di Indonesia

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
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lahan gambut sudah terbuka yang dikelola oleh 
masyarakat maupun perusahaan (Nugraha 2020). 
Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, di 
negara lain pun terjadi alih fungsi terutama untuk tujuan 
pertanian. Menurut Alex and Joosten (2008), telah terjadi 
konversi dengan pembuatan drainase terhadap lahan 
gambut dunia seluas 65 juta hektar. 
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Berkaitan dengan aspek hidrologis, gambut memiliki daya 
hantar hidraulik atau penyaluran air secara horizontal 
(mendatar) yang cepat, sehingga memacu percepatan 

pencucian unsur-unsur hara ke saluran drainase. 
Sebaliknya, gambut memiliki daya hidraulik vertical (ke 
atas) yang sangat lambat. Akibatnya lapisan atas gambut 
sering mengalami kekeringan, meskipun lapisan 
bawahnya basah. Hal ini juga menyulitkan pasokan air ke 
lapisan perakaran. Selain itu, gambut juga mempunyai 
sifat kering tak balik, artinya gambut yang sudah 
mengalami kekeringan yang ekstrim, akan sulit menyerap 
air kembali. Pada saat tanah gambut yang didominasi 
oleh sisa tanaman (daun, dahan, ranting, batang) 
mengalami kondisi aerob menyebabkan aktivitas bakteri 
pembusuk akan meningkat. Setelah bakteri pembusuk 
mulai mendekomposisi gambut yang terdiri dari dahan, 
ranting dan pohon, maka karbon yang tersimpan di dalam 
bagian bahan tersebut akan teremisi ke udara dalam 
bentuk CO2 dan memenuhi lapisan ozon sehingga akan 
menciptakan efek rumah kaca (green house effect). Hal 
ini dapat memacu terjadinya pemanasan global yang 
berdampak terhadap naiknya suhu bumi dan berubahnya 
iklim global. 
Memperhatikan hal tersebut diatas, dan mengingat telah 
banyaknya terjadi keterlanjuran dalam pembuatan desain 
tata kelola air di lahan gambut yang cenderung tidak 
mengikuti pola garis kontur di lahan, maka sangat penting 
upaya perbaikan tata kelola air untuk dilakukan. Hal ini 
disamping untuk mempertahankan kondisi ekosistem 
gambut agar tetap terjaga, dalam hal ini adalah tinggi 
muka air tanah tetap terjaga dan rosotan karbon dapat 
lebih besar dibandingkan dengan yang dilepaskan 
(sequestering) ke atmosfer. Salah satu upaya yang 
dilakukan adalah dengan melakukan pembangunan 
canal blocking dengan limpasan (overflow) pada setiap 
perpotongan antara kanal dengan ketinggian garis 
kontur, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 5 dan 
Gambar 6 di bawah ini. 
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Gambar 5.  Modifikasi tata kelola air ekosistem gambut, kanal dan blok/kompartemen lahan dibangun dengan 

mengikuti garis kontur 
 

 
Gambar 6.  Modifikasi tata kelola air ekosistem gambutberdasarkan pola garis kontur (zonasi pengelolaan air) 
Sebagai perbandingan dalam pembangunan kanal/saluran drainase yang dilakukan pada areal konsesi IUPHHK-HTI 
dengan HGU/Perkebunan Kelapa Sawit, adalah bahwa tingkat kerapatan (density) dari kanal yang dibangun pada areal 
perkebunan kelapa sawit sebesar 3,5 kali dibandingkan tingkat kerapatan pada IUPHHK-HTI. Salah satu contoh 
pembangunan kanal di Provinsi Riau, tingkat kerapatannya adalah 14,6 km/km2 untuk HTI/tanaman akasia dan sebesar 
46,2 km/km2 untuk HGU/perkebunan kelapa sawit. Ilustrasi disajikan pada Gambar 7. 
 

  
Kanal HTI (akasia) = 14.6 km/km2 Kanal Kebun Sawit = 46.2 km/km2 

Gambar 7. Perbandingan tingkat kerapatan kanal pada IUPHHK-HTI dengan Perkebunan Kelapa Sawit 
 
EMISI LAHAN GAMBUT DAN TARGET NDC 
TAHUN 2030 
Proses yang terkait dengan dekomposisi gambut adalah 
terjadinya emisi senyawa yang terkenal sebagai gas 
rumah kaca (GRK). Emisi GRK utama yang keluar dari 
lahan gambut adalah karbon dioksida (CO2), metana 
(CH4), dan dinitro oksida (N2O). Kadar emisi CO2 jauh 
lebih tinggi dibandingkan dengan emisi CH4 dan N2O. 
Sebagai contoh hutan gambut yang tidak didrainase 
besarnya emisi CO2 adalah 38,9 ton/ha/tahun dan CH4 

adalah 0,014 ton/ha/tahun. Sedangkan hutan gambut 
yang terpengaruh drainase emisi CO2 adalah 40,0 
ton/ha/tahun dan CH4 adalah 0,013 ton/ha/tahun (Agus 
dan Subiksa 2008). Oleh karena itu data emisi CO2 sudah 
cukup kuat untuk merepresentasikan emisi dari lahan 
gambut. Emisi dan penambatan karbon pada lahan 
gambut berlangsung secara simultan, namun besaran 
masing-masing tergantung dari kondisi alam dan campur 
tangan manusia. Dalam keadaan hutan alam yang 
umumnya jenuh air atau dalam suasana anaerob, 
penambatan (sequestering) karbon berlangsung lebih 
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cepat dibandingkan dekomposisi, sehingga terjadi 
pertambahan volume gambut. Sedangkan pada waktu 
kering kemungkinan besar gambut tumbuh negatif atau 
menipis. Hal ini disebabkan oleh lapisan permukaan yang 
tidak jenuh (aerob) dalam waktu cukup lama, sehingga 
emisi karbon lebih cepat dari penambatannya. Emisi GRK 
Indonesia yang berasal dari kawasan hutan, sebanyak 
60% berasal dari kehutanan dan lahan gambut (BBSDLP 
2010).  
Besarnya emisi kawasan hutan sangat dipengaruhi oleh 
proses deforestasi dan degradasi hutan. Hutan maupun 
hutan gambut yang baik akan berfungsi secara optimal 
dalam menyerap karbon dan mencegah karbon terlepas 
ke atmosfir. Deforestasi adalah perubahan lahan 
berhutan menjadi tidak berhutan karena kegiatan 
manusia. Difinisi lain adalah pengalihan hutan menjadi 
lahan dengan tujuan lain atau pengurangan tajuk pohon 
di bawah ambang batas minimum 10% dalam jangka 
panjang dengan tinggi pohon minimum 5 meter dan areal 
minimum 0,5 ha. Sedang degradasi hutan adalah 
kerusakan ekosistem hutan akibat hilangnya sebagian 
tutupan hutan, kerapatan hutan, serta penurunan kualitas 
keragaman hayati (biodiversity). Jadi deforestasi dan 
degradasi hutan mengurangi kemampuan hutan 
menyerap karbon di atmosfir, sehingga meningkatkan 
efek GRK. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah 
Indonesia telah mencanangkan suatu program kebijakan 
nasional REDD (Reducing Emission from Deforentation 
and Forest Degradation), yaitu program kebijakan 
pengurangan emisi dengan pembenahan manajemen 
deforestasi dan degradasi lahan khususnya hutan 
dengan penurunan kerusakan hutan dan tutupan hutan 
(BAPPENAS 2010). Kebijakan ini muncul untuk 
menyikapi akibat adanya isu pemanasan global dan 
perubahan iklim dunia. 
Indonesia telah menyampaikan Intended Nationally 
Determined Contribution (INDC) kepada Sekretariat 
Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim 
(UNFCCC) sebelum COP-21. Berdasarkan Keputusan 
1/CP. 21, Pihak yang telah menyerahkan INDC-nya 
sebelum bergabung dengan Perjanjian Paris akan 
dianggap telah menyampaikan NDC pertamanya kecuali 

Pihak tersebut memutuskan lain. Indonesia memutuskan 
untuk memperkuat INDC-nya dengan meningkatkan 
kejelasan, transparansi, dan pemahaman baik untuk 
kepentingan nasional maupun internasional, dan 
menyerahkan dokumen NDC kepada Sekretariat 
UNFCCC sebelum COP-22. 
NDC mencerminkan kemajuan di luar janji sebelumnya 
pada INDC dalam hal: (a) skenario Business as Usual 
(BAU) nasional yang digunakan – BAU NDC sedikit lebih 
rendah dari BAU INDC (dari 2,881 GtCO2e di INDC 
menjadi 2,869 GtCO2e pada NDC), dan (b) kejelasan 
BAU sektoral dan alokasi target penurunan emisi, serta 
asumsi yang digunakan untuk proyeksi dan alokasi target 
BAU. NDC telah menetapkan target mitigasi yang 
ambisius untuk sektor hutan dan penggunaan lahan dan 
energi yang mencapai sekitar 97% dari total komitmen 
nasional. 
 
UPAYA PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM 
GAMBUT 
Upaya pemulihan fungsi Ekosistem Gambut diatur dalam 
Pasal 30 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 
2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 
Gambut, yang menyebutkan bahwa pemulihan 
Ekosistem Gambut dilakukan melalui rehabilitasi, suksesi 
alami, restorasi dan cara lain sesuai dengan IPTEK. 
Disamping itu, diperkuat dengan Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/ 2017 
tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem 
Gambut. Upaya perbaikan melalui rehabilitasi dan 
suksesi alami dilakukan melalui penanaman kembali 
dengan varietas asli (endemic), sedangkan upaya 
restorasi dilakukan melalui pembangunan infrastruktur 
pembasahan yang terdiri dari bangunan air (sekat kanal 
dengan/atau tanpa limpasan), penampungan air/embung, 
penimbunan kanal (canal backfilling) dan pemompaan 
air. Upaya perbaikan melalui cara lain yang sesuai 
dengan IPTEK salah satunya adalah dengan melakukan 
teknik rekayasa hujan atau modifikasi cuaca, yang 
digunakan sebagai upaya pemadaman kebakaran hutan 
dan lahan.  

 
Gambar 8.  Skema dalam upaya pemulihan fungsi Ekosistem Gambut 

 
Harapannya ketika sudah dilakukan upaya perbaikan 
fungsi Ekosistem Gambut tersebut adalah dicapainya 
kondisi dimana tinggi muka air tanah (water level) 0,4 
meter menjadi terkontrol, gambut menjadi terbasahi dan 
terjaga tingkat kelembaban gambutnya, serta potensi 
kejadian kebakaran hutan dan lahan menjadi dapat 

ditekan atau dikendalikan. Hal tersebut menjadi indikator 
dalam keberhasilan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut, 
dimana akan dapat dicapai kondisi Ekosistem Gambut 
yang tetap lestari sesuai dengan peruntukannya, serta 
meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi 
masyarakat yang tinggal di sekitar Ekosistem Gambut 
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cepat dibandingkan dekomposisi, sehingga terjadi 
pertambahan volume gambut. Sedangkan pada waktu 
kering kemungkinan besar gambut tumbuh negatif atau 
menipis. Hal ini disebabkan oleh lapisan permukaan yang 
tidak jenuh (aerob) dalam waktu cukup lama, sehingga 
emisi karbon lebih cepat dari penambatannya. Emisi GRK 
Indonesia yang berasal dari kawasan hutan, sebanyak 
60% berasal dari kehutanan dan lahan gambut (BBSDLP 
2010).  
Besarnya emisi kawasan hutan sangat dipengaruhi oleh 
proses deforestasi dan degradasi hutan. Hutan maupun 
hutan gambut yang baik akan berfungsi secara optimal 
dalam menyerap karbon dan mencegah karbon terlepas 
ke atmosfir. Deforestasi adalah perubahan lahan 
berhutan menjadi tidak berhutan karena kegiatan 
manusia. Difinisi lain adalah pengalihan hutan menjadi 
lahan dengan tujuan lain atau pengurangan tajuk pohon 
di bawah ambang batas minimum 10% dalam jangka 
panjang dengan tinggi pohon minimum 5 meter dan areal 
minimum 0,5 ha. Sedang degradasi hutan adalah 
kerusakan ekosistem hutan akibat hilangnya sebagian 
tutupan hutan, kerapatan hutan, serta penurunan kualitas 
keragaman hayati (biodiversity). Jadi deforestasi dan 
degradasi hutan mengurangi kemampuan hutan 
menyerap karbon di atmosfir, sehingga meningkatkan 
efek GRK. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah 
Indonesia telah mencanangkan suatu program kebijakan 
nasional REDD (Reducing Emission from Deforentation 
and Forest Degradation), yaitu program kebijakan 
pengurangan emisi dengan pembenahan manajemen 
deforestasi dan degradasi lahan khususnya hutan 
dengan penurunan kerusakan hutan dan tutupan hutan 
(BAPPENAS 2010). Kebijakan ini muncul untuk 
menyikapi akibat adanya isu pemanasan global dan 
perubahan iklim dunia. 
Indonesia telah menyampaikan Intended Nationally 
Determined Contribution (INDC) kepada Sekretariat 
Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim 
(UNFCCC) sebelum COP-21. Berdasarkan Keputusan 
1/CP. 21, Pihak yang telah menyerahkan INDC-nya 
sebelum bergabung dengan Perjanjian Paris akan 
dianggap telah menyampaikan NDC pertamanya kecuali 

Pihak tersebut memutuskan lain. Indonesia memutuskan 
untuk memperkuat INDC-nya dengan meningkatkan 
kejelasan, transparansi, dan pemahaman baik untuk 
kepentingan nasional maupun internasional, dan 
menyerahkan dokumen NDC kepada Sekretariat 
UNFCCC sebelum COP-22. 
NDC mencerminkan kemajuan di luar janji sebelumnya 
pada INDC dalam hal: (a) skenario Business as Usual 
(BAU) nasional yang digunakan – BAU NDC sedikit lebih 
rendah dari BAU INDC (dari 2,881 GtCO2e di INDC 
menjadi 2,869 GtCO2e pada NDC), dan (b) kejelasan 
BAU sektoral dan alokasi target penurunan emisi, serta 
asumsi yang digunakan untuk proyeksi dan alokasi target 
BAU. NDC telah menetapkan target mitigasi yang 
ambisius untuk sektor hutan dan penggunaan lahan dan 
energi yang mencapai sekitar 97% dari total komitmen 
nasional. 
 
UPAYA PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM 
GAMBUT 
Upaya pemulihan fungsi Ekosistem Gambut diatur dalam 
Pasal 30 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 
2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 
Gambut, yang menyebutkan bahwa pemulihan 
Ekosistem Gambut dilakukan melalui rehabilitasi, suksesi 
alami, restorasi dan cara lain sesuai dengan IPTEK. 
Disamping itu, diperkuat dengan Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/ 2017 
tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem 
Gambut. Upaya perbaikan melalui rehabilitasi dan 
suksesi alami dilakukan melalui penanaman kembali 
dengan varietas asli (endemic), sedangkan upaya 
restorasi dilakukan melalui pembangunan infrastruktur 
pembasahan yang terdiri dari bangunan air (sekat kanal 
dengan/atau tanpa limpasan), penampungan air/embung, 
penimbunan kanal (canal backfilling) dan pemompaan 
air. Upaya perbaikan melalui cara lain yang sesuai 
dengan IPTEK salah satunya adalah dengan melakukan 
teknik rekayasa hujan atau modifikasi cuaca, yang 
digunakan sebagai upaya pemadaman kebakaran hutan 
dan lahan.  

 
Gambar 8.  Skema dalam upaya pemulihan fungsi Ekosistem Gambut 
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tersebut. Gambaran upaya pemulihan fungsi Ekosistem 
Gambut sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 8 di 
atas. 
Capaian upaya pemulihan fungsi Ekosistem Gambut 
yang telah dilakukan, dalam hal ini oleh Direkorat 
Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Jenderal 
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah 
seluas ± 3.643.799,26 Ha yang terdiri dari ± 2.354.766,13 
Ha di areal konsesi sektor industri kehutanan (IUPHHK-
HTI) dan ± 1.289.137,96 Ha di areal konsesi sektor 
perkebunan (HGU/Kelapa Sawit). Upaya yang dilakukan 
terkait dengan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut di 

areal konsesi/perizinan tersebut adalah melalui 
pembangunan infrastruktur hidrologi (titik penaatan 
TMAT) sebanyak 10.857 unit yang terdiri dari 5.688 unit 
di areal IUPHHK-HTI dan 5.189 unit di areal HGU/kebun 
sawit; pembangunan infrastruktur hidrologi (sekat kanal 
dengan atau tanpa limpasan) sebanyak 30.961 unit yang 
terdiri dari 8.641 unit di areal IUPHHK-HTI dan 22.320 
unit di areal HGU/kebun sawit; rehabilitasi vegetasi 
(replanting) seluas ± 4.438,70 Ha dan rehabilitasi 
vegetasi (natural succession) seluas ± 306.112 Ha. 
Capaian upaya pemulihan fungsi Ekosistem Gambut 
sebagaimana dijelaskan diatas, disajikan dalam Tabel 4. 

 
Tabel 4.   Rekap data upaya pemulihan fungsi Ekosistem Gambut, periode 2015-2020 oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan  
Upaya Pemulihan 
Fungsi Ekosistem 

Gambut 

Industri Kehutanan 
(IUPHHK-HTI/HA/RE) 

Industri Perkebunan 
(HGU/Sawit) Total 

Jumlah Perusahaan 70 224 294 
Luas Areal Pemulihan 2.354.766,13 Ha   

(dalam 115 KHG) 
1.289.137,96 Ha 
(dalam 74 KHG) 3.643.799,26 Ha 

Jumlah Titik Penaatan 
TMAT 5.688 Unit 5.189 Unit 10.857 Unit 

Jumlah Stasiun CH 265 Unit 551Unit 816 Unit 
Jumlah Konstruksi 
Infrastruktur Hidrologi 8.641 Unit 22.320 Unit 30.961 Unit 

Rehabilitasi Vegetasi 
(Replanting) 4.438,70 Ha - 4.438,70 Ha 

Rehabilitasi Vegetasi 
(Natural Succession) 306.112 Ha - 306.112 Ha 

Sumber: Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut KLHK, 2020 
 
Berdasarkan capaian upaya pemulihan fungsi Ekosistem 
Gambut sebagaimana tersebut diatas, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menghitung 
upaya reduksi emisi CO2 total tahun 2020, yaitu sebesar 
366.218.306,91 ton CO2-ekivalen, yang terdiri dari 
3.643.799,26 ton CO2-ekivalen dari areal 
konsesi/perizinan, dan 1.463.507,50 ton CO2-ekivalen di 
lahan masyarakat seluas ± 45.950 Ha. Indonesia telah 
menyatakan komitmennya pada Conference of Parties 
(COP) 15 tahun 2009 untuk menurunkan emisi Gas 
Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% (dengan usaha sendiri) 
dan sebesar 41% (jika mendapat bantuan internasional) 
pada tahun 2020. Komitmen Indonesia tersebut diperkuat 
melalui dokumen Nationally Determined Contribution 
(NDC) Republik Indonesia yang pertama pada bulan 
November 2016 dengan ditetapkannya 
target unconditional sebesar 29% dan target conditional 
sampai 41% dibandingkan skenario business as usual 
(BAU) di tahun 2030. Secara nasional, target penurunan 
emisi pada tahun 2030 berdasarkan NDC adalah sebesar 
834 juta ton CO2e pada target unconditional (CM1) dan 
sebesar 1,081 juta ton CO2e pada target conditional 
(CM2). Untuk memenuhi target tersebut, secara nasional 
telah dilakukan berbagai aksi mitigasi pada semua sektor 
oleh penanggung jawab aksi mitigasi. 
Hasil perhitungan inventarisasi GRK nasional yang 
tertuang dalam Laporan Inventarisasi GRK dan 
Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) menunjukkan 
tingkat emisi GRK di tahun 2018 menjadi sebesar 
1.637.156 Gg CO2e, atau meningkat sebesar 450.928 Gg 
CO2e dibanding tingkat emisi tahun 2000. Sedangkan 
kontribusi penurunan emisi secara nasional pada tahun 
2018 terhadap target yang ditetapkan dalam NDC tahun 
2030 adalah sebesar 7,85% dari target penurunan emisi 
sebesar 834 juta ton CO2e atau 29% dari BAU. Kontribusi 
dimaksud berasal dari sektor energi sebesar 7,28%, 

sektor IPPU sebesar -0,10%, sektor pertanian - 0,59%, 
sektor kehutanan sebesar 1,29%, dan sektor limbah 
sebesar 0,01% (Laporan Inventarisasi GRK dan 
Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV), Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). 
Berdasarkan capaian reduksi emisi CO2 total sebesar 
366.218.306,91 ton CO2-ekivalen dari upaya tata kelola 
air Ekosistem Gambut, sebenarnya telah berhasil 
menurunkan emisi karbon sebesar 43,91% dari target 
29% BAU. Hal ini merupakan capaian yang sangat luar 
biasa mengingat angka target capaian dari reduksi emisi 
karbon dari sektor kehutanan dan transportasi tidak bisa 
mencapai nilai sebesar 43,91% tersebut. 
 
KESIMPULAN 
1. Dalam suatu penggunaan dan pengelolaan lahan, 

tidak akan terlepas dari jatidiri tanah yang 
memainkan peranan penting (root/tapak) dari setiap 
pemanfaaan lahan di atasnya, dimana tubuh tanah 
memegang kunci dalam sistem lingkungan hidup, 
keragaman dari sifat-sifat tanah itu sendiri akan 
sangat menentukan daya dukung tanah bagi 
kehidupan. 

2. Konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals) tidak terlepas dari konsep 
dasar keberagaman tanah yang merupakan akar 
dasar (root) bagi landasan pembangunan, dengan 
prinsip keseimbangan dalam pemakaian 
sumberdaya alam secara efektif dan efisien. Istilah 
pengelolaan lahan secara berkelanjutan 
(sustainable land management) didefinisikan 
sebagai suatu penggunaan sumber daya lahan, 
termasuk tanah, air, hewan dan tumbuhan, untuk 
memproduksi barang guna memenuhi kebutuhan 
manusia yang terus berubah, sekaligus memastikan 
potensi produktif jangka panjang dari sumber daya 
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dan pemeliharaan fungsi ekosistem 
(http://www.fao.org/land-water/land/sustainable-
land-management/en/). 

3. Dalam sejarahnya, pengelolaan Ekosistem Gambut 
sudah mulai sejak Tahun 1990 melalui Keppres 
No.32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 
yang menyebutkan bahwa Gambut dengan 
ketebalan ≥ 3 meter, dijadikan sebagai kawasan 
lindung atau konservasi. Seiring dengan 
berjalannya waktu, telah banyak produk peraturan 
perundangan baik yang tertuang dalam Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden 
maupun berbagai turunannya, yang spesifik 
mengatur tentang tata cara dan mekanisme dalam 
perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.  

4. Gambut merupakan ekosistem yang kompleks dan 
mudah rusak/terdegradasi (fragile), dimana dengan 
pengelolaan air/drainase yang buruk akan 
mengakibatkan terjadinya pengeringan gambut 
(drain) serta penurunan permukaan lahan dan air 
tanah gambut (land subsidence, water table). 
Mengingat telah banyaknya terjadi keterlanjuran 
dalam pembuatan desain tata kelola air di lahan 
gambut yang cenderung tidak mengikuti pola garis 
kontur di lahan, maka sangat penting upaya 
perbaikan tata kelola air untuk dilakukan. Hal ini 
disamping untuk mempertahankan kondisi 
ekosistem gambut agar tetap terjaga, dalam hal ini 
adalah tinggi muka air tanah tetap terjaga dan 
rosotan karbon dapat lebih besar dibandingkan 
dengan yang dilepaskan (sequestering) ke 
atmosfer. Salah satu upaya yang dilakukan adalah 
dengan melakukan pembangunan canal blocking 
dengan limpasan (overflow) pada setiap 
perpotongan antara kanal dengan garis kontur. 

5. Upaya pemulihan fungsi Ekosistem Gambut diatur 
dalam Pasal 30 ayat (3), Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang 
menyebutkan bahwa pemulihan Ekosistem Gambut 
dilakukan melalui rehabilitasi, suksesi alami, 
restorasi dan cara lain sesuai dengan IPTEK. Upaya 
perbaikan melalui rehabilitasi dan suksesi alami 
dilakukan melalui penanaman kembali dengan 
varietas asli (endemic), sedangkan upaya restorasi 
dilakukan melalui pembangunan infrastruktur 
pembasahan yang terdiri dari bangunan air (sekat 
kanal dengan/atau tanpa limpasan), penampungan 
air/embung, penimbunan kanal (canal backfilling) 
dan pemompaan air. Upaya perbaikan melalui cara 
lain yang sesuai dengan IPTEK salah satunya 
adalah dengan melakukan teknik rekayasa hujan 
atau modifikasi cuaca, yang digunakan sebagai 
upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan. 

6. Berdasarkan capaian upaya pemulihan fungsi 
Ekosistem Gambut sebagaimana tersebut diatas, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
telah menghitung upaya reduksi emisi CO2 total 
tahun 2020, yaitu sebesar 366.218.306,91 ton CO2-
ekivalen, yang terdiri dari 3.643.799,26 ton CO2-
ekivalen dari areal konsesi/perizinan, dan 
1.463.507,50 ton CO2-ekivalen di lahan masyarakat 
seluas ± 45.950 Ha. 

7. Berdasarkan capaian reduksi emisi CO2 total 
sebesar 366.218.306,91 ton CO2-ekivalen dari 
upaya tata kelola air Ekosistem Gambut, 
sebenarnya telah berhasil menurunkan emisi 
karbon sebesar 43,91% dari target 29% BAU. Hal ini 
merupakan capaian yang sangat luar biasa 
mengingat angka target capaian dari reduksi emisi 
karbon dari sektor kehutanan dan transportasi tidak 
bisa mencapai nilai sebesar 43,91% tersebut. 
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dan pemeliharaan fungsi ekosistem 
(http://www.fao.org/land-water/land/sustainable-
land-management/en/). 

3. Dalam sejarahnya, pengelolaan Ekosistem Gambut 
sudah mulai sejak Tahun 1990 melalui Keppres 
No.32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 
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adalah tinggi muka air tanah tetap terjaga dan 
rosotan karbon dapat lebih besar dibandingkan 
dengan yang dilepaskan (sequestering) ke 
atmosfer. Salah satu upaya yang dilakukan adalah 
dengan melakukan pembangunan canal blocking 
dengan limpasan (overflow) pada setiap 
perpotongan antara kanal dengan garis kontur. 

5. Upaya pemulihan fungsi Ekosistem Gambut diatur 
dalam Pasal 30 ayat (3), Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 
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dilakukan melalui rehabilitasi, suksesi alami, 
restorasi dan cara lain sesuai dengan IPTEK. Upaya 
perbaikan melalui rehabilitasi dan suksesi alami 
dilakukan melalui penanaman kembali dengan 
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ekivalen dari areal konsesi/perizinan, dan 
1.463.507,50 ton CO2-ekivalen di lahan masyarakat 
seluas ± 45.950 Ha. 

7. Berdasarkan capaian reduksi emisi CO2 total 
sebesar 366.218.306,91 ton CO2-ekivalen dari 
upaya tata kelola air Ekosistem Gambut, 
sebenarnya telah berhasil menurunkan emisi 
karbon sebesar 43,91% dari target 29% BAU. Hal ini 
merupakan capaian yang sangat luar biasa 
mengingat angka target capaian dari reduksi emisi 
karbon dari sektor kehutanan dan transportasi tidak 
bisa mencapai nilai sebesar 43,91% tersebut. 
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ABSTRAK 
Upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut 
merupakan salah satu langkah korektif pemerintah dalam 
rangka perbaikan sistem tata kelola di lahan gambut. 
Studi kasus dalam kajian ini berlokasi di KHG Sungai 
Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – 
Sungai Batangtuaka karena lokasi tersebut terdapat 
kejadian berulang kebakaran hutan dan lahan selama 
periode 2015-2020. Kolaborasi antar pemangku 
kepentingan menjadi kunci sukses dalam memecahkan 
permasalahan tata kelola ekosistem gambut di lokasi 
tersebut. Kolaborasi yang terjadi antara lain: kolaborasi 
antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi 
dan kabupaten), kolaborasi pemerintah dan pihak 
swasta, serta kolaborasi pemerintah dengan masyarakat 
lokal. Keberhasilan proses kolaborasi antar pemangku 
kepentingan yang berjalan baik mendukung tujuan 
pembangunan berkelanjutan (SDGs) di daerah tersebut. 
Ada 4 pilar yang tercapai dalam upaya pengendalian 
kerusakan eksositem gambut di daerah tersbut yaitu pilar 
sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar tata 
kelola. 
Kata kunci: Kolaborasi, TPB/SDGs, Ekosistem Gambut 
  
PENDAHULUAN 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 
merupakan tujuan, sasaran dan indikator dari agenda 
pembangunan berkelanjutan global. SDGs secara resmi 
disahkan pada September 2015 dan disepakati 
setidaknya 193 kepala negara termasuk Indonesia dari 
tahun 2015 sampai 2030. Bappenas (2020) menegaskan 
4 pilar utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia 
yaitu mengurangi kesenjangan sosial, pemerataan 
ekonomi, berwawasan lingkungan serta keadilan hukum 
dan tata kelola. SDGs memuat 17 tujuan dengan 169 
target global. Berikut Gambar 1 merupakan 17 tujuan 
pembangunan berkelanjutan (SDGs) tahun 2015-2030 
(Bappenas, 2020). 

 

 
Gambar 1. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(SDGs) (sumber: Bappenas, 2020) 
 

Berdasarkan 17 tujuan pembangunan 
berkelanjutan (SDGs) pada pilar lingkungan berfokus 
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 
tetap melindungi lingkungan. Berdasarkan fakta, hutan 
merupakan penyeimbang lingkungan hidup dari seluruh 
aktivitas kehidupan manusia. Permasalahan laju 

deforestasi hutan Indonesia yang tinggi menjadi 
permasalahan global dalam menjaga keseimbangan 
kehidupan manusia di dunia. Laju deforestasi hutan 
Indonesia dari tahun 1985 sampai 2000 sekitar 1,6 – 2 
juta hektar (Education, 2017 dalam Wahyuni dan Suranto, 
2021). Sedangkan rata-rata laju deforestasi hutan 
tertinggi di Indonesia seluas 629 ribu hektar pada periode 
2015 sampai 2016 (KLHK, 2017). Di Indonesia, 
kebakaran hutan dan lahan menjadi penyebab laju 
deforestasi sangat tinggi yang sering sekali disebabkan 
oleh intervensi manusia.  

Bappenas (1999) mencatat kerugian Negara 
sekitar US$ 9.3 milyar atau Rp 5.96 trilyun akibat 
kebakaran hutan dan lahan tahun 1997-1998. Kemudian 
Bappenas (2016) mencatat kerugian finansial Negara 
hingga 221 trilyun rupiah yang terdiri dari aspek 
kesehatan, pendidikan, keanekaragaman hayati, emisi 
karbon, dan lain-lainnya dari akibat kebakaran hutan dan 
lahan pada tahun 2015 (Endrawati, 2016). Berdasarkan 
data KLHK (2016) menyatakan bahwa kebakaran hutan 
dan lahan pada tahun 2015 sebagian besar berada pada 
lahan gambut sekitar 33 persen dari jumlah lahan yang 
terbakar seluas 2,6 juta hektar berada di lahan gambut. 
Kebakaran lahan gambut tersebut menyumbang emisi 
sebesar 802.870 Gg CO2e sehingga menjadikan 
Indonesia sebagai peringkat kedua penyumbang Emisi 
Gas Rumah Kaca terbesar selain sektor energi.  

Perbaikan tata kelola ekosistem gambut terus 
dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2016 
sampai sekarang. Dimulai dari terbitnya Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Jo 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, 
dimana pemerintah dapat menggambarkan aksi-aksi 
korektif terkait tata kelola ekosistem gambut dan 
penajaman aspek pencegahan kerusakan dan pemulihan 
ekosistem gambut yang diatur secara lebih lengkap 
melalui peraturan turunannya. 

Berdasarkan data SiPongi-KLHK (2021) provinsi 
Riau menjadi salah satu provinsi yang mengalami 
kecenderungan penurunan luas kebakaran hutan dan 
lahan pada periode tahun 2016-2020. Provinsi Riau 
merupakan salah satu daerah rawan kebakaran hutan 
dan lahan di Indonesia. Provinsi Riau memiliki luas 
ekosistem gambut terbesar seluas 5.355.374 hektar di 59 
Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan kerusakan 
ekosistem gambut seluas 4.944.912 hektar (KLHK, 
2017). KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG 
Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka merupakan 2 unit 
KHG di provinsi Riau yang terdapat kejadian berulang 
kebakaran hutan dan lahan selama periode 2015-2020. 
KHG tersebut terletak di 3 kabupaten yaitu kabupaten 
Pelalawan, kabupaten Indragiri Hulu dan kabupaten 
Indragiri Hulu. Sampai tahun 2020, kebakaran hutan dan 
lahan di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG 
Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka telah mengalami 
penurunan sekitar 75% dibandingkan dengan kebakaran 
lahan gambut periode tahun 2015-2016. Pelaksanaan 
kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan 
kunci memecahkan permasalahan tata kelola ekosistem 
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gambut didaerah tersebut. Pembagian peran dan 
tanggungjawab yang baik membentuk kerjasama untuk 
mencapai satu pandangan atau tujuan bersama (Wanna, 
2008).  
 Kajian kolaborasi antar pemangku kepentingan 
dalam upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut 
di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai 
Gaung – Sungai Batangtuaka menjadi sangat penting 
untuk mengetahui kolaborasi antar pemangku 
kepentingan sehingga mendukung Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs). Kajian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi, menganalisis dan mengetahui dampak 
kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya 
pengendalian kerusakan ekosistem gambut.  
 
METODOLOGI 

Kajian ini bersifat deskriptif untuk 
menggambarkan fenomena dilapangan secara sistematis 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam 
metode ini analisis data yang dilakukan bersifat induktif 
berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan 
untuk menjadi sebuah konsep pengembangan 
(Sugiyono, 2010). Lokasi berada di KHG Sungai Kampar 
– Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai 
Batangtuaka. Berikut Gambar 2 adalah peta KHG Sungai 
Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – 
Sungai Batangtuaka. 

 
Gambar 2. KHG Sungai Kampar – Gaung dan KHG Sungai 
Gaung – Batangtuaka  

(Sumber: Ditjen PPKL, diolah sendiri) 
 
Dalam kajian ini dibatasi pada empat fokus yaitu: 

1) identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam 
upaya pengendalian kerusakan gambut,                               2) 
analisis peran pemangku kepentingan, 3) dampak 
kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan 4) analisis 
capaian upaya pengendalian kerusakan ekosistem 
gambut dalam mendukung Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs). Selanjutnya, data yang telah 
disajikan dilakukan penarikan kesimpulan untuk 
menghasilkan sebuah konsep pengembangan kebijakan 
pengendalian kerusakan gambut dengan pendekatan 
kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Identifikasi Pemangku Kepentingan 

Identifikasi pemangku kepentingan dalam kajian 
ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pemangku 
kepentingan primer dan pemangku kepentingan 
sekunder. Menurut Wakka (2014) pemangku kepentingan 
primer adalah pihak penentu utama dalam pengambilan 
keputusan. Sedangkan, pemangku kepentingan 
sekunder adalah pihak yang memiliki pendapat suara dan 
kepedulian. Berikut Tabel 1 Identifikasi pemangku 

kepentingan dalam upaya pengendalian kerusakan 
ekosistem gambut.  

 
Tabel 1. Identifikasi stakeholder (sumber: diolah sendiri, 
pendekatan Wakka, 2014) 
 
Berdasarkan pendekatan Wakka (2014) klasifikasi 
pemangku kepentingan primer dan sekunder terdiri dari: 
a. Pemangku Kepentingan Primer. Pihak yang 

terlibat secara langsung dalam pengambilan 
keputusan kebijakan, program dan anggaran 
pengendalian kerusakan ekosistem gambut, yaitu: 

1) Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Kementerian 
Pertanian dan Badan Restorasi Gambut dan 
Mangrove) sebagai pihak pengambilan 
keputusan kebijakan dan program nasional. 

2) Pemerintah Provinsi (Kepala daerah, 
Bappeda, Dinas LH, Dinas Kehutanan) 
sebagai pihak pelaksana dan pengambilan 
keputusan kebijakan serta program pada 
tingkat provinsi. 

3) Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Indragiri 
Hulu dan Indragiri Hulu (Kepala daerah, 
Bappeda, Dinas LH, KPH) sebagai pihak 
pelaksana dan pengambilan keputusan 
kebijakan serta program untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat pada tingkat 
kabupaten. 

b. Pemangku Kepentingan Sekunder. Pihak yang 
tidak terlibat secara langsung dalam proses 
pengambilan keputusan tetapi pihak ini memiliki 
pendapat dan kepedulian, yaitu: 

1) Sektor privat (Pemegang Izin Berusaha 
Pemanfaatan Hutan dan APHI serta 
Pemegang Izin Perkebunan dan GAPKI) 
sebagai pihak yang terpengaruh langsung 
terhadap keputusan kebijakan dan program 
keberlanjutan pengelolaan lahan gambut. 

2) Sektor lainnya (kementerian PUPR, lembaga 
penelitian, akademis, dinas pertanian, dinas 
perikanan dan dinas Pekerjaan Umum) 
sebagai pihak yang menindaklanjuti 
kebijakan dan program secara nasional, 
provinsi dan kabupaten yang dilaksanakan 
pada daerah kerjanya. 

3) Satgas Karhutla (TNI, Polri dan BPBD) 
sebagai pihak yang mengawasi 
perkembangan kebijakan dan program 
pengendalian kerusakan ekosistem gambut 
yang dilaksanakan didaerahnya. 

4) Lembaga donor sebagai pihak yang 
mendukung kebijakan dan program 
pengendalian kerusakan gambut secara 
nasional, provinsi dan kabupaten dari segi 
tambahan anggaran pelaksanaan 
dilapangan. 
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tidak terlibat secara langsung dalam proses 
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sebagai pihak yang menindaklanjuti 
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tambahan anggaran pelaksanaan 
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5) Masyarakat lokal sebagai pihak yang 
melaksanakan kebijakan dan program baik 
nasional, provinsi ataupun kabupaten. 
 

B. Analisis Pemangku Kepentingan 
Keberhasilan kolaborasi antar pemangku 

kepentingan mulai muncul ketika memiliki tujuan bersama 
sehingga semua pihak yang terlibat menempatkan 
perannya masing-masing. Analisis stakeholder 
diperlukan untuk melihat kepentingan dan pengaruh 
(peranan) setiap pemangku kepentingan (Hidayah et al., 
2019). Analisis pemangku kepentingan menggambarkan 
peran pemangku kepentingan berdasarkan interest 
(kepentingan) terhadap suatu power (kekuatan) dalam 
mempengaruhi masalah (Hardiansyah, 2012). Berikut 
Gambar 3 merupakan hasil analisis pemangku 
kepentingan menggunakan pendekatan Reed et al. 
(2009) dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan 
ekosistem gambut di KHG Sungai Kampar – Sungai 
Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka.  

 

 
Gambar 3. Analisis pemangku kepentingan (Sumber: 

dioleh sendiri, Reed et al., 2009) 
 
 Berdasarkan hasil analisis pemangku 
kepentingan terdapat empat jenis peran pemangku 
kepentingan di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan 
KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka (Reed et al., 
2009) sebagai berikut:  
1. Pemain Kunci (Key Players). Pemangku 

kepentingan ini memiliki tingkat interest 
(kepentingan) dan power (kekuatan) yang tinggi. 
Pemain kunci yang dimaksud adalah Kementerian 
LHK serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. 
Hal ini dikarenakan kedua instansi pusat tersebut 
memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama 
dalam pengambilan keputusan kebijakan. 

2. Subjek (Subject). Pemangku kepentingan ini 
memiliki tingkat interest (kepentingan) yang tinggi 
tetapi power (kekuatan) yang rendah. Subjek yang 
dimaksud adalah pemerintah provinsi ataupun 
kabupaten, pemegang izin berusaha pemanfaatan 
hutan, perkebunan dan masyarakat lokal. 

3. Pendukung (Contest Setters). Pemangku 
kepentingan ini memiliki tingkat interest 
(kepentingan) yang rendah tetapi power (kekuatan) 
yang tinggi.  Keberadaan pemangku kepentingan ini 
dapat berubah menjadi pemain kunci (key players) 
karena suatu peristiwa. Pendukung yang dimaksud 
adalah kementerian ATR, kementerian pertanian 
dan satgas karhutla (TNI, Polri, BPBD)  

4. Pengikut Lain (Crowd). Pemangku kepentingan ini 
memiliki tingkat interest (kepentingan) dan power 
(kekuatan) yang rendah. Keberadaan pemangku 
kepentingan ini dapat berubah sesuai kepentingan.  

 
C. Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

Upaya pengendalian kerusakan ekosistem 
gambut sangat bergantung kepada peran, fungsi dan 
tanggungjawab masing-masing pemangku kepentingan. 
Berikut keterlibatan pemangku kepentingan dalam 
pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan 
ekosistem gambut di KHG Sungai Kampar – Sungai 
Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka.   
1. Penyusunan rencana perlindungan dan 

pengelolaan ekosistem gambut pada tingkat 
provinsi dan kabupaten  

Rencana perlindungan dan pengelolaan 
ekosistem gambut (RPPEG) adalah rencana 
pemanfaatan, perlindungan, pengendalian dan adaptasi 
terhadap pengelolaan ekosistem gambut.  Proses 
kolaborasi dalam penyusunan RPPEG menggunakan 
model Collaborative Government dengan pendekatan 
Ansell and Gash (2007). Berikut Gambar 4 proses 
kolaborasi dalam penyusunan RPPEG provinsi dan 
kabupaten dengan pendekatan model Collaborative 
Government Ansell and Gash (2007). 

 

 
Gambar 4. Proses Kolaborasi penyusunan RPPEG di 
KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai 
Gaung – Sungai Batangtuaka (Sumber: diolah sendiri, 
Ansell & Gash) 

 
Proses penyusunan RPPEG pada tingkat 

provinsi dan kabupaten melibatkan banyak pemangku 
kepentingan yang berkolaborasi secara konstruktif baik 
tingkat pemerintahan pusat dan daerah, pihak swasta dan 
masyarakat. Studi Holzer et al. (2012) mengungkapkan 
kolaborasi pemerintah dan swasta dalam penyusunan 
suatu kebijakan dapat menuju suatu tujuan bersama 
untuk masyaakat. Rencana perlindungan dan 
pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG) yang telah 
disahkan oleh kepala daerah dilaksanakan melalui 
program dan kegiatan masing-masing daerah. Program 
dan kebijakan RPPEG tingkat provinsi dan kabupaten 
dilaksanakan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
masing-masing sebagai yang bertanggungjawab dan 
mengkoordinasikan semua pelaksanaan kegiatan 
perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang 
terdapat di dalam wilayah kewenangannya. Berikut Tabel 
2 contoh keterlibatan pemangku kepentingan dalam 
pelaksanaan hasil RPPEG di kabupaten Pelalawan. 
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Tabel 2 Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Sumber: 
RPPEG Pelalawan, diolah sendiri) 

 
Ketergantungan kemampuan, sumberdaya dan 

jaringan menjadi faktor yang mendukung terlaksananya 
suatu program dan kegiatan antar pemangku 
kepentingan. Purwanti (2016) mengatakan bahwa 
diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk 
mencapai tujuan program atau kebijakan. Berdasarkan 
paparan diatas diketahui bahwa pemerintah merupakan 
aktor penting untuk menjalin kemitraan publik dan swasta, 
dimana pada dasarnya merupakan partisipasi 
pragmatisme. 

 
2. Pemulihan ekosistem gambut berbasis 

masyarakat 
Pemulihan ekosistem gambut di lahan 

masyarakat dilakukan dengan pendekatan 
pemberdayaan masyarakat lokal. Proses pemberdayaan 
masyarakat melalui tiga tahap yaitu tahap 
penyadartahuan, tahap pengkapasitasan, dan tahap 
pendayagunaan. Proses pemberdayaan masyarakat 
pada kegiatan pemulihan ini diukur melalui 3 aspek yaitu 
peningkatan pengetahuan, peningkatan partisipatif dan 
penguatan kapasitas dan kelembagaan. Berikut Gambar 
5 proses pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan 
pemulihan ekosistem gambut KHG Sungai Kampar – 
Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai 
Batangtuaka. 

 

 
Gambar 5. Proses Kemandirian Masyarakat dalam 
Kegiatan Pemulihan Ekosistem Gambut 

(Sumber: Ditjen PPKL-KLHK, 2020)  
 
Keberhasilan pemberdayaan masyarakat 

terletak pada kolaborasi antar pemangku kepentingan 
secara partisipatif dan berkomitmen. Okello dkk (2009) 
menyebutkan partisipasi masyarakat dalam suatu 
program pemberdayaan menimbulkan komunikasi, 
pengetahuan, konsultasi, kolaborasi, kemitraan. 

Berdasarkan paparan diatas diketahui bahwa pemerintah 
berkolaborasi dengan masyarakat lokal membentuk 
kemitraan dan membentuk kerjasama untuk tujuan 
bersama yaitu pengendalian kerusakan ekosistem 
gambut. Berikut Tabel 3 merupakan keterlibatan antar 
pemangku kepentingan pada proses kemandirian 
masyarakat di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan 
KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka.   

 
 

 
Tabel 3 Keterlibatan pemangku kepentingan (Sumber: 
diolah sendiri) 
 
 Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem 
gambut di lahan masyarakat berada di 3 kabupaten yaitu 
kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir 
pada 14 desa yang tersebar. Kegiatan pemulihan 
ekosistem gambut yang dilakukan yaitu pembangunan 
infrastruktur pembasahan, rehabilitasi vegetasi dan 
kegiatan budidaya. Kegiatan tersebut berhasil 
membangun infrastruktur pembasahan sebanyak 202 
unit dengan area terbasahi seluas 3.636 hektar. 
Sedangkan jumlah rencana kerja masyarakat yang 
dilakukan sebanyak 27 RKM sepanjang tahun 2018 
sampai 2020.  
 
3. Pemulihan ekosistem gambut di areal berizin 

Keterlibatan pihak swasta dalam pemulihan 
ekosistem gambut di KHG Sungai Kampar – Sungai 
Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka 
sangat besar peranannya. Berdasarkan data 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017) 
menyebutkan bahwa sekitar 45% luas ekosistem gambut 
di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai 
Gaung – Sungai Batangtuaka dikuasai oleh pihak swasta. 
Pihak swasta yang dimaksud diketahui merupakan 
pemegang izin perkebunan dan pemegang izin berusaha 
pemanfaatan hutan. Menurut Vooden (2014) 
pelaksanaan kolaborasi pemerintah dan pemangku 
kepentingan adalah salah satu best practice dalam 
mengatasi permasalahan. Pelaksanaan kolaborasi 
tersebut memakai pendekatan “teori aksi bersama” yang 
dikemukakan oleh Emerson. K and T. Nabatchi (2012) 
dimana pendekatan ini melibatkan prinsip keterlibatan, 
motivasi bersama dan kapasitas mewujudkan aksi secara 
bersama. Berikut Gambar 6 merupakan pola kolaborasi 
pemerintah dengan pihak swasta di KHG Sungai Kampar  
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Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka – Sungai Gaung 
dan KHG 
Sumber: diolah sendiri, Emerson. K and T. Nabatchi 
(2012) 
Gambar 6. Pola dinamika kolaborasi pemulihan 
ekosistem gambut pada areal berizin 

 
Pola dinamika kolaborasi pada pendekatan 

Emerson. K and T. Nabatchi (2015) diatas merupakan 
siklus interaksi yang terjadi secara berulang yang terdiri 
dari 3 komponen yaitu: 
1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan. 

Pelaksanaan kolaborasi melibatkan pemangku 
kepentingan seperti kementerian lingkungan hidup 
dan kehutanan, kepala daerah (gubernur dan 
bupati), Dinas Lingkungan Hidup, dan pemegang 
izin (perkebunan dan kehutanan). Keterlibatan 
pemangku kepentingan tersebut dimulai dari 
perencanaan dan pencegahan; pemantauan dan 
pembinaan; serta pengawasan dalam kegiatan 
pemulihan ekosistem gambut di areal berizin. 

2. Motivasi Bersama. Pelaksanaan kolaborasi 
dengan motivasi bersama antar pemangku 
kepentingan meliputi pembagian peran antar 
kewewenangan pemerintah pusat, daerah (provinsi 
dan kabupaten) dan pemegang izin (perkebunan 
dan kehutanan); legitimasi internal dan perumuhan 
komitmen pelaksanaan pemulihan ekosistem 
gambut. 

3. Kapasitas Aksi Bersama. Pembangunan 
kelembagaan setiap pemangku kepentingan 
merupakan komitmen dalam melakukan aksi 
bersama pemulihan ekosistem gambut untuk 
mencapai tujuan bersama. Kolaborasi 
kepemimpinan antar pemangku kepentingan 
bertujuan membentuk jaringan komunikasi dalam 
proses pemulihan ekosistem gambut. 

Dalam praktiknya, keberhasilan pendekatan 
kolaborasi untuk penyelesaian permasalahan antara 
pemerintah, swasta dan masyarakat tergantung 
konsistensi setiap aktor menjalankan proses kolaborasi 
(Asti Amelia Novita, 2018). Hasil penelitian Maylani dan 
Dadang (2019) mengatakan kolaborasi antar pemangku 
kepentingan terjadi didasarkan atas tekad dan komitmen 
untuk bekerjasama. Berdasarkan aksi kolaborasi diatas, 
diperoleh pencapaian yang sangat memuaskan 
diantaranya tercapainya luas pemulihan ekosistem 
gambut di KHG tersebut. Berikut Tabel 4 data capaian 
pemulihan ekosistem gambut pada areal berizin di KHG 
Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung 
– Sungai Batangtuaka. 

 

Tabel 4 Data capaian pemulihan ekosistem 
gambut pada areal berizin  

 

 
Sumber: Ditjen PPKL-KLHK, 2020 
 
D. Dampak Kolaborasi dan Sinergi antar Pemangku 

Kepentingan 
 Ada 3 dampak yang telah muncul dilapangan 

dari terselenggaranya proses kolaborasi dan sinergi antar 
pemangku kepentingan di KHG Sungai Kampar – Sungai 
Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka, 
yaitu: 
a. Dampak Ekonomi 

Dampak ekonomi yang muncul yaitu bertambahnya 
pendapatan masyarakat dan peningkatan 
produktivitas perkebunan kelapa sawit. 
Berdasarkan data pemantauan keberhasilan 
program pemberdayaan masyarakat pada 14 desa 
terjadi peningkatan nilai ekonomi masyarakat 
sebesar 9%. Berikut Gambar 7 adalah 
perbandingan pendapatan masyarakat sebelum 
dan sesudah intervensi program pemberdayaan 
masyarakat.  
 

 
 
Sumber: Ditjen PPKL-KLHK, 2020 

Gambar 7. Perbandingan pendapatan masyarakat 
sebelum dan sesudah kegiatan  

 
Mardikanto dan Soebianto (2013) mengemukakan 
salah satu tujuan pemberdayaan adalah perbaikan 
pendapatan perorangan dalam sebuah kelompok 
kerja. Sedangkan dampak ekonomi bagi pemegang 
izin perkebunan kelapa sawit adalah peningkatan 
produktivitas hasil perkebunan kelapa sawit. 
Perbaikkan sistem tata kelola air gambut di lahan 
perkebunan menyebabkan peningkatan 
produktivitas hasil perkebunan sebesar 25-30%. 
Hasil ini didukung oleh penelitian Soewandita (2018) 
menyebutkan bahwa produktivitas budidaya kelapa 
sawit di lahan gambut meningkat apabila sistem 
pengelolaan air berjalan dengan baik, dengan 
mempertahankan tinggi muka air berkisar 40-60 cm 
dari permukaan tanah. 

b. Dampak Sosial 
Dampak sosial yang muncul adalah terjalinnya 
komunikasi dan interaksi sosial yang baik antar 
pemangku kepentingan dalam kegiatan 
penyusunan RPPEG dan pemuliuhan ekosistem 
gambut. Komunikasi yang lancar antara pemerintah 
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pusat, daerah (provinsi dan kabupaten), swasta dan 
masyarakat mempermudah komitmen pemangku 
kepentingan dalam mencapai tujuan bersama. Hasil 
penelitian Marie Claire Brisbois dan Rob C. De Loe 
(2016) menyebutkan bahwa komitmen antar aktor 
kolaborasi dengan memanfaatkan musyawarah dan 
debat inklusif dapat mengatasi permasalahan 
pemerintah dalam suatu negara. 

c. Dampak Lingkungan 
Dampak lingkungan yang muncul adalah 
perbaikkan sistem tata kelola air di lahan gambut. 
Berdasarkan data Direktorat Jenderal PPKL (2020) 
menyebutkan bahwa luas areal terbasahkan di KHG 
Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai 
Gaung – Sungai Batangtuaka sekitar 386.756 
hektar. Hasil pemantauan tinggi muka air tanah 
sebelum dilakukan intervensi kegiatan pemilihan 
ekosistem gambut sebesar 1-1,5 meter dibawah 
permukaan tanah. Sedangkan setelah dilakukan 
intervensi sebesar 40-50 cm dibawah permukaan 
tanah (KLHK, 2020). Hal tersebut menyebabkan 
Kecenderungan penurunan kebakaran hutan dan 
lahan ikut serta menurunkan luasan deforestasi 
hutan di Indonesia. Sampai tahun 2020, sekitar 
KHG tersebut telah mengalami penurunan sekitar 
75% dari luas kebakaran lahan gambut periode 
tahun 2015-2016 (KLHK, 2021).  

E. Dukungan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs) 

Ada 6 TPB/SDGs yang tercapai dalam upaya 
pengendalian kerusakan ekosistem gambut di KHG 
Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung 
– Sungai Batangtuaka, yaitu: 

 

 

Tabel 5. Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan 
(SDGs) (Sumber: diolah sendiri) 
 
Berdasarkan Tabel 5 data diatas, upaya pengendalian 
kerusakan eksostem gambut telah mencapai TPB/SDGs 
diantaranya tanpa kemiskinan, kesetaraan gender, 
pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, penanganan 
perubahan iklim, ekosistem darat, serta kemitraan untuk 
mencapai tujuan. Bappenas (2020) menyebutkan 
capaian TPB/SDGs yang diperoleh dikatagorikan dalam 
4 pilar yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan 
dan pilar tata kelola. 
 
KESIMPULAN 

Peran kolaborasi sangat penting untuk 
membentuk kerjama dan komitmen antar pemangku 
kepentingan dalam mendukung keberhasilan upaya 
pengendalian kerusakan ekosistem gambut di KHG 
Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung 
– Sungai Batangtuaka. Proses kolaborasi antar 
pemangku kepentingan yang terjadi melibatkan 
pemerintahan pusat, pemerintah daerah (provinsi dan 
kabupaten), pihak swasta, dan masyarakat lokal. 
Keberhasilan kolaborasi dan sinergi antar pemangku 
kepentingan menimbulkan berbagai dampak dilapangan 
yaitu dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak 
lingkungan. Dukungan tujuan pembangunan 
berkelanjutan (SDGs) dalam upaya pengendalian 
kerusakan ekosistem gambut menimbulkan 4 pilar 
pembangunan berkelanjutan yaitu pilar sosial, pilar 
ekonomi, pilar lingkungan dan pilar tata kelola. 
 
SARAN 

Kolaborasi dan sinergi antar pemangku 
kepentingan yang telah berjalan dengan baik di KHG 
Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung 
– Sungai Batangtuaka dapat menjadi percontohan model 
pengendalian kerusakan ekosistem gambut. Selanjutnya, 
pemerintah harus melakukan inisiasi pembentukan 
kapasitas dan kelembagaan antar pemangku 
kepentingan dalam upaya lanjutan pengendalian 
kerusakan ekosistem gambut. 
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yaitu dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak 
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SARAN 

Kolaborasi dan sinergi antar pemangku 
kepentingan yang telah berjalan dengan baik di KHG 
Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung 
– Sungai Batangtuaka dapat menjadi percontohan model 
pengendalian kerusakan ekosistem gambut. Selanjutnya, 
pemerintah harus melakukan inisiasi pembentukan 
kapasitas dan kelembagaan antar pemangku 
kepentingan dalam upaya lanjutan pengendalian 
kerusakan ekosistem gambut. 
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LATAR BELAKANG 
Siapa bisa menampik kekayaan laut Indonesia? Para ahli 
bahkan sepakat bahwa salah satu pusat keanekaragaman 
jenis dan tempat asal usul biota laut yang ada di dunia 
berada di sekitar laut Indonesia dan Philipina (Shar, 
2014). Jasa ekosistemnya beragam. Laut Indonesia 
memberikan layanan pemasok nutrisi, pelindung pantai, 
pemerangkap sedimen, wisata, dan layanan lainnya 
secara ekonomi dan kultural. World Bank (2021) mencatat 
sumber daya laut Indonesia bernilai lebih dari 246 miliar 
dolar Amerika setiap tahun, setara dengan sekitar 1/4 
(seperempat) ekonomi nasional. 
Akan tetapi ancaman kegiatan antropogenik terus 
menghantui. Satu yang meresahkan adalah sampah laut. 
Bertebaran fakta di media tentang sampah laut, terutama 
plastik, yang sudah menyebabkan kematian biota. Pada 
April 2018, staf Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) bahkan menyaksikan langsung 
penemuan plastik di tubuh penyu di Pantai Paloh, 
Kalimantan Barat. Selain itu, sampah plastik yang 
terfragmentasi menjadi mikroplastik, dikhawatirkan 
masuk ke dalam rantai makanan. Padahal partikel 
mikroplastik mengandung sejumlah bahan kimia beracun 
(Landrigan dkk., 2020). 
Keinginan global mengendalikan sampah laut, termasuk 
sampah plastik, demi kelestarian ekosistem laut 
tertuang sebagai target ke-14 dari 17 Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development 
Goals (TPB/SDGs). TPB/SDGs target ke-14 ini secara 
lengkap tertulis melestarikan dan memanfaatkan secara 
berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk 
pembangunan berkelanjutan (Bappenas, 2017). Pada 
target ke-14.1 disebutkan bahwa pada tahun 2025, 
mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis 
pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, 
termasuk sampah laut dan polusi nutrisi. 
 
ANCAMAN SAMPAH LAUT DI INDONESIA 
Indonesia dianggap melepaskan sampah laut terbanyak 
setelah Cina. Estimasi Jambeck (2015) menyebutkan 
bahwa Indonesia menghasilkan sampah laut plastik dalam 
kisaran 0.48–1.29 juta ton per tahun, setara dengan 
10.1% sampah laut plastik global. Dari hasil 
pemantauan KLHK, pencemaran sampah laut, telah 
terjadi di mana-mana. Dalam kurun waktu 2017 hingga 
2021 ini, KLHK telah memantau kelimpahan sampah 
laut di sekitar 30-an pantai di 23 provinsi di Indonesia 
(KLHK, 2020). Meskipun data ini masih terbilang 
sedikit, hasilnya memperlihatkan bahwa sampah laut 
yang terdapat di pantai dijumpai di banyak lokasi. 
Jumlahnya bervariasi. Dalam sampel yang diperiksa, 
sampah plastik cenderung dominan (gambar 1). 
 

 
 
Gambar 1 Rerata Komposisi Berat Sampah Laut (%) 
berdasarkan Jenis Bahan1 
 
Banyak penelitian sebelumnya melaporkan hal serupa. 
Syakti dkk. (2017) misalnya, menemukan kelimpahan 
plastik yang tinggi di pesisir Cilacap yang diduga 
berasal dari pantai wisata. Cordova dkk. (2020) 
mendapati akumulasi plastik di Pulau Nipah Kepulauan 
Riau yang dicurigai berasal dari luar Indonesia. Adapun 
Germanov dkk. (2019) menemukan mikroplastik di area 
fishing ground ikan pari dan hiu paus di Indonesia di 
dalam Kawasan Segitiga Karang. 
 
Sementara itu sekitar 187,2 juta jiwa penduduk Indonesia 
bermukim di daerah pesisir (BPS, 2019). Jumlah ini cukup 
besar dan memberikan pengaruh signifikan terhadap 
pencemaran sampah laut. Apalagi berdasarkan catatan 
BPS (2020), infrastruktur pengelolaan sampah, 
pengangkutan dan tempat pembuangan sementara 
(TPS) hanya ada di sebagian kecil (28,5%) desa-desa di 
pesisir. Namun sampah laut tidak hanya berasal dari 
pesisir. Sampah laut juga berasal dari kawasan daerah 
aliran sungai (DAS), yang bisa sangat jauh dari laut. 
Melihat data KLHK tahun 2020, total timbulan sampah 
nasional mencapai 67,8 juta ton. Artinya ada sekitar 186 
ribu ton sampah dihasilkan setiap hari oleh 
 
 
1 Rerata dihitung berdasarkan pemantauan sampah 
pantai dari 32 lokasi/pantai di 23 provinsi di Indonesia 
pada tahun 2020 sekitar 270 juta penduduk. Sementara 
yang terkelola baru sekitar 56%. Masih ada 44% sampah 
yang lepas ke lingkungan setiap harinya (KLHK, 2020). Di 
antara penyebabnya adalah kurangnya sarana, 
prasarana dan layanan pengelolaan sampah. Lestari & 
Trihadiningrum (2019) bahkan menyebutkan bahwa 
sekitar 99% Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di 
Indonesia masih dioperasikan secara open dumping. 
Jadi, titik-titik kebocoran sampah ke lingkungan sudah 
dapat diduga. 
 
Sampah yang tidak terkelola lepas ke lingkungan dan 
sebagian diantaranya mengalir ke laut melalui sungai. Di 
beberapa tempat, dengan mudah kita jumpai sungai 
dipenuhi sampah. Sungai Brantas, Solo, Serayu, dan 
Progo bahkan dimasukkan oleh Lebreton dkk.(2017) 
dalam daftar sungai tercemar tinggi yang diprediksi 
melalui global river plastics inputs. Sebagai negeri yang 
dikaruniai banyak sungai, hal ini harus menjadi perhatian 
khusus untuk mengamankan laut dari sampah. 
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KLHK dan Komitmen Penurunan Sampah Laut 
Sejak 2017, Indonesia telah menyatakan komitmennya 
untuk menurunkan sampah laut, khususnya sampah 
plastik hingga 70% pada 2025. Lalu Pemerintah 
menerbitkan dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) 
Penanganan Sampah Laut (PSL) Tahun 2018-2025 melalui 
Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 tahun 2018. RAN PSL 
memuat 5 pilar untuk sejumlah aksi sebagai peta jalan 
penurunan sampah plastik. KLHK melalui Direktorat 
Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan (PPKL) juga ikut ambil bagian dalam 
penanganan sampah laut. Kontribusi PPKL antara lain 
melalui (1) penyediaan data dan informasi sampah laut, 
(2) peningkatan kapasitas sumber daya manusia (3) 
kampanye Gerakan Bersih Pantai, dan (4) diseminasi dan 
pertukaran informasi penanganan sampah laut, termasuk 
dalam skema kerjasama internasional. Kontribusi strategis 
KLHK di tahun ini adalah terbitnya Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. PPKL berkontribusi 
memasukkan aspek pencegahan sampah laut di 
dalamnya. 
 
Pemantauan sampah laut yang dilakukan PPKL sejak 
2017 dapat dikatakan sebagai cikal bakal masuknya isu 
sampah laut dalam perkembangan kebijakan metode 
pemantauan kualitas lingkungan. Dari pengalaman 
tersebut, KLHK mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 
SE.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang 
Pedoman Pemantauan Sampah Laut. Pedoman tersebut 
saat ini sedang dalam proses pembahasan untuk dimuat 
dalam rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Tata 
Kelola Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut. 
 
Data dan informasi sampah laut PPKL menjadi tambahan 
fakta akan ancaman sampah laut di Indonesia. 
Gambaran awal karakteristik sampah laut tersebut 
beberapa kali menjadi bahan diseminasi informasi, 
seperti kepada Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan 
mahasiswa, atau kalangan umum. Bahkan informasi 
sampah laut ini ikut mewarnai publikasi Statistik Sumber 
Daya Laut dan Pesisir tahun 2019 (BPS, 2019). 
 
Pemantauan sampah laut yang dimulai pada 2017 sampai 
saat ini, menjadi awal keterlibatan langsung PPKL dalam 
mendalami isu sampah laut. Dengan banyaknya kerjasama 
internasional di bidang kelestarian ekosistem laut, hal 
tersebut menjadi bahan penting dalam kancah diskusi 
antarnegara. Dan kini menjadi semakin penting terkait 
TPB/SDGs 14.1. Tak hanya itu, pengendalian sampah laut 
juga akan meningkatkan kelestarian kawasan konservasi 
perairan dan wilayah perikanan yang juga bagian dari 
TPB/SDGs target ke-14. 
 
Jaga Bahari 141 untuk Satu Data Pemantauan 
Sampah Laut Nasional Pemantauan lingkungan 
bertujuan mengukur atau melihat perubahan lingkungan 
atau kecenderungannya. Data dan informasi yang 
diperoleh diperlukan untuk mengelola dampak 
perubahan lingkungan demi kelangsungan hidup 
manusia. Jika negatif, maka harus ada respons untuk 
antisipasi. Demikian pula ketika respons dilakukan, 
pemantauan diperlukan untuk memastikan adanya 
perubahan positif. Sejumlah respons, program atau 
kebijakan yang telah diintroduksi dalam penanganan 
sampah laut, akan diketahui pengaruhnya dengan 
program pemantauan yang tepat. 
 

Riset sampah laut di Indonesia sudah cukup banyak, paling 
tidak dalam 10 tahun terakhir. Akan tetapi berbeda 
dengan riset, pemantauan yang berkesinambungan, 
monitoring, sangat diperlukan. Ini yang harus diperkuat. 
Tahun ini, dengan segala keterbatasan akibat wabah 
Covid-19, pemantauan sampah laut oleh PPKL sudah 
memasuki tahun ke-5. Sementara di beberapa negara 
lain, pemantauan sampah laut mereka sudah memasuki 
dekade kedua, seperti Amerika (Lippiatt , 2013) dan 
Korea. Meskipun demikian, pengalaman singkat PPKL 
tersebut telah membuahkan pemahaman terhadap isu, 
peningkatan kesadaran, bahan penyusunan pedoman, 
membangun jaringan dengan berbagai pihak dan sedikit 
banyak telah mewarnai kebijakan pemerintah melalui PP 
22 tahun 2021. 
 
Untuk menjaga kesahihan hasil pemantauan, keterwakilan 
dan kecukupan data menjadi penting. KLHK perlu 
memperluas cakupan data pemantauan sampah laut untuk 
memperoleh potret yang utuh. Dengan pantai terpanjang 
kedua di dunia, maka informasi sampah laut yang diambil 
dari 23 provinsi di Indonesia ini masih terbilang kurang. 
Belum lagi frekuensinya yang baru 1-2 kali dalam setahun. 
 
Selain itu, keterlibatan provinsi seperti Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) dalam pemantauan sampah 
laut masih minim. Mandat ini belum terdistribusi optimal ke 
daerah. Peningkatan kapasitas pemantauan sampah 
laut juga belum direncanakan seksama. Menilik matriks 
RAN PSL, skema pemantauan sampah laut antara pusat 
dan daerah belum tampak. 
 
Oleh karena itu diperlukan skema pemantauan sampah 
laut yang lebih efektif untuk meningkatkan performa data 
dan informasi sampah laut. GESAMP (2019) 
menyebutkan bahwa monitoring sampah plastik di 
lingkungan laut penting untuk menilai dampak sampah 
laut, perencanaan mitigasi sampah laut, dan efektifitas 
penanganan. 
 
Jaga Bahari 141 adalah sebuah usulan skema kolaborasi 
pemantauan sampah laut antara Pemerintah Pusat dan 
Provinsi untuk mendapatkan data dan informasi secara 
berkelanjutan. Skema ini juga untuk 
mengimplementasikan TPB/SDGs target ke-14 indicator 
ke-1 (14.1). Berbekal pengalaman 4 tahun KLHK dalam 
pemantauan sampah laut, Jaga Bahari 141 dirancang 
untuk mendapatkan data dan informasi sampah laut yang 
tidak hanya digawangi oleh KLHK, tetapi juga provinsi. 
Dengan pemahaman dan penggunaan metode yang 
sama, data dan informasi yang diperoleh akan menjadi 
setara satu sama lain, sampel lebih banyak dan terdistribusi 
secara geografis. 
 
Makna Jaga Bahari 141 merujuk kepada target 14.1 pada 
TPB/SDGs. Pelabelan ini adalah shortcut untuk 
mengundang animo dan memahami makna. Label Jaga 
Bahari bermakna visi bersama mengenai ekosistem laut 
yang lestari, sehat, dan terjaga dari ancaman sampah 
laut. Angka 1 (satu) di awal sandi 141 mencerminkan 
satu data sampah laut, angka 4 (empat) mencerminkan 
minimum 4 lokasi pemantauan, dan angka 1 (satu) yang 
kedua mencerminkan 1 provinsi atau bermakna setiap 
provinsi. Jadi Jaga Bahari 141 dapat diartikan program 
kolaborasi pemantauan sampah laut antara Pusat dan 
Provinsi untuk menghasilkan satu data sampah laut 
yang diperoleh dari minimum 4 (empat) lokasi di setiap 
Provinsi di Indonesia. Jaga Bahari 141 akan menjawab 
kebutuhan data dan informasi sampah laut terkait 
indikator TPB/SDGs 14.1. 
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Jaga Bahari 141 akan menjadi ruang Pemerintah Pusat 
dan Provinsi bermitra mengimplementasikan PP 22 
tahun 2021 khususnya Bab V mengenai Perlindungan 
dan Pengelolaan Mutu Laut. Pasal 242 memandatkan 
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan laut, 
termasuk melakukan pencegahan sampah Laut. Meskipun 
pusat dan provinsi sebagai aktor utama, namun tidak 
berarti kolaborasi dalam Jaga Bahari 141 tertutup bagi pihak 
lainnya. Dalam pemantauan sampah laut selama 4 tahun 
ini, PPKL telah bermitra dengan 20-an perguruan tinggi. 
Pusat dan provinsi lebih terkait kepada penanggung 
jawab sesuai peraturan. Adapun dalam 
implementasinya, tentu kemitraan dan keterlibatan 
berbagai pihak sangat diharapkan. Bahkan pendekatan 
citizen science dapat dilakukan. 
 

 
 
Gambar 2. Jaga Bahari 141 – Satu Data Pemantauan 
Sampah Laut Nasional 
 
Dari sisi anggaran, Jaga Bahari 141 secara optimis dapat 
dilakukan. Komponen biaya yang besar dalam 
pemantauan sampah laut selama ini adalah mobilisasi 
tim. Adapun peralatan yang dibutuhkan relatif 
sederhana. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. 
Dengan demikian, melibatkan personil di tingkat lokal akan 
menjadi kunci untuk memperbesar cakupun pemantauan 
dengan anggaran yang tetap efisien. 
 
Manfaat yang akan diperoleh dari Jaga Bahari 141 
diantaranya adalah (1) tersedianya basis data dan 
informasi status pencemaran sampah laut yang 

memadai dan berkelanjutan (2) tersedianya data 
hotspot sampah laut untuk Gerakan Bersih Pantai yang 
efektif, (3) tersedianya input pengembangan kebijakan 
pengendalian sampah laut (4) tersedianya input untuk 
riset maupun inovasi bagi pemangku kepentingan, (5) 
meningkatnya kapasitas personil pusat dan daerah, (6) 
meningkatnya kinerja pemerintah terutama dalam 
implementasi PP 22 tahun 2021, (7) meningkatnya 
kesadaran bersama akan ancaman sampah laut dan 
pengendaliannya, dan (8) meningkatnya dukungan 
untuk RAN PSL. Manfaat ke depan Jaga Bahari 141 ini 
akan bermunculan karena isu sampah laut bersinggungan 
dengan banyak aspek kehidupan masyarakat dan 
ekonomi. 
 
KESIMPULAN 
Berbagai data dan fakta sudah menunjukkan ancaman 
serius sampah laut di Indonesia. Sampah yang 
didominasi sampah plastik telah memasuki ekosistem laut 
yang memiliki nilai sangat penting, tidak hanya bagi 
Indonesia tapi juga dunia. Sebagian besar sampah berasal 
dari daratan sehingga perbaikan pengelolaan sampah di 
daratan menjadi sebuah keniscayaan. 
 
Kompleksitas pencemaran sampah laut membutuhkan 
basis data dan informasi yang kuat hasil pemantauan 
berkelanjutan. Jaga Bahari 141 hadir untuk itu. Data dan 
informasi yang memadai akan melahirkan respons yang 
lebih terarah dari berbagai pihak untuk melindungi 
kelestarian ekosistem laut. Pengendalian pencemaran 
sampah laut juga akan berimbas pada penataan kegiatan di 
daratan maupun di lautan. 
 
Pencemaran sampah laut adalah masalah global. Ketika 
Indonesia menunjukkan komitmen mengenai satu data 
sampah laut, kemudian mengendalikan sampah laut, 
maka citra Indonesia dalam pergaulan internasional akan 
meningkat. Jika ada ‘serangan’ atau semacamnya dari 
luar Indonesia, basis data dan informasi yang kuat akan 
menjadi senjata pemungkas. 
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KONTRIBUSI PEMBINAAN INDUSTRI PADA PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN AIR 
LIMBAH INDUSTRI DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR SDG’S 6.3.1. (A) PERSENTASE 

LIMBAH CAIR INDUSTRI YANG DIOLAH SECARA AMAN 
 
 

Anggita Dhiny Rarastri 
 
 

PENDAHULUAN 
Pertambahan penduduk yang semakin meningkat tanpa 
di selaraskan dengan pola hidup ramah lingkungan dan 
berbagai upaya perlindungan pengelolaan lingkungan 
dapat menyebabkan ancaman bagi kelangsungan fungsi 
lingkungan hidup. Jika jumlah populasi pertambahan 
penduduk dapat bertahan pada taraf yang ideal, 
sedangkan laju pertambahan penduduk seimbang, maka 
keseimbangan antara lingkungan dan regenerasi 
populasi dapat tercapai. Namun, kenyataannya adalah 
populasi bertumbuh lebih cepat daripada kemampuan 
lingkungan untuk memperbaiki sumber daya yang ada. 
 
Untuk memenuhi kebutuhan hidup dibutuhkan kegiatan 
perindustrian, perdagangan dan transportasi. Salah satu 
akibat negatif pemenuhan tersebut yaitu adanya bahan 
yang tidak terpakai atau tidak digunakan/limbah dari 
proses produksi industri. Oleh sebab itu, diperlukan 
pengelolaan air limbah yang bertujuan untuk mengolah 
sampai batas aman yang dapat di dukung dan ditampung 
oleh lingkungan.  
 
Trend dunia saat ini untuk pengelolaan lingkungan 
mengarah kepada kesadaran pentingnya perlindungan 
terhadap fungsi dan jasa lingkungan. Berbagai 
pertemuan nasional maupun internasional banyak 
membahas permasalahan dan solusi tentang bagaimana 
perlindungan terhadap lingkungan. Salah satu program 
yang telah diimplementasikan di banyak negara termasuk 
Indonesia yaitu Sustainable Development Goals (SDG’s). 
Berkaitan dengan SDG’s, Indonesia telah melaksanakan 
internalisasi SDG’s kedalam Peraturan Presiden RI No. 
59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan, PP No. 17 Tahun 2017 
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 
Pengganggaran Pembangunan Nasional, dan Peraturan 
Menteri PPN/Kepala Bappenas RI No. 7 Tahun 2018 
tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi 
dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan.  
 
Berkaitan dengan peraturan tersebut beberapa target 
indikator TPB/SDGs terintegrasi menjadi target indikator 
dalam RPJMN. Termasuk KLHK, khususnya yang akan 
dibahas tentang Pengendalian Pencemaran Air yaitu 
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, 6.3 pada tahun 
2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi 
polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan 
pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, 
mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak 
diolah dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, 
serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman 
secara global. 
 
KEGIATAN DIREKTORAT PPA PADA 
PENCAPAIAN INDIKATOR SDG’S 6.3.1. 
Kegiatan lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran 
Air (DIT. PPA) dalam target indikator TPB/SDGs khusus 
nya untuk 6.3 Persentase limbah cair industri yang 

dikelola secara aman yaitu kegiatan pembinaan. 
Kegiatan pembinaan yaitu  
1. Bimbingan teknis,  

a. bertujuan untuk : 
• Memberikan pemahaman terhadap 

pemenuhan kewajiban di bidang 
pengendalian pencemaran air meliputi 
aspek pemenuhan BMAL (Baku Mutu Air 
Limbah), kepemilikan perizinan 
pembuangan /pemanfaatan air limbah, 
pelaporan, pemanfaatan air limbah dan 
ketentuan teknis.  

• Selain itu, diberikan bimbingan teknis 
kepada Pemerintah Daerah Provinsi 
maupun kabupaten/kota sebagai Pembina 
industri di daerah dan legislator.  

b. dilakukan berdasarkan kriteria: 
• industri yang belum memenuhi peraturan 

di bidang pengendalian pencemaran air 
• sektor industri yang termasuk kelompok 

pencemar terbesar 
• Pendekatan DAS Prioritas (Citarum, 

Brantas, Bengawan Solo, dll) 
• DAS yang terdapat laporan kasus 

pencemaran air      
 

2. Evaluasi ketaatan (PROPER)  
a. Dilakukan untuk memenuhi ketentuan 

pemenuhan peraturan di bidang pengendalian 
pencemaran air meliputi aspek : 

i. Pemenuhan BMAL (Baku Mutu Air 
Limbah),  

ii. Kepemilikan perizinan pembuangan 
/pemanfaatan air limbah,  

iii. Pemantauan hasil uji air limbah berupa 
kesesuaian lokasii pemantauan, parameter 
yang diuji dan waktu pengujian. 

iv. Pelaporan, dan 
v. Ketentuan teknis:  

• Pemisahan saluran air limbah 
dengan limpasan air hujan 

• Saluran air limbah kedap air 
• Pemasangan 
• Tidak melakukan pengenceran 
• Identifikasi air limbah 

b. Hasil evaluasi ketaatan, berdasarkan data 
industri yang telah melaporkan melalui SIMPEL 
PPA dan dilakukan evaluasi penaatan terhadap 
peraturan peraturan di bidang pengendalian 
pencemaran air yaitu pada tahun 2019 
sebanyak 2.045 industri sedangkan tahun 2020 
sebanyak 2.038 industri (Tabel 1). Tahun 2019 
diperoleh hasil 1.708 memenuhi baku mutu air 
limbah dan 305 industri tidak memenuhi baku 
mutu air limbah , tahun 2020 diperoleh hasil 
1.848 memenuhi baku mutu air limbah dan 190 
industri tidak memenuhi baku mutu air limbah 
(Subdit PPI, Direktorat PPA, 2019). 
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Tabel 1 . Penaatan Industri Terhadap peraturan di bidang pengendalian pencemaran air 

Tahun Jumlah  Industri di 
Evaluasi 

Pemenuhan Baku Mutu Air 
Limbah 

Taat Tidak Taat 

2018 – 2019 2.045 1.708 305 
2019 – 2020 2.038 1.848  190  

Sumber : Subdit PPI, Direktorat PPA 
 
 
Indikator kedua kegiatan yaitu presentase Tingkat 
Penaatan Industri Terhadap Pemenuhan Baku Mutu Air 
Limbah (Taat). Kegiatan tersebut sebagai upaya 
perbaikan pengelolaan air limbah agar memenuhi baku 
mutu air limbah sesuai peraturan di bidang pengendalian 
pencemaran air dan penurunan beban pencemaran air 
limbah bagi industri.  Dalam hal penurunan beban 
pencemaran air terdapat perubahan paradigma 
kebijakan, yaitu industri di dorong untuk melakukan 
pemanfaatan air limbah dengan pendauran ulang, 
perolehan kembali manfaat, pengurangan sebelum 
akhirnya dibuang ke badan air.  Industri yang akan 
memanfaatkan air limbah ke dalam proses 

produksi/penunjang (boiler, cadangan air baku, 
scrubber)/produk samping (pupuk, energi, kompos) tidak 
diperlukan izin/persetujuan teknis, sedangkan industri 
yang memanfaatkan air limbah untuk penyiraman dan 
pencucian diberikan kemudahan dalam persyaratan 
standar teknis. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Pasal 128 ayat 3 dan Pasal 130 serta 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Persetujuan 
Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang 
Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Gambar 1) 

 
 

 
Gambar 1. Kerangka Pikir 

 
Data evaluasi ketaatan didapatkan dari pelaporan oleh 
industri melalui SIMPEL PPA. Data pelaporan berupa 
hasil uji air limbah, debit air limbah (beban pencemaran). 
Data tersebut digunakan untuk pendekatan perhitungan 
tujuan indikator metadata sdg’s 6.3.1. (a) persentase 
limbah cair industri yang diolah secara aman (gambar 1). 
Pendekatan perhitungan tersebut yaitu 
 
Metadata SDG’s 

1. Konsep persentase limbah cair industri air 
limbah yang diolah secara aman adalah 
perbandingan air limbah yang dihasilkan industri 
yang dikelola secara aman berdasarkan 
tingkatan pengelolaan dibandingkan jumlah air 
limbah yang dihasilkan oleh industri. 

2. Proporsi air limbah yang dihasilkan kegiatan 
industri, datanya didasarkan melalui 
pendekatan swapantau yang dilaporkan secara 
daring (online) dan berkala melalui aplikasi 
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SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik 
Lingkungan Hidup), yang merupakan bagian 
dari Program Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (PROPER) 

 
Pendekatan Dit PPA KLHK: 

1. Jumlah limbah cair (air limbah) yang dihasilkan 
industri yang dikelola secara aman merupakan 
jumlah air limbah dengan besaran debit dan 
hasil uji parameter memenuhi baku mutu air 
limbah (BMAL) 

2. Berdasarkan tingkatan pengelolaan merupakan 
pengelolaan air limbah dengan hasil memenuhi 
baku mutu air limbah (BMAL), dalam PROPER 
dipresentasikan industri taat terhadap peraturan 
dibidang Pengendalian Pencemaran Air 
peringkat PROPER EMAS, HIJAU, BIRU. 

3. Melalui pendekatan swapantau yang dilaporkan 
secara daring (online) dan berkala melalui 
aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan 
Elektronik Lingkungan Hidup) yaitu data 
sertifikat hasil uji dan besaran debit yang 
dilaporkan oleh industri.  

 
Rumus perhitungan, Metadata SDG’S 
Berdasarkan rumus perhitungan metadata indikator 
SDG’S yang diterbitkan oleh Kementerian 
PPN/BAPPENAS, tujuan indikator metadata sdg’s 6.3.1. 
(a) persentase limbah cair industri yang diolah secara 
aman yaitu 

 
Keterangan:  
PLCI  : Persentase limbah cair industri yang dikelola 
secara aman  
JLCIK : Jumlah limbah cair industri yang dikelola 
secara aman (yang dilaporkan)  
JLCI  : Jumlah limbah cair industri keseluruhan (yang 
dilaporkan)  
 
Rumus perhitungan, Pendekatan KLHK: 

1. Untuk menghitung target pencapaian agar 
didapatkan hasil pembinaan dan target industri 
yang dibina tetap setiap tahun serta mengurangi 
ketidakpastian dilapangan dalam hal industri 
menambah kapasitas produksi, perubahan 
upaya pengolahan air limbah, industri tutup/tidak 
beroperasi, serta pendekatan berdasarkan jenis 
industri dan parameter kunci air limbah di 
lakukan pengambilan sampel dari populasi 
industri tidak taat (MERAH, HITAM) dan industri 
taat (peringkat EMAS, HIJAU, BIRU) 

2. Populasi: industri yang melaporkan secara 
berkala melalui SIMPEL, Sampel didapat dari 
perwakilan populasi dengan pendekatan (nomor 
1) 

3. Pertimbangan sampel (gambar 2) yaitu  
a. proporsi trend presentase ketaatan 

PROPER selama 5 tahun (85%-88%)  

b. proporsi jumlah industri taat dan jumlah 
industri tidak taat  

 
Gambar 2. Tren Peringkat PROPER 2002 s/d 2020 
(Ditjen PPKL, 2020) 

4. JLCIK yaitu sampel jumlah air limbah industri 
dari data beban pencemaran (debit dan kadar 
hasil uji parameter memenuhi baku mutu air 
limbah)  

5. JLCI yaitu sampel jumlah industri yang 
melaporkan secara berkala melalui SIMPEL 

6. Industri tidak taat yaitu industri yang tidak 
memenuhi ketaatan dalam peraturan dibidang 
pengendalian pencemaran air. Representasi 
dalam PROPER berperingkat MERAH dan 
HITAM. 

7. Industri taat yaitu industri yang memenuhi 
ketaatan dalam peraturan dibidang 
pengendalian pencemaran air. Representasi 
dalam PROPER berperingkat EMAS, HIJAU, 
BIRU. 

8. Beban pencemaran yaitu konsentrasi masing-
masing parameter hasil uji (BOD, COD, TSS) 
dikalikan dengan debit air limbah. 

9. Lokasi sampel industri taat dan industri tidak taat 
yaitu Aceh, Lampung, Jambi, Riau, Bengkulu, 
Riau, Bangka Belitung, Sumatera Barat, 
Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bali, DKI 
Jakarta, Banten, DIY,  Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, 
Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, NTB, 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi 
Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat. 

Setelah penentuan dengan pendekatan DIT PPA KLHK, 
dilakukan penetapan tahun baseline data yaitu 2019. 
Kemudian menghitung baseline beban pencemaran per 
parameter (BOD, COD, TSS) dari industri taat dan tidak 
taat, didapatkan hasil beban pencemaran industri tidak 
taat yaitu BOD 2084 ton/tahun, COD 5181 ton/tahun, TSS 
2309 ton/tahun, debit air limbah 41117 m3/tahun, 
sedangkan industri taat yaitu BOD 6355 ton/tahun, COD 
25237 ton/tahun, TSS 14074 ton/tahun, debit air limbah 
3,6 jt m3/tahun (Gambar 3).  
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Gambar 3. Baseline Beban Pencemaran (Sumber. Data terolah SIMPEL DIT PPA, 2019) 
 
Dari hasil perhitungan baseline beban pencemaran dilakukan presentase baseline (total beban pencemaran pertahun 
dibandingkan dengan beban pencemaran industri taat) bertujuan untuk mendapatkan target presentase air limbah industri 
dikelola secara aman pertahun (gambar 4). Berdasarkan hasil perhitungan, untuk presentase baseline ditentukan 58% 
(BOD ton/tahun).  
 

 
Gambar 4.   Presentase Baseline (Sumber. Data terolah SIMPEL DIT PPA, 2019) 

 
Berdasarkan hasil perhitungan baseline 2019, maka dapat ditetapkan presentase target pencapaian setiap tahunnya (tabel 
2).  

Tabel 2. Target Pencapaian indikator TPB/SDGs 6.3.1  
(Sumber. Target 2020-2024 berdasarkan RPJMN dan Renstra KLHK 2020-2024) 

 
Sedangkan hasil perhitungan beban pencemaran tahun 2020 yaitu didapatkan hasil beban pencemaran industri tidak taat 
yaitu BOD 111 Juta ton/tahun, COD 341 Juta ton/tahun, TSS 400 ton/tahun, debit air limbah 61141 m3/tahun, sedangkan 
industri taat yaitu BOD 522 jt ton/tahun, COD 1,4 jt ton/tahun, TSS 1,8 Jt ton/tahun, debit air limbah 381.723 m3/tahun 
(Gambar 5). Kemudian hasil perhitungan presentase air limbah industri dikelola secara aman yaitu BOD ton/tahun 
(Gambar 5). 
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Debit Air Limbah (m3/tahun)
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Kode 
Indikator 

Nama Indikator 
TPB/SDGs  

Sumber 
Data  

Satuan  Angka 
Dasar  
(Baseline) 

Target Pencapaian  
2020 2021 2022 2023 2024 

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK 
6.3.  Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan 
meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak 
diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara 
global.  
6.3.1.(a) Persentase limbah 

cair industri yang 
dikelola secara 
aman 

KLHK Persen  58 63 68 75 82 90 
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Gambar 5. Beban Pencemaran Tahun 2020 (Sumber. Data terolah SIMPEL DIT PPA, 2020) 

 
Hasil perhitungan presentase beban pencemaran tahun 2020 (total beban pencemaran tahun 2020 dibandingkan dengan 
beban pencemaran industri taat tahun 2020) yaitu 70% (BOD ton/tahun).  

 

 
Gambar 6. Presentase Beban Pencemaran Tahun 2020  

(Sumber. Data terolah SIMPEL DIT PPA, 2020) 
 
Jika dibandingkan antara hasil kegiatan Dit PPA berupa 
presentase beban pencemaran air limbah yang dikelola 
secara aman (taat) dengan target pencapaian indikator 
6.3.1 pada tahun 2020 yaitu target pencapaian 63% BOD 
ton/tahun sedangkan hasil presentase sebesar 70% BOD 
ton/tahun, maka dapat dikatakan tahun 2020 target 
tercapai. 
 
Dengan demikian, dari hasil kegiatan pembinaan berupa 
bimbingan teknis dan evaluasi ketaatan sebagai upaya 
perbaikan dan peningkatan pengelolaan air limbah agar 
memenuhi baku mutu air limbah sesuai peraturan di 
bidang pengendalian pencemaran air serta penurunan 
beban pencemaran air limbah dapat dilakukan secara 
berkala. Namun diperlukan beberapa hal pendetailan 
berupa diperlukannya bimbingan teknis kepada Pemda 
Provinsi/Kab/Kota maupun industri perihal peningkatan 

kinerja pengendalian pencemaran air bagi industri, 
evaluasi pelaksanaan perizinan pembuangan air limbah 
ke badan air, strategi pemanfaatan air limbah bagi 
industri, serta peran kementerian lain (Kementerian 
Perindustrian, Kelautan dan Perikanan, ESDM, dll). Dan 
juga Sosialisasi bagi industri yang belum melaporkan 
SIMPEL. 
Terakhir, sesuai dengan tujuan awal, penerapan 
pembinaan berupa bimbingan teknis dan evaluasi 
ketaatan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan 
pengelolaan air limbah agar memenuhi baku mutu air 
limbah sesuai peraturan di bidang pengendalian 
pencemaran air serta penurunan beban pencemaran air 
limbah dapat selalu berkontribusi dalam pencapaian 
indikator SDG’S 6.3.1. (a) persentase limbah cair industri 
yang diolah secara aman. 
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PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PELAKU USAHA DALAM RANGKA PERBAIKAN 
KUALITAS LINGKUNGAN 

 
 

Lindawati 
 

 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan berbagai 
upaya dan intervensi telah dan terus dilakukan antara 
lain; pengembangan peraturan dan kebijakan, 
pengembangan teknologi proses produksi yang ramah 
lingkungan, pengembangan teknologi pengolahan air 
limbah, emisi dan limbah lainnya, penegakan hukum, 
reward dan pinalti yang salah satunya adalah Program 
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). 
 
Pada bulan Oktober tahun 2020, pemerintah telah 
menerbitkan UU 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Latar 
belakang penerbitan UU tersebut antara lain adalah untuk 
mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang ada 
sehingga proses perizinan berusaha bagi investasi 
menjadi lebih praktis dan tetap mempertimbangkan 
pelestarian lingkungan hidup. Izin lingkungan digantikan 
dengan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasi. 
Kewenangan penerbitan persetujuan teknis mengikuti 
kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan. 
 
Salah satu peraturan turunan dari UU 11/2020 adalah PP 
nomor 22/2021 tentang “Penyelenggaraan Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang terbit tanggal 
2 Februari 2021. PP 22/2021 terdiri dari 13 bab. 534 pasal 
dan 15 lampiran. Bab III adalah Perlindungan dan 
Pengelolaan Mutu Air yang merupakan peraturan 
pengganti PP 82 tahun 2001 yang tidak berlaku lagi. 
Pada bagian ketujuh bab III tersebut dijelaskan peran 
serta masyarakat yang pada PP 82/2001 belum diatur 
secara jelas. 
 
Strategi yang dilakukan untuk perlindungan dan 
pengelolaan mutu air dengan melibatkan peran serta 
masyarakat dapat dilakukan dengan cara menurunkan 
beban pencemaran dari sumbernya dan melakukan 
pemulihan mutu air di badan air, mencegah pembuangan 
sampah dan limbah yang tidak terkendali ke 
sungai/badan air, membersihkan badan air dari sampah, 
melindungi mata air, dan menyimpan air seperti 
menanam pohon didaerah tangkapan air dan membuat 
embung maupun lubang biopori. 
 
Memasuki periode Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 yang 
merupakan periode akhir dari Rencana Jangka Panjang 
(RPJP) 2004 - 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) tetap berkomitmen untuk menjadikan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable 
Development Goals (SDGs) sebagai arus-utama dalam 
pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan. 
 
Relevensi Program KLHK dengan target TPB/SDGS 
untuk Diretorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan antara lain adalah kegiatan 
pengedalian pencemaran air. Salah satu cara perbaikan 
kualitas lingkungan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan 
adalah diselenggarakannya kegiatan penguatan sumber 
daya manusia atau bimbingan teknis bagi pelaku usaha 

dan/atau kegiatan untuk aspek pengedalian pencemaran 
air, udara dan pengelolaan limbah B3. 
 
Terkait evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan bagi 
pelaku usaha/kegiatan melalui PROPER, pada tahun 
2020 telah dilakukan evaluasi kinerja pengelolaan 
lingkungan untuk 2.038 industri. Pada tahun 2021, 
direncanakan akan dilakukan evaluasi kinerja 
pengelolaan lingkungan bagi 2.171 industri. 
 
Evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan tersebut terdiri 
dari aspek pengendalian pencemaran air, udara, dan 
pengelolaan Limbah B3. Hasil evaluasi kinerja tersebut 
menunjukkan bahwa industri yang mendapatkan 
peringkat MERAH sebanyak 233 industri. 
 
Dari 233 Industri yang berperingkat Merah, sebanyak 193 
Industri berperingkat merah disebabkan oleh 
ketidaktaatannya terhadap peraturan Pengendalian 
Pencemaran Air dengan rincian permasalahan: 
a. Terkait perizinan, sebanyak 26 industri, 
b. 5 industri tidak melakukan pemantauan terhadap 

titik penaatan, 
c. Tidak memantau seluruh parameter, sebanyak 7 

industri 
d. Tidak memenuhi baku mutu air limbah sebanyak 

42 industri, 
e. Permasalahan pelaporan sebanyak 33 industri, 
f. Permasalahan ketentuan teknis 24 industri, 
g. tidak mengisi simpel sebanyak 45 industri dan 
h. tidak melakukan sanggahan sebanyak 10 industri. 
i. Sanksi Administrasi, sebanyak 1 industri 
 
Sedangkan industri berperingkat merah karena 
ketidaktaatan terhadap aspek Pengendalian 
Pencemaran Udara sebanyak 161 industri. Dan 
ketidaktaatan terhadap aspek Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun (PLB3) sebanyak 
sebanyak 185 industri. Adapun industri yang 
berperingkat merah baik yang tidak taat 
terhadappengendalian pencemaran air, pengendalian 
pemcemaran udara, dan pengelolaan Limbah B3 
sebanyak 126 industri. 
 
TUJUAN 
Tujuan diadakan penguatan Sumber Daya Manusia 
dalam hal ini Bimbingan Teknis adalah untuk 
memfasilitasi berbagai informasi dan pemikiran untuk 
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan 
industri dalam pengendalian pencemaran air, udara dan 
pengelolaan Limbah B3, sebagai sarana diskusi dan 
konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja 
pengelolaan lingkungan bagi pelaku usaha dan/atau 
kegiatan yang semula berperingkat merah ke depan 
dapat meningkat menjadi biru dan sebagai sarana 
sosialisasi peraturan dan kebijakan. 
 
RUANG LINGKUP PEMBAHASAN 
Dalam penguatan SDM atau Bimtek ini beberapa hal 
yang akan menjadi pembahasan adalah : 
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a. Paparan tentang Persyaratan Teknis 
Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kriteria 
PROPER Aspek Pengendalian Pencemaran Air 

b. Paparan tentang Persyaratan Teknis 
Pengendalian Pencemaran  Udara
 dan Kriteria PROPER Aspek 
Pengendalian Pencemaran Udara 

c. Paparan tentang Persyaratan Teknis 
Pengendalian Pencemaran PLB3 dan Kriteria 
PROPER Aspek PLB3 

d. Paparan terkait Teknologi Pengelolaan Limbah 
Cair Indutri 

 
HASIL YANG DIHARAPKAN 
Dengan telah diselenggarakannya penguatan sumber 
daya manusia atau bimbingan teknis ini diharapkan 
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam 
melakukan pengelolaan lingkungan dapat memenuhi 
semua aspek ketaatan sesuai peraturan perundang 
undangan lingkungan hidup. 
 
PESERTA 
Dalam acara ini hadir Penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan sebanyak 75 orang melalaui aplikasi 
Zoom. 
 
PEMBAHASAN 
Kegiatan penguatan SDM dan Bimtek ini dilakukan 
secara daring melalui aplikasi Zoom. Para narasumber 
memaparkan aspek - aspek ketaatan secara teknis dan 
cara pengolahan air limbah yang baik dan benar khusus 
untuk pengolahan air limbah. 
 
Persyaratan Teknis Pengendalian Pencemaran 
Lingkungan dan Kriteria PROPER aspek Pengendalian 
Pencemaran Air sesuai PermenLHK nomor 1 tahun 2021 
sebagai berikut: 
 
1. Ketaatan terhadap Izin Pembuangan Air 

Limbah/Injeksi/Aplikasi Lahan (termasuk air limbah 
domestik). 

2. Ketaatan terhadap Kompetensi Personil PPA. 
3. Penilaian ketaatan terhadap titik penaatan dan titik 

pemantauan dinilai berdasarkan izin/persetujuan 
lingkungan dan bagi industri yang melakukan 3R 
wajib menyertakan bukti pernyataan air limbah 
dilakukan 3R di izin/persetujuan lingkungan, 
logbook atau neraca air dan/atau surat keterangan 
instansi LH setempat. 

4. Penilaian ketaatan terhadap parameter dinilai 
secara manual dan secara otomatis melalui 
SPARING, hirarki acuan pemantauan parameter 
apabila tidak diatur dalam perizinan maka mengacu 
pada peraturan yang mengatur paling ketat, baik 
peraturan ditingkat pusat maupun didaerah. 

5. Ketaatan jumlah data yang dilaporkan secara 
manual pelaporan bulanan dan harian presentase 
100% Biru, jika kurang dari 100% maka peringkat 
akan merah dan pemantauan secara otomatis 
melalui SPARING data harian ≥ 85% dari hasil 
pembacaan rata-rata tiap jam (20 jam data 
pengukuran tiap hari). 

6. Ketaatan terhadap baku mutu pemantauan secara 
manual data bulanan dam harian presentase 100% 
Biru, jika kurang dari 100% maka merah dan 
pemantauan secara otomatis melalui SPARING 
presentase data harian ≥ 95% setiap 1 bulan. 

7. Ketaatan terhadap ketentuan teknis  dokumen 
yang harus dilampirkan yaitu melengkapi titik 

penaatan dengan nama & titik koordinat, telah 
melakukan identifikasi seluruh jenis air limbah yang 
dihasilkan, telah melakukan identifikasi terhadap 
sumber air limbah & cara pengolahannya, mencatat 
bahan baku & produksi senyatanya harian, 
tambahan ketentuan teknis industri sawit yang 
melakukan pemanfaatan air limbah melalui aplikasi 
lahan harus memenuhi ketentuan teknis dan bagi 
industri wajib SPARING  uji kelayakan secara 
periodik, kalibrasi peralatan dan ketentuan rentang 
pengukuran dan akurasi pengukuran. 

 
Kriteria ketaatan pengendalian pencemaran air dilihat 
dari 2 aspek yaitu aspek penilaian pengendalian 
pencemaran air dan aspek pemeliharaan sumber air 
yang meliputi : 
1. Kompetensi personil 
2. Ketaatan terhadap izin 
3. Ketaatan terhadap titik penaatan dan titik 

pemantauan 
4. Ketaatan terhadap parameter 
5. Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang 

dilaporkan 
6. Ketaatan terhadap baku mutu 
7. Ketaatan terhadap ketentuan teknis 
 
Tambahan kriteria PROPER aspek pemeliharaan 
sumberdaya air pada PermenLHK nomor 1 tahun 2021 
sebagai berikut : 
1. Ketaatan terhadap kepemilikan izin pengambilan 

air permukaan/air tanah. 
2. Ketaatan terhadap kepemilikan pera areal/zona 

pemanfaatan. 
3. Ketaatan terhadap kepemilikan kajian daerah 

pemanfaatan. 
4. Ketaatan terhadap program konservasi air. 
5. Ketaatan terhadap pemenuhan ketentuan izin. 
6. Ketentuan terhadap kepemilikan sumur pantau. 
7. Ketaatan terhadap pemantauan & pelaporan. 
8. Ketaatan terhadap data pengukuran muka air tanah 

dan debit. 
9. Ketaatan terhadap kesesuaian operasi dengan 

SOP perawatan sumber air. 
 
Persyaratan Teknis Pengendalian Pencemaran Udara 
sesuai PermenLHK nomor 1 tahun 2021 meliputi : 
1. Laporan pemenuhan ketentuan dalam persetujuan 

lingkungan 
2. Laporan pemenuhan ketentuan dalam pemantauan 

emisi dan gangguan 
3. Laporan pemenuhan ketentuan dalam baku mutu 

emisi dan baku mutu gangguan 
4. Dokumen yang menerangkan kompetensi personil 

pengendalian pencemaran udara 
5. Dokumen ketentuan teknis yang dipersyaratkan 
 
Kriteria Aspek ketaatan Pengendalian Pencemaran 
Udara : 
1. Kompetensi personil 
2. Ketaatan terhadap sumber emisi dan titik penaatan 
3. Ketaatan terhadap parameter 
4. Ketaatan terhadap jumlah data yang dilaporkan 
5. Ketaatan terhadap baku mutu 
6. Ketaatan terhadap ketentuan teknis 
 
Pemantauan CEMS diwajibkan bagi industri sebagai 
berikut : 
1. Industri Minyak dan Gas 
2. Industri Rayon 
3. Industri Pupuk dan Amonium Nitrat 
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a. Paparan tentang Persyaratan Teknis 
Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kriteria 
PROPER Aspek Pengendalian Pencemaran Air 

b. Paparan tentang Persyaratan Teknis 
Pengendalian Pencemaran  Udara
 dan Kriteria PROPER Aspek 
Pengendalian Pencemaran Udara 

c. Paparan tentang Persyaratan Teknis 
Pengendalian Pencemaran PLB3 dan Kriteria 
PROPER Aspek PLB3 

d. Paparan terkait Teknologi Pengelolaan Limbah 
Cair Indutri 

 
HASIL YANG DIHARAPKAN 
Dengan telah diselenggarakannya penguatan sumber 
daya manusia atau bimbingan teknis ini diharapkan 
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam 
melakukan pengelolaan lingkungan dapat memenuhi 
semua aspek ketaatan sesuai peraturan perundang 
undangan lingkungan hidup. 
 
PESERTA 
Dalam acara ini hadir Penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan sebanyak 75 orang melalaui aplikasi 
Zoom. 
 
PEMBAHASAN 
Kegiatan penguatan SDM dan Bimtek ini dilakukan 
secara daring melalui aplikasi Zoom. Para narasumber 
memaparkan aspek - aspek ketaatan secara teknis dan 
cara pengolahan air limbah yang baik dan benar khusus 
untuk pengolahan air limbah. 
 
Persyaratan Teknis Pengendalian Pencemaran 
Lingkungan dan Kriteria PROPER aspek Pengendalian 
Pencemaran Air sesuai PermenLHK nomor 1 tahun 2021 
sebagai berikut: 
 
1. Ketaatan terhadap Izin Pembuangan Air 

Limbah/Injeksi/Aplikasi Lahan (termasuk air limbah 
domestik). 

2. Ketaatan terhadap Kompetensi Personil PPA. 
3. Penilaian ketaatan terhadap titik penaatan dan titik 

pemantauan dinilai berdasarkan izin/persetujuan 
lingkungan dan bagi industri yang melakukan 3R 
wajib menyertakan bukti pernyataan air limbah 
dilakukan 3R di izin/persetujuan lingkungan, 
logbook atau neraca air dan/atau surat keterangan 
instansi LH setempat. 

4. Penilaian ketaatan terhadap parameter dinilai 
secara manual dan secara otomatis melalui 
SPARING, hirarki acuan pemantauan parameter 
apabila tidak diatur dalam perizinan maka mengacu 
pada peraturan yang mengatur paling ketat, baik 
peraturan ditingkat pusat maupun didaerah. 

5. Ketaatan jumlah data yang dilaporkan secara 
manual pelaporan bulanan dan harian presentase 
100% Biru, jika kurang dari 100% maka peringkat 
akan merah dan pemantauan secara otomatis 
melalui SPARING data harian ≥ 85% dari hasil 
pembacaan rata-rata tiap jam (20 jam data 
pengukuran tiap hari). 

6. Ketaatan terhadap baku mutu pemantauan secara 
manual data bulanan dam harian presentase 100% 
Biru, jika kurang dari 100% maka merah dan 
pemantauan secara otomatis melalui SPARING 
presentase data harian ≥ 95% setiap 1 bulan. 

7. Ketaatan terhadap ketentuan teknis  dokumen 
yang harus dilampirkan yaitu melengkapi titik 

penaatan dengan nama & titik koordinat, telah 
melakukan identifikasi seluruh jenis air limbah yang 
dihasilkan, telah melakukan identifikasi terhadap 
sumber air limbah & cara pengolahannya, mencatat 
bahan baku & produksi senyatanya harian, 
tambahan ketentuan teknis industri sawit yang 
melakukan pemanfaatan air limbah melalui aplikasi 
lahan harus memenuhi ketentuan teknis dan bagi 
industri wajib SPARING  uji kelayakan secara 
periodik, kalibrasi peralatan dan ketentuan rentang 
pengukuran dan akurasi pengukuran. 

 
Kriteria ketaatan pengendalian pencemaran air dilihat 
dari 2 aspek yaitu aspek penilaian pengendalian 
pencemaran air dan aspek pemeliharaan sumber air 
yang meliputi : 
1. Kompetensi personil 
2. Ketaatan terhadap izin 
3. Ketaatan terhadap titik penaatan dan titik 

pemantauan 
4. Ketaatan terhadap parameter 
5. Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang 

dilaporkan 
6. Ketaatan terhadap baku mutu 
7. Ketaatan terhadap ketentuan teknis 
 
Tambahan kriteria PROPER aspek pemeliharaan 
sumberdaya air pada PermenLHK nomor 1 tahun 2021 
sebagai berikut : 
1. Ketaatan terhadap kepemilikan izin pengambilan 

air permukaan/air tanah. 
2. Ketaatan terhadap kepemilikan pera areal/zona 

pemanfaatan. 
3. Ketaatan terhadap kepemilikan kajian daerah 

pemanfaatan. 
4. Ketaatan terhadap program konservasi air. 
5. Ketaatan terhadap pemenuhan ketentuan izin. 
6. Ketentuan terhadap kepemilikan sumur pantau. 
7. Ketaatan terhadap pemantauan & pelaporan. 
8. Ketaatan terhadap data pengukuran muka air tanah 

dan debit. 
9. Ketaatan terhadap kesesuaian operasi dengan 

SOP perawatan sumber air. 
 
Persyaratan Teknis Pengendalian Pencemaran Udara 
sesuai PermenLHK nomor 1 tahun 2021 meliputi : 
1. Laporan pemenuhan ketentuan dalam persetujuan 

lingkungan 
2. Laporan pemenuhan ketentuan dalam pemantauan 

emisi dan gangguan 
3. Laporan pemenuhan ketentuan dalam baku mutu 

emisi dan baku mutu gangguan 
4. Dokumen yang menerangkan kompetensi personil 

pengendalian pencemaran udara 
5. Dokumen ketentuan teknis yang dipersyaratkan 
 
Kriteria Aspek ketaatan Pengendalian Pencemaran 
Udara : 
1. Kompetensi personil 
2. Ketaatan terhadap sumber emisi dan titik penaatan 
3. Ketaatan terhadap parameter 
4. Ketaatan terhadap jumlah data yang dilaporkan 
5. Ketaatan terhadap baku mutu 
6. Ketaatan terhadap ketentuan teknis 
 
Pemantauan CEMS diwajibkan bagi industri sebagai 
berikut : 
1. Industri Minyak dan Gas 
2. Industri Rayon 
3. Industri Pupuk dan Amonium Nitrat 

4. Industri Pulp dan Paper 
5. Industri Besi dan Baja 
6. Industri Tambang 
7. Industri Semen 
8. Pembangkit dan Proses Penunjang 
9. Industri Carbon Black 
10. Industri Daur Ulang Baterai Lithium 
11. Proses Penunjang Produksi 
12. Pengolahan Sampah secara Termal 
 
Persyaratan Teknis Penilaian Pengelolaan Limbah B3 
sesuai PermenLHK nomor 1 tahun 2021 meliputi : 
 
1. Pendataan dan kodifikasi jenis Limbah B3 
2. Pelaporan kegiatan pengelolaan Limbah B3 
3. Status perizinan pengelolaan Limbah B3 
4. Pelaksanaan ketentuan teknis dalam izin 
5. Kompetensi personil 
6. Open Dumping, Open Burning 
7. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan 

pelaksanaan SPPLT 
8. Jumlah presentase limbah yang dikelola 
9. Pengelolaan Limbah B3 oleh pihak penghasil 

kepada puhak ketiga 
10. Sistem tanggap darurat. 
 
Teknologi Pengelolaan Limbah Cair Industri 
Pengolahan air limbah bertujuan untuk mengurangi 
kandungan bahan pencemar seperti: 
1. Senyawa organik 
2. Senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh 

mikroorganisme yang ada di alam 
3. Senyawa anorganik 
4. Padatan tersuspensi (TSS) 
5. Mikroba patogen 
 
Pengolahan air limbah dapat dibagi menjadi 5 tahap 
pengolahan, yaitu : 
1. Pengolawan Awal 
2. Memisahkan padatan berukuran besar. 
3. Mengurangi beban organik air limbah. 
4. Penangkapan minyak dan lemak 
5. Menghindari terganggunya aktivitas bakteri dalam 

pengolahan biologis 
6. Menghindari penyumbatan aliran 
7. Bak ekualisasi 
8. Menyamakan debit dan konsentrasi air limbah 

sehingga pengolahan biologis dapat berjalan efektif 
9. Mengatur pH dan penambahan nutrisi bagi 

aktivitas mikroba dalam pengolahan biologis 
 
Secara umum, tahap pra pengolahan dapat 
mengurangi konsentrasi parameter BOD dan COD 
hingga 35%, serta parameter minyak-lemak sebesar 
65%. 
1. Pengolahan tahap pertama (Primary Treatment) 

atau penghilangan padatan : Pengolahan primer 
merupakan pengolahan air limbah dengan 
menggunakan prinsip fisika dan kimia.
 Teknologi yang digunakan  
adalah pengendepan (Primary 
Sedimentation). Pengendapan diperlukan untuk 
memperlambat aliran air limbah sehingga dapat 
mengendapkan padatan-padatan yang tidak 
tersaring seperti pasir, kerikil, sisik ikan, serpihan 
daging ikan, dll. Padatan seperti ini dipisahkan 
agar tidak mengganggu tahap selanjutnya seperti 
menyumbat pipa dan merusak peralatan.Tahap 
pengendapan juga dapat dibantu dengan 
menggunakan bahan kimia berupa koagulan 

dan/atau flokulan, bila kandungan total padatan 
tersuspensi (TSS) dari air limbah sangat 
tinggi.Dengan menggunakan teknologi pengolahan 
primer, kandungan TSS dapat diturunkan hingga 
60%. 

2. Pengolahan Tahap Kedua (Secondary Treatment) 
atau proses biologis : 
Teknologi pengolahan sekunder yang dapat 
digunakan adalah proses biologis, baik secara 
anaerobik maupun aerobik. Untuk air limbah dengan 
kandungan bahan organik (BOD atau COD) yang 
tinggi seperti industri perikanan disarankan untuk 
terlebih dahulu menggunakan proses biologis 
secara anaerobik sebelum proses erobik. 
Penggunaan proses anaerobik dapat menurunkan 
kebutuhan lahan IPAL, mengurangi beban 
pengolahan air limbah secara biologis aerobik, dan 
mengurangi biaya penanganan lumpur. 
Penggunaan proses biologis secara anaerobik 
dapat menurunkan konsentrasi parameter TSS 
hingga 55% dan konsentrasi parameter BOD dan 
COD sebesar 65%. Sedangkan penggunaan proses 
biologis secara aerobik dapat menurunkan 
konsentrasi parameter TSS hingga 805 dan 
konsentrasi parameter BOD dan COD sebesar 90% 
(untuk konsentrasi COD dibawah 1000 mg/l). 
Dengan menggunakan proses pengolahan air 
limbah sekunder, kandungan parameter minyak-
lemak dalam air limbah juga dapat diturunkan 
hingga 90%. 

3. Pengolahan Tahap Ketiga (Tertiary Treatment) 
4. Pengolahan Lumpur (Sludge Treatment) 
 
Metoda lain dalam penggolongan dapat dilihat pada 
proses yang terjadi, yaitu: 
1. Proses Fisika 
2. Proses Kimia 
3. Proses Biologi 
4. Proses Termal 
 
Perencanaan pengolahan air limbah dapat dilakukan 
setelah diperoleh data-data yang relevan dari hasil survei. 
Secara umum, proses perencanaan tersebut dapat dibagi 
menjadi dua, yakni tahapan survei awal atau dikenal juga 
sebagai Basic Engineering Design (BED) dan tahapan 
perancangan rinci (Detailed Engineering Design DED). 
 
Tahapan survei awal – BED 
1. Pemetaan kondisi aktual 
2. Anisilis kondisi 
3. Analisis langkah penanganan didalam pabrik 
4. Desain proses 
5. Desain proses pengolahan air limbah 
6. Penetapan akhir 
 
Pertimbangan pemilihan proses pengolahan air limbah 
dapat dilihat dari penentuan karakteristik kontaminan 
dalam air limbah  penentuan proses pengolahan air 
limbah yang tepat dengan mempertimbangkan aspek 
ekonimis, teknis, operasi dan lingkungan melakukan 
studi kelayakan dan percobaan skala lab atau pilot jika 
perlu. Karakteristik air limbah industri sangat beragam 
bergantung pada bahan baku, produk, dan prosesnya. 
Pilihan teknologi beragam. Teknologi yang sesuai harus 
memperhatikan karakteristik air limbah dan baku mutu 
yang harus dicapai. Saat ini dan ke depan, industri di 
indonesia perlu merencanakan dengan matang dalam 
menangani air limbah, termasuk mempertimbangan 
RECP (Resource Efficient and Cleaner production). 
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PENUTUP 
Kesimpulan 
Pelaksanaan Penguatan Sumber Daya Manusia atau 
Bimbingan Teknis ini sebagai media komunikasi dalam 
melakukan pendampingan dan pemahaman tentang 
kinerja pengelolaan lingkungan hidup bagi pelaku usaha 
dan/ atau kegiatan dalam rangka perbaikan kualitas 
lingkungan sesuai dengan aspek-aspek kriteria ketaatan 
yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor 01 Tahun 2021 tentang 
Program Peringkat Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
 

Perencanaan pengolahan air limbah dapat dilakukan 
setelah diperoleh data-data yang relevan dari hasil survei. 
Secara umum, proses perencanaan tersebut dapat dibagi 
menjadi dua, yakni tahapan survei awal atau dikenal juga 
sebagai Basic Engineering Design (BED) dan tahapan 
perancangan rinci (Detailed Engineering Design DED). 
 
Teknologi yang sesuai harus memperhatikan karakteristik 
air limbah dan baku mutu yang harus dicapai. Saat ini dan 
ke depan, industri di indonesia perlu merencanakan 
dengan matang dalam menangani air limbah, termasuk 
mempertimbangan RECP (Resource Efficient and 
Cleaner production). 

 
DAFTAR PUSTAKA 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 01 

Tahun 2021 tentang Program Peringkat Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Lindawati, 2021, Prosiding Bimbingan Teknis PROPER Merah bagi Pelaku Usaha dan 
/atau Kegiatan, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air 



443Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PENUTUP 
Kesimpulan 
Pelaksanaan Penguatan Sumber Daya Manusia atau 
Bimbingan Teknis ini sebagai media komunikasi dalam 
melakukan pendampingan dan pemahaman tentang 
kinerja pengelolaan lingkungan hidup bagi pelaku usaha 
dan/ atau kegiatan dalam rangka perbaikan kualitas 
lingkungan sesuai dengan aspek-aspek kriteria ketaatan 
yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor 01 Tahun 2021 tentang 
Program Peringkat Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
 

Perencanaan pengolahan air limbah dapat dilakukan 
setelah diperoleh data-data yang relevan dari hasil survei. 
Secara umum, proses perencanaan tersebut dapat dibagi 
menjadi dua, yakni tahapan survei awal atau dikenal juga 
sebagai Basic Engineering Design (BED) dan tahapan 
perancangan rinci (Detailed Engineering Design DED). 
 
Teknologi yang sesuai harus memperhatikan karakteristik 
air limbah dan baku mutu yang harus dicapai. Saat ini dan 
ke depan, industri di indonesia perlu merencanakan 
dengan matang dalam menangani air limbah, termasuk 
mempertimbangan RECP (Resource Efficient and 
Cleaner production). 

 
DAFTAR PUSTAKA 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 01 

Tahun 2021 tentang Program Peringkat Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Lindawati, 2021, Prosiding Bimbingan Teknis PROPER Merah bagi Pelaku Usaha dan 
/atau Kegiatan, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air 

PERAN PEREMPUAN DALAM PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT :  
DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT 

 
 

Sri Hastuti 
 
 

LATAR BELAKANG 
Ekosistem gambut Indonesia merupakan 

ekosistem gambut tropis terbesar di dunia. Dalam 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
No. SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang 
Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional 
disebutkan bahwa Indonesia memiliki ekosistem  seluas 
24.667.804 hektar dan terdiri 865 Kesatuan Hidrologis 
Gambut (KHG) yang tersebar di 19 Provinsi di pulau 
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.   

Lebih dari 70 persen dari luasan ekosistem 
gambut tersebut biasanya digunakan oleh masyarakat 
untuk mendukung kebutuhan ekonomi,sosial, dan 
budaya masyarakat. Produk hutan rawa gambut dijadikan 
sebagai sandaran utama kehidupan masyarakat, baik 
berupa kayu ataupun non kayu, seperti buah-buahan, 
rotan, tanaman obat dan ikan. 

Pembukaan ekosistem gambut dalam skala 
besar mengakibatkan kerusakan yang menyebabkan 
ekosistem gambut mudah terbakar dan pada akhirnya 
berimbas pada kehidupan masyarakat lokal. Kerusakan 
ekosistem gambut tidak hanya mengubah kondisi 
lingkungan tetapi juga kondisi sosial masyarakat 
disekitarnya, antara lain hilangnya sumber mata 
pencaharian dan penghidupan seperti air dan bahan 
pangan. Perempuan merupakan pihak yang rentan 
terkena dampak akibat rusaknya ekosistem gambut 
karena beban domestik di keluarga makin berat. Namun 
perempuan juga juga memiliki potensi karena 
interaksinya dengan ekosistem gambut, antara lain 
kemampuan membaca perubahan alam gambut dan 
menemukan alternatif adaptasi untuk bertahan akibat 
kerusakan yang terjadi.  

Kalimantan Tengah, hampir seluruh wilayahnya 
terutama areal eks PLG (Pengembangan Lahan Gambut) 
telah mengalami kerusakan ekosistem gambut, 
kerusakan terjadi dan tersebar di seluruh wilayah 
kabupaten yaitu: Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten 
Kapuas, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Pulang 
Pisau, dengan status kerusakan dari ringan sampai 
dengan rusak sangat berat.   

Penyebab utama kerusakan ekosistem gambut 
adalah terganggunya kestabilan fungsi hidrologis 
ekosistem gambut akibat pembangunan kanal yang tidak 
tepat dan memotong kontur, seperti pembuatan kanal 
primer (kanal utama primer) yang membelah kubah 
gambut di Blok E, serta pembukaan lahan secara besar-
besaran pada fungsi lindung kubah gambut.   

Kerusakan lebih lanjut dari hal tersebut antara 
lain adalah tereksposenya sedimen berpirit yang 
meningkatkan keasaman air, kebakaran lahan gambut, 
penurunan permukaan gambut (land subsidence), banjir, 
kekeringan, abrasi, intrusi air laut yang pada akhirnya 
kerusakan tersebut akan mengakibatkan gangguan 
produktivitas lahan dan sangat sulit untuk dipulihkan. 

Pemulihan ekosistem gambut melalui 
pembangunan sekat kanal bertujuan untuk memperbaiki 
fungsi hidrologis ekosistem gambut yang menjadi fungsi 
utamanya. Dengan pulihnya fungsi hidrologis gambut 
maka kejadian kebakaran gambut dapat dicegah, serta 

keanekaragaman hayati dan kandungan karbonnya 
dapat terjaga.  

 
POKOK BAHASAN 

Pada prinsipnya pemulihan ekosistem gambut 
adalah  mengembalikan air dan vegetasi, serta 
peningkatan perikehidupan masyarakatnya (sosial, 
budaya, dan ekonomi) atau dengan kata lain “Rewetting, 
Revegetation, and Improve local communities livelihood.” 
Kegiatan pemulihan ekosistem gambut juga dipadukan 
dengan kegiatan Desa Mandiri Peduli Gambut yang 
mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat 
sekitar ekosistem gambut. Masyarakat dibekali 
pengetahuan tentang pengelolaan ekosistem gambut 
yang benar dan difasilitasi kegiatan budidaya, seperti, 
pertanian, kerajinan rotan dan perikanan untuk 
membantu meningkatkan perekonomian keluarga.  

Saat ini Pemulihan ekositem gambut masih 
didominasi oleh kaum laki-laki baik mulai dari 
pengambilan keputusan dalam rencana pemanfaatan, 
pelaksanaan di lapangan, pemanenan dan penjualan 
hasil produknya, termasuk bila terjadi kebakaran di lahan 
gambut peran penanggulangannnya masih didominasi 
oleh kaum laki-laki. Hal tersebut karena masih adanya 
persepsi bahwa perempuan masih dianggap kelompok 
yang lemah dan tidak pantas melakukan pekerjaan berat 
dan lokasinya jauh dari rumah. Oleh karena itu, 
keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam kegiatan 
perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sangat 
penting. 

Kegiatan yang dapat dilakukan dengan 
pelibatan perempuan antara lain peningkatan ekonomi 
keluarga (livelihood) melalui pemanfaatan ekosistem 
gambut sesuai dengan karakteristik dan pontensi 
lokalnya, serta peningkatan kapasitas perempuan dalam 
pemulihan ekosistem gambut. Hal ini merupakan faktor 
kunci (key factor) keberhasilan pencegahan kerusakan 
maupun pemulihan fungsi ekosistem gambut di tingkat 
tapak. 

Peningkatan ekonomi keluarga (livelihood) 
dilakukan melalui pengembangan Program Desa Mandiri 
Peduli Gambut yang telah dilaksanakan oleh Direktorat 
Pengendalian Kerusakan Gambut, Ditjen PPKL 
(Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencemaran 
Kerusakan Lingkungan). Pengembangan Desa Mandiri 
Peduli Gambut sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 
2017, sampai saat ini sudah ada 222 desa dengan 
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Negara (APBN) maupun hibah. Bentuk kegiatannya 
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Kegiatan Desa Mandiri Peduli Gambut ini 
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inklusif. Adil artinya pembangunan harus merespon 
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Setara atau inklusif artinya pembangunan harus 
memberikan kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan 
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manfaat bagi perempuan dan laki-laki, termasuk adalah 
kelompok marginal.  

Adapun kegiatannya berbasis pemberdayaan 
masyarakat di Desa Mandiri Peduli Gambut ini 
diantaranya yaitu Pertama, pemilihan Dosen 
Pendamping Desa dimana Dosen pendamping berasal 
dari Fakultas Pertanian, Universitas Palangkaraya. 
Kedua, melakukan penyuluhan kegiatan Desa Mandiri 
Gambut oleh Tim Pendamping ke setiap desa. Ketiga, 
dilakukan pemilihan fasilitator masyarakat yang bertugas 
untuk membentuk dan mendampingi tim kerja 
masyarakat atau yang dikenal dengan TK-PPEG (Tim 
Kerja - Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 
Gambut). Keempat, melakukan pembentukan tim TK-
PPEG. Keseluruhan kegiatan dilaksanakan sepenuhnya 
oleh Tim TK-PPEG yang meliputi, perencanaan kegiatan, 
pembuatan program kerja, pelaksanaan, hingga 
pelaporan.  

Program Desa Madiri Peduli Gambut ini 
dilaksanakan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. 
Kegiatannya terdiri Pengembangan produksi kerajinan 
rotan, penanaman pohon Rumbia dan budidaya ayam 
dan bebek petelor. Selama pelaksanaan kegiatan ini 
kaum perempuan banyak dilibatkan dan turut serta 
mensukseskan Rencana Kerja Masyarakat terkait 3R 
(Rewetting, Revegetation, and Revitalization) yang telah 
disusun oleh Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut (TK-PPEG).  

Kegiatan tersebut secara tidak langsung 
berkontribusi terhadap tujuan ke-6 SDGs yang bertujuan 
secara maksimal melindungi ekosistem sumber daya 
air termasuk ekosistem lahan basah seperti gambut. 
Pelaksanaan Desa Mandiri Peduli Gambut ini bersinergi 
dengan beberapa program yang memiliki pendekatan 
dan strategi guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desanya.  

Adapun kegiatanya terdiri atas beberapa 
tahapan-tahapan yang meliputi, Pertama diawali dengan 
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL)  yang bekerjasama 
dengan perguruan tinggi dan Pemerintah daerah 
setempat untuk kemudian memilih dan menetapkan 
fasilitator, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan 
kegiatan pelatihan untuk fasilitator dengan materi-materi 
terkait pengelohan ekosistem gambut, materi terkait 
pendampingan masyarakat di dalam melakukan kegiatan 
identifikasi dan analisis masalah pada ekosistem gambut 
di area nya, selanjutnya identifikasi peta sosial 
ekonominya.  

Hasil analisis tersebut akan mejadi dasar dalam 
menetapkan opsi-opsi untuk perbaikannya. Selanjutnya 
Kedua, Opsi-opsi untuk perbaikannya tersebut akan 
dituangkan dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 
sebagai usulan dari kegiatan yang akan dilaksanakan 
dalam program Desa Mandiri Peduli Gambut. Fasilitator 
juga harus mampu mendampingi masyarakat setempat 
dalam membentuk kelembagaan TK-PPEG (Tim Kerja 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. TK-
PPEG tersebut merupakan lembaga legal dengan diatur 
oleh Pemerintah Desa. Lalu ketiga, setelah penyusunan 
Indentifikasi Masalah (IMAS), dilakukan Penyusunan 
Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang berisikan usulan-
usulan alternatif pemulihan ekosistem gambut yang 
dilakukan melalui Forum Grup Diskusi (FGD) di tingkat 
desa.  

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan 
pengembangan produksi kerajinan rotan dilakukan mulai 
dari pra survey atau observasi lapangan yang dilakukan 
secara FGD dengan melibatkan masyarakat. Yang 
dilanjutkan dengan Transectwalk (alat dan strategi untuk 

mengenal lebih dekat mengenai hal ihwal yang terkait 
dengan fokus program dan yang telah digambar dalam 
peta sosial.  

Dalam melakukan observasi, wawancara dan 
rembug warga terdapat sekitar 6 orang perempuan dari 
20 anggota masyarakat atau sekitar 30 persen 
keterlibatan perempuan pada kegiatan dimaksud. 
Pengembangan produksi rotan ini dilakukan di Pulau 
Keladan, Mentangai Kabupaten Kapuas Kalimantan 
Tengah, dengan melibatkan masyarakat dan perguruan 
tinggi dan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.  

Sedangkan untuk kegiatan penanaman pohon 
rumbai dilakukan pada kegiatan pemeliharaan pohon 
Rumbai, dimana kegiatan ini dilakukan dengan 
melibatkan 25 orang perempuan dari 75 anggota 
masyarakat yang terlibat atau sekitar 30 persen. Kegiatan 
penanaman dilakukan di Desa Kalumpang, Mentangai 
Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, dengan 
melibatkan masyarakat dan pemerintah desa dan 
pemerintah.   

Kegiatan lainnya yang dilakukan di Desa 
Kalumpang adalah  budidaya ayam dan bebek petelur, 
tugas perempuan dilakukan pada pembuatan atap 
kandang dari daun rumbia dan pemeliharaan serta  
perawatan  ternak ayam dan bebek. Ada 20 anggota 
perempuan dari 60 anggota atau sekitar 40 persen yang 
terlibat pada kegiatan tersebut. Untuk lebih lengkapnya 
dapat dilihat dalam Tabel 1. Berikut ini merupakan 
presentase keterlibatan perempuan dalam setiap 
kegiatan pada Program Desa Mandiri Peduli Gambut. 

 
Tabel 1. Persentase Keterlibatan Perempuan Dalam 
Setiap Kegiatan Pada Program Desa Mandiri Peduli 

Gambut 

 
Dari Tabel 1, terlihat bahwa perempuan 

mendapat porsi sekitar 27 – 53 persen di setiap kegiatan, 
mulai dari Tim Pendamping Akademik, TKPPEG (Tim 
Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 
Gambut), fasilitator masyarakat, pembukaan lahan, 
pembuatan kerajinan, perawatan dan budidaya. Kegiatan 
fasilitator masyarakat memiliki presentase perempuan 
lebih kecil yaitu sekitar 27 persen karena disesuaikan 
dengan tingkat pendidikan dan mengerti akan kondisi di 
desa serta terbiasa tampil, namun pada kegiatan 
pendampingan desa memiliki presentase perempuan 
cukup besar yaitu 53 persen. Sedangkan dalam kegiatan 
di lapangan, keterlibatan perempuan sekitar 30-40 
persen.  

Kegiatan Desa Mandiri Peduli Gambut ini 
sejalan tujuan ke-13 Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB/ SDGs (Sustainable Development Goals) yaitu 
climate action khususnya pada target 13 poin ke-3 
meningkatkan pendidikan penumbuhan kesadaran 
serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait 
mitigasi adaptasi pengurangan dampak dan peringatan 
dini perubahan iklim serta  mengakomodir  tujuan 15  
khususnya poin 1 dan 3 yaitu pentingnya dilakukan 
restorasi pada ekosistem daratan dan perairan 
terutama ekosistem hutan dan lahan basah dalam hal 
ini kegiatan pemulihan ekosistem gambut melalui 
Program Desa Mandiri Peduli Gambut. Tujuan 
TPB/SDGs lainnya tujuan 5 yaitu mencapai kesetaraan 

Kegiatan Persentase Partisipasi 
Tim Pendamping Desa 53% 
Fasilitator Masyarakat 27% 

TK-PPEG 30% 
Wanita yang terlibat 

dilapangan 
30-40% 
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gender dan pemberdayaan kaum perempuan. Terkait 
Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan 
Peraturan Menteri LIngkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor: P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

Ini merupakan  bukti bahwa perempuan memliki 
peran dalam pemulihan ekosistem gambut ,sehingga 
anggapan bahwa perempuan hanya bisa melakukan 
kegiatan di dapur, sumur dan Kasur bisa 
dipatahkan.Perempuan tidak hanya mampu memerankan 
kodratnya  sebagai seorang istri bagi suami, sebagai ibu 
bagi anak-anaknya tetapi juga memiliki peran penting 
dalam kemajuan teknologi diberbagai sendi kehidupan. 
Kemampuan multi fungsi ini diperoleh seiring dengan 
kesadaran tentang pentingnya pendidikan sebagai 
sarana utuk memperkaya wawasan dan keterampilan.  

Namun, sayangnya masyarakat masih memiliki 
pandangan patriaki yang mengutamakan laki-laki 
dibandingkan perempuan, pandangan ini sering dialami 
oleh perempuan-perempuan pedesaan salah satunya di 
desa-desa sekitar ekosistem gambut. Hal inilah yang 
menjadi kendala keterlibatan perempuan dalam 
pemulihan ekosistem gambut. Padahal tidak sedikit 
perempuan yang mencari sumber penghidupan bagi 
dirinya dan keluarga nya dengan mengembangkan 
inovasi -inovasi dalam meningkatkan ekonomi keluarga 
bahkan berdampak dalam perlindungan lingkungan. 
Kendala lainnya adalah relasi kuasa yang tidak imbang di 
masyarakat. Perempuan tidak memiliki tempat yg 
memadai untuk  menyuarakan ide  dan pendapatnya . Hal 
ini didukung juga dengan adanya kelas perempuan yang 
mempengaruhi akses mereka atau posisi mereka, serta 
adanya kendala partisipasi prosedural menuju partisipasi 
substantif/hakiki. 

Global Gender Gap Report 2020 dari World 
Economic Forum (WEF) menempatkan Indonesia pada 
posisi ke 85 dari 153 negara dalam hal kesetaraan 
gender. Padahal, keterwakilan dan partisipasi perempuan 
dalam setiap aspek pembangunan menjadi penentu 
dalam memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan 
kesetaraan gender.  

Meski demikian dalam hal partisipasi 
perempuan di sub-indeks Ekonomi dan Kesempatan 
Berusaha, Indonesia menempati posisi ke 68 dari 153 
negara. World Forum Ekonomic (WEF) mencatat, 
Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan 
dalam hal partisipasi perempuan di subindeks ini. 
Indonesia merupakan 1 dari 6 negara di dunia dimana 
lebih dari 55 persen memiliki peran penting sebagai 
pemimpin atau posisi tinggi di dalam sebuah jabatan 
mayoritas.  

Namun demikian keterwakilan perempuan di 
Dewan Perwakilan Rakyat dan kabinet mengalami 
penurunan. Arah kebijakan Pengarusutamaan Gender 

(PUG) adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga 
mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan 
merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Sedangkan 
tujuannya adalah menjamin terciptanya akses, 
partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi 
setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan 
laki-laki. 

Lebih lanjut, untuk mencapai tujuan tersebut 
diperlukan beberapa strategi yaitu Pertama, mengurangi 
kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam 
mengakses dan mengontrol sumber daya. Kedua, 
berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan 
pengambilan keputusan serta dalam memperoleh 
manfaat dari pembangunan.  

Adapun strategi  ketiga, penguatan pemahaman 
dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam 
pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan 
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender 
(PPRG) maupun 
penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender. 
Keempat penyediaan dan pemanfaatan data terpilah 
serta sarana dan prasarana yang responsif gender. 
Kelima, pengembangan inovasi untuk memudahkan 
pelaksanaan PUG.  

Selain itu, strategi bisa dilakukan memilih area 
yang tepat untuk keterlibatan perempuan tersebut untuk 
berkiprah. Di saat areanya salah, akan membuat 
perempuan harus berlomba dengan kekuatan yang lebih 
powerful. Pemberian kesempatan kepada perempuan 
yang bukan dari kalangan elit dengan memberikan 
edukasi, informasi, dan jejaring juga dapat dilakukan 
untuk mencapai tujuan. Penggunaan kuasa positif elit 
dapat dikembangankan untuk mendukung partispasi 
perempuan seperti kepala desa atau istri kepala desa 
dapat mendorong partisipasi dari masyarakat perempuan 
lainnya. 

 
KESIMPULAN 

Peran perempuan dalam pemulihan ekosistem 
gambut sangatlah penting. Kemampuan perempuan yang 
multi fungsi dan membaca perubahan alam mampu 
berpartisipasi dalam setiap aspek pembangunan 
khususnya dalam mengembangkan inovasi-inovasi untuk 
peningkatan ekonomi keluarga. 

Dari data kegiatan pemulihan gambut pada 
program Desa Mandiri Peduli Gambut yang dilakukan di 
Kabupaten Kapuas, terlihat keterlibatan perempuan 
berada di kisaran 27 – 53 persen disetiap kegiatan. 
Diperlu komitmen yang kuat seluruh pemangku 
kepentingan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender (PUG) agar target TPB/SDGs tujuan 5  dapat 
tercapai. Keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam 
setiap aspek pembangunan menjadi penentu dalam 
memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan 
kesetaraan gender. 
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LANGKAH SEDERHANA MEMPERBAIKI KUALITAS UDARA  
DARI EMISI KENDARAAN BERMOTOR 

 
 

Azafian Rafael 
 
 
 

Udara bersih merupakan kebutuhan utama dari semua 
makhluk hidup. Secara biologis oksigen yang terkandung 
dalam udara, digunakan tubuh untuk melakukan proses 
pembakaran makanan, mengubah makanan menjadi 
energi untuk manusia melakukan kegiatan; seperti 
bekerja, belajar, olahraga, dan sebagainya. Tapi kita tahu 
bahwa tidak hanya oksigen yang ada diudara kita. 
Komposisi normal udara terdiri atas gas nitrogen (78,1%), 
oksigen 20,93%), dan karbon dioksida 0,03% (Chandra, 
2006). Kandungan oksigen hanya sekitar 20% dan 
sisanya berbagai macam senyawa gas lain. Gas-gas 
yang mungkin memiliki beberapa pengaruh terhadap 
tubuh manusia. 
 
Dewasa ini kegiatan manusia semakin kompleks dan 
semakin beragam. Mari kita lihat sejenak beberapa 
senturi yang lalu, ketika manusia belum sebanyak saat 

ini, kegiatan manusia hanya berkutat pada kegiatan 
bercocoktanam, beternak, sebagian mungkin bekerja di 
pabrik. Semakin berkembang zaman, manusia 
menemukan makin banyak kegiatan yang mampu dia 
lakukan. Semakin berkembang zaman, manusia 
berusaha membuat berbagai alat untuk mempermudah 
kegiatannya. Salah satu alat yang kita kenal saat ini 
adalah transportasi. Transportasi berguna untuk 
mempercepat perjalanan manusia dari satu titik ke titik 
lainnya.  
 
Demikian pula kita orang Indonesia membutuhkan alat 
transportasi, baik umum maupun pribadi. Data Balai 
Pusat Statistik Indonesia (BPS) pada tahun 2019 
menunjukan bahwa kepemilikan kendaraan pribadi di 
Indonesia mencapai angka 120 juta kendaraan.  

 

Jenis Kendaraan 
Bermotor 

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor  
Menurut Jenis (Unit) 

2017 2018 2019 
Mobil Penumpang 13.968.202 14.830.698 15.592.419 
Mobil Bis 213.359 222.872 231.569 
Mobil Barang 4.540.902 4.797.254 5.021.888 
Sepeda motor 100.200.245 106.657.952 112.771.136 

Jumlah 118.922.708 126.508.776 133.617.012 
Sumber: https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html 

 

Sampai dengan saat ini jumlah kendaraan bermotor di 
seluruh Indonesia telah mencapai lebih dari 120 juta yang 
60% adalah sepeda motor sedangkan pertumbuhan 
populasi untuk mobil sekitar 3-4% dan sepeda motor lebih 
dari 4% per tahun. Apabila dibandingkan dengan jumlah 
penduduk Indonesia, maka untuk satu kendaraan 
digunakan oleh dua sampai tiga orang. Perhitungan 
tersebut merupakan perhitungan perkiraan, namun fakta 
dilapangan yang sering kali kita temui, satu orang bisa 
memiliki beberapa kendaraan dalam berbagai jenis; 
sepeda motor dan/atau mobil. 
 

  
Sumber : dokumen pribadi Penulis 
 
Dampak dari banyaknya kendaraan bermotor yang 
beroperasi adalah menurunnya kualitas udara ambien 
akibat gas emisi kendaraan. Pada tahun 2012 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
melakukan riset dan berkesimpulan bahwa 70% 
pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan 
bermotor. Mengapa begitu besar porsinya? Ternyata 
selain dari jumlahnya yang masif terdapat beberapa hal 
lain yang memperparah keadaan tersebut;  
Pertama adalah kecenderungan masyarakat 
menggunakan bahan bakar dengan kualitas buruk. Saat 
ini terdapat berbagai macam varian bahan bakar di 
Indonesia. Bensin contohnya, Pertamina memiliki 4 
varian yaitu Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax 
Turbo. Varian bensin tersebut memiliki spesifikasi 
tertentu dan berbanding lurus dengan harganya. 
Premium, dengan kualitas bahan bakar yang paling 
rendah dari varian lainnya, adalah bahan bakar idola 
pengendara di Indonesia.  
 

BBM 
Konsumsi 

2018 2019 
Kilo liter 

GASOLINE RON 98 385.977 327.881 
GASOLINE RON 92 5.643.055 4.254.343 
GASOLINE RON 90 17.706.790 19.411.105 
GASOLINE RON 88 10.434.089 11.337.192 

Sumber: Badan Litbang ESDM 2019 
 
Data dari Badan Litbang ESDM menunjukan bahwa 
konsumsi bensin Premium (gasoline RON 88) masih 
menjadi pilihan utama dibanding varian bensin lain. 
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Mengapa demikian? Karena harga satuan per liter 
Premium adalah yang paling murah;  
 
Kedua adalah kebiasaan buruk dalam berkendara. Hal-
hal kecil yang mungkin tidak kita sadari namun 
berdampak terhadap performa mesin. Sebagai contoh 
kecil kita sering menekan pedal gas secara cepat untuk 
mempercepat akselerasi. Kebiasaan buruk lainnya 
adalah tidak melakukan perawatan kendaraan secara 
rutin. Pola pikir yang mungkin sering kita temui “Tidak 
akan masuk bengkel kalau kendaraan belum mogok”. Oli 
mesin tidak diganti, filter udara tidak dibersihkan, busi 
tidak diganti, modifikasi mesin, dan berbagai macam hal 
lainnya yang baik langsung maupun tidak langsung 
mempengaruhi proses pembakaran mesin.  
 
Gas buang sisa pembakaran kendaraan bermotor 
umumnya menghasilkan beberapa senyawa gas dan 
partikulat yang dapat membahayakan Kesehatan 
manusia. Senyawa berbentuk gas yang muncul dari gas 
buang kendaraan bermotor dapat berupa carbon 
monoxide (CO), nitrogen oxide (NOx), hydro carbon (HC); 
partikulat dan timbal (Pb) (Gusnita, 2010). Organisasi 
kesehatan dunia (WHO) memberi julukan polusi udara 
sebagai pembunuh diam-diam (the silent killer), karena 
udara tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada 
rasanya. Dengan mengurangi tingkat pencemaran udara, 
negara-negara dapat mengurangi penyakit stroke, 
jantung, kanker paru-paru, dan saluran pernafasan 
termasuk asma (WHO, 2021). PM10 (Particulate Matter), 
NO2 (Nitrogen Oksida), O3 (Ozon) adalah gas-gas 
beracun yang paling banyak dihasilkan oleh kendaraan 
bermotor. Gas tersebut menjadi penyebab utama 
pencemaran udara dan gangguan saluran pernapasan 
serta kerusakan paru-paru. Sebuah penelitian yang 
dilakukan UNEP, US-EPA, Kementerian Lingkungan 
Hidup (KLHK), dan Research on CBA Fuel Economy 
Initiative in Indonesia pada tahun 2012, mengungkapkan 
fakta. Biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh warga 
Jakarta untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh 
pencemaran udara adalah sebesar Rp38,5 triliun. Akibat 
pencemaran udara, 57,8 % warga Jakarta menderita 
penyakit-penyakit sebagai berikut: 
1. 210.581 orang menderita asthmatic bronchial, 

yaitu penyakit peradangan paru-paru dengan 
gejala sesak napas, batuk kering, rasa sesak pada 
dada. 

2. 153.724 orang menderita bronchopneumonia, 
yaitu penyakit pada parenkim paru yang menyebar 
membentuk bercak. 

3. 2.449.986 orang menderita ISPA (Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut). Penyakit ini sering terjadi pada 
anak karena sistem kekebalan tubuh mereka 
masih rendah. 

4. 336.273 orang menderita pneumonia atau radang 
paru-paru. Penyakit ini membuat paru-paru terisi 
oleh cairan. Gejalanya berupa batuk, sakit dada, 
demam, dan kesulitan bernapas. 

5. 153.724 orang menderita COPD (Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease), atau penyakit 
paru obstruktif kronik. Penyakit ini menyebabkan 
hambatan aliran udara napas tidak sepenuhnya 
berputar dua arah.  

6. 1.246.130 orang menderita coronary artery 
diseases atau penyakit arteri koroner. Penyakit ini 
menyebabkan penebalan dinding dalam 
pemburuh darah jantung, akibatnya jantung 
kekurangan darah dan dapat menyebabkan 
kematian. 

Kerugian akibat polutan udara tidak hanya dirasakan oleh 
manusia, namun juga bagi kehidupan lingkungan sekitar. 
Instalasi pembangkit listrik dan transportasi kendaraan 
bermotor merupakan sumber utama NOx. Di negara 
sedang berkembang transportasi merupakan sumber 
NOx yang lebih besar daripada pusat pembangkit listrik 
(Yatim, 2007). Gas NOx menjadi salah satu penyebab 
tidak langsung efek rumah kaca. Efek rumah kaca akan 
menyebabkan temperatur bumi menjadi semakin panas, 
yang akan berakibat pada perubahan iklim secara global. 
Polutan juga sering kali menyebabkan hujan asam. Hujan 
asam ialah turunnya asam dalam bentuk hujan. Hal ini 
terjadi apabila asam di udara larut dalam butir-butir air di 
awan. Jika hujan turun dari awan itu, air hujan bersifat 
asam. Hujan asam dapat pula terjadi karena hujan turun 
melalui udara yang mengandung asam sehingga asam itu 
terlarut kedalam air hujan dan turun kebumi. Hujan asam 
juga dapat mempercepat proses pengkaratan dari 
beberapa material seperti batukapur, pasir besi, marmer, 
batu pada dinding beton serta logam. Hujan asam dapat 
merusak batuan sebab akan melarutkan kalsium 
karbonat, meninggalkan kristal pada batuan yang telah 
menguap, serta mempengaruhi rantai makanan secara 
signifikan sehingga berdampak pada berkelangsungan 
suatu ekositem. (Waluyo, 2007) 
Kondisi degradasi kondisi udara ini menjadi perhatian 
penuh dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
mengesahkan dokumen Sustainable Development Goals 
(SDG’s) sebagai sebuah acuan dalam kerangka 
pembangunan negara-negara. Definisi Sustainable 
Development menurut PBB yaitu pembangunan yang 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa 
mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk 
memenuhi kebutuhan mereka. SDG’s memuat 17 poin 
tujuan global, dimana salah satunya adalah mengambil 
tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan 
dampaknya (SDG’s Poin 13). Melalui program ini PBB 
mengajak negara-negara anggota untuk melakukan 
tindakan nyata dalam usaha mengurangi dampak 
perubahan iklim. Melalui Paris Agreement, 196 negara 
sepakat untuk mengusahakan program untuk 
memperbaiki kondisi perubahan iklim. 
 
Lalu apa yang bisa pengguna transportasi lakukan untuk 
mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi saat 
ini? Tidak perlu memikirkan kegiatan yang rumit dan 
merepotkan, cukup melakukan kebiasaan-kebiasaan 
sederhana ini. 
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Premium adalah yang paling murah;  
 
Kedua adalah kebiasaan buruk dalam berkendara. Hal-
hal kecil yang mungkin tidak kita sadari namun 
berdampak terhadap performa mesin. Sebagai contoh 
kecil kita sering menekan pedal gas secara cepat untuk 
mempercepat akselerasi. Kebiasaan buruk lainnya 
adalah tidak melakukan perawatan kendaraan secara 
rutin. Pola pikir yang mungkin sering kita temui “Tidak 
akan masuk bengkel kalau kendaraan belum mogok”. Oli 
mesin tidak diganti, filter udara tidak dibersihkan, busi 
tidak diganti, modifikasi mesin, dan berbagai macam hal 
lainnya yang baik langsung maupun tidak langsung 
mempengaruhi proses pembakaran mesin.  
 
Gas buang sisa pembakaran kendaraan bermotor 
umumnya menghasilkan beberapa senyawa gas dan 
partikulat yang dapat membahayakan Kesehatan 
manusia. Senyawa berbentuk gas yang muncul dari gas 
buang kendaraan bermotor dapat berupa carbon 
monoxide (CO), nitrogen oxide (NOx), hydro carbon (HC); 
partikulat dan timbal (Pb) (Gusnita, 2010). Organisasi 
kesehatan dunia (WHO) memberi julukan polusi udara 
sebagai pembunuh diam-diam (the silent killer), karena 
udara tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada 
rasanya. Dengan mengurangi tingkat pencemaran udara, 
negara-negara dapat mengurangi penyakit stroke, 
jantung, kanker paru-paru, dan saluran pernafasan 
termasuk asma (WHO, 2021). PM10 (Particulate Matter), 
NO2 (Nitrogen Oksida), O3 (Ozon) adalah gas-gas 
beracun yang paling banyak dihasilkan oleh kendaraan 
bermotor. Gas tersebut menjadi penyebab utama 
pencemaran udara dan gangguan saluran pernapasan 
serta kerusakan paru-paru. Sebuah penelitian yang 
dilakukan UNEP, US-EPA, Kementerian Lingkungan 
Hidup (KLHK), dan Research on CBA Fuel Economy 
Initiative in Indonesia pada tahun 2012, mengungkapkan 
fakta. Biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh warga 
Jakarta untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh 
pencemaran udara adalah sebesar Rp38,5 triliun. Akibat 
pencemaran udara, 57,8 % warga Jakarta menderita 
penyakit-penyakit sebagai berikut: 
1. 210.581 orang menderita asthmatic bronchial, 

yaitu penyakit peradangan paru-paru dengan 
gejala sesak napas, batuk kering, rasa sesak pada 
dada. 

2. 153.724 orang menderita bronchopneumonia, 
yaitu penyakit pada parenkim paru yang menyebar 
membentuk bercak. 

3. 2.449.986 orang menderita ISPA (Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut). Penyakit ini sering terjadi pada 
anak karena sistem kekebalan tubuh mereka 
masih rendah. 

4. 336.273 orang menderita pneumonia atau radang 
paru-paru. Penyakit ini membuat paru-paru terisi 
oleh cairan. Gejalanya berupa batuk, sakit dada, 
demam, dan kesulitan bernapas. 

5. 153.724 orang menderita COPD (Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease), atau penyakit 
paru obstruktif kronik. Penyakit ini menyebabkan 
hambatan aliran udara napas tidak sepenuhnya 
berputar dua arah.  

6. 1.246.130 orang menderita coronary artery 
diseases atau penyakit arteri koroner. Penyakit ini 
menyebabkan penebalan dinding dalam 
pemburuh darah jantung, akibatnya jantung 
kekurangan darah dan dapat menyebabkan 
kematian. 

Kerugian akibat polutan udara tidak hanya dirasakan oleh 
manusia, namun juga bagi kehidupan lingkungan sekitar. 
Instalasi pembangkit listrik dan transportasi kendaraan 
bermotor merupakan sumber utama NOx. Di negara 
sedang berkembang transportasi merupakan sumber 
NOx yang lebih besar daripada pusat pembangkit listrik 
(Yatim, 2007). Gas NOx menjadi salah satu penyebab 
tidak langsung efek rumah kaca. Efek rumah kaca akan 
menyebabkan temperatur bumi menjadi semakin panas, 
yang akan berakibat pada perubahan iklim secara global. 
Polutan juga sering kali menyebabkan hujan asam. Hujan 
asam ialah turunnya asam dalam bentuk hujan. Hal ini 
terjadi apabila asam di udara larut dalam butir-butir air di 
awan. Jika hujan turun dari awan itu, air hujan bersifat 
asam. Hujan asam dapat pula terjadi karena hujan turun 
melalui udara yang mengandung asam sehingga asam itu 
terlarut kedalam air hujan dan turun kebumi. Hujan asam 
juga dapat mempercepat proses pengkaratan dari 
beberapa material seperti batukapur, pasir besi, marmer, 
batu pada dinding beton serta logam. Hujan asam dapat 
merusak batuan sebab akan melarutkan kalsium 
karbonat, meninggalkan kristal pada batuan yang telah 
menguap, serta mempengaruhi rantai makanan secara 
signifikan sehingga berdampak pada berkelangsungan 
suatu ekositem. (Waluyo, 2007) 
Kondisi degradasi kondisi udara ini menjadi perhatian 
penuh dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
mengesahkan dokumen Sustainable Development Goals 
(SDG’s) sebagai sebuah acuan dalam kerangka 
pembangunan negara-negara. Definisi Sustainable 
Development menurut PBB yaitu pembangunan yang 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa 
mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk 
memenuhi kebutuhan mereka. SDG’s memuat 17 poin 
tujuan global, dimana salah satunya adalah mengambil 
tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan 
dampaknya (SDG’s Poin 13). Melalui program ini PBB 
mengajak negara-negara anggota untuk melakukan 
tindakan nyata dalam usaha mengurangi dampak 
perubahan iklim. Melalui Paris Agreement, 196 negara 
sepakat untuk mengusahakan program untuk 
memperbaiki kondisi perubahan iklim. 
 
Lalu apa yang bisa pengguna transportasi lakukan untuk 
mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi saat 
ini? Tidak perlu memikirkan kegiatan yang rumit dan 
merepotkan, cukup melakukan kebiasaan-kebiasaan 
sederhana ini. 
  

1. Gunakan sepeda atau berjalan kaki. 
Taruhlah kunci kendaraan di meja ketika akan 
pergi ke tempat berjarak dekat. Dengan berjalan 
atau menggunakan sepeda kita ikut serta dalam 
pengurangan emisi akibat kendaraan bermotor. 
Keuntungan lain yang kita dapat dari bersepeda 
dan berjalan adalah tubuh menjadi sehat. Dr 
Caroline Richardson, peneliti dari Universitas 
Michigan, dalam laporan penelitian yang 
dipublikasikan Annals of Family Medicine, 
menjelaskan bahwa berjalan kaki selama 20-40 
menit setiap hari bisa mengurangi sedikit demi 
sedikit kelebihan berat badan. Para sukarelawan 
yang mengikuti penelitian ini diketahui berat 
badannya berkurang 0,05 kg per pekan (Raval 
et.al, 1989). Selain menurunkan berat badan, 
berjalan kaki mampu mengurangi resiko sakit 
jantung. Secara khusus, berjalan kaki mempunyai 
dampak terhadap penyakit cardiovascular. 
Seseorang yang aktif melakukan jalan kaki 
mengurangi risiko penyakit kardiovascular sampai 
50% dibandingkan dengan orang yang tidak aktif. 
Pemerintah kota telah menyiapkan fasilitas untuk 
pejalan kaki dan pesepeda. Pembangunan jalur-
jalur sepeda di jalan perkotaan, revitalisasi dan 
pengembalian fungsi trotoar telah diupayakan 
pemerintah agar kita nyaman berjalan kaki dan 
bersepeda. 
 

 
Sumber : dokumen pribadi M. Faizal Dwiwisetya 
 

2. Gunakan transportasi umum 
Mari kita coba lakukan perhitungan secara 
sederhana. Apabila 30 orang mengendarai mobil 
pribadi, masing-masing orang dengan 
kendaraanya sendiri. Maka akan ada 30 baris 
mobil yang akan memenuhi jalan raya. Namun 
apabila 30 orang tersebut mengendarai bus 
umum, maka hanya akan ada satu kendaraan 
besar saja di jalan raya. Kemacetan lalu iintas 
secara tidak langsung akan memperburuk udara 
ambien. Kemacetan akan menambah waktu 
tempuh perjalanan, sehingga akan lebih banyak 
pula polutan yang dilepaskan ke udara. 
Pemerintah telah menyiapkan berbagai moda 
transportasi umum bagi masyarakat. Dari 
transportasi umum berbasis jalan raya, hingga 
transportasi umum berbasis rel. Kota Jakarta 
misalnya telah menghabiskan dana sekitar 16 
triliun rupiah dalam pembangunan MRT fase 
pertama sepanjang 15.7 km Dengan 
menggunakan transportasi umum kita turut serta 

dalam mengurangi jumlah kendaraan aktif. 
Berkurangnya jumlah kendaraan akan 
mengurangi jumlah emisi kendaraan bermotor. 
Berkurangnya jumlah kendaraan akan mengurai 
kemacetan yang terjadi di kota-kota besar.  
 

 
Sumber : dokumen pribadi Penulis 
 

3. Jadilah Eco-driver 
Ecodriver adalah pengendara yang 
mengaplikasikan ecodriving ketika berkendara. 
Ecodriving adalah gaya berkendara yang 
mengutamakan optimalisasi konsumsi bahan 
bakar secara efisien serta berperan mengurangi 
risiko kecelakaan di jalan raya. Langkah awal yang 
bisa dilakukan adalah menggunakan bahan bakar 
yang baik. Sebagai contoh untuk kendaraan 
bensin, gunakan bahan bakar dengan bilang RON 
yang sesuai. Bilangan RON berhubungan dengan 
tingkat pembakaran dalam ruang bakar mesin. 
Apabila kendaraan menggunakan bahan bakar 
dengan bilangan RON yang rendah maka dapat 
menyebabkan fenomena knocking, yang mampu 
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pembakaran yang tidak sempurna akan 
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pun menjadi lebih sedikit. 

 
Langkah-langkah tersebut nampak sederhana dan tidak 
bermakna besar bagi dunia yang besar, namun 
bayangkan apabila 120 juta kendaraan bermotor yang 
ada di Indonesia mampu disiplin melakukannya. Bukan 
hal yang tidak mungkin untuk memperbaiki kualitas udara 
yang kita hirup. Kita hanya perlu memulai dari diri sendiri 
dan mengajak lebih banyak orang untuk mau mengambil 
bagian. 
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TRANSPORTASI UNTUK KUALITAS UDARA LEBIH BAIK 

 
 

Mahfud Yudhistiro 
 

 
LATAR BELAKANG 
Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi 
pada lapisan troposfer (lapisan udara setebal 16 km 
dari permukaan bumi) yang berada di dalam wilayah 
yurisdiksi Republik Indonesia yang merupakan 
kumpulan bebagai jenis zat – zat penyusun dibutuhkan 
dan mempengaruhi kesehatan manusia, mahluk hidup 
dan unsur lingkungan hidup lainnya. Komposisi normal 
udara terdiri atas gas nitrogen (78,1%), oksigen 
(20,93%), dan karbon dioksida (0,03%) (Chandra, 
2006). Udara merupakan sumber kehidupan bagi 
makhluk hidup. Kualitas udara pada umumnya dinilai 
dari konsentrasi parameter pencemaran udara yang 
terukur lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai Baku 
Mutu Udara Ambien Nasional (Kurniawan, 2017). 
 
Namun saat ini akibat perkembangan diberbagai 
bidang serta perkembangan jumlah penduduk di 
Indonesia yang cukup besar, maka akan berkembang 
pula aktivitas dan kegiatan masyarakat sehingga perlu 
adanya sarana – sarana penunjang kegiatan yang 
memadai untuk mempermudah pekerjaan, dimana 
salah satunya yaitu memerlukan sarana transportasi 
untuk memperlancar kegiatan dan aktivitas. Sarana 
transportasi yang lebih baik juga merupakan syarat 
utama penunjang perkembangan suatu wilayah. 
 
Transportasi merupakan salah satu elemen penting 
dari suatu daerah perkotaan, fasilitas transportasi 

memiliki potensi untuk mengendalikan arah dan 
besarnya perkembangan kota, baik dalam sektor 
perekonomian maupun sektor lainnya. (Jalaluddin & 
Darmadi, 2013). Perkembangan transportasi terutama 
pada jalan raya yang sangat pesat dan maju tentunya 
memberikan dampak positif dan negatif. Dampak 
positifnya yaitu menjadikan kagiatan perekonomian 
menjadi lebih mudah dan berkembang baik. Dampak 
negatifnya berupa pencemaran udara akibat aktivitas 
kendaraan bermotor pada lingkungan di sepanjang 
jalan tersebut. Semakin pesatnya aktivitas transportasi 
khususnya kendaraan bermotor merupakan sumber 
utama pencemaran udara di daerah perkotaan 
(Kusminingrum & Gunawan, 2008). Masyarakat yang 
langsung terdampak akibat pencemaran udara 
tersebut yaitu masyarakat pengguna jalan , 
masyarakat yang tinggal di tepi jalan raya, maupun 
masyarakat yang bekerja di ataupun dekat jalan raya. 
 
Kendaraan bermotor merupakan sumber dari 
pencemaran udara yang menghasilkan emisi CO, dan 
sekitar 40 – 50 persen juga menghasilkan emisi HC 
serta NOx. Kendaraan bermotor juga menghasilkan 
partikulat dan SO2, namun kandungan yang dihasilkan 
tidak sebanyak CO, HC, dan NOx. (Nevers, 2000). 
Data Balai Pusat Statistik Indonesia (BPS) pada tahun 
2019 menunjukan bahwa kepemilikan kendaraan 
pribadi di Indonesia mencapai angka 120 juta 
kendaraan. 

 
Jenis Kendaraan Bermotor Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut 

Jenis (Unit) 

2017 2018 2019 
Mobil Penumpang 13.968.202 14.830.698 15.592.419 
Mobil Bis 213.359 222.872 231.569 
Mobil Barang 4.540.902 4.797.254 5.021.888 
Sepeda motor 100.200.245 106.657.952 112.771.136 

Jumlah 118.922.708 126.508.776 133.617.012 
Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor, 
Sumber: (https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.) 
 
Dari data tersebut bila kita bisa melihat laju 
pertumbuhan perkembangan jumlah kendaraan 
bermotor yang berkisar 5% tiap tahunnya. 
Dibandingkan dengan laju petumbuhan jumlah 
populasi penduduk Indonesia pada tahun 2019 yaitu 
1,25% yang berjumlah 270,6 juta penduduk. Sudah hal 
yang lumrah saat ini sering kita jumpai masyarakat 
yang di setiap rumahnya mempunyai kendaraan 
bermotor pribadi lebih dari satu. Tidak menutup 
kemungkinan bahwa kelak bisa saja jumlah kendaraan 
bermotor pribadi ini menyamai jumlah penduduk 
Indonesia. 
 
Pada tahun 2012 Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) melakukan riset dan berkesimpulan 
bahwa 70% pencemaran udara disebabkan oleh emisi 
kendaraan bermotor. Gas buang sisa pembakaran 

kendaraan bermotor umumnya menghasilkan beberapa 
senyawa gas dan partikulat yang dapat 
membahayakan kesehatan manusia. Senyawa 
berbentuk gas yang muncul dari gas buang kendaraan 
bermotor dapat berupa carbon monoxide (CO), 
nitrogen oxide (NOx), hydro carbon (HC); partikulat dan 
timbal (Pb) (Gusnita, 2010). Organisasi kesehatan 
dunia (WHO) memberi julukan polusi udara sebagai 
pembunuh diam- diam (the silent killer), karena udara 
tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada 
rasanya. Dengan mengurangi tingkat pencemaran 
udara, negara-negara dapat mengurangi penyakit 
stroke, jantung, kanker paru-paru, dan saluran 
pernafasan termasuk asma (WHO, 2021). PM10 
(Particulate Matter), NO2 (Nitrogen Oksida), adalah 
gas beracun yang paling banyak dihasilkan oleh 
kendaraan bermotor. Gas– gas tersebut menjadi 
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penyebab utama pencemaran udara ambien dan 
gangguan saluran pernapasan serta kerusakan paru-
paru.  
 
Sebuah penelitian yang dilakukan UNEP, US-EPA, 
Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), dan Research 
on CBA Fuel Economy Initiative in Indonesia pada 
tahun 2012, mengungkapkan fakta: 

• Biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh warga Jakarta 
untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh 
pencemaran udara adalah sebesar Rp38,5 triliun. 

• Akibat pencemaran udara, 57,8 % warga Jakarta 
menderita penyakit-penyakit sebagai berikut: 

- 1.210.581 orang menderita asthmatic bronchial, yaitu 
penyakit peradangan paru-paru dengan gejala sesak 
napas, batuk kering, rasa sesak pada dada. 

- 153.724 orang menderita bronchopneumonia, yaitu 
penyakit pada parenkim paru yang menyebar 
membentuk bercak. 

- 2.449.986 orang menderita ISPA (Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut). Penyakit ini sering terjadi pada anak 
karena sistem kekebalan tubuh mereka masih rendah. 

- 336.273 orang menderita pneumonia atau radang 
paru-paru. Penyakit ini membuat paru-paru terisi oleh 
cairan. Gejalanya berupa batuk, sakit dada, demam, 
dan kesulitan bernapas. 

- 153.724 orang menderita COPD (Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease), atau penyakit paru obstruktif 
kronik. Penyakit ini menyebabkan hambatan aliran 
udara napas tidak sepenuhnya berputar dua arah. 

- 1.246.130 orang menderita coronary artery diseases 
atau penyakit arteri koroner. Penyakit ini menyebabkan 
penebalan dinding dalam pemburuh darah jantung, 
akibatnya jantung kekurangan darah dan dapat 
menyebabkan kematian. 
 
Pencemaran udara sangat merugikan manusia dan 
mengancam kelestarian lingkungan makhluk hidup 
sekitar. Akibat terburuk juga akan berdampak ke 
generasi mendatang. Kadar oksigen di udara 
menunjang proses pembelajaran bagi anak – anak. 
Aktivitas metabolisme otak yang berlangsung secara 
terus menerus memerlukan oksigen yang cukup agar 
aliran darah ke dalam otak tetap konstan. Oksigen 
sebagai salah satu komponen gas dan unsur dalam 
proses metabolisme dalam mempertahankan 
kelangsungan hidup seluruh sel tubuh secara normal 
diperoleh dengan cara menghirup udara lingkungan 
(Karmiza, 2014). 
 
Oksigen yang kita butuhkan bila sudah tercampur zat 
– zat bahaya dari pencemaran udara sangatlah 
berbahaya. Kekurangan oksigen dapat menimbulkan 
hipoksia yang akan berdampak buruk bagi tubuh. 
Komposisi dari otak manusia hanya sekitar 2% dari total 
massa tubuh kita, namun bagian ini menghabiskan total 
20% dari kebutuhan oksigen. Yang dapat juga di 
artikan, bahwa seperlima dari suplai oksigen yang 
masuk saat kita bernapas akan langsung lari ke otak. 
Dengan jumlah begitu besarnya kebutuhan otak akan 
oksigen sementara otak hanya memiliki sedikit oksigen 
cadangan. Hal tersebut juga yang akan menyebabkan 
otak sangat rentan mengalami kerusakan pada kondisi 
kekurangan oksigen. Jika sama sekali tidak mendapat 
suplai oksigen dalam waktu 3-7 menit saja, sel-sel otak 
kita akan mulai mengalami kematian. (Sanga & Harefa, 
2019). 

 
RUMUSAN MASALAH 
Apakah kita akan tetap menjadi penyumbang kecil 
pencemaran udara atau mulai mencoba berpikir 
perilaku sederhana apa yang dapat membantu 
mengurangi pencemaran udara tersebut? 
 
PEMBAHASAN 
Tujuan Sustainable Development Goals (SDG’s) 
merupakan komitmen global dan nasional untuk 
menyejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan 
Rencana Strategis KLHK 2020-2024 yaitu kelestarian 
fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, 
salah satunya adalah upaya peningkatan kualitas 
udara. SDG’s memuat 17 poin tujuan global, salah 
satunya SDG’s Poin 13 yaitu mengambil tindakan 
cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan 
dampaknya. 
 
Dalam program Environmentally Sustainable 
Transportation KLHK, ada tiga pilar keijakan, yaitu: 
Penambahan Moda Transportasi, Peningkatan 
Kulaitas Transportasi, dan Peningkatan Kualitas 
Lingkungan dengan poin masing- masing 
 
 

 
Gambar 2. EST Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 
 
Penambahan Moda Transportasi merupakan 
penyediaan transportasi publik berbasis bus. Mengapa 
bus?, karena bus dapat mencakup lebih banyak 
pengguna transportasi di jalan dan juga menyisakan 
sisa ruang lebih di jalan raya. Salah satu jenis angkutan 
massal adalah angkutan dengan bis yang disebut Bus 
Rapid Transit (BRT). Angkutan dengan bis kota 
beroperasi pada suatu jalur terbagi dalam suatu sistem 
yang terbuka dan bebas. Dalam kondisi semacam ini, 
bis - bis menghadapi kelambatan yang disebabkan 
oleh interaksi dengan kendaraan - kendaraan lain dan 
adanya lampu lalu lintas pada persimpangan. Kedua 
faktor ini sangat berpengaruh pada operasi perjalanan. 
Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
dampak negatif pada perjalanan bis, antara lain 
dengan menggunakan lajur tersendiri untuk bis 
(busway). 
 
Moda transportasi publik bus ini sangat penting bagi 
masyarakat terutama yang tinggal di kota besar 
ataupun kota metropolitan. Manfaat terbesar bagi 
pengguna kendaraan di jalan raya dari adanya 
transportasi publik akan sangat membantu mengurangi 
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ataupun kota metropolitan. Manfaat terbesar bagi 
pengguna kendaraan di jalan raya dari adanya 
transportasi publik akan sangat membantu mengurangi 

kemacetan jalan, polusi udara, konsumsi bahan bakar 
minyak dan efisiensi penggunaan energi, serta 
berkontribusi bagi pembangunan ekonomi (Ediyani, 
2012). Sebagai contoh adanya penyediaan moda 
transportasi publik, yaitu Transjakarta di kota Jakarta. 
 

 
Gambar 2. Infografis Moda Transportasi Transjakarta 
Sumber: 
(https://ppid.transjakarta.co.id/berkas/infografis/2
0191104160209- kepadatan-yang-terjadi-saat-
ini.jpg) 
 
Peningkatan Kualitas Transportasi, dengan 
tersedianya beberapa macam moda transportasi publik 
saat ini merupakan kebijakan yang guna 
mempermudah kegiatan masyarakat sekarang. Salah 
satu jenis transportasi yang dapat dijadikan pilihan 
utama untuk penyelesaian permasalahan akan 
kebutuhan transportasi publik adalah kereta api yang 
merupakan alat transportasi dengan banyak 
keunggulan seperti bebas dari kemacetan, 
mengangkut lebih banyak penumpang, biaya lebih 
murah, dan juga dapat mempersingkat waktu serta 
tempo perjalanan yang tepat waktu. 
 
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah 
satu yang mengelola transportasi darat khususnya 
kereta api. Seiring dengan perkembangan zaman, PT 
Kereta Api Indonesia membentuk anak perusahaan 
bernama PT Kereta Commuter Indonesia yang 
berfungsi sebagai penyelenggara jasa angkutan kereta 
api di Jabodetabek. PT Kereta Commuter Indonesia 
adalah salah satu anak perusahaan di lingkungan PT 
Kereta Api Indonesia (Persero) yang mengelola Kereta 
Commuter Indonesia dan sekitarnya. Pembentukan 
anak perusahaan ini berawal dari keinginan para 
stakeholder untuk lebih fokus dalam memberikan 
pelayanan yang berkualitas dan menjadi bagian dari 
solusi masalah transportasi perkotaan yang semakin 
kompleks (Afief, 2018). 
 
Kereta Commuter yang dioperasikan PT KCI atau yang 
sering kita sebut dengan KRL saat ini melayani 75 
stasiun di seluruh Jabodetabek, Banten dan Cikarang 
dengan jangkauan rute mencapai 418,5 km. PT KCI 
saat ini terus bekerja keras untuk memenuhi target 
melayani 1,2 juta penumpang per hari dengan kekuatan 
armada KRL hingga 1.450 unit. 

 
Gambar 3. Volume Penumpang KRL 2014-2017 
Sumber: 
(http://www.harnas.co/2019/08/15/target-
penumpang-krl-belum- tercapai) 
 
Peningkatan Kualitas Udara, bisa kita terapkan melalui 
kebiasan atau pola perilaku sehari hari. Berjalan kaki 
bila jarak tempuh tujuan kita termasuk dekat. Memilih 
naik sepeda untuk berangkat kerja, badan sehat 
kualitas udara juga lebih baik. Kebijakan dari 
pemerintah juga mendukung pola perilaku masyarakat 
sehat dan untuk mengurangi pencemaran udara, 
sebagai contoh tersedianya jalur khusus sepeda, 
adanya kegiatan Car Free Day tiap minggu, 
memperluas RTH, dll 
 
Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau lebih 
dikenal sebagai Car Free Day yang bertujuan untuk 
menurunkan ketergantungan masyarakat atas 
penggunaan kendaraan bermotor. Kegiatan ini juga 
bertujuan mengurangi tingkat pencemaran udara di 
kota-kota besar yang disebabkan oleh emisi kendaraan 
bermotor. (KLHK, 2015) 
Tujuan dan manfaat kegiatan Car Free Day adalah 
sebagai berikut (Yus, 2017): 
1. Mengurangi pencemaran udara dari kendaraan 

bermotor. 
2. Mendorong penggunaan alat transportasi 

alternatif selain kendaraan pribadi seperti 
angkutan umum, sepeda dan fasilitas pejalan kaki 

3. Meningkatkan kesadaran dan menginformasikan 
kepada warga kota bahaya tidak terkendalinya 
penggunaan kendaraan pribadi baik dari sisi 
kelancaran pergerakan dan kualitas udara kota. 

4. Mensimulasikan suasana dan kondisi kota saat 
jumlah kendaraan dibatasi. 

5. Jalan yang ditutup menjadi ruang public dimana 
masyarakat dapat melakukan kegiatan secara 
bersama-sama sehingga dapat menjalin dan 
mempererat hubungan masyarakat. 

 
KESIMPULAN 
Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pentingnya upaya kita dalam mengurangi 
pencemaran udara dan pemerintah dalam memberikan 
edukasi kualitas udara dapat mecapai tujuan dari 
SDG’s. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
melalui Ditjen Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan telah berkontribusi terhadap 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dan 
Dunia. Tapi, hal tersebut belumlah cukup mewujudkan 
kualitas udara sehat di Indonesia. SDGs yang 
merupakan tujuan bersama berbagai pihak. 
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MENINGKATKAN KUALITAS UDARA DI MASA PANDEMI COVID-19  
MELALUI PENGETATAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR 

 
 

Rhesa Darojat Rakhman 
 

 
LATAR BELAKANG 
Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan 
masyarakat (PPKM) darurat pada masa pandemi Covid-
19 membuat masyarakat mengurangi frekuensi 
bepergian (BPS, 2021). Kepala Dinas Perhubungan DKI 
Jakarta Syafrin Liputo mengatakan "Hasil evaluasi PPKM 
Darurat pada 3-11 Juli 2021 menunjukkan volume lalu 
lintas kendaraan bermotor mengalami penurunan 
sebesar 61,76 persen" (CNN Indonesia, 2021). Meski 
jumlah kendaraan di jalan berkurang dibandingkan 
sebelum pandemi, namun masyarakat masih terancam 
pencemaran udara berupa gas beracun yang dikeluarkan 
dari knalpot kendaraan bermotor. 
 
Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 dr. Achmad 
Yurianto mengatakan, Covid-19 menyerang di sepanjang 
saluran pernapasan mulai dari rongga hidung, mulut, 
hingga paru-paru (Kemenkes, 2020). Untuk itu diperlukan 
daya tahan tubuh yang prima terkait fungsi pernafasan. 
Kualitas udara yang baik sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat, sebagai upaya pemulihan bagi yang 
terdampak Covid-19 dan pencegahan bagi yang tidak 
terdampak. 
 
Pemerintah berkewajiban menyediakan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat sebagaimana tercantum dalam 
undang undang dasar 1945. Melalui Peraturan 
Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 dan Rencana 
Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) Tahun 2020-2024, KLHK bertugas melaksanakan 
perlindungan dan pengelolaan mutu udara termasuk 
pengendalian pencemaran udara dari sumber emisi 
bergerak, sektor transportasi darat.  
 
Perlindungan dan pengelolaan mutu udara yang selama 
ini dilakukan pemerintah sudah sejalan dengan tujuan 
pembangunan berkelanjutan (TPB) / sustainable 
development goals (SDGs). TPB/SDGs merupakan 
komitmen global dan nasional untuk menyejahterakan 
masyarakat. Salah satu pilarnya adalah pembangunan 
lingkungan, yaitu pembangunan yang menjaga kualitas 
lingkungan hidup dari satu generasi ke generasi 
berikutnya (Bappenas, 2021).  
 
Foto 1 Presiden Joko Widodo menegaskan "Komitmen 
Indonesia terhadap SDGs tidak surut meski di tengah 

pandemi'. 

 
Sumber foto: Kemkominfo, 2021. 
 

Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
menyebutkan bahwa pemerintah  wajib melakukan upaya 
sistematis dan terpadu untuk menjaga mutu udara. 
Upaya ini meliputi perencanaan, pemanfaatan dan 
pengendalian. Seperti yang terlihat pada Gambar 1 di 
bawah ini, baku mutu emisi merupakan salah satu upaya 
pencegahan dalam rangka pengendalian pencemaran 
udara. 
 
Gambar 1 Skema Perlindungan dan Pengelolaan Mutu 

Udara dalam PP. 22/2021 

 
Sumber gambar: Ditjen PPKL, KLHK. (2021). 
 
Upaya KLHK dalam melaksanakan pengendalian 
pencemaran udara mendukung indikator TPB/SDGs poin 
11.6.2.b yaitu indeks kualitas udara (IKU). IKU dihitung 
berdasarkan parameter pencemar udara nitrogen 
dioksida (NO2), sulfur dioksida (SO2) dan partikel ukuran 
2,5 mikrometer (PM 2,5). Parameter nitrogen oksida 
(NOx) mewakili emisi kendaraan bermotor yang 
menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan sulfur 
oksida (SOx) mewakili emisi kendaraan yang 
menggunakan bahan bakar diesel serta bahan bakar 
yang mengandung sulfur lainnya (Bappenas, 2020). 
 
Tulisan ini membahas kontribusi KLHK untuk 
peningkatan kualitas udara perkotaan  dari sektor 
transportasi darat. Hal ini sejalan dengan agenda 
TPB/SDGs tahun 2030 kota dan permukiman yang 
berkelanjutan. Permasalahan pengendalian pencemaran 
udara dari transportasi darat digambarkan dan upaya 
pengendalian emisi dari segi input, process dan output 
dipaparkan. Kebijakan pengetatan baku mutu emisi 
direkomendasikan sebagai salah satu upaya 
pengendalian pencemaran udara untuk menekan tingkat 
pencemaran udara.  
 
PERMASALAHAN 
Pencemaran Udara dan Peningkatan Populasi 
Kendaraan Bermotor 
Pencemaran udara merupakan masalah yang tak 
terhindarkan di kota-kota besar Indonesia bahkan dunia. 
Organisasi kesehatan dunia memberi julukan polusi 
udara sebagai the silent killer. Dikarenakan udara tidak 
tampak mata dan tidak berbau, masyarakat tidak 
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menyadari sudah terpapar gas beracun dalam waktu 
lama.  
 
UNEP menyatakan bahwa sebanyak 6,5 juta orang 
meninggal setiap tahunnya akibat paparan kualitas udara 
yang buruk, selain itu 70% kematian akibat pencemaran 
udara tersebut terjadi di Asia Pasifik termasuk di 
Indonesia (UNEP, 2017).  
 
Sektor transportasi di perkotaan Indonesia didominasi 
oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda dua 
maupun roda empat. Pertambahan kendaraan bermotor 
selama 5 tahun, sejak 2015 sampai 2019 adalah sebesar 
21%, total jumlah kendaraan bermotor, angkanya 
mencapai 133 juta unit. Pertumbuhan dan total jumlah 
kendaraan bermotor dapat dilihat pada Gambar 2 di 
bawah ini. 
 
Gambar 2 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor 

Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik. (2021). 
 
Dokumen Status Lingkungan Hidup Indonesia 
menyebutkan bahwa emisi kendaraan bermotor 
berkontribusi sebesar 50% terhadap pencemaran NOx, 
CO, SO2 dan PM di wilayah perkotaan (KLHK, 2014). 
Peningkatan jumlah populasi kendaraan bermotor akan 
memperburuk kualitas udara perkotaan di Indonesia. 
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan "Sudah 
saatnya Pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan 
penggunaan kendaraan pribadi" (KLHK, 2015). 
 
Belum tersedianya moda transportasi massal yang layak 
di perkotaan menyebabkan penggunaan kendaraan roda 
dua dan empat terus meningkat. Hal ini menyebabkan 
kemacetan dan beban emisi yang lebih tinggi. Meskipun 
populasi kendaraan bermotor terus meningkat, upaya 
untuk mengurangi tingkat sumber pencemar tetap dapat 
dilakukan. Setidaknya ada tiga pilihan terkait sistem 
kendaraan bermotor yang bisa diperbaiki, pertama dari 
sisi asupan bahan bakar (input), kedua dari sisi teknologi 
mesin dan perawatan kendaraan (process) serta ketiga 
dari sisi emisi gas buang yang dihasilkan (output). 
 
INPUT 
Penggunaan Bahan Bakar Berkualitas 
Pemenuhan spesifikasi bahan bakar sangat penting 
dalam menjaga sistem pembakaran kendaraan bermotor. 
Penggunaan bahan bakar yang tidak tepat akan 
menghasilkan performa mesin yang berbeda dari yang 
diharapkan selama proses desain. Tenaga, kecepatan, 
dan emisi yang dikeluarkan tidak akan memenuhi 
harapan produsen dan pengguna kendaraan. 
Penggunaan bahan bakar dengan spesifikasi yang lebih 
rendah juga akan menyebabkan kerusakan sistem pada 
mesin. 
 
 
 
 

Tabel 1 Perbandingan Spesifikasi Bahan Bakar 

 
 
Parameter terpenting dalam spesifikasi bahan bakar 
adalah kandungan sulfur, karena berpengaruh terhadap 
tingkat emisi gas CO, HC, NOx, dan partikulat. Sulfur juga 
merupakan penyebab utama kerusakan pada sistem 
pengurang emisi (catalytic converter) sehingga emisi 
yang dihasilkan tetap tinggi.  
 
Parameter lain yang terkait performa kendaraan dan 
efisiensi pembakaran gas CO dan HC adalah bilangan 
oktan (RON) dan bilangan setana (Cetane Number). 
Kualitas bahan bakar yang dimasukkan akan 
menentukan kadar gas buang yang dihasilkan, seperti 
pepatah Inggris mengatakan "garbage in, garbage out". 
 
PROSES 
Pengembangan Teknologi Kendaraan 
Pengurangan emisi gas buang kendaraan membutuhkan 
pengembangan teknologi yang lebih canggih. Salah satu 
contoh rekayasa teknologi kendaraan bermotor berbahan 
bakar bensin yang dibutuhkan untuk mereduksi CO 
adalah dengan menggunakan catalytic converter agar 
oksidasi menjadi lebih sempurna (Merker, dkk., 2012).  
 
Gambar 3 Proses Oksidasi dan Reduksi pada Catalytic 

Converter 

 
Sumber gambar: Mahlia. (2009). 
 
Permasalahan utama pada mesin kendaraan bermotor 
berbahan bakar bensin adalah mengontrol emisi CO, HC 
dan NOx. Catalytic converter berfungsi untuk mereduksi 
kandungan CO, HC, dan NOx sebelum dikeluarkan ke 
lingkungan. Fungsi katalis oksidasi dalam catalytic 
converter mampu mengubah CO dan HC menjadi CO2 
dan air dalam uap gas buang. 
 
Sedangkan permasalahan utama pada mesin kendaraan 
bermotor berbahan bakar diesel adalah mengontrol emisi 
partikulat dan NOx. Emisi NOx dalam silinder dikontrol 
dengan Exhaust Gas Recirculation (EGR) sedangkan 
partikulat dikontrol dengan teknologi Diesel Oxidation 
Catalyst (DOC). 
 
Gambar 4 Mekanisme Exhaust Gas Recirculation (EGR) 
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Sumber gambar: Radhey. (2016). 
 
Pada prinsipnya, EGR akan memasukkan gas sisa 
pembakaran kembali ke dalam intake, sehingga akan 
mengurangi emisi gas buang yang dihasilkan. Pada 
mesin bensin, EGR akan mengembalikan gas buang 
sebanyak 5-15%. Sedangkan pada mesin diesel, gas 
buang yang dikembalikan bisa mencapai 50 %. Pada 
mesin konvensional bukaan katup dipengaruhi oleh 
kekosongan intake dan pada mesin modern bukaan 
katup dikontrol secara elektronik oleh Electronic Control 
Module (ECM) (Autoexpose, 2015). 
 
Gambar 5 Mekanisme Diesel Oxidation Catalyst (DOC) 

 
Sumber gambar: Resitoglu. (2015). 
 
Katalis oksidasi diesel (DOC) meningkatkan oksidasi 
kimia CO dan HC serta fraksi organik dari partikulat. 
Fungsi penting DOC adalah meningkatkan kandungan 
NO2 dari gas buang, sehingga dapat mengurangi kadar 
gas karbon monoksida (CO) dan hidrokarbon non metana 
(NMHC) (Dieselnet, 2021).  
 
Perawatan Kendaraan Bermotor 
Pembakaran sempurna (normal) adalah suatu kondisi 
dimana bahan bakar dapat terbakar sempurna pada 
waktu dan kondisi yang diinginkan. Sedangkan 
pembakaran tidak sempurna (abnormal) adalah 
pembakaran dimana nyala api dari pembakaran ini tidak 
menyebar secara teratur dan merata (Yusuf dan Sutrisno, 
2018). Gas CO terbentuk sebagai hasil dari pembakaran 
yang tidak sempurna, gas HC terdapat pada gas buang 
berupa bensin yang tidak terbakar. Sedangkan gas NOx 
terbentuk karena suhu tinggi dari suatu pembakaran 
(Kusuma, 2002). 
 
Seringkali proses pembakaran yang tidak sempurna pada 
mesin disebabkan karena kurangnya kontrol terhadap 
perawatan kendaraan bermotor secara berkala. 
Pembakaran yang tidak sempurna dapat disebabkan oleh 
beberapa hal, seperti busi yang tidak normal, filter udara 
yang kotor, dan sistem pengapian yang kurang baik. 
Pemeliharaan sistem gas buang membuat performa 
mesin menjadi baik, pembakaran di dalam mesin 
mendekati sempurna, sehingga emisi gas buang menjadi 
lebih rendah (Syahrani, 2006). 
 

OUTPUT 
Pengetatan Baku Mutu Emisi Kendaraan 
Berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup dan 
kehutanan nomor 20 tahun 2017 tentang baku mutu emisi 
gas buang kendaraan bermotor tipe baru, baku mutu 
emisi adalah batas maksimum zat pencemar yang 
diperbolehkan keluar langsung dari pipa knalpot 
kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tipe baru 
adalah kendaraan yang akan diproduksi. Sedangkan 
kendaraan bermotor tipe lama adalah kendaraan yang 
sudah diproduksi dan sudah beroperasi di jalan raya. 
 
Secara umum, standar kualitas emisi yang dijadikan 
acuan oleh banyak negara adalah standar kualitas emisi 
yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, yang dikenal dengan 
standar kualitas emisi EURO 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. EURO 1 
adalah standar emisi yang paling longgar dan EURO 6 
paling ketat. 
 
Salah satu cara untuk mengurangi emisi dari kendaraan 
bermotor adalah penerapan standar kualitas emisi yang 
lebih ketat, misal dengan cara KLHK menerbitkan 
peraturan menteri terbaru mengenai baku mutu emisi 
yang angkanya lebih rendah dibanding peraturan yang 
berlaku saat ini. Angka baku mutu emisi  yang mendekati 
atau setara dengan tingkatan standar kualitas emisi 
EURO yang lebih ketat. 
 
Indonesia saat ini menerapkan baku mutu emisi setara 
EURO 4 untuk kendaraan roda empat tipe baru berbahan 
bakar bensin yang diproduksi setelah Oktober 2018 dan 
setelah April 2021 untuk kendaraan berbahan bakar 
diesel. Standar emisi setara EURO 3 diberlakukan untuk 
kendaraan roda dua tipe baru yang diproduksi setelah 
Agustus 2013. Sedangkan untuk kendaraan bermotor 
roda empat tipe lama yang masih beredar di jalan raya 
masih menggunakan teknologi setara EURO 2 sehingga 
evaluasinya masih menggunakan batasan baku mutu 
setara EURO 2 sebagaimana tercantum dalam Permen 
LH Nomor 05 Tahun 2006. 
 

Tabel 2 Perbandingan Spesifikasi Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor Tipe Baru 

 
 
Agar dapat memenuhi baku mutu emisi (output) yang 
diterbitkan oleh KLHK, maka dibutuhkan asupan bahan 
bakar (input) dengan bilangan oktan (RON) atau bilangan 
setana (Cetane Number) dan kandungan sulfur yang 
sesuai spesifikasi bahan bakar yang telah ditetapkan. 
Semakin ketat baku mutu emisi yang wajib ditaati, maka 
semakin tinggi kualitas bahan bakar yang diperlukan. 
 
Prediksi Penurunan Emisi 
Prediksi penurunan emisi yang dapat dilakukan saat ini 
hanya dengan melakukan perbandingan antara baku 
mutu emisi (BME) pada Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup Nomor 04 Tahun 2009 (setara EURO 2) dengan 
BME pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 (setara EURO 4). 
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Asumsi yang digunakan dalam perbandingan adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Baku mutu emisi parameter HC + NOx pada 

Permen LH nomor 04 tahun 2009 dianggap sama 
dengan penjumlahan antara BME HC dan NOx 
dalam Permen LHK nomor 20 tahun 2017. 

2. Perbedaan emisi akibat driving cycle dianggap 
kecil. 

3. Masing - masing kendaraan menggunakan 
spesifikasi bahan bakar WWFC (Worldwide Fuel 
Chapter). 

 
Tabel 3 Penurunan Emisi Berdasarkan Nilai Baku Mutu  

Kategori Peraturan BME CO HC + Nox   Metode Uji RATA-RATA (g/km) (g/km)   

BENSIN M1, 
GVW ≤ 2,5 
ton 

Permen LH 04/2009 
(setara EURO 2)  2.2 0.5   ECE R 83-04   

Permen LHK 20/ 2017 
(setara EURO 4) 1 0.1 + 0.08 = 

0.18  
  ECE R 83-05   

Penurunan Emisi Bensin 45% 36%     41% 

Kategori  Peraturan BME CO HC + Nox PM Metode Uji RATA-RATA (g/km) (g/km) (g/km) 

DIESEL M1, 
GVW ≤ 2,5 
ton 

Permen LH 04/2009 
(setara EURO 2)  1 0.7 0.08 ECE R 83-04   

Permen LHK 20/ 2017 
(setara EURO 4) 0.5 0.3 0.025 ECE R 83-05   

Penurunan Emisi Diesel 50% 43% 31%   41% 
 
Perbandingan BME dalam Permen LH nomor 04 tahun 
2009 (setara EURO 2) dengan BME di dalam Permen 
LHK nomor 20 tahun 2017 (setara EURO 4) dapat dilihat 
pada Tabel 3 di atas. Penurunan emisi pada jenis 
kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel rata-rata 
adalah 41 %. Hal ini dapat menjadi acuan bagi KLHK 
untuk lebih memperketat baku mutu emisi di masa 
mendatang. 
 
Uji Emisi Kendaraan Bermotor 
Uji emisi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin 
untuk menentukan kadar gas CO, HC, CO2 dan oksigen 
yang terkandung didalam gas buang, serta untuk 
mendapatkan nilai lambda (perbandingan campuran 
udara dan bahan bakar). Uji emisi kendaraan berbahan 
bakar bensin dilakukan pada posisi putaran tanpa beban 
(idle). Sedangkan uji emisi kendaraan bermotor berbahan 
diesel untuk menentukan kepekatan kadar asap, 
dilakukan pada kondisi diam ditempat dengan putaran 
mesin free acceleration. (BSN, 2005) 
 

Gambar 6 Skema Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak 
dalam PP. 22/2021 

 
Sumber gambar: Ditjen PPKL, KLHK. (2021). 

 

Dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 
tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, pasal 206 ayat 3 menyebutkan bahwa 
setiap orang yang menghasilkan emisi dari angkutan 
darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai 
lebih dari 3 (tiga) tahun harus memenuhi ketentuan dari 
standar kualitas emisi. Hal ini menunjukkan bahwa 
menjaga kualitas udara melalui uji emisi merupakan 
kewajiban setiap orang yang memiliki kendaraan 
bermotor. 
 
Kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan (EKUP) yang 
dilakukan oleh direktorat pengendalian pencemaran 
udara, direktorat jenderal pengendalian pencemaran dan 
kerusakan lingkungan, KLHK di 45 kota (perwakilan kota 
metropolitan, besar dan sedang yang merupakan ibukota 
provinsi) dari tahun 2015-2019, menghasilkan hasil 
olahan data uji petik emisi kendaraan bermotor 
penumpang pribadi yang dapat dilihat pada Tabel 4 di 
bawah ini. 
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Tabel 4 Hasil Olah Data Uji Petik Emisi Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2019 

 
Sumber: Direktorat PPU, Ditjen PPKL, KLHK. (2020). 

 
Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil uji CO dan HC 
semua kategori masih di bawah baku mutu emisi yang 
berlaku saat ini, begitu pula opasitas dengan kategori 
tahun pembuatan kendaraan sebelum 2010. Hal ini 
menunjukkan masih dimungkinkannya pengetatan baku 
mutu emisi untuk kendaraan bermotor jenis lama untuk 
semua parameter dan kategori kendaraan, kecuali bagi 
kendaraan berbahan bakar diesel dengan berat kurang 
dari 3,5 ton yang diproduksi setelah tahun 2010. 
 
Tidak ada kebijakan tunggal (single solution) yang dapat 
segera menyelesaikan masalah transportasi perkotaan 
secara tuntas. Kebijakan yang diambil harus merupakan 
kombinasi dari beberapa kebijakan atau strategi yang 
bersinergi sehingga mampu menyelesaikan 
permasalahan transportasi yang ada (Tamin, 2007). 
 
Kewenangan kebijakan terkait kendaraan bermotor 
dipegang oleh kementerian yang berbeda. Penetapan 
baku mutu emisi oleh Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, penetapan spesifikasi bahan bakar oleh 
Kementerian ESDM, pengawas industri otomotif adalah 
Kementerian Perindustrian, dan penerbitan sertifikasi uji 
tipe kendaraan bermotor oleh Kementerian 
Perhubungan. Karena kebijakan tersebut saling terkait 
dan saling mendukung, maka diperlukan koordinasi dan 
kerjasama yang baik antara para pembuat kebijakan 
tersebut. 
 
KESIMPULAN 
1. Kualitas udara pada masa pandemi Covid-19 dapat 

ditingkatkan melalui penetapan baku mutu emisi 
yang lebih ketat oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK). Pengetatan diprediksi akan 
menurunkan emisi kendaraan bermotor sebanyak 
41%. Hal tersebut akan berdampak signifikan pada 
peningkatan kualitas udara. 
 

2. Berdasarkan hasil olah data uji emisi kegiatan 
Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) yang 
dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran 
Udara, Direktorat Jenderal Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK dari 
tahun 2015 sampai 2019, menunjukkan bahwa baku 
mutu emisi kendaraan bermotor masih dapat 
diperketat. 

 
3. Baku mutu emisi (output) yang lebih ketat 

memerlukan penyesuaian sistem kendaraan 
bermotor. Dalam hal pemasukan bahan bakar (input) 
membutuhkan spesifikasi bahan bakar yang lebih 
bersih. Dan dalam hal mesin kendaraan bermotor 
(process) membutuhkan rekayasa teknologi untuk 
mengurangi emisi gas buang. 

 
4. KLHK mesti bersinergi dengan pembuat kebijakan 

terkait lainnya, seperti Kementerian ESDM, 
Kementerian Perindustrian, Kementerian 
Perhubungan, asosiasi produsen kendaraan 
bermotor Gaikindo dan AISI, serta sosialisasi kepada 
masyarakat. Sesuai dengan prinsip yang mendasari 
TPB/SDGs, sinergi akan mematahkan ego sektoral 
(silo), juga mendorong kerjasama dan keterkaitan 
(interconnectedness). Semua itu harus dilakukan 
agar mendukung keberhasilan pengetatan baku 
mutu emisi kendaraan bermotor. 
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MENJAWAB TANTANGAN PENCEMARAN SAMPAH LAUT : 
SUDAHKAH INDONESIA BERBENAH ? 

 
 

Malik Berlianto 
 
 

Indonesia telah didapuk sebagai negara kepulauan 
(Archipelagic State) terbesar di dunia yang memiliki posisi 
geografis yang sangat strategis. Memiliki 17.504 pulau 
besar dan kecil, luas wilayah darat 1,9 juta km2, dan luas 
laut 6,4 juta km2 menjadikan Indonesia sebagai negara 
dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia yaitu 
sekitar 108.000 km (Pushidrosal dan BIG, 2018). Kondisi 
ini membuat Indonesia memiliki kekayaan ekosistem 
pesisir dan laut yang signifikan. Pernyataan tersebut 
dibuktikan dari rilis data COREMAP-CTI dan LIPI pada 
tahun 2017 tentang kekayaan ekosistem pesisir dan laut 
Indonesia. Data tersebut mengatakan bahwa Indonesia 
memiliki luasan terumbu karang (coral reef) sekitar 2,5 
juta Ha dan kawasan ekosistem padang lamun (seagrass 
bed) seluas 150.693,16 Ha. One Map Mangrove KLHK 
(2015) juga menyebutkan Indonesia memiliki ekosistem 
mangrove seluas 3,5 juta Ha yang terdiri dari 2,2 juta Ha 
dalam kawasan (hutan) dan 1,3 juta Ha lainnya berada di 
luar kawasan.  

Namun dibalik kekayaan tersebut, ternyata 
Indonesia saat ini tengah dihantui dengan ancaman 
pencemaran dan perusakan lingkungan pesisir dan laut 
yang semakin mengkhawatirkan. Lebih dari sepertiga 
(sekitar 35%) luasan terumbu karang Indonesia memiliki 
tutupan karang hidup tidak lebih dari 25% (COREMAP-
CTI dan LIPI, 2017). Demikian pula dengan ekosistem 
padang lamun yang kondisinya kurang sehat dengan 
persentase tutupan sekitar 42%. Hal tersebut tentunya 
diakibatkan oleh kegiatan antropogenik yang terus 
mengancam kelestarian ekosistem pesisir dan laut. Isu 
yang cukup kuat di level internasional sekitar lebih dari 
satu dekade terakhir dan menjadi polemik tak 
berkesudahan yaitu pencemaran ekosistem pesisir dan 
laut yang diakibatkan oleh sampah laut (marine 
debris/marine litter).  

Tak hanya dunia internasional, Indonesia juga 
semakin kalang kabut sejak isu pencemaran sampah laut 
berkembang. Apalagi setelah diterbitkannya sebuah hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Dr. Jenna Jambeck dalam 
Journal Science 2015 yang secara tersirat menyebutkan 
bahwa Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik 
ke laut terbesar kedua di dunia setelah China. Menurut 
Jambeck, pada tahun 2010, Indonesia memiliki populasi 
pesisir sebesar 187,2 juta yang tinggal dalam jarak 50 km 
dari pesisir dan setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta 
ton sampah yang tak terkelola dengan baik, dan 
diperkirakan mengakibatkan kebocoran 0,48-1,29 juta ton 
metrik sampah plastik per tahun ke lautan.  

Di samping itu, pencemaran sampah laut di 
Indonesia nyatanya memang semakin mengkhawatirkan 
setelah ditemukan beberapa bukti yang menunjukkan 
gangguan sampah laut terhadap ekosistem. Hasil 
reportase Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran 
dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) menunjukkan 
pada April 2018 ditemukan penyu mati di pantai Paloh – 
Provinsi Kalimantan Barat yang diduga akibat adanya 
gumpalan ikatan jaring ikan yang ditemukan pada saluran 
pernafasannya. Kasus lainnya datang dari Taman 
Nasional Wakatobi yang mana pada November 2018, 
personil Balai TN Wakatobi yang berada di bawah 

naungan KLHK menemukan berbagai jenis plastik dalam 
sistem percernaan paus sperma.  

Sejak mencuatnya isu sampah laut pada 
konferensi Honolulu tahun 2011, dunia internasional terus 
mengerahkan sumberdaya untuk menangani dan 
menanggulangi pencemaran oleh sampah laut. Berbagai 
konferensi internasional telah membuat kebijakan khusus 
terkait pencemaran sampah laut. Sebut saja The Global 
Partnership on Marine Litter (GPML) yang dicetuskan 
pada KTT Rio+20 tahun 2012, hingga UN Sustainable 
Development Goals (SDGs) dan/atau Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya tujuan 
ke-14 tentang Ekosistem Lautan. Indonesia pun telah 
menyatakan komitmennya untuk menurunkan sampah 
laut hingga 70% sejak tahun 2017. Hal ini dibuktikan oleh 
diterbitkannya dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) 
penanganan sampah laut oleh Pemerintah Indonesia 
pada pertengahan tahun 2018. Dokumen RAN 
tersebutlah yang akan menjadi peta jalan dalam 
mengatasi sampah laut jenis plastik untuk mencapai 
target penurunan hingga 70% pada tahun 2025 (Perpres 
No. 83 tahun 2018). 

Komitmen Indonesia dalam mengatasi 
pencemaran sampah laut tersebut tentunya sejalan 
dengan TPB/SDGs yang telah menjadi salah satu 
pengarusutamaan (mainstreaming) dalam RPJMN 2020-
2024. SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang 
disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk 
Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi 
kesenjangan, dan melindungi lingkungan. TPB/SDGs 
Internasional terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang 
merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan 
sosial, ekonomi, dan lingkungan yang komprehensif dan 
saling terkait. Sedangkan TPB/SDGs Nasional Indonesia 
Edisi II Tahun 2020-2024 menetapkan terdapat 17 tujuan, 
124 target, dan 289 indikator yang terbagi ke dalam 4 pilar 
yaitu Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Hukum dan 
Tata Kelola. Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) dalam mewujudkan TPB/SDGs 2020-
2024 menterjemahkan 17 tujuan tersebut ke dalam 4 
sasaran strategis dan 5 kelompok isu strategis 
diantaranya : 
1. Kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan 

berkelanjutan 
2. Kesejahteraan masyarakat berbasis Sumber Daya 

Hutan (SDH) dan Lingkungan Hidup (LH) 
3. Kontribusi Sumber Daya Hutan (SDH) dan 

Lingkungan Hidup (LH) terhadap perekonomian 
nasional 

4. Mainstreaming Perubahan Iklim 
5. Tata Kelola Sumber Daya Hutan (SDH) dan 

Lingkungan Hidup (LH) yang mantap 
KLHK dalam hal ini juga didaulat sebagai sumber data 
dan/atau penyedia data akhir dari 40 indikator SDGs 
Metadata Nasional. Oleh karena itu, tentunya kontribusi 
KLHK dalam peranannya sebagai garda terdepan di 
bidang permasalahan lingkungan menjadi sangat penting 
demi mendukung ketercapaian TPB/SDGs Indonesia dan 
dunia pada umumnya.  

Salah satu indikator metadata SDGs Nasional 
Edisi II yang datanya bersumber dari KLHK yaitu terletak 
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pada tujuan ke-14 terkait Ekosistem Lautan. Pada tujuan 
14.1 TPB/SDGs, KLHK melalui Ditjen PPKL diharapkan 
dapat menyediakan data persentase penurunan sampah 
yang terbuang ke laut.  

Sebagai aksi nyata dalam mengendalikan 
pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut di 
Indonesia dan salah satu upaya pencapaian indikator 
SDGs Nasional, melalui Direktorat Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (Dit. 
PPKPL) dalam naungan Ditjen PPKL, KLHK sejak tahun 
2017 hingga saat ini telah melakukan pemantauan 
sampah laut - khususnya sampah pantai - di 24 titik lokasi 
dalam 23 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah ini akan 
terus bertambah seiring dengan diterbitkannya beberapa 
peraturan terbaru tentang kegiatan pemantauan sampah 
laut seperti Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 
yang salah satunya mengatur tentang pencegahan 
sampah laut.  

Berbekal metode yang diadopsi dari UNEP/NOAA 
dan disempurnakan kembali hingga diterbitkan dalam 
Surat Edaran Menteri LHK No. 
SE.09/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang 
Pedoman Pemantauan Sampah Laut, Ditjen PPKL 
melakukan pemantauan sampah laut Indonesia dengan 
frekuensi pemantauan bervariasi mulai dari 1 sampai 2 
kali dalam setahun sejak tahun 2017 hingga saat ini. 
Pemantauan ini menjadi titik awal penemuan fakta-fakta 
lapangan yang terukur dan membuktikan bahwa sampah 
laut dapat menjadi ancaman yang nyata bagi ekosistem.  

Kegiatan pemantauan sampah laut ini 
dilaksanakan bekerjasama dengan para akademisi dari 
perguruan tinggi negeri/swasta dan pemerintah daerah 
setempat. Selain dapat dijadikan sebagai ajang 
peningkatan kapasitas dan pengetahuan mengenai 
sampah laut, pelibatan pemerintah daerah juga dilakukan 
sebagai upaya pembelajaran awal untuk pelaksanaan 
pemantauan sampah laut secara mandiri dan 
berkelanjutan. Tak hanya secara luring, peningkatan 
kapasitas juga dilakukan secara daring pada masa 
pandemi COVID-19. Sehingga pandemi tidak menjadi 
penghalang untuk mencapai TPB/SDGs Nasional.  

Pelibatan stakeholder ini merupakan bentuk 
aplikasi dari konsepsi Triple Helix yang dikemukakan oleh 
Cordova pada tahun 2019. Cordova menyatakan bahwa 
dalam mengatasi permasalahan-permasalahan 
lingkungan yang berkelanjutan, salah satu cara yang 
paling efektif adalah menggandeng sejumlah pihak 
misalkan private sector, academia dan government. 
Dalam hal ini KLHK berperan sebagai helix government 
yang memiliki fungsi dalam pengembangan kebijakan 
dan peraturan. Di sisi lain sebanyak 23 Perguruan Tinggi 
Negeri dan Swasta dari kalangan akademisi tercatat 
sebagai partner tetap penyedia data pemantauan 
sampah laut di masing-masing provinsi.  

Isu sampah laut memanglah menjadi 
permasalahan besar yang perlu segera diatasi oleh 
pemerintah Indonesia. Menurut CSIRO (2014), sampah 
laut atau sering disebut dengan istilah marine debris 
didefinisikan sebagai bahan padat persisten yang 
diproduksi atau diproses secara langsung atau tidak 
langsung, sengaja atau tidak sengaja, dibuang atau 
ditinggalkan ke dalam lingkungan laut seperti barang-
barang yang digunakan misalnya kaca atau botol plastik, 
kaleng, tas, balon, karet, logam, fiberglass, puntung 
rokok,  dan bahan-bahan lainnya yang berakhir di laut dan 
di sepanjang pantai. Selain itu alat tangkap seperti jaring, 
tali, kait, pelampung dan bahan lainnya yang sengaja 
atau tidak sengaja dibuang di laut juga termasuk sampah 
laut. 

Data hasil pemantauan sampah laut tahun 2020 
menunjukkan bahwa plastik menduduki peringkat 
pertama katagori sampah dengan komposisi paling 
banyak ditemukan. Sedangkan jenis sampah plastik 
terbanyak yang ditemukan adalah kantong plastik di 
sepanjang tahun 2020. Bayangkan saja, berat kantong 
plastik yang ditemukan dalam setiap m2 luas pantai 
adalah sebanyak 417,43 gr/m2 atau hampir mencapai 0,5 
kg. Belum lagi disusul dengan sampah wadah makanan 
cepat saji dan sampah botol kurang dari 2 liter. Angka ini 
tentunya sangat memprihatinkan dan perlu segera 
dilakukan penyelesaian. 

Dari beberapa titik pemantauan sampah laut 
Indonesia didapatkan bahwa plastik, botol, sedotan, 
puntung rokok, bahkan kayu dan pecahan kaca, cukup 
dominan dijumpai di pantai. Hal ini tentunya perlu menjadi 
perhatian penting bagi seluruh kalangan mengingat 
beberapa studi menunjukkan bahwa sampah laut 
terutama mikroplastik telah menjadi ancaman bagi 
berbagai fauna di lautan (Hong et.al, 2013; Staffieri et.al, 
2018). Beberapa penelitian di Indonesia juga telah 
menemukan adanya mikroplastik pada jaringan ikan 
konsumsi (Yudhantari, et.al, 2019; Purnama, et.al, 2021). 
Di samping itu, plastik yang menutupi terumbu karang 
juga dapat mengganggu penetrasi cahaya matahari yang 
pada akhirnya menjadi penyebab kematian terumbu 
karang yang dapat menurunkan tingkat kehidupan ikan di 
laut (Giyanto, LIPI 2017).  

Tidak hanya sampah, sepanjang perjalanan 
pemantauan sampah laut yang dilakukan KLHK dalam 
upaya penyediaan data TPB/SDGs, pada pemantauan 
sampah laut tahun 2019 ditemukan bangkai hewan 
belangkas atau horshoecrab utuh di Pantai Kohod, Kab. 
Tangerang, Provinsi Banten. Penemuan ini diduga akibat 
menggunungnya sampah plastik di area tersebut yang 
tentunya hasil pendaratan dari laut. 

Belangkas atau yang biasa disebut dengan “mimi” 
ini dianggap sebagai hewan laut langka (primitive marine 
animal) dan dikelompokkan ke dalam katagori rawan 
(Pratiwi, 1993). Sehingga satwa ini ditetapkan sebagai 
satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 
Indonesia Nomor P.20/ 
MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, tentang Jenis 
Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Erwyansyah, 
et.al, 2018).  

Belangkas bernilai ekonomi dan ekologi penting, 
dimana secara ekonomi cairan tubuhnya digunakan 
dalam bidang biomedis dan farmasi di  Amerika Utara, 
terutama yang berhubungan dengan tes endotoksin yang 
dikenal dengan Limulus Ameobocyte Lysate (LAL) tes 
(Anggraini, et.al, 2017; Novitsky, 1994). Pada tahun 1956 
ditemukan bahwa darah belangkas mengandung sel 
khusus amebosit yang bisa mendeteksi adanya bakteri. 
Jika terpapar bakteri, amebosit ini akan mengeluarkan 
semacam lendir yang mengisolasi bakteri tersebut 
supaya tidak menyebar.  

Itu artinya darah belangkas dapat digunakan untuk 
menguji steril atau tidaknya suatu komponen obat atau 
vaksin. Maka sejak 1970, FDA alias Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Amerika Serikat mewajibkan segala 
macam obat dan vaksin yang diberikan melalui suntikan 
untuk terlebih dahulu diuji menggunakan darah 
belangkas termasuk pembuatan vaksin pandemi COVID-
19 yang sedang melanda seluruh dunia saat ini. 
Penemuan belangkas yang mati ini pada dasarnya 
menunjukkan bahwa ancaman pencemaran sampah laut 
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pada tujuan ke-14 terkait Ekosistem Lautan. Pada tujuan 
14.1 TPB/SDGs, KLHK melalui Ditjen PPKL diharapkan 
dapat menyediakan data persentase penurunan sampah 
yang terbuang ke laut.  

Sebagai aksi nyata dalam mengendalikan 
pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut di 
Indonesia dan salah satu upaya pencapaian indikator 
SDGs Nasional, melalui Direktorat Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (Dit. 
PPKPL) dalam naungan Ditjen PPKL, KLHK sejak tahun 
2017 hingga saat ini telah melakukan pemantauan 
sampah laut - khususnya sampah pantai - di 24 titik lokasi 
dalam 23 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah ini akan 
terus bertambah seiring dengan diterbitkannya beberapa 
peraturan terbaru tentang kegiatan pemantauan sampah 
laut seperti Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 
yang salah satunya mengatur tentang pencegahan 
sampah laut.  

Berbekal metode yang diadopsi dari UNEP/NOAA 
dan disempurnakan kembali hingga diterbitkan dalam 
Surat Edaran Menteri LHK No. 
SE.09/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang 
Pedoman Pemantauan Sampah Laut, Ditjen PPKL 
melakukan pemantauan sampah laut Indonesia dengan 
frekuensi pemantauan bervariasi mulai dari 1 sampai 2 
kali dalam setahun sejak tahun 2017 hingga saat ini. 
Pemantauan ini menjadi titik awal penemuan fakta-fakta 
lapangan yang terukur dan membuktikan bahwa sampah 
laut dapat menjadi ancaman yang nyata bagi ekosistem.  

Kegiatan pemantauan sampah laut ini 
dilaksanakan bekerjasama dengan para akademisi dari 
perguruan tinggi negeri/swasta dan pemerintah daerah 
setempat. Selain dapat dijadikan sebagai ajang 
peningkatan kapasitas dan pengetahuan mengenai 
sampah laut, pelibatan pemerintah daerah juga dilakukan 
sebagai upaya pembelajaran awal untuk pelaksanaan 
pemantauan sampah laut secara mandiri dan 
berkelanjutan. Tak hanya secara luring, peningkatan 
kapasitas juga dilakukan secara daring pada masa 
pandemi COVID-19. Sehingga pandemi tidak menjadi 
penghalang untuk mencapai TPB/SDGs Nasional.  

Pelibatan stakeholder ini merupakan bentuk 
aplikasi dari konsepsi Triple Helix yang dikemukakan oleh 
Cordova pada tahun 2019. Cordova menyatakan bahwa 
dalam mengatasi permasalahan-permasalahan 
lingkungan yang berkelanjutan, salah satu cara yang 
paling efektif adalah menggandeng sejumlah pihak 
misalkan private sector, academia dan government. 
Dalam hal ini KLHK berperan sebagai helix government 
yang memiliki fungsi dalam pengembangan kebijakan 
dan peraturan. Di sisi lain sebanyak 23 Perguruan Tinggi 
Negeri dan Swasta dari kalangan akademisi tercatat 
sebagai partner tetap penyedia data pemantauan 
sampah laut di masing-masing provinsi.  

Isu sampah laut memanglah menjadi 
permasalahan besar yang perlu segera diatasi oleh 
pemerintah Indonesia. Menurut CSIRO (2014), sampah 
laut atau sering disebut dengan istilah marine debris 
didefinisikan sebagai bahan padat persisten yang 
diproduksi atau diproses secara langsung atau tidak 
langsung, sengaja atau tidak sengaja, dibuang atau 
ditinggalkan ke dalam lingkungan laut seperti barang-
barang yang digunakan misalnya kaca atau botol plastik, 
kaleng, tas, balon, karet, logam, fiberglass, puntung 
rokok,  dan bahan-bahan lainnya yang berakhir di laut dan 
di sepanjang pantai. Selain itu alat tangkap seperti jaring, 
tali, kait, pelampung dan bahan lainnya yang sengaja 
atau tidak sengaja dibuang di laut juga termasuk sampah 
laut. 

Data hasil pemantauan sampah laut tahun 2020 
menunjukkan bahwa plastik menduduki peringkat 
pertama katagori sampah dengan komposisi paling 
banyak ditemukan. Sedangkan jenis sampah plastik 
terbanyak yang ditemukan adalah kantong plastik di 
sepanjang tahun 2020. Bayangkan saja, berat kantong 
plastik yang ditemukan dalam setiap m2 luas pantai 
adalah sebanyak 417,43 gr/m2 atau hampir mencapai 0,5 
kg. Belum lagi disusul dengan sampah wadah makanan 
cepat saji dan sampah botol kurang dari 2 liter. Angka ini 
tentunya sangat memprihatinkan dan perlu segera 
dilakukan penyelesaian. 

Dari beberapa titik pemantauan sampah laut 
Indonesia didapatkan bahwa plastik, botol, sedotan, 
puntung rokok, bahkan kayu dan pecahan kaca, cukup 
dominan dijumpai di pantai. Hal ini tentunya perlu menjadi 
perhatian penting bagi seluruh kalangan mengingat 
beberapa studi menunjukkan bahwa sampah laut 
terutama mikroplastik telah menjadi ancaman bagi 
berbagai fauna di lautan (Hong et.al, 2013; Staffieri et.al, 
2018). Beberapa penelitian di Indonesia juga telah 
menemukan adanya mikroplastik pada jaringan ikan 
konsumsi (Yudhantari, et.al, 2019; Purnama, et.al, 2021). 
Di samping itu, plastik yang menutupi terumbu karang 
juga dapat mengganggu penetrasi cahaya matahari yang 
pada akhirnya menjadi penyebab kematian terumbu 
karang yang dapat menurunkan tingkat kehidupan ikan di 
laut (Giyanto, LIPI 2017).  

Tidak hanya sampah, sepanjang perjalanan 
pemantauan sampah laut yang dilakukan KLHK dalam 
upaya penyediaan data TPB/SDGs, pada pemantauan 
sampah laut tahun 2019 ditemukan bangkai hewan 
belangkas atau horshoecrab utuh di Pantai Kohod, Kab. 
Tangerang, Provinsi Banten. Penemuan ini diduga akibat 
menggunungnya sampah plastik di area tersebut yang 
tentunya hasil pendaratan dari laut. 

Belangkas atau yang biasa disebut dengan “mimi” 
ini dianggap sebagai hewan laut langka (primitive marine 
animal) dan dikelompokkan ke dalam katagori rawan 
(Pratiwi, 1993). Sehingga satwa ini ditetapkan sebagai 
satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 
Indonesia Nomor P.20/ 
MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, tentang Jenis 
Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Erwyansyah, 
et.al, 2018).  

Belangkas bernilai ekonomi dan ekologi penting, 
dimana secara ekonomi cairan tubuhnya digunakan 
dalam bidang biomedis dan farmasi di  Amerika Utara, 
terutama yang berhubungan dengan tes endotoksin yang 
dikenal dengan Limulus Ameobocyte Lysate (LAL) tes 
(Anggraini, et.al, 2017; Novitsky, 1994). Pada tahun 1956 
ditemukan bahwa darah belangkas mengandung sel 
khusus amebosit yang bisa mendeteksi adanya bakteri. 
Jika terpapar bakteri, amebosit ini akan mengeluarkan 
semacam lendir yang mengisolasi bakteri tersebut 
supaya tidak menyebar.  

Itu artinya darah belangkas dapat digunakan untuk 
menguji steril atau tidaknya suatu komponen obat atau 
vaksin. Maka sejak 1970, FDA alias Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Amerika Serikat mewajibkan segala 
macam obat dan vaksin yang diberikan melalui suntikan 
untuk terlebih dahulu diuji menggunakan darah 
belangkas termasuk pembuatan vaksin pandemi COVID-
19 yang sedang melanda seluruh dunia saat ini. 
Penemuan belangkas yang mati ini pada dasarnya 
menunjukkan bahwa ancaman pencemaran sampah laut 

terhadap ekosistem laut memasuki fase yang sangat 
mengkhawatirkan di Indonesia.  

Belum selesai permasalahan dari dalam negeri, 
pemantauan sampah laut juga menemukan fakta 
lapangan bahwa di lokasi perbatasan antar negara 
seperti Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan 
Barat banyak sekali ditemukan sampah laut yang berasal 
dari luar negara Indonesia. Hal ini dilihat dari merek dan 
produsen produk yang menjadi sampah dan ditemukan 
saat pelaksanaan pemantauan. Tak hanya dari negara 
tetangga di Asia Tenggara, jenis produk yang ditemukan 
bahkan juga berasal dari tempat yang cukup jauh.  

Data di samping menunjukkan trend sampah laut 
Indonesia dari hasil kegiatan pemantauan sampah laut 
yang dilakukan oleh KLHK. Pada 2 tahun terakhir terlihat 
adanya penurunan sampah laut. Meskipun belum 
signifikan, namun ini dapat menjadi bukti bahwa 
Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengatasi 
permasalahan sampah laut demi mendukung tercapainya 
TPB/SDGs di tahun 2024. Berbagai macam tindakan dan 
solusi terus diupayakan oleh KLHK untuk mengurangi 
jumlah sampah yang bocor ke laut mulai dari menerbitkan 
berbagai peraturan hingga aksi langsung di lapangan.  

KLHK tentunya tidak tinggal diam. Melalui Ditjen 
PPKL, pada Februari 2020 KLHK melakukan 
pemasangan Trashboom atau jaring penangkap sampah 
apung di muara sungai Kali Kemiri, Labuan Bajo, Kab. 
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang 
merupakan satu dari lima kawasan super prioritas yang 
dicanangkan pemerintah. Kegiatan ini bertujuan agar 
Labuan Bajo dapat dijadikan sebagai daerah 
percontohan solusi pencemaran sampah laut bagi daerah 
lain. Selain melibatkan pemerintah daerah setempat, 
KLHK juga melibatkan masyarakat di sekitar lokasi 
pemasangan trashboom untuk melaksanakan 
operasional dan perawatannya.  

Trashboom di muara sungai merupakan salah 
satu solusi pencemaran sampah laut yang mungkin 
selama ini kurang dilirik secara penuh oleh pemerintah 
Indonesia. Padahal, melihat kebiasaan masyarakat 
Indonesia yang lebih senang membuang sampah ke 
sungai nampaknya jauh dari kata mudah untuk 
mengubahnya secara cepat. Apalagi tidak diimbangi 
dengan eskalasi sumber daya manusianya. Meski belum 
bisa secara langsung merubah perilaku masyarakat, 
teknologi sederhana ini nyatanya mampu untuk 
mengurangi kebocoran sampah dari darat ke laut. 
Terbukti dari hasil pemasangan trashboom selama 
hampir 2 tahun di Labuan Bajo, sebanyak 464 kg atau 
hampir 0,5 ton sampah dapat ditangkal dari darat ke laut. 

Sebanyak 238 kg merupakan sampah plastik dan 226 kg 
lainnya adalah sampah non plastik (Data PPKPL, 2021). 
Bayangkan jika seluruh muara sungai di Indonesia 
terpasang teknologi sederhana ini.  

Bukti nyata lainnya datang dari program gerakan 
bersih pantai yang juga dilakukan oleh KLHK secara 
kontinu untuk menarik antusiasme masyarakat dari 
berbagai kalangan terhadap kelestarian laut. Sudah lebih 
dari 1 lustrum, KLHK melakukan gerakan bersih pantai di 
berbagai provinsi di Indonesia bersama 21.736 peserta. 
Gerakan ini berhasil mengangkut sampah di pantai dan 
laut sebanyak 51.661,28 kg atau setara dengan 52 ton 
sampah, baik dari jenis organik maupun anorganik. 

Gerakan bersih pantai atau Coastal Clean-Up 
(CCU) juga merupakan salah satu solusi 
penanggulangan pencemaran sampah laut demi 
tercapainya tujuan TPB/SDGs. Dunia global telah ikut 
berpartisipasi aktif pada kegiatan International Coastal 
Clean-Up yang diselenggarakan oleh lembaga Ocean 
Concervacy setiap tahunnya. Campaign gerakan bersih 
pantai ini diharapkan menjadi cikal bakal terbentuknya 
komunitas-komunitas pemerhati lingkungan laut yang 
secara berkelanjutan melaksanakan bersih pantai secara 
mandiri. Saat ini di Indonesia pun sudah banyak 
berkembang komunitas-komunitas pemerhati lingkungan 
yang sering menggaungkan gerakan bersih pantai. 
Komunitas seperti Trash Hero, PPITO, Bersih-Bersih Bali 
- dan masih banyak lagi - hingga hari ini secara konsisten 
melakukan campaign gerakan bersih pantai melalui 
versinya masing-masing. Uniknya, komunitas-komunitas 
ini dipelopori oleh para pemuda-pemudi yang mana 
menjadi bukti bahwa masyarakat juga mulai sadar akan 
pentingnya kelestarian lingkungan.  

Pada akhirnya, kita tak dapat menampik bahwa 
kewajiban menjaga lingkungan tidak lepas dari peran 
serta dan antusiasme masyarakat di seluruh kalangan 
tanpa melihat status sosial. Pemerintah dalam tulisan ini 
juga turut mengajak para pembaca untuk mulai membuka 
pikiran dan sadar akan bahaya sampah laut bagi 
kehidupan. Meskipun terlihat sepele, tapi tak dipungkiri 
bahwa laut adalah salah satu sumber kehidupan. 
Pemerintah Indonesia dalam hal ini sudah berusaha 
berbenah dan akan selalu berupaya untuk memberikan 
yang terbaik bagi lingkungan dan masyarakat demi 
tercapainya TPB/SDGs.  

Kita tak perlu jauh-jauh dan bersusah payah, 
cukup dimulai dari diri-sendiri serta tanamkan dalam hati 
dan pikiran kita dengan satu pertanyaan “Sudahkah saya 
melestarikan lingkungan hari ini ?”. 
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PENTINGNYA KUALITAS UDARA DALAM PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN 
 
 

Indah Suci Ramadhani 
 

 
LATAR BELAKANG 

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan 
pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa 
kini tanpa mengorbankan generasi masa yang akan 
datang. Berdasarkan Peraturan Presiden No 59 Tahun 
2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan, SDGs bertujuan untuk 
menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga 
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga 
kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang 
inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu 
menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu 
generasi ke generasi berikutnya.  

Pesatnya pertumbuhan kota-kota di negara 
berkembang, ditambah dengan meningkatnya migrasi 
desa ke kota telah menyebabkan ledakan di kota-kota 
besar. Dalam tahun 2010-2018 jumlah penduduk 
perkotaan di Indonesia meningkat sebesar 27 juta 
dengan laju pertumbuhan 2,5%. (Alisjahbana & 
Murniningtyas, 2018).  

Peningkatan jumlah penduduk sejalan dengan 
peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi 
energi. Selain itu, peningkatan kebutuhan tempat tinggal, 
yang dapat menyebabkan alih fungsi lahan seperti 
perubahan ruang terbuka hijau menjadi kawasan 
terbangun sehingga mengakibatkan terjadinya 
penurunan kualitas lingkungan. (Nawangsari & 
Mussadun, 2018) 

Sebagai tanggung jawab untuk memenuhi hak 
masyarakat mengetahui informasi kualitas udara, 
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) 
menyajikan informasi tersebut dalam bentuk Indeks 
Kualitas Udara (IKU) agar mudah dipahami. IKU adalah 
ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang 
merupakan nilai komposit parameter kualitas udara 
dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dengan 
kualitas udara yang baik, maka akan meningkatkan 
kualitas hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. 

Berdasarkan Metadata SDGs Indonesia Pilar 
Pembangunan Lingkungan  Edisi II yang diterbitkan oleh 
Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020, IKU 
merupakan indikator 11.6.2.(b) yang digunakan sebagai 
acuan dalam mengukur pencapaian SDGs Indonesia 
untuk Tujuan 11 yakni menjadikan kota dan pemukiman 
inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan dengan Target 
11.6 yakni pada tahun 2030, mengurangi dampak 
lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, 
termasuk dengan memberi perhatian khusus pada 
kualitas udara dan penanganan sampah kota. 

 
INDEKS KUALITAS UDARA 

Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung 
berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara di 
kabupaten/kota yang dilakukan pada 4 (empat) lokasi 
yang mewakili 1) daerah padat transportasi; 2) daerah 
atau kawasan industri; 3) pemukiman padat penduduk; 
dan 4) kawasan perkantoran. Saat ini, terdapat dua 
parameter yang digunakan dalam penyusunan IKU, yakni 
Nitrogen dioksida (NO2) dan Sulfur dioksida (SO2) yang 
dilakukan pemantauan menggunakan metode pasif 
(passive sampler) dan metode aktif. 

Hingga tahun 2020, Direktorat Pengendalian 
Pencemaran Udara (PPU) – Direktorat Jenderal 
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 
KLHK telah membangun Stasiun Pemantauan Kualitas 
Udara Ambien (SPKUA) yang menggunakan metode aktif 
kontinu di 38 Kabupaten/Kota di Indonesia. Sedangkan 
pemantauan kualitas udara metode passive sampler 
telah dilakukan di 2.000 titik di 500 Kabupaten/Kota.  

  Sebagai upaya penurunan ketimpangan yang 
selaras dengan prinsip SDGs yakni tidak ada satupun 
yang tertinggal (No One Left Behind), Direktorat PPU 
terus berkomitmen untuk meningkatkan pemantauan 
kualitas udara tiap tahunnya dengan penambahan lokasi 
pembangunan SPKUA dan lokasi pemantauan kualitas 
udara metode passive sampler. 

 Pada tahun 2021, dilakukan penambahan 
SPKUA di 3 kota dan penambahan 56 titik pantau kualitas 
udara metode passive sampler di 14 Kabupaten. 
Perkembangan jumlah titik pantau kualitas udara dari 
tahun ke tahun di 34 provinsi dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Titik Pantau 
Kualitas Udara 

Pemantauan 
Kualitas Udara 

Jumlah Kabupaten/Kota 
20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

SPKUA 4 7 13 26 38 41 

Passive Sampler 26
8 

40
0 

41
5 

41
9 

50
0 

51
4 

 
Pemantauan udara dengan metode aktif 

umumnya digunakan untuk pengukuran polutan udara 
secara rutin. Namun, pemantauan variabilitas spasial 
kualitas udara menggunakan metode aktif jarang 
dilakukan, karena biaya operasional yang mahal dan 
kesulitan untuk daerah terpencil. Dibandingkan dengan 
metode aktif, pemantauan kualitas udara dengan metode 
pasif memberikan banyak keuntungan, selain biaya yang 
murah dan mudah, pemantauan secara pasif dapat 
diletakkan di daerah terpencil karena tidak membutuhkan 
listrik untuk pengoperasiannya, sehingga metode pasif 
dapat digunakan untuk melihat distribusi polutan di udara 
baik secara spasial maupun temporal.  (Indrawati, dkk 
2021).  

 

 
Gambar 1. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Udara 

Metode Passive Sampler di ……Kab. Kepulauan Seribu 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021) 
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Pemantauan kualitas udara metode passive 
sampler yang dilaksanakan di 34 provinsi untuk 
perhitungan IKU, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 
setahun yang mewakili musim kemarau dan musim hujan 
dengan durasi pemaparan selama 14 (empat belas) hari 
pada tiap pemantauan. Kegiatan ini dapat berjalan berkat 
kerja sama dan bantuan dari Pemerintah Daerah provinsi 
maupun kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangan 
KLHK. Data hasil pemantauan kualitas udara tersebut 
selanjutnya digunakan sebagai bahan perhitungan IKU 
dengan persamaan sebagai berikut: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 100 − (50
0,9 × (𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸 − 0,1)) 

IEU merupakan indeks udara model EU yang 
didapatkan dari hasil perbandingan nilai rata-rata tahunan 
NO2 dan SO2 dibandingkan standar European Union (EU) 
Derivatif. Standar kualitas udara EU Directive saat ini 
masih diperhitungkan sebagai dasar penentuan baku 
mutu oleh World Health Organization (WHO). (Muliani 
dkk, 2018). 

Selanjutnya masing-masing nilai IKU diberikan 
predikat dengan beberapa kategori, yaitu Sangat Baik (90 
< X ≤ 100), Baik (70 < X ≤ 90), Cukup (50 < X ≤ 70), 
Kurang (30 < X ≤ 50), dan Sangat Kurang (X < 30). 
Semakin tinggi nilai IKU, maka status kualitas udara 
semakin baik. Nilai IKU per provinsi dan nasional tahun 
2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Indeks Kualitas Udara Provinsi Tahun 2016-2020 

 
NO 

 
PROVINSI 

INDEKS KUALITAS UDARA (IKU) 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 Aceh 86,3 89,84 88,33 90,71 89,51 
2 Sumatera Utara 79,2 87,32 85,72 86,58 89,22 
3 Sumatera Barat 82,9 89,87 88,37 89,45 90,39 
4 Riau 72,4 90,90 89,91 90,2 90,42 
5 Jambi 88,1 89,39 88,04 87,25 85,65 
6 Sumatera Selatan 81,6 88,88 85,32 87,13 86,57 
7 Bengkulu 85,4 92,55 91,63 92,69 90,52 
8 Lampung 77,5 85,02 82,98 86,62 85,45 
9 Bangka Belitung 80,4 94,97 89,09 91,94 91,03 
10 Kepulauan Riau 78,6 95,47 90,83 90,63 90,8 
11 DKI Jakarta 56,4 53,50 66,57 67,97 66,69 
12 Jawa Barat 78,6 77,85 72,80 75,10 78,46 
13 Jawa Tengah 77,3 83,91 82,97 84,81 84,73 
14 DI Yogyakarta 87,6 88,08 84,25 85,19 89,55 
15 Jawa Timur 83,2 85,49 81,80 83,06 84,06 
16 Banten 58,8 75,36 71,63 74,98 72,83 
17 Bali 88,3 91,40 88,97 89,85 88,34 
18 Nusa Tenggara Barat 81,2 88,02 87,17 87,51 88,63 
19 Nusa Tenggara Timur 82,7 91,18 86,83 88,18 89,8 
20 Kalimantan Barat 81,5 89,12 88,68 90,04 88,88 
21 Kalimantan Tengah 83,8 92,25 87,07 88,82 89,84 
22 Kalimantan Selatan 85,6 89,02 87,75 88,78 88,93 
23 Kalimantan Timur 80,2 88,87 83,36 90,02 89,02 
24 Kalimantan Utara 89,1 95,83 90,95 93,79 94,23 
25 Sulawesi Utara 86,7 94,32 91,07 92,41 90,53 
26 Sulawesi Tengah 87,9 94,38 93,56 92,98 91,8 
27 Sulawesi Selatan 85,8 88,66 89,09 89,60 88,73 
28 Sulawesi Tenggara 83,5 91,04 89,85 90,01 91,21 
29 Gorontalo 88,3 94,79 92,17 86,88 93,89 
30 Sulawesi Barat 86,4 91,45 89,26 89,97 89,72 
31 Maluku 87,3 85,64 84,99 88,72 90,41 
32 Maluku Utara 86,2 96,00 90,77 92,38 92,10 
33 Papua Barat 93,4 95,63 90,41 92,64 94,83 
34 Papua 89,6 90,01 89,89 92,56 94,57 

IKU Nasional 81,78 87,03 84,74 86,56 87,21 
Target IKU Nasional 81,50 82,00 83,00 84,00 84,10 

(Sumber: Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, 2021) 
 
Berdasarkan pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa 

secara umum seluruh provinsi mengalami tren kenaikan 
nilai IKU tiap tahunnya serta berada pada kategori Baik 
dan Sangat Baik, serta satu provinsi yang memiliki 
kategori Cukup yakni DKI Jakarta. Hanya saja, pada 
tahun 2018 hampir seluruh provinsi mengalami 

penurunan nilai IKU. Begitu pula dengan IKU nasional 
pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,29 
poin, namun masih memenuhi target capaian tahun 2018. 
Tren IKU nasional tahun 2016-2020 dapat dilihat pada 
Gambar 2. 
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semakin baik. Nilai IKU per provinsi dan nasional tahun 
2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Indeks Kualitas Udara Provinsi Tahun 2016-2020 

 
NO 

 
PROVINSI 

INDEKS KUALITAS UDARA (IKU) 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 Aceh 86,3 89,84 88,33 90,71 89,51 
2 Sumatera Utara 79,2 87,32 85,72 86,58 89,22 
3 Sumatera Barat 82,9 89,87 88,37 89,45 90,39 
4 Riau 72,4 90,90 89,91 90,2 90,42 
5 Jambi 88,1 89,39 88,04 87,25 85,65 
6 Sumatera Selatan 81,6 88,88 85,32 87,13 86,57 
7 Bengkulu 85,4 92,55 91,63 92,69 90,52 
8 Lampung 77,5 85,02 82,98 86,62 85,45 
9 Bangka Belitung 80,4 94,97 89,09 91,94 91,03 
10 Kepulauan Riau 78,6 95,47 90,83 90,63 90,8 
11 DKI Jakarta 56,4 53,50 66,57 67,97 66,69 
12 Jawa Barat 78,6 77,85 72,80 75,10 78,46 
13 Jawa Tengah 77,3 83,91 82,97 84,81 84,73 
14 DI Yogyakarta 87,6 88,08 84,25 85,19 89,55 
15 Jawa Timur 83,2 85,49 81,80 83,06 84,06 
16 Banten 58,8 75,36 71,63 74,98 72,83 
17 Bali 88,3 91,40 88,97 89,85 88,34 
18 Nusa Tenggara Barat 81,2 88,02 87,17 87,51 88,63 
19 Nusa Tenggara Timur 82,7 91,18 86,83 88,18 89,8 
20 Kalimantan Barat 81,5 89,12 88,68 90,04 88,88 
21 Kalimantan Tengah 83,8 92,25 87,07 88,82 89,84 
22 Kalimantan Selatan 85,6 89,02 87,75 88,78 88,93 
23 Kalimantan Timur 80,2 88,87 83,36 90,02 89,02 
24 Kalimantan Utara 89,1 95,83 90,95 93,79 94,23 
25 Sulawesi Utara 86,7 94,32 91,07 92,41 90,53 
26 Sulawesi Tengah 87,9 94,38 93,56 92,98 91,8 
27 Sulawesi Selatan 85,8 88,66 89,09 89,60 88,73 
28 Sulawesi Tenggara 83,5 91,04 89,85 90,01 91,21 
29 Gorontalo 88,3 94,79 92,17 86,88 93,89 
30 Sulawesi Barat 86,4 91,45 89,26 89,97 89,72 
31 Maluku 87,3 85,64 84,99 88,72 90,41 
32 Maluku Utara 86,2 96,00 90,77 92,38 92,10 
33 Papua Barat 93,4 95,63 90,41 92,64 94,83 
34 Papua 89,6 90,01 89,89 92,56 94,57 

IKU Nasional 81,78 87,03 84,74 86,56 87,21 
Target IKU Nasional 81,50 82,00 83,00 84,00 84,10 

(Sumber: Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, 2021) 
 
Berdasarkan pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa 

secara umum seluruh provinsi mengalami tren kenaikan 
nilai IKU tiap tahunnya serta berada pada kategori Baik 
dan Sangat Baik, serta satu provinsi yang memiliki 
kategori Cukup yakni DKI Jakarta. Hanya saja, pada 
tahun 2018 hampir seluruh provinsi mengalami 

penurunan nilai IKU. Begitu pula dengan IKU nasional 
pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,29 
poin, namun masih memenuhi target capaian tahun 2018. 
Tren IKU nasional tahun 2016-2020 dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Grafik IKU Nasional Tahun 2016-2020 

 
Menurut (Muliani dkk, 2018), terjadinya penurunan 

nilai IKU pada tahun 2018 disebabkan oleh panjangnya 
musim kemarau di tahun 2017 dan 2018. Musim kemarau 
di tahun 2018 lebih panjang dibanding tahun 2007. Tahun 
2018, kemarau terjadi di bulan April hingga awal 
November. Sementara tahun 2017 terjadi di bulan Mei 
dan selesai di akhir Oktober. Pada musim kemarau yang 
mana keadaan udara lebih kering dengan suhu 
cenderung meningkat serta angin bertiup lambat 

dibanding dengan keadaan hujan, maka polutan udara 
pada keadaan musim kemarau cenderung tinggi karena 
tidak terjadi pengenceran konsentrasi polutan udara.  

Berdasarkan hasil perhitungan IKU tahun 2016-
2020 di 34 Provinsi, menunjukkan hasil analisis data 
dengan nilai IKU tertinggi dan IKU terendah. 3 (tiga) 
provinsi yang memiliki nilai IKU tertinggi dan terendah 
pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Provinsi IKU Tertinggi dan Terendah Tahun 2016-2020 

KATEGORI TAHUN 
2016 2017 2018 2019 2020 

Tertinggi 
Papua Barat Maluku Utara Sulawesi Tengah Kalimantan Utara Papua Barat 
Papua Kalimantan Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Papua 
Kalimantan Utara Papua Barat Bengkulu Bengkulu Kalimantan Utara 

Terendah 
DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta 
Banten Banten Banten Banten Banten 
Riau Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat 

 
Dapat dilihat pada Tabel 3, bahwa Provinsi DKI 

Jakarta, Banten dan Jawa Barat sebagai provinsi yang 
memiliki nilai IKU terendah selama empat tahun terakhir. 
Berdasarkan data BPS (2020) yang ditampilkan pada 
Tabel 4, ketiga provinsi tersebut merupakan provinsi 
yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Sedangkan 
untuk provinsi yang memiliki nilai IKU tertinggi mayoritas 
berada pada wilayah timur Indonesia, di mana kepadatan 
penduduk di wilayah tersebut masih rendah.  

Hal ini semakin membuktikan bahwa jumlah 
penduduk memiliki korelasi terbalik/negatif dengan nilai 
IKU, yakni semakin tinggi jumlah penduduk maka kualitas 
udara semakin rendah. Menurut penelitian (Faeni, 2021) 
menjelaskan bahwa tingkat IKU rendah atau daerah 
dengan tingkat pencemaran yang sangat tinggi 
berhubungan dengan tingkat kepadatan penduduknya. 

 
Tabel 4. Kepadatan Penduduk Berdasarkan Provinsi 

 
NO 

 
Provinsi 

Jumlah Penduduk Luas Wilayah Kepadatan Penduduk 

1 DKI Jakarta 10.562.088 662 15.947 
2 Jawa Barat 48.274.162 35.378 1.365 
3 Banten 11.904.562 9.663 1.232 
4 DI Yogyakarta 3.668.719 3.133 1.171 
5 Jawa Tengah 36.516.035 32.801 1.113 
6 Jawa Timur 40.665.696 47.799 851 
7 Bali 4.317.404 5.780 747 
8 Nusa Tenggara Barat 5.320.092 18.572 286 
9 Lampung 9.007.848 34.624 260 
10 Kepulauan Riau 2.064.564 8.202 252 
11 Sumatera Utara 14.799.361 72.981 203 
12 Sulawesi Selatan 9.073.509 46.717 194 
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NO 

 
Provinsi 

Jumlah Penduduk Luas Wilayah Kepadatan Penduduk 

13 Sulawesi Utara 2.621.923 13.892 189 
14 Sumatera Barat 5.534.472 42.013 132 
15 Nusa Tenggara Timur 5.325.566 48.718 109 
16 Kalimantan Selatan 4.073.584 38.744 105 
17 Gorontalo 1.171.681 11.257 104 
18 Bengkulu 2.010.670 19.919 101 
19 Sumatera Selatan 8.467.432 91.592 92 
20 Aceh 5.274.871 57.956 91 
21 Bangka Belitung 1.455.678 16.424 89 
22 Sulawesi Barat 1.419.229 16.787 85 
23 Riau 6.394.087 87.024 73 
24 Jambi 3.548.228 50.058 71 
25 Sulawesi Tenggara 2.624.875 38.068 69 
26 Sulawesi Tengah 2.985.734 61.841 48 
27 Maluku Utara 1.282.937 31.983 40 
28 Maluku 1.848.923 46.914 39 
29 Kalimantan Barat 5.414.390 147.307 37 
30 Kalimantan Timur 3.766.039 129.067 29 
31 Kalimantan Tengah 2.669.969 153.565 17 
32 Papua 4.303.707 316.553 14 
33 Papua Barat 1.134.068 102.946 11 
34 Kalimantan Utara 701.814 75.468 9 
TOTAL 270.203.917 1.914.408 141 

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020) 
 
Rendahnya nilai IKU juga dipengaruhi oleh 

berkurangnya ruang terbuka hijau sebagai dampak dari 
pembangunan, tentu saja hal ini semakin memperburuk 
kondisi kualitas udara. Menurut penelitian (Nawangsari & 
Mussadun, 2018), terdapat hubungan yang erat dan 
signifikan antara ruang terbuka hijau dan kualitas udara.  

 
Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara 

Apabila menilik kondisi saat ini, diperlukan 
upaya untuk menjaga kualitas udara agar senantiasa 
baik. Kualitas udara yang buruk akan mengakibatkan 
buruknya kualitas kehidupan manusia, terutama dalam 
segi kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu 
dilakukan perlindungan dan pengelolaan mutu udara 
yang merupakan upaya sistematis dan terpadu yang 
dilakukan untuk menjaga mutu udara. 

Sebagai salah satu upaya dalam melakukan 
pengelolaan kualitas udara, perlu dilakukannya 
inventarisasi udara yang merupakan pencatatan seluruh 
sumber emisi, gangguan, dan mutu udara ambien. Hasil 
inventarisasi ini sebagai bahan acuan untuk menetapkan 
strategi pengelolaan kualitas udara yang lebih fokus dan 
tepat sasaran. Hal ini dibutuhkan karena setiap daerah 
memiliki kondisi dan karakteristik sumber pencemar yang 
berbeda antara daerah satu dan lainnya. Sehingga 
pengelolaan kualitas udara yang dilakukan akan sangat 
bergantung pada sumber pencemar yang mendominasi 
pada daerah tersebut. 

Secara umum, sumber pencemar udara atau 
sumber emisi terbagi menjadi sumber bergerak dan 
sumber tidak bergerak. Sumber bergerak merupakan 
sumber emisi yang tidak tetap pada suatu tempat yang 
berasal dari alat transportasi berbasis jalan seperti 
kendaraan bermotor, dan berbasis nonjalan seperti 
kereta api, alat berat, dan kendaraan berat lainnya. (PP 
22 tahun 2021) 

Sedangkan sumber tidak bergerak adalah 
sumber emisi yang menetap, tidak berpindah atau tetap 
pada suatu tempat mencakup sumber titik (point source) 

seperti cerobong pabrik dan sumber area (area source) 
seperti kawasan industri, Tempat Pemrosesan Sampah 
(TPA), kehutanan, perkebunan, dan perumahan. (PP 22 
tahun 2021) 

Hingga tahun 2021, kabupaten/kota yang telah 
melakukan inventarisasi emisi berjumlah 29 dari 514 
kabupaten/kota di Indonesia atau sekitar 5,64%. Oleh 
sebab itu, perlu dilakukannya inventarisasi emisi di 
Indonesia khususnya di daerah perkotaan yang memiliki 
tingkat pencemaran udara yang tinggi. Menurut 
(Himawan & Sari, 2018), pelaksanaan inventarisasi emisi 
hanya dapat berhasil dengan adanya sinergi, 
transparansi, dan kerja sama antara aspek ABCG 
(academic/akademisi, businessman/pebisnis, 
community/masyarakat dan government/pemerintah). 

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan 
kolaborasi antar sektor guna keberhasilan inventarisasi 
emisi. Diharapkan dengan dilakukannya inventarisasi 
emisi ini akan menghasilkan strategi dan rencana 
perlindungan dan pengelolaan kualitas udara yang tepat 
sasaran, efektif, dan efisien demi menjaga kualitas udara 
dan meningkatkan nilai IKU. Sehingga pada tahun 2030 
dapat terwujud kota dan pemukiman inklusif, aman, 
tangguh dan berkelanjutan sesuai target SGDs. 

 
KESIMPULAN 

Informasi kualitas udara yang disajikan dalam 
bentuk Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan indikator 
SDGs Indonesia pada Tujuan 11 yakni menjadikan kota 
dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan 
berkelanjutan. Pertumbuhan perkotaan dan penduduk 
akan berdampak pada konsumsi energi yang semakin 
besar dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Berdasarkan 
hasil analisis hubungan nilai IKU dan penduduk 
menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk 
memiliki korelasi terbalik/negatif dengan kualitas udara. 
Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama untuk 
menjaga kualitas udara agar tetap baik pada masa 
sekarang hingga nanti. 
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Rendahnya nilai IKU juga dipengaruhi oleh 

berkurangnya ruang terbuka hijau sebagai dampak dari 
pembangunan, tentu saja hal ini semakin memperburuk 
kondisi kualitas udara. Menurut penelitian (Nawangsari & 
Mussadun, 2018), terdapat hubungan yang erat dan 
signifikan antara ruang terbuka hijau dan kualitas udara.  
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Apabila menilik kondisi saat ini, diperlukan 
upaya untuk menjaga kualitas udara agar senantiasa 
baik. Kualitas udara yang buruk akan mengakibatkan 
buruknya kualitas kehidupan manusia, terutama dalam 
segi kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu 
dilakukan perlindungan dan pengelolaan mutu udara 
yang merupakan upaya sistematis dan terpadu yang 
dilakukan untuk menjaga mutu udara. 

Sebagai salah satu upaya dalam melakukan 
pengelolaan kualitas udara, perlu dilakukannya 
inventarisasi udara yang merupakan pencatatan seluruh 
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berbeda antara daerah satu dan lainnya. Sehingga 
pengelolaan kualitas udara yang dilakukan akan sangat 
bergantung pada sumber pencemar yang mendominasi 
pada daerah tersebut. 

Secara umum, sumber pencemar udara atau 
sumber emisi terbagi menjadi sumber bergerak dan 
sumber tidak bergerak. Sumber bergerak merupakan 
sumber emisi yang tidak tetap pada suatu tempat yang 
berasal dari alat transportasi berbasis jalan seperti 
kendaraan bermotor, dan berbasis nonjalan seperti 
kereta api, alat berat, dan kendaraan berat lainnya. (PP 
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pada suatu tempat mencakup sumber titik (point source) 
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seperti kawasan industri, Tempat Pemrosesan Sampah 
(TPA), kehutanan, perkebunan, dan perumahan. (PP 22 
tahun 2021) 

Hingga tahun 2021, kabupaten/kota yang telah 
melakukan inventarisasi emisi berjumlah 29 dari 514 
kabupaten/kota di Indonesia atau sekitar 5,64%. Oleh 
sebab itu, perlu dilakukannya inventarisasi emisi di 
Indonesia khususnya di daerah perkotaan yang memiliki 
tingkat pencemaran udara yang tinggi. Menurut 
(Himawan & Sari, 2018), pelaksanaan inventarisasi emisi 
hanya dapat berhasil dengan adanya sinergi, 
transparansi, dan kerja sama antara aspek ABCG 
(academic/akademisi, businessman/pebisnis, 
community/masyarakat dan government/pemerintah). 

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan 
kolaborasi antar sektor guna keberhasilan inventarisasi 
emisi. Diharapkan dengan dilakukannya inventarisasi 
emisi ini akan menghasilkan strategi dan rencana 
perlindungan dan pengelolaan kualitas udara yang tepat 
sasaran, efektif, dan efisien demi menjaga kualitas udara 
dan meningkatkan nilai IKU. Sehingga pada tahun 2030 
dapat terwujud kota dan pemukiman inklusif, aman, 
tangguh dan berkelanjutan sesuai target SGDs. 

 
KESIMPULAN 

Informasi kualitas udara yang disajikan dalam 
bentuk Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan indikator 
SDGs Indonesia pada Tujuan 11 yakni menjadikan kota 
dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan 
berkelanjutan. Pertumbuhan perkotaan dan penduduk 
akan berdampak pada konsumsi energi yang semakin 
besar dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Berdasarkan 
hasil analisis hubungan nilai IKU dan penduduk 
menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk 
memiliki korelasi terbalik/negatif dengan kualitas udara. 
Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama untuk 
menjaga kualitas udara agar tetap baik pada masa 
sekarang hingga nanti. 
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Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau 
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan 
suatu rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, 
mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. 
Dokumen SDGs disahkan pada September 2015 dalam 
Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 
di New York. Periode SDGs berlaku selama 15 tahun 
yaitu sejak tahun 2016 hingga 2030. SDGs merupakan 
rencana aksi global lanjutan dari Tujuan Pembangunan 
Milenium (TPM) atau Millenium Development Goals 
(MDGs) yang telah dijalankan secara global pada tahun 
2000 hingga 2015. 

Pada laporan pencapaian MDGs tahun 2012, 
MDGs dinilai telah berhasil oleh para anggota PBB dalam 
memberikan dukungan dan perhatian dunia untuk 
mencapai target pembangunan millennium (Lisbet, 
2013). Namun, tujuan MDGs hanya untuk mengurangi 
separuh dari masing-masing masalah pembangunan 
yang tertuang dalam tujuan dan sasaran. MDGs juga 
lebih menargetkan negara berkembang dan kurang 
berkembang, tanpa memberikan peran yang seimbang 
terhadap negara maju. Sedangkan SDGs dapat 
mengakomodasi masalah-masalah pembangunan 
secara lebih komprehensif baik kualitatif maupun 
kuantitatif. Selain itu prinsip SDGs adalah leave no one 
behind (tidak meninggalkan seorang pun) sehingga 
seimbang terhadap seluruh negara (Panuluh dan Fitri, 
2016). Setelah SDGs disahkan, maka berakhirlah periode 
MDGs. 

SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target. Dalam 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan, 17 tujuan tersebut dibagi menjadi 4 pilar, 
yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar 
hukum dan tata kelola. Keempat pilar ini merupakan 
kesatuan yang menyeluruh dan saling terkait satu sama 
lain. Masing-masing kementerian dan lembaga memiliki 
peran dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan ini. 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
berkontribusi dalam pencapaian 6 dari 17 tujuan pada 
pilar pembangunan lingkungan bersama dengan 21 
kementerian dan lembaga terkait. Keenam tujuan 
tersebut di antaranya, Air Bersih dan Sanitasi Layak; Kota 
dan Permukiman yang Berkelanjutan; Konsumsi dan 
Produksi yang Bertanggung Jawab; Penanganan 
Perubahan Iklim; Ekosistem Lautan; dan Ekosistem 
Daratan (Bappenas, 2020).  
M enteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti 
Nurbaya berkomitmen untuk menjadikan SDGs sebagai 
arus-utama dalam pelaksanaan seluruh program dan 
kegiatan. Untuk mewujudkan keenam tujuan tersebut, 
KLHK menghadapi berbagai masalah lingkungan. 
Pencemaran udara merupakan salah satu masalah 
lingkungan yang menjadi perhatian sampai saat ini. 
Berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya 
(2017), pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana 
kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-
zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang 
membahayakan kesehatan tubuh manusia. 
Sebagaimana menurut Rosyidah (2016), pengaruh 
pencemaran udara terhadap kesehatan manusia tersebut 

memiliki dampak, baik yang akut maupun kronis, mulai 
dari yang ringan seperti iritasi pernapasan bagian atas 
(ISPA) hingga dapat menyebabkan kanker paru-paru. 
Selain itu, paparan baik jangka pendek maupun panjang 
dapat dikaitkan dengan kematian dini dan berkurangnya 
harapan hidup. 

Sumber pencemaran udara dapat berasal dari 
kendaraan bermotor, pabrik industri, maupun kebakaran 
hutan. Kebakaran hutan yang tak kunjung berhenti 
merupakan masalah serius yang dihadapi pada 
permasalahan pencemaran udara (Aron, 2014). Salah 
satu dampak yang dari kebakaran hutan adalah adanya 
asap kabut. Dampak ini berlangsung di beberapa titik di 
wilayah Indonesia, tidak hanya dirasakan oleh penduduk 
setempat, namun juga menyebar sampai ke negara 
tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Arah angin 
yang bertiup dari barat laut ke barat menyebabkan asap 
terbawa sampai ke Singapura (Suryani, 2012). Hal ini 
disebabkan oleh atmosfer bumi yang tidak memiliki batas 
geografis, sehingga emisi dari satu wilayah dapat 
berdampak pada wilayah lain. Polutan dengan waktu 
tinggal lebih lama akan terbawa oleh aliran udara hingga 
ke area terpencil dan dapat menyebabkan dampak buruk 
terhadap lingkungan (Kulshrestha dan Mishra, 2020). 

Salah satu kontribusi KLHK dalam mewujudkan 
SDGs yaitu menerbitkan PP Nomor 22 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut terdapat 
langkah baru KLHK yaitu wilayah perlindungan dan 
pengelolaan mutu udara yang selanjutnya disingkat 
WPPMU. WPPMU berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 
2021 merupakan wilayah yang dibagi dalam beberapa 
area untuk perencanaan upaya sistematis dan terpadu 
yang dilakukan untuk menjaga mutu udara. Konsep 
WPPMU memiliki kemiripan dengan pembagian sungai 
menjadi beberapa kelas berdasarkan peruntukannya, 
dimana ruang udara dibagi guna memudahkan dalam 
pengelolaannya. WPPMU bertujuan untuk melindungi 
kesehatan manusia serta memastikan pertumbuhan 
ekonomi berjalan searah dengan perlindungan kualitas 
udara, perlindungan ekosistem alam dan artefak sejarah, 
penyelesaian permasalahan antar wilayah akibat long 
range transport, serta memberikan rekomendasi atau 
arahan kebijakan pengendalian pencemaran udara baik 
untuk tingkat wilayah nasional, provinsi maupun 
kabupaten/kota. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya 
penetapan WPPMU ini sejalan dengan tujuan 11 target 
11.6 yaitu mengurangi dampak lingkungan perkotaan per 
kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi 
perhatian khusus pada kualitas udara. 

Walaupun WPPMU merupakan kebijakan baru di 
Indonesia, beberapa negara telah menerapkan konsep 
WPPMU atau lebih sering disebut dengan Air Quality 
Management Area (AQMA) atau Air Quality Zoning. 
Beberapa negara tersebut di antaranya adalah China, 
India, Vietnam, Amerika Serikat, Amerika Utara, dan Uni 
Eropa. Implementasi WPPMU di negara-negara tersebut 
membagi wilayah menjadi dua hingga empat kelas. 
Menurut PP Nomor 22 Tahun 2021, pembagian WPPMU 
di Indonesia berdasarkan wilayahnya terdiri atas WPPMU 
nasional, lintas provinsi, provinsi, lintas kabupaten/kota, 
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Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau 
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan 
suatu rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, 
mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. 
Dokumen SDGs disahkan pada September 2015 dalam 
Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 
di New York. Periode SDGs berlaku selama 15 tahun 
yaitu sejak tahun 2016 hingga 2030. SDGs merupakan 
rencana aksi global lanjutan dari Tujuan Pembangunan 
Milenium (TPM) atau Millenium Development Goals 
(MDGs) yang telah dijalankan secara global pada tahun 
2000 hingga 2015. 

Pada laporan pencapaian MDGs tahun 2012, 
MDGs dinilai telah berhasil oleh para anggota PBB dalam 
memberikan dukungan dan perhatian dunia untuk 
mencapai target pembangunan millennium (Lisbet, 
2013). Namun, tujuan MDGs hanya untuk mengurangi 
separuh dari masing-masing masalah pembangunan 
yang tertuang dalam tujuan dan sasaran. MDGs juga 
lebih menargetkan negara berkembang dan kurang 
berkembang, tanpa memberikan peran yang seimbang 
terhadap negara maju. Sedangkan SDGs dapat 
mengakomodasi masalah-masalah pembangunan 
secara lebih komprehensif baik kualitatif maupun 
kuantitatif. Selain itu prinsip SDGs adalah leave no one 
behind (tidak meninggalkan seorang pun) sehingga 
seimbang terhadap seluruh negara (Panuluh dan Fitri, 
2016). Setelah SDGs disahkan, maka berakhirlah periode 
MDGs. 

SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target. Dalam 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan, 17 tujuan tersebut dibagi menjadi 4 pilar, 
yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar 
hukum dan tata kelola. Keempat pilar ini merupakan 
kesatuan yang menyeluruh dan saling terkait satu sama 
lain. Masing-masing kementerian dan lembaga memiliki 
peran dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan ini. 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
berkontribusi dalam pencapaian 6 dari 17 tujuan pada 
pilar pembangunan lingkungan bersama dengan 21 
kementerian dan lembaga terkait. Keenam tujuan 
tersebut di antaranya, Air Bersih dan Sanitasi Layak; Kota 
dan Permukiman yang Berkelanjutan; Konsumsi dan 
Produksi yang Bertanggung Jawab; Penanganan 
Perubahan Iklim; Ekosistem Lautan; dan Ekosistem 
Daratan (Bappenas, 2020).  
M enteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti 
Nurbaya berkomitmen untuk menjadikan SDGs sebagai 
arus-utama dalam pelaksanaan seluruh program dan 
kegiatan. Untuk mewujudkan keenam tujuan tersebut, 
KLHK menghadapi berbagai masalah lingkungan. 
Pencemaran udara merupakan salah satu masalah 
lingkungan yang menjadi perhatian sampai saat ini. 
Berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya 
(2017), pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana 
kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-
zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang 
membahayakan kesehatan tubuh manusia. 
Sebagaimana menurut Rosyidah (2016), pengaruh 
pencemaran udara terhadap kesehatan manusia tersebut 

memiliki dampak, baik yang akut maupun kronis, mulai 
dari yang ringan seperti iritasi pernapasan bagian atas 
(ISPA) hingga dapat menyebabkan kanker paru-paru. 
Selain itu, paparan baik jangka pendek maupun panjang 
dapat dikaitkan dengan kematian dini dan berkurangnya 
harapan hidup. 

Sumber pencemaran udara dapat berasal dari 
kendaraan bermotor, pabrik industri, maupun kebakaran 
hutan. Kebakaran hutan yang tak kunjung berhenti 
merupakan masalah serius yang dihadapi pada 
permasalahan pencemaran udara (Aron, 2014). Salah 
satu dampak yang dari kebakaran hutan adalah adanya 
asap kabut. Dampak ini berlangsung di beberapa titik di 
wilayah Indonesia, tidak hanya dirasakan oleh penduduk 
setempat, namun juga menyebar sampai ke negara 
tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Arah angin 
yang bertiup dari barat laut ke barat menyebabkan asap 
terbawa sampai ke Singapura (Suryani, 2012). Hal ini 
disebabkan oleh atmosfer bumi yang tidak memiliki batas 
geografis, sehingga emisi dari satu wilayah dapat 
berdampak pada wilayah lain. Polutan dengan waktu 
tinggal lebih lama akan terbawa oleh aliran udara hingga 
ke area terpencil dan dapat menyebabkan dampak buruk 
terhadap lingkungan (Kulshrestha dan Mishra, 2020). 

Salah satu kontribusi KLHK dalam mewujudkan 
SDGs yaitu menerbitkan PP Nomor 22 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut terdapat 
langkah baru KLHK yaitu wilayah perlindungan dan 
pengelolaan mutu udara yang selanjutnya disingkat 
WPPMU. WPPMU berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 
2021 merupakan wilayah yang dibagi dalam beberapa 
area untuk perencanaan upaya sistematis dan terpadu 
yang dilakukan untuk menjaga mutu udara. Konsep 
WPPMU memiliki kemiripan dengan pembagian sungai 
menjadi beberapa kelas berdasarkan peruntukannya, 
dimana ruang udara dibagi guna memudahkan dalam 
pengelolaannya. WPPMU bertujuan untuk melindungi 
kesehatan manusia serta memastikan pertumbuhan 
ekonomi berjalan searah dengan perlindungan kualitas 
udara, perlindungan ekosistem alam dan artefak sejarah, 
penyelesaian permasalahan antar wilayah akibat long 
range transport, serta memberikan rekomendasi atau 
arahan kebijakan pengendalian pencemaran udara baik 
untuk tingkat wilayah nasional, provinsi maupun 
kabupaten/kota. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya 
penetapan WPPMU ini sejalan dengan tujuan 11 target 
11.6 yaitu mengurangi dampak lingkungan perkotaan per 
kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi 
perhatian khusus pada kualitas udara. 

Walaupun WPPMU merupakan kebijakan baru di 
Indonesia, beberapa negara telah menerapkan konsep 
WPPMU atau lebih sering disebut dengan Air Quality 
Management Area (AQMA) atau Air Quality Zoning. 
Beberapa negara tersebut di antaranya adalah China, 
India, Vietnam, Amerika Serikat, Amerika Utara, dan Uni 
Eropa. Implementasi WPPMU di negara-negara tersebut 
membagi wilayah menjadi dua hingga empat kelas. 
Menurut PP Nomor 22 Tahun 2021, pembagian WPPMU 
di Indonesia berdasarkan wilayahnya terdiri atas WPPMU 
nasional, lintas provinsi, provinsi, lintas kabupaten/kota, 

dan kabupaten/kota. Pada masing-masing wilayah 
tersebut, WPPMU ditetapkan menjadi kelas-kelas 
berdasarkan peruntukannya yaitu kelas I, II, dan III. 
WPPMU kelas I diperuntukan untuk pelestarian dan 
pencadangan udara bersih; kelas II untuk kawasan 
permukiman, komersial, pertanian, perkebunan, atau 
peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang 
sama; dan kelas III untuk industri atau peruntukan lain 
yang mempersyaratkan kelas yang sama. 

WPPMU ditetapkan berdasarkan dokumen kajian, 
yang memuat hasil integrasi antara peta risiko 
pencemaran udara dengan peta kelas WPPMU. Tahapan 
penyusunan peta risiko pencemaran udara yang pertama 
yaitu membagi wilayah administrasi menjadi grid-grid 
dengan ukuran tertentu. Kemudian menghitung nilai risiko 
pencemaran udara (R) yang didapat dari nilai rata-rata 
faktor kerentanan (V) dikalikan dengan nilai rata-rata  
faktor  ancaman  (H)  atau (R = H x V). Faktor tersebut 
terdiri dari 5 aspek yang dapat dilihat pada Gambar 2, 
yaitu hasil perhitungan emisi dan nilai konsentrasi udara 
ambien untuk faktor ancaman, dan kepadatan penduduk, 
kesamaan karakteristik bentang alam, dan kondisi iklim 
dan meteorologi untuk faktor kerentanan. Kelima aspek 
tersebut diberi skor 1 sampai dengan 5 berdasarkan 
kriteria risiko untuk dihitung (R)nya. Setelah itu, nilai (R) 
tersebut dimasukkan ke dalam grid pada peta batas 
wilayah administrasi dan diberi warna berdasarkan 
tingkat resiko seperti pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Tingkat Resiko Pencemaran Udara 

Skor Warna Tingkat Resiko Pencemaran 
Udara 

1   Sangat Rendah 

2   Rendah 

3   Sedang  

4   Tinggi  

5   Sangat Tinggi 
 

 
Gambar 2. Skema Penyusunan Analisis Risiko 

Pencemaran Udara dalam WPPMU 
 

Sedangkan tahapan penyusunan peta kelas WPPMU 
dilakukan dengan membagi peta tata guna lahan menjadi 
grid-grid dengan ukuran tertentu. Kemudian memberikan 
angka 1 sampai dengan 3 sesuai tata guna lahannya. 
Contoh penyusunan peta kelas WPPMU dapat dilihat 
pada Gambar 3. Karena disusun menjadi grid-grid, maka 
dapat memungkinkan dalam satu wilayah administrasi 
terdiri dari beberapa kelas. Setelah didapat 2 peta di atas, 
kemudian diintegrasikan dengan melakukan overlay. 
Hasil akhirnya berupa peta integrasi dengan skor akhir 
dan indeks warna risiko seperti pada Gambar 4 dan 5. 
 

        

 
Gambar 3. Contoh peta kelas WPPMU dalam bentuk 

grid 
 
Saat ini, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan yang mengatur lebih lanjut tentang WPPMU 
di Indonesia masih dalam proses penyusunan. Dalam 
proses penyusunannya, KLHK telah melakukan uji coba 
penyusunan dan penetapan WPPMU untuk beberapa 
kota. Pada tahun 2016 dilakukan uji coba untuk Kota 
Bandung, tahun 2020 untuk wilayah Jabodetabek, dan 
tahun 2021 untuk Kota Surabaya. Namun, uji coba 
penyusunan WPPMU Kota Bandung dan Jabodetabek 
baru sampai pada tahap analisis resiko saja, belum 
sampai pada tahap penetapan kelas WPPMUnya. 
Sedangkan uji coba penyusunan WPPMU Kota Surabaya 
masih dalam tahap pengolahan data. Hasil pelaksanaan 
uji coba tahun 2016 dan 2020 adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4. Skor Akhir WPKU Kota Bandung tahun 2016 

 
Berdasarkan Gambar 4 didapatkan daerah Kota 

Bandung dengan tingkat risiko pencemaran udara 
sedang dan tinggi terletak di bagian tengah dan barat 
Kota Bandung. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota 
Bandung tahun 2016, jumlah penduduk di Kota Bandung 
mencapai 2.481.469 jiwa dan memusat dari bagian 
tengah ke arah barat. Sebagaimana menurut Martisya 
(2016), terjadi kemacetan di Kota Bandung setiap hari 
Senin hingga Jumat dikarenakan banyaknya aktivitas 
masyarakat dari arah timur menuju arah barat di pagi hari 
dan arah sebaliknya di sore hari. Sedangkan pada hari 
Sabtu dan Minggu, kemacetan terjadi karena banyaknya 
kendaraan dari wisatawan yang berkunjung ke Kota 
Bandung, sehingga kemacetan terjadi pada umumnya di 
daerah Pasteur, Sukajadi, Dago, jalan Merdeka, jalan 
Gatot Subroto, dan jalan Riau.  
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Gambar 5. Skor Akhir WPPMU Jabodetabek parameter 

SO2, NO2, PM10, CO, dan HC tahun 2020 
 
Berdasarkan Gambar 5 didapatkan daerah di 

Jabodetabek dengan tingkat risiko pencemaran udara 
tinggi dan sangat tinggi terletak di bagian tengah. Hal ini 
disebabkan daerah tersebut merupakan pusat 
perekonomian, serta daerah-daerah yang memiliki jalan 
akses menuju Kota Jakarta. Salah satu akses tersebut 
adalah melalui Jalan Lenteng Agung yang 
menghubungkan Kota Depok dengan Kota Jakarta. 
Sering terjadi kemacetan di jalan tersebut akibat aktivitas 
pejalan kaki dan penyebrang jalan yang cukup banyak, 
perilaku pengemudi angkutan kota, banyaknya 
kendaraan dan juga persimpangan jalan serta minimnya 
rambu (Firmansyah dan Tjahjani, 2012). Sedangkan 
daerah dengan tingkat risiko pencemaran udara sedang 
dominan terletak di bagian selatan. Daerah tersebut 
memiliki topografi pegunungan dan tidak ada angin 
gunung dan angin lembah yang membantu dispersi 

pencemar udara. Oleh karena itu, daerah bagian selatan 
memiliki risiko pencemaran udara sedang walau skor 
kepadatan penduduk, inventarisasi emisi, dan nilai 
konsentrasi ambiennya rendah. 

Berdasarkan hasil uji coba di Kota Bandung 
maupun Jabodetabek, terdapat perbedaan signifikan 
antara pusat perekonomian dengan daerah penyangga. 
Perbedaan tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia 
yang tinggi pada pusat perekonomian sehingga dapat 
menghasilkan pencemaran udara baik dari sektor 
industri, transportasi, maupun aktivitas lainnya. 
Pencemaran udara harus dikendalikan. Salah satu 
bentuk pengendalian pencemaran udara yaitu dengan 
menerapkan kebijakan. Namun, tidak semua kebijakan 
dapat diimplementasikan merata di semua daerah. 
Masing-masing daerah membutuhkan perlakuan khusus 
dalam menghadapi permasalahan yang ada. 
Pengambilan kebijakan, baik oleh pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah akan lebih tepat sasaran jika 
berdasarkan data. Oleh karena itu, WPPMU dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan memutuskan 
kebijakan guna mencapai pembangunan wilayah 
berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang sehat 
bagi masyarakat. Penerapan WPPMU juga menjadi 
wadah terhadap keterbukaan Informasi kepada 
masyarakat terkait kondisi lingkungan sekitarnya. Hal ini 
tertuang pada Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup bahwa, “Setiap orang berhak atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian 
dari hak asasi manusia". Namun, transisi penerapan 
WPPMU memiliki tantangan yang cukup besar. Faktor 
ekonomi, ketersediaan fasilitas, sosialisasi terhadap 
masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan 
penerapan WPPMU. Pada akhirnya, semua pihak harus 
turut serta dan berkolaborasi demi tercapainya 
keberhasilan penerapan WPPMU. 
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Gambar 5. Skor Akhir WPPMU Jabodetabek parameter 

SO2, NO2, PM10, CO, dan HC tahun 2020 
 
Berdasarkan Gambar 5 didapatkan daerah di 

Jabodetabek dengan tingkat risiko pencemaran udara 
tinggi dan sangat tinggi terletak di bagian tengah. Hal ini 
disebabkan daerah tersebut merupakan pusat 
perekonomian, serta daerah-daerah yang memiliki jalan 
akses menuju Kota Jakarta. Salah satu akses tersebut 
adalah melalui Jalan Lenteng Agung yang 
menghubungkan Kota Depok dengan Kota Jakarta. 
Sering terjadi kemacetan di jalan tersebut akibat aktivitas 
pejalan kaki dan penyebrang jalan yang cukup banyak, 
perilaku pengemudi angkutan kota, banyaknya 
kendaraan dan juga persimpangan jalan serta minimnya 
rambu (Firmansyah dan Tjahjani, 2012). Sedangkan 
daerah dengan tingkat risiko pencemaran udara sedang 
dominan terletak di bagian selatan. Daerah tersebut 
memiliki topografi pegunungan dan tidak ada angin 
gunung dan angin lembah yang membantu dispersi 

pencemar udara. Oleh karena itu, daerah bagian selatan 
memiliki risiko pencemaran udara sedang walau skor 
kepadatan penduduk, inventarisasi emisi, dan nilai 
konsentrasi ambiennya rendah. 

Berdasarkan hasil uji coba di Kota Bandung 
maupun Jabodetabek, terdapat perbedaan signifikan 
antara pusat perekonomian dengan daerah penyangga. 
Perbedaan tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia 
yang tinggi pada pusat perekonomian sehingga dapat 
menghasilkan pencemaran udara baik dari sektor 
industri, transportasi, maupun aktivitas lainnya. 
Pencemaran udara harus dikendalikan. Salah satu 
bentuk pengendalian pencemaran udara yaitu dengan 
menerapkan kebijakan. Namun, tidak semua kebijakan 
dapat diimplementasikan merata di semua daerah. 
Masing-masing daerah membutuhkan perlakuan khusus 
dalam menghadapi permasalahan yang ada. 
Pengambilan kebijakan, baik oleh pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah akan lebih tepat sasaran jika 
berdasarkan data. Oleh karena itu, WPPMU dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan memutuskan 
kebijakan guna mencapai pembangunan wilayah 
berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang sehat 
bagi masyarakat. Penerapan WPPMU juga menjadi 
wadah terhadap keterbukaan Informasi kepada 
masyarakat terkait kondisi lingkungan sekitarnya. Hal ini 
tertuang pada Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup bahwa, “Setiap orang berhak atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian 
dari hak asasi manusia". Namun, transisi penerapan 
WPPMU memiliki tantangan yang cukup besar. Faktor 
ekonomi, ketersediaan fasilitas, sosialisasi terhadap 
masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan 
penerapan WPPMU. Pada akhirnya, semua pihak harus 
turut serta dan berkolaborasi demi tercapainya 
keberhasilan penerapan WPPMU. 
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LATAR BELAKANG 

Pada September 2015 dalam Sidang Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 di New York, 
Indonesia dengan 192 negara anggota PBB lainnya 
berhasil mengesahkan dokumen Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development 
Goals (SDGs). Sustainable Development Goals (SDGs) 
adalah lanjutan dari Millenium Development Goals 
(MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium yang telah 
dijalankan secara global pada tahun 2000-2015.  

Definisi Sustainable Development menurut PBB 
yaitu pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan 
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka 
(UN, 2015). Terdapat 17 (tujuh belas) tujuan menurut 
Sustainable Development Goals oleh PBB, seperti yang 
terdapat pada Gambar.1 di bawah ini: 

Berdasarkan Peraturan Presiden No 59 Tahun 
2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB dari 17 
tujuan SDGs tersebut dibagi menjadi 4 pilar. Dalam pilar-
pilar tersebut dapat dilihat pada Pilar Pembangunan 
Lingkungan memiliki tujuan terbanyak yaitu ada  6 tujuan 
(Budiantoro, 2017).  

  
Gambar 2. Pilar-Pilar Pembangunan Berkelanjutan  
Sumber : Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 

 
 Untuk mewujudkan tujuan dari Pembangunan 
berkelanjutan/ SDGs diperlukan kerja bersama untuk 
mencapai tujuan di atas, dengan menyeimbangkan tiga 
aspek penting yaitu ekonomi, sosial, dan perlindungan 
lingkungan.  
 Tiga aspek tersebut sangat penting dan 
berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat . Salah satu 
aspek yaitu Pilar Perlindungan Lingkungan untuk 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan tertuang 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021  
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup juga.  
 
PEMANTAUAN KUALITAS UDARA 
 Pembangunan berkelanjutan mengacu pada 
upaya mempertahankan kegiatan membangun secara 
terus menerus namun tetap memperhatikan pelestarian 
lingkungan hidup. Hal yang dapat menjamin 
terpeliharanya kegiatan membangun adalah tersedianya 
sumber daya secara berkelanjutan untuk melaksanakan 
pembangunan.  
 Jika dikaitkan dengan keberlanjutan 
pemanfaatan sumber daya maka konteksnya adalah 
upaya pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan 
(kesejahteraan manusia), sedemikian rupa sehingga laju 

(tingkat) pemanfaatan tidak melebihi daya dukung 
(carrying capacity) sumber daya tersebut untuk 
menyediakannya. Dengan kata lain keberlanjutan 
pemanfaatan sumber daya sangat ditentukan oleh tingkat 
pemanfaatan sumber daya tersebut yang tidak melebihi 
daya dukungnya (carrying capacity) (Manafi, 2009). 
 Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK),  Siti Nurbaya Bakar pada Potret 
Kontribusi TPB/SDGs KLHK 2020, KLHK berkomitmen  
menjadikan SDGs sebagai arus-utama dalam seluruh 
program dan kegiatan.  Hal ini termasuk dalam 
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) tahun 2020-2024 dan tahun 2025-2029.  
 Salah satu Direktorat yang telah berkomitmen 
dengan tujuan DGSs ini yaitu Direktorat Jenderal 
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.  
Salah satu program yang telah dijalankan secara 
konsisten dari tahun 2016 dalam bidang pembangunan 
infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan yaitu  
Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Secara 
Kontinu atau AQMS (Air Quality Monitoring System). 
Program ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas 
udara ambien agar tetap memenuhi kesehatan.  
 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
melalui Ditjen PPKL-Direktorat Pengendalian 
Pencemaran Udara, sampai saat ini telah mempunyai 
peralatan AQMS yang tersebar di 38 kota di Indonesia, 
dan sedang tahapan pembangunan di 3 kota.  

 
Gambar 3. Persebaran Air Quality Monitoring Sytem 
(AQMS) Di Indonesia 
 
 Program  pembangunan infrastruktur 
pemantauan kualitas lingkungan KLHK ini tentunya 
sejalan dengan beberapa poin tujuan dari SDGs yaitu 
tujuan ke-3 menjamin kehidupan yang sehat dan 
meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua 
usia, tujuan ke-5 mencapai kesetaraan gender dan 
memberdayakan kaum perempuan, tujuan ke-11 
menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, 
tangguh, dan berkelanjutan, dan tujuan ke-12 Menjamin 
pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.  
 AMQS dapat menghasilkan data kualitas udara 
berupa konsentrasi udara ambien (PM10, PM2,5, SO2, 
O3, NO2, HC, CO)  dan parameter meteorologi (arah 
angin, kecepatan angin, temperatur, kelembaban udara, 
radiasi matahari, curah hujan) secara otomatis, real time, 
dan kontinyu.  
 Selanjutnya data kualitas udara tersebut 
dilakukan validasi, perhitungan dan hasilnya 
diinformasikan kepada masyarakat dalam bentuk ISPU 
(Indeks Standar Pencemar Udara) melalui papan tayang 
dan website ispu.menlkh.go.id.  
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Tabel 1. Penjelasan Nilai ISPU 

Kategori Status 
Warna 

Angka 
Rentang Keterangan Apa Yang Harus Dilakukan 

Baik Hijau 1-50 Tingat kualitas udara yang sangat 
baik, tidak memberikan efek negatif 
terhadap manusia, hewan, dan 
tumbuhan. 

Sangat baik melakukan kegiatan di luar 

Sedang Biru 51-100 Tingkat kualitas udara masih dapat 
diterima pada kesehatan manusia, 
hewan, dan tumbuhan. 

Kelompok sensitive : Kurangi aktivitas fisik 
terlalu lama atau berat 
Setiap orang : masih dapat beraktivitas di 
luar 

Tidak sehat Kuning 101-200 Tingkat kualitas udara yang bersifat 
merugikan pada manusia, hewan, 
dan tumbuhan. 

Kelompok sensitive : boleh melakukan 
aktivitas di luar, tetapi  mengambil rehat 
lebih sering 
Setiap orang : mengurangi aktivitas fisik 
terlalu lama di luar ruangan 

Sangat 
tidak sehat 

Merah 201-300 Tingkat kualitas udara yang dapat 
meningkatkan resiko Kesehatan 
pada sejumlah segmen populasi 
yang terpapar. 

Kelompok sensitive : hindari semua 
aktivitas di luar. 
Setiap orang : hindari aktivitas fisik terlalu 
lama di luar ruangan 

Berbahaya Hitam ≥301 Tingkat kualitas udara yang dapat 
merugikan kesehatan serius pada 
populasi dan perlu penanganan 
cepat. 

Kelompok sensitive : tetap di dalam 
ruangan 
Setiap orang : hindari semua aktivitas fisik 
di luar ruangan 

Sumber: Lampiran II Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2020 
  
ISPU disimbolkan menjadi 5 warna untuk mempermudah 
pemahaman masyarakat yaitu hijau untuk kualitas udara 
sehat, biru untuk kualitas udara sedang, kuning untuk 
kualitas udara tidak sehat, merah untuk kualitas udara 
sangat tidak sehat dan merah untuk kualitas udara 
berbahaya.    
 Pemerintah melalui Menteri LHK telah 
menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 
14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Indeks 
Standar Pencemar Udara  (ISPU). Peraturan Menteri 
tersebut diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan 
informasi tata cara perhitungan, pembacaan ISPU dan 

juga telah menetapkan tindakan yang harus dilakukan 
sesuai dengan kondisi ISPU.  
 Dalam tabel Penjelasan Nilai ISPU dapat terlihat 
tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan kondisi 
kualitas udara di masing-masing wilayah yang telah 
disimbolkan dengan kategori warna.  Seperti diketahui 
bahwa pencemaran udara ini dapat mempengaruhi 
kesejahteraan manusia, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Pengaruh pencemaran udara secara 
langsung dapat berupa penyakit dan kematian, 
sedangkan pengaruh secara tidak langsung adalah 
terganggunya berbagai sumberdaya alam yang penting 
bagi kehidupan manusia dan alam (Dahlan, 1989).  

 

 
Gambar 4. Tampilan website ispu.menlkh.go.id. 

 
 
Pengaruh Pencemaran udara terhadap manusia juga 
dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker 

kulit, kanker paru-paru, bronkitis dan yang terparah 
afiksia atau mati lemas yang disebabkan sangat tingginya 
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Tabel 1. Penjelasan Nilai ISPU 
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Standar Pencemar Udara  (ISPU). Peraturan Menteri 
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bahwa pencemaran udara ini dapat mempengaruhi 
kesejahteraan manusia, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Pengaruh pencemaran udara secara 
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sedangkan pengaruh secara tidak langsung adalah 
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bagi kehidupan manusia dan alam (Dahlan, 1989).  

 

 
Gambar 4. Tampilan website ispu.menlkh.go.id. 

 
 
Pengaruh Pencemaran udara terhadap manusia juga 
dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker 

kulit, kanker paru-paru, bronkitis dan yang terparah 
afiksia atau mati lemas yang disebabkan sangat tingginya 

konsentrasi CO dalam darah manusia.  Sehingga 
informasi kualitas udara ini sangat diperlukan oleh 
manusia yang untuk dapat mengetahui kondisi udara 
disekitarnya dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dapat 
berdampak terhadap kehidupan manusia yang sehat dan 
meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk pada 
semua usia sejalan dengan tujuan SDGs ke-3. 
 Beberapa sumber pencemar udara yang kita 
ketahui dapat berasal dari industri, kendaraan bermotor, 

aktifitas rumah tangga (membakas sampah), kebakaran 
hutan serta pembakaran biomassa limbah pertaniah. Dari 
beberapa sumber pencemar tersebut emisi dari kegiatan 
transportasi menyumbang  peranan yang paling besar  
sebagai sumber pencemar udara terutama di daerah kota 
besar. Dari data ISPU dapat diketahui jumlah hari baik di 
38 kota/kabupaten di Indonesia setiap tahunnya.  Berikut 
data hari baik di Indonesia Tahun 2020 disajikan pada 
Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Grafik data hari baik di Indonesia Tahun 2020 

 
 Data kualitas udara dapat digunakan pemerintah 
sebagai deteksi dini terjadinya pencemaran udara baik 
diakibatkan oleh polusi udara dan kebakaran hutan, serta 
membuat kebijakan dalam pencapaian pembangunan 
berkelanjutan. Dengan adanya deteksi dini ini diharapkan 
dapat mengurangi dampak lingkungan yang merugikan 
termasuk dengan memberi perhatian khusus kepada 
kualitas udara.   
 Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Ke-
11 yaitu menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, 
tangguh dan berkelanjutan salah satunya diwujudkan 
dengan penyediaan ruang terbuka hijau yang aman. 
Diharapkan tujuan tersebut dapat tercapai dengan 
kualitas udara sehat sehingga setiap lapisan masyarakat 
dapat terpenuhi haknya untuk menggunakan ruang 
terbuka hijau dengan perasaan yang nyaman dan aman 
karena kualitas udara yang sehat.  
 Dengan kompleksitas permasalahan lingkungan 
yang ada, tentu Pemerintah tidak akan mampu mencapai 
tujuan SDGs sendirian. Namun setiap stakeholder dan 
setiap lapisan mayarakat perlu mendapat pengetahuan 
tentang SDGs dalam konteks memahami tujuan dan 
target SDGs, terutama yang relevan dengan peran 
masing-masing (Jalal, 2017).  
 Dengan demikian, yang pertama harus 
dilakukan tentunya dengan menumbuhkan kesadaran 
masyarakat tentang pentingnya kualitas udara yang 
sehat agar dapat memperbaiki kualitas hidup manusia.  
Kesadaran ini contohnya dengan memperhatihan kualitas 
udara dimana masyarakat itu berada sehingga 
masyarakat tersebut dapat melakukan langkah apa 
sesuai dengan anjuran pemerintah. Selain melalui 
website ispu.menlhk.go.id, kualitas udara dapat diketahui 
melalui aplikasi ISPUnet yang telah tersedia di playstore. 
Dengan kemudahan ini, masyarakat secara realtime 

dapat mengetahui kualitas udara dalam genggaman 
melalui telepon seluler.  
 

 
Gambar 6. Tampilan aplikasi ISPUnet 

 
 Aplikasi ISPUnet ini berfungsi untuk 
memudahkan masyarakat mengetahui kondisi kualitas 
udara secara geolokasi atau akan menampilkan kualitas 
udara dari stasiun terdekat dengan sesuai lokasi 
penggunanya berada. Selain itu ISPUnet juga dapat 
menampilkan data kualitas udara yang telah dikirim dari 
38 Stasiun Pemantau Kualitas Udara atau SPKUA. 
Namun, dilihat dari jumah pengunduh aplikasi tersebut 
masih belum dapat dikatakan menjangkau sebagian 
besar lapisan masyarakat dilihat dari jumlah pengguna 
aktif sampai saat ini hanya sekitar 900 pengguna atau 
kurang dari 1 % jumlah penduduk di Indonesia.  
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 Sedangkan, menurut data jumlah pelanggan 
telepon bergerak selular berdasarkan data perusahaan 
penyelenggara hingga tahun 2019 terdapat 341.277.549 
pengguna kartu prabayar dan pasca bayar (Kementerian 
komunikasi dan informatika) (BPS, 2020). Dari data ini 
juga dapat terlihat kurang dari 1 % jumlah pengguna 
telepon seluler di Indonesia yang menggunakan aplikasi 
ini. 
 

 
Gambar 7. Grafik data pengguna aktif Aplikasi ISPUnet 

 
 Berdasarkan data Hasil Sensus Penduduk  
(BPS, 2020) Indonesia sedang mendapatkan bonus 
demografi dari tahun 2015-2035 dengan komposisi 
penduduk 70,72%  berada pada usia produktif (15-64 
tahun) yang terjadi dalam evolusi kependudukan dengan 
pola siklus seabad sekali (Falikhah, 2015). Salah satu 
komposisi penduduk terbesar di usia produktif penduduk 
Indonesia didominasi Generasi Milenial yang lahir dari 
tahun 1981 hingga 1996 sebesar 25,87% (Jayani, 2021). 
Generasi milenial ini diharapkan dapat menjadi influencer 
atau orang yang memiliki kemampuan untuk 
memengaruhi orang lain karena kapasitas yang 
dimilikinya untuk mengkampanyekan kesadaran 
masyarakat akan kualitas udara disekitarnya.  
 Pada kesempatan bonus demografi ini, bangsa 
Indonesia mempunyai kesempatan besar memacu 
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dimana 
diharapkan dapat  meningkatkan kemakmuran bangsa 
karena jumlah jumlah usia produktif sangatlah besar. 
Namun, bonus demografi selain memberikan keuntungan 
bagi pemerintah, juga dapat menjadi boomerang apabila 
pemerintah tidak menyiapkan sumberdaya manusianya 
maupun lapangan pekerjaannya. Presiden Joko Widodo 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah memasukkan isu 
bonus demografi. Salah satu upaya pemerintah untuk 
menghadapi era bonus demografi ini melalui pemerataan 
pendidikan penduduk Indonesia oleh Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan (Falikhah, 2015). 
 Menurut Donald S. Chouls, ahli pendidikan dari 
INESCO Bangkok mengartikan pendidikan 
kependudukan adalah program kegiatan pendidikan yang 
ditujukan untuk membangkitkan kesadaran tentang 
masalah kependudukan dalam perspektif yang lebih luas, 
yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, dan pelestarian lingkungan yang komprehensif 
dan rasional untuk kepentingan pribadi, keluarga, 
masyarakat, dan bangsa. Sehingga diharapkan 
masyarakat memiliki kesadaran, sikap, dan tingkah laku 
yang rasional serta bertanggung jawab tentang pengaruh 
petambahan penduduk terhadap aspek-aspek kehidupan 
salah satunya aspek pelestarian lingkungan termasuk 
didalamnya kualitas udara yang sehat.  
 Namun bonus demografi ini sepertinya belum 
dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kualitas udara 

yang sehat di Indonesia. Salah satu indikatornya dapat 
dilihat dari masih sangat sedikit jumlah pengunduh 
aplikasi ISPUnet ini. Namun hal ini tidak lantas  menjadi 
alasan untuk menyalahkan antar pihak, tetapi dapat 
menjadi koreksi bersama untuk perduli terhadap kualitas 
udara disekitar masyarakat yang merupakan salah satu 
tujuan SGs. Banyak faktor yang bisa mendasari hal ini 
dapat terjadi, seperti kurangnya pemerintah sosialisasi 
pentingnya untuk mengetahui kualitas udara disekitar 
untuk dapat mencapai tujuan dari SDGs atau 
dimungkinkan kurangnya kerjasama berbagai pihak 
dalam mengkampanyekan SDGs ini, sehingga hanya 
sebagian kecil saja masyarakat yang sudah melakukan 
perannya dalam mewujudkan tujuan SDGs. 
 Salah satu pembicara dalam acara Webinar Kita 
Bincang Santai “KITA BISA” yang diselenggarakan oleh 
KLHK pada tanggal 3 Juni 2021 yaitu Iga Permatasari 
anggota komunitas olahraga lari We Run JKT 
menyampaikan anggota komunitas mereka yang sudah 
rutin menggunakan aplikasi untuk mengetahui kualitas 
udara sebelum beraktivitas di luar ruangan. Kebiasaaan 
baik ini tentu dapat diperankan oleh setiap lapisan 
masyarakat untuk dapa mendukung tercapainya Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Deveopment 
Goals (TPB/SDGs) di Indonesia dalam bidang 
perlindungan lingkungan. 
 
KESIMPULAN 
 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
melalui Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan telah berkontribusi terhadap Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dan Dunia 
dalam bidang pembangunan infrastruktur pemantauan 
lingkungan. Akan tetapi, hal tersebut belumlah cukup 
untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut.  
 Sudah saatnya peran dari setiap lapisan 
masyarakat dalam mewujudkan tujuan SDGs ini berada 
di garis depan salah satunya mewujudkan kualitas udara 
sehat di Indonesia. Kampanye untuk lebih mengenalkan 
SDGs serta peran-peran apa saja yang dapat dijalankan 
oleh setiap lapisan masyarakat menjadi salah satu 
program yang harus selalu mendapat dukungan dari 
semua stake holder baik swasta maupun pemerintah.  
 Seperti generasi milenial dapat dengan sosial 
media dapat memberikan konten-konten mengenai SDGs 
dengan penyampaian dan Bahasa yang lebih terkini. 
Sementara pemerintah dapat memberikan pengetahuan 
SDGs ini melalui wadah-wadah yang sudah dimiliki 
pemerintah dari pusat hingga daerah. Selain itu, 
komunitas-komunitas yang berkaitan dengan lingkungan 
juga dapat semakin aktif dalam mensosialisasikan SDGs 
ini. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Wakil 
Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat melakukan 
pertemuan dengan Executive Secretary of United Nations 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
(UN-ESCAP) pada hari tanggal 28 Februari 2020, bahwa 
selain peran aktif dalam mendukung program SDGs dan 
mengimplementasikannya di Indonesia, hal penting 
lainnya yang harus disertai juga adalah pembinaan 
kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga 
kelestarian lingkungan hidup. SDGs yang merupakan 
tujuan bersama yang memerlukan pengawalan bersama 
baik vertikal maupun horizontal dari berbagai pihak. 
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FROM MDGS TO SDGS 
Platform Millennium Development Goals (MDGs) resmi 
berakhir pada tahun 2015. Pelaksanaan MDGs di 
Indonesia selama 15 tahun terakhir berhasil mencapai 49 
dari 67 target indikator yang ditetapkan(1). Salah satu 
capaian tersebut tertuang pada tujuan 7 yakni Kelestarian 
Lingkungan Hidup. Tujuan tersebut memiliki target untuk 
memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang 
berkesinambungan dengan kebijakan dan program 
nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan 
yang hilang, dan Indonesia dapat menurunkan jumlah 
emisi karbon dioksida (CO2) berkurang sebesar 26% 
pada Tahun 2020(2). Berakhirnya MDGs pada 2015 
merupakan awal bagi negara-negara di dunia untuk mulai 
merumuskan sebuah platform baru agar dapat 
melanjutkan cita-cita mulia dari MDGs. 
Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 
pada bulan September 2015 di New York, Amerika 
Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan 
global. Terdapat sebanyak 193 kepala negara dan 
pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda 
pembangunan universal baru yang tertuang dalam 
dokumen berjudul Transforming Our World: the 2030 
Agenda for Sustainable Development — berisi 17 Tujuan 
dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga 
tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah 
Sustainable Development Goals atau SDGs yang 
merupakan rumusan platform baru untuk dapat 
melanjutkan cita-cita mulia dari MDGs. 
Secara komprehensif 17 Tujuan dan 169 Target pada 
Sustainable Development Goals atau SDGs dijelaskan 
lebih dalam misalnya pada Lingkungan, penjelasan  
utama diuraikan dalam Tujuan 12 (produksi dan 
konsumsi), Tujuan 13 (perubahan iklim), Tujuan 14 
(lautan) dan Tujuan 15 (daratan). Namun juga sangat 
jelas terkait dengan Tujuan 6 (air dan sanitasi, terutama 
bagian pengelolaan sumberdaya air), Tujuan 7 (energi), 
Tujuan 9 (infrastruktur, industrialisasi dan inovasi) dan 
Tujuan 11 (kota dan pemukiman)(3). Indonesia 
merumuskan kembali tujuan tersebut dengan 
mengeluarkan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan dimana 17 tujuan global tersebut dibagi 
menjadi 4 pilar dengan salah satu pilarnya adalah Pilar 
Pembangunan Lingkungan yang memiliki tujuan 
terbanyak daripada Pilar Pembangunan lainnya yaitu ada  
6 tujuan 
Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan 
Pembangunan berkelanjutan mengacu pada upaya 
mempertahankan kegiatan membangun secara terus 
menerus. Hal yang dapat menjamin terpeliharanya 
kegiatan pembangunan adalah tersedianya sumber daya 
secara berkelanjutan untuk melaksanakan 
pembangunan. Jika dikaitkan dengan keberlanjutan 
pemanfaatan sumber daya maka konteksnya adalah 
upaya pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan 
(kesejahteraan manusia), sedemikian rupa sehingga laju 
(tingkat) pemanfaatan tidak melebihi daya dukung 
(carrying capacity) sumber daya tersebut untuk 
menyediakannya. Dengan kata lain, keberlanjutan 

pemanfaatan sumber daya sangat ditentukan oleh tingkat 
pemanfaatan sumber daya tersebut yang tidak melebihi 
daya dukungnya (carrying capacity)(4). 
Kondisi lingkungan yang buruk tentu saja memiliki 
korelasi dengan daya dukung lingkungan. Meningkatnya 
jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan 
meningkatnya eksploitasi sumber daya alam dan 
berbanding terbalik dengan kualitas lingkungan sumber 
daya alam yang menurun, yang berpengaruh pada daya 
dukung lingkungan hidup. Akhirnya, masyarakat dan 
pemerintahlah yang harus menanggung beban 
pemulihannya, baik berupa pemulihan di bidang 
kesehatan maupun perekonomian.  Jika ungkapan 
Winter is Coming  pada pidato Presiden Joko Widodo 
dalam Opening Plenary Pertemuan Tahunan IMF-World 
Bank di Bali, pada Oktober 2018 adalah dalam 
permalasahan perekonomian dunia, maka ungkapan 
selanjutnya Winter is Here pada kondisi lingkungan yang 
buruk mengacu pada silent killer yang di labelkan pada 
permasalahan global yang menjadi perhatian dunia, 
tetapi masih banyak diremehkan oleh sebagian 
masyarakat indonesia adalah polusi udara. 
 
SILLENT KILLER PADA POLUSI UDARA 
Polusi udara terdiri dari partikel halus atau Particulate 
Matter (PM) dan gas yang masing-masing menyebabkan 
kerusakan lingkungan dan Kesehatan. Sumber polusi 
udara yang utama berasal dari traspotasi, sebesar 60 % 
dari polutan yang dihasilkan terdiri dari karbonmonoksida 
dan sekitar 15 % hidrokarbon. Komposisi polutan yang 
paling berbahaya bagi kesehatan adalah partikel – 
partikel halus (PM), diikuti berturut – turut NOx, SOx, 
Hidrokarbon dan yang paling rendah toksisitasnya adalah 
karbonmonoksida(5). 
Particulate Matter (PM) merupakan salah satu parameter 
pencemaran udara yang dipantau menurut Peraturan 
Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup.  Particulate Matter (PM) merupakan 
bahan pencemar yang terdiri dari campuran kompleks 
partikel seperti debu, kotoran, asap, dan cairan yang 
ditemukan di udara dengan ukuran kecil . Partikulat 
dengan diameter <10 μm disebut partikulat kasar (coarse) 
atau PM10 dan partikulat dengan diameter <2,5 μm 
disebut partikulat halus (fine) atau PM2.5.  
Polutan tidak kasat mata ini sangat berbahaya dan 
mendapat julukan pembunuh senyap atau Silent Killer, 
karena bisa memicu berbagai macam penyakit yang bisa 
mematikan, seperti gangguan saluran pernapasan, 
jantung, stroke, kanker dan penyakit paru paru kronis. 
WHO  melaporkan bahwa di seluruh dunia diperkirakan 
particulate matter (PM) khususnya PM10 menyebabkan 
sekitar 16% kematian akibat kanker paru-paru, 11% 
kematian akibat penyakit paru obstruktif kronis, dan lebih 
dari 20% akibat penyakit jantung iskemik dan stroke.(6) 
Selain dampak Kesehatan, terdapat dampak ekonomi 
bagi masyarakat dengan pengukuruan polusi udara 
terhadap konsentrasi PM10 yang menimbulkan kerugian 
mencapai Rp 373.1 triliun di Indonesia atau setara 
dengan 5.03% Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2011. 

Kerugian tersebut terdiri dari biaya mortalitas berupa 
kematian dini senilai Rp 227,1 triliun (60,9% biaya total 
kerugian) dan biaya morbiditas senilai 146 triliun (39,1% 
dari biaya total kerugian) dimana komponen terbesar 
(sekitar 50%) dari biaya morbiditas tersebut adalah 
perawatan rumah sakit akibat penyakit pernapasan. 
Kerugian dari polusi udara merupakan beban yang harus 
ditanggung oleh masyarakat dengan rata-rata sekitar Rp 
1,53 juta atau sekitar 6,7% dari pendapatan per kapita per 
tahun.(7) 
 
PENGENDALIAN POLUSI UDARA 
Pengendalian polusi udara membutuhkan data akurat 
tentang kualitas udara, analisis teknis dan kebijakan, 
kemauan politik, kerja sama multisektor dan penegakan 
hukum yang efektif(8). Pendekatan tersebut dapat 
dimaksimalkan oleh peran serta dari Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam 
pengembangan dan implementasi pengendalian polusi 
udara.  
Masalah terkait kualitas udara parameter PM10 dan PM2.5 
sejalan dengan Agenda Pembangunan atau Prioritas 
Nasional (PN) pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN) yakni 
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan 
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Agenda 

Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs) pada tujuan 
nomor sebelas yaitu Kota dan Pemukiman dengan target 
dari tujuan SDGs tersebut adalah mengurangi dampak 
lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, 
termasuk dengan memberi perhatian khusus pada 
kualitas udara dengan indikator rata-rata tahunan materi 
partikulat halus (PM2.5 dan PM10) di perkotaan.(9) 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau 
KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) – 
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara telah 
membangun alat pemantau kualitas udara ambien 
otomatis (AQMS) sesuai dengan arah kebijakan dan 
strategi Prioritas Nasional pada RPJMN(10). KLHK sudah 
membangun 38 stasiun AQMS sejak tahun 2016.  
Terdapat 26 stasiun AQMS yang sudah beroperasi 
sebelum tahun 2020, dan 12 stasiun lainnya efektif 
beroperasi pada bulan September 2020. Stasiun yang 
telah dioperasikan tersebut dapat memantau kualitas 
udara berupa konsentrasi parameter NO2, SO2, CO, HC, 
O3 serta parameter Silent Killer yaitu PM10 dan PM2.5. 
Stasiun pemantau kualitas udara dari KLHK selain 
memiliki sensor gas dan sensor partikulat juga memantau 
sensor meteorologi seperti arah dan kecepatan angin, 
radiasi sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembaban 
dan curah hujan untuk mendukung data kualitas udara. 

 
Tabel 1. Rata-rata konsentrasi PM10 dan PM2.5 Tahun 2019 (11) 

 
 
 
Tabel 1  memperlihatkan konsentrasi rata-rata tahunan 
parameter PM10 dan PM2.5 sepanjang tahun 2019. 
Konsentrasi PM10 dan PM2.5 memiliki konsentrasi yang 
tinggi akibat dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 
serta daerah lainnya yang terdampak Karhutla. Menurut 

data dari aplikasi pendeteksi kebakaran dini hutan 
bernama Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, luas kebakaran hutan yang melanda 
Indonesia Tahun 2019 mencapai 1.649.258 hektar.(12)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Stasiun 
(Kota) 

Konsentrasi Rata-
rata PM10 Tahun 

2019 (µg/m3) 

Konsentrasi Rata-
rata PM2.5 Tahun 

2019 (µg/m3) 

1 Jambi 45,84 45,07 
2 Palembang 45,94 42,70 
3 Palangkaraya 73,92 54,00 
4 Banjarmasin 29,15 22,24 
5 Padang 20,89 17,27 
6 Pekanbaru 57,14 48,71 
7 Pontianak 42,30 32,64 
8 GBK Jakarta 39,31 37,66 
9 Aceh 15,45 13,52 

10 Batam 22,71 22,38 
11 Makassar 14,23 12,99 
12 Manado 16,82 15,44 
13 Mataram 20,86 18,75 
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FROM MDGS TO SDGS 
Platform Millennium Development Goals (MDGs) resmi 
berakhir pada tahun 2015. Pelaksanaan MDGs di 
Indonesia selama 15 tahun terakhir berhasil mencapai 49 
dari 67 target indikator yang ditetapkan(1). Salah satu 
capaian tersebut tertuang pada tujuan 7 yakni Kelestarian 
Lingkungan Hidup. Tujuan tersebut memiliki target untuk 
memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang 
berkesinambungan dengan kebijakan dan program 
nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan 
yang hilang, dan Indonesia dapat menurunkan jumlah 
emisi karbon dioksida (CO2) berkurang sebesar 26% 
pada Tahun 2020(2). Berakhirnya MDGs pada 2015 
merupakan awal bagi negara-negara di dunia untuk mulai 
merumuskan sebuah platform baru agar dapat 
melanjutkan cita-cita mulia dari MDGs. 
Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 
pada bulan September 2015 di New York, Amerika 
Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan 
global. Terdapat sebanyak 193 kepala negara dan 
pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda 
pembangunan universal baru yang tertuang dalam 
dokumen berjudul Transforming Our World: the 2030 
Agenda for Sustainable Development — berisi 17 Tujuan 
dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga 
tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah 
Sustainable Development Goals atau SDGs yang 
merupakan rumusan platform baru untuk dapat 
melanjutkan cita-cita mulia dari MDGs. 
Secara komprehensif 17 Tujuan dan 169 Target pada 
Sustainable Development Goals atau SDGs dijelaskan 
lebih dalam misalnya pada Lingkungan, penjelasan  
utama diuraikan dalam Tujuan 12 (produksi dan 
konsumsi), Tujuan 13 (perubahan iklim), Tujuan 14 
(lautan) dan Tujuan 15 (daratan). Namun juga sangat 
jelas terkait dengan Tujuan 6 (air dan sanitasi, terutama 
bagian pengelolaan sumberdaya air), Tujuan 7 (energi), 
Tujuan 9 (infrastruktur, industrialisasi dan inovasi) dan 
Tujuan 11 (kota dan pemukiman)(3). Indonesia 
merumuskan kembali tujuan tersebut dengan 
mengeluarkan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan dimana 17 tujuan global tersebut dibagi 
menjadi 4 pilar dengan salah satu pilarnya adalah Pilar 
Pembangunan Lingkungan yang memiliki tujuan 
terbanyak daripada Pilar Pembangunan lainnya yaitu ada  
6 tujuan 
Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan 
Pembangunan berkelanjutan mengacu pada upaya 
mempertahankan kegiatan membangun secara terus 
menerus. Hal yang dapat menjamin terpeliharanya 
kegiatan pembangunan adalah tersedianya sumber daya 
secara berkelanjutan untuk melaksanakan 
pembangunan. Jika dikaitkan dengan keberlanjutan 
pemanfaatan sumber daya maka konteksnya adalah 
upaya pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan 
(kesejahteraan manusia), sedemikian rupa sehingga laju 
(tingkat) pemanfaatan tidak melebihi daya dukung 
(carrying capacity) sumber daya tersebut untuk 
menyediakannya. Dengan kata lain, keberlanjutan 

pemanfaatan sumber daya sangat ditentukan oleh tingkat 
pemanfaatan sumber daya tersebut yang tidak melebihi 
daya dukungnya (carrying capacity)(4). 
Kondisi lingkungan yang buruk tentu saja memiliki 
korelasi dengan daya dukung lingkungan. Meningkatnya 
jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan 
meningkatnya eksploitasi sumber daya alam dan 
berbanding terbalik dengan kualitas lingkungan sumber 
daya alam yang menurun, yang berpengaruh pada daya 
dukung lingkungan hidup. Akhirnya, masyarakat dan 
pemerintahlah yang harus menanggung beban 
pemulihannya, baik berupa pemulihan di bidang 
kesehatan maupun perekonomian.  Jika ungkapan 
Winter is Coming  pada pidato Presiden Joko Widodo 
dalam Opening Plenary Pertemuan Tahunan IMF-World 
Bank di Bali, pada Oktober 2018 adalah dalam 
permalasahan perekonomian dunia, maka ungkapan 
selanjutnya Winter is Here pada kondisi lingkungan yang 
buruk mengacu pada silent killer yang di labelkan pada 
permasalahan global yang menjadi perhatian dunia, 
tetapi masih banyak diremehkan oleh sebagian 
masyarakat indonesia adalah polusi udara. 
 
SILLENT KILLER PADA POLUSI UDARA 
Polusi udara terdiri dari partikel halus atau Particulate 
Matter (PM) dan gas yang masing-masing menyebabkan 
kerusakan lingkungan dan Kesehatan. Sumber polusi 
udara yang utama berasal dari traspotasi, sebesar 60 % 
dari polutan yang dihasilkan terdiri dari karbonmonoksida 
dan sekitar 15 % hidrokarbon. Komposisi polutan yang 
paling berbahaya bagi kesehatan adalah partikel – 
partikel halus (PM), diikuti berturut – turut NOx, SOx, 
Hidrokarbon dan yang paling rendah toksisitasnya adalah 
karbonmonoksida(5). 
Particulate Matter (PM) merupakan salah satu parameter 
pencemaran udara yang dipantau menurut Peraturan 
Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup.  Particulate Matter (PM) merupakan 
bahan pencemar yang terdiri dari campuran kompleks 
partikel seperti debu, kotoran, asap, dan cairan yang 
ditemukan di udara dengan ukuran kecil . Partikulat 
dengan diameter <10 μm disebut partikulat kasar (coarse) 
atau PM10 dan partikulat dengan diameter <2,5 μm 
disebut partikulat halus (fine) atau PM2.5.  
Polutan tidak kasat mata ini sangat berbahaya dan 
mendapat julukan pembunuh senyap atau Silent Killer, 
karena bisa memicu berbagai macam penyakit yang bisa 
mematikan, seperti gangguan saluran pernapasan, 
jantung, stroke, kanker dan penyakit paru paru kronis. 
WHO  melaporkan bahwa di seluruh dunia diperkirakan 
particulate matter (PM) khususnya PM10 menyebabkan 
sekitar 16% kematian akibat kanker paru-paru, 11% 
kematian akibat penyakit paru obstruktif kronis, dan lebih 
dari 20% akibat penyakit jantung iskemik dan stroke.(6) 
Selain dampak Kesehatan, terdapat dampak ekonomi 
bagi masyarakat dengan pengukuruan polusi udara 
terhadap konsentrasi PM10 yang menimbulkan kerugian 
mencapai Rp 373.1 triliun di Indonesia atau setara 
dengan 5.03% Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2011. 

Kerugian tersebut terdiri dari biaya mortalitas berupa 
kematian dini senilai Rp 227,1 triliun (60,9% biaya total 
kerugian) dan biaya morbiditas senilai 146 triliun (39,1% 
dari biaya total kerugian) dimana komponen terbesar 
(sekitar 50%) dari biaya morbiditas tersebut adalah 
perawatan rumah sakit akibat penyakit pernapasan. 
Kerugian dari polusi udara merupakan beban yang harus 
ditanggung oleh masyarakat dengan rata-rata sekitar Rp 
1,53 juta atau sekitar 6,7% dari pendapatan per kapita per 
tahun.(7) 
 
PENGENDALIAN POLUSI UDARA 
Pengendalian polusi udara membutuhkan data akurat 
tentang kualitas udara, analisis teknis dan kebijakan, 
kemauan politik, kerja sama multisektor dan penegakan 
hukum yang efektif(8). Pendekatan tersebut dapat 
dimaksimalkan oleh peran serta dari Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam 
pengembangan dan implementasi pengendalian polusi 
udara.  
Masalah terkait kualitas udara parameter PM10 dan PM2.5 
sejalan dengan Agenda Pembangunan atau Prioritas 
Nasional (PN) pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN) yakni 
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan 
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Agenda 

Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs) pada tujuan 
nomor sebelas yaitu Kota dan Pemukiman dengan target 
dari tujuan SDGs tersebut adalah mengurangi dampak 
lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, 
termasuk dengan memberi perhatian khusus pada 
kualitas udara dengan indikator rata-rata tahunan materi 
partikulat halus (PM2.5 dan PM10) di perkotaan.(9) 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau 
KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) – 
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara telah 
membangun alat pemantau kualitas udara ambien 
otomatis (AQMS) sesuai dengan arah kebijakan dan 
strategi Prioritas Nasional pada RPJMN(10). KLHK sudah 
membangun 38 stasiun AQMS sejak tahun 2016.  
Terdapat 26 stasiun AQMS yang sudah beroperasi 
sebelum tahun 2020, dan 12 stasiun lainnya efektif 
beroperasi pada bulan September 2020. Stasiun yang 
telah dioperasikan tersebut dapat memantau kualitas 
udara berupa konsentrasi parameter NO2, SO2, CO, HC, 
O3 serta parameter Silent Killer yaitu PM10 dan PM2.5. 
Stasiun pemantau kualitas udara dari KLHK selain 
memiliki sensor gas dan sensor partikulat juga memantau 
sensor meteorologi seperti arah dan kecepatan angin, 
radiasi sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembaban 
dan curah hujan untuk mendukung data kualitas udara. 

 
Tabel 1. Rata-rata konsentrasi PM10 dan PM2.5 Tahun 2019 (11) 

 
 
 
Tabel 1  memperlihatkan konsentrasi rata-rata tahunan 
parameter PM10 dan PM2.5 sepanjang tahun 2019. 
Konsentrasi PM10 dan PM2.5 memiliki konsentrasi yang 
tinggi akibat dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 
serta daerah lainnya yang terdampak Karhutla. Menurut 

data dari aplikasi pendeteksi kebakaran dini hutan 
bernama Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, luas kebakaran hutan yang melanda 
Indonesia Tahun 2019 mencapai 1.649.258 hektar.(12)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Stasiun 
(Kota) 

Konsentrasi Rata-
rata PM10 Tahun 

2019 (µg/m3) 

Konsentrasi Rata-
rata PM2.5 Tahun 

2019 (µg/m3) 

1 Jambi 45,84 45,07 
2 Palembang 45,94 42,70 
3 Palangkaraya 73,92 54,00 
4 Banjarmasin 29,15 22,24 
5 Padang 20,89 17,27 
6 Pekanbaru 57,14 48,71 
7 Pontianak 42,30 32,64 
8 GBK Jakarta 39,31 37,66 
9 Aceh 15,45 13,52 

10 Batam 22,71 22,38 
11 Makassar 14,23 12,99 
12 Manado 16,82 15,44 
13 Mataram 20,86 18,75 
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Tabel 2. Rata-rata konsentrasi PM10 dan PM2.5 Tahun 2019 (13) 

 
 
Tabel 2  menjelaskan bahwa jumlah stasiun AQMS yang 
bertambah seiring komitmen KLHK menjadikan SDGs 
sebagai arus-utama dalam seluruh program dan 
kegiatan. Konsentrasi rata-rata tahunan parameter PM10 
dan PM2.5 sepanjang tahun 2020 cenderung lebih rendah 
dibandingkan tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh 
penurunan luas areal karhutla di Indonesia hingga 
82,01% (296 ribu hektare) dari tahun sebelumnya(14).  
Tahun 2020 juga memiliki kondisi khusus, dimana 
Indonesia dan seluruh negara di dunia mengalami 
pandemi Covid-19 dan salah satu kebijakan yang diambil 
Indonesia saat itu adalah dengan penerapan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Total ada 18 
daerah yang menerapkan PSBB saat itu (2 provinsi dan 
16 Kota/Kabupaten)(15), dimana terdapat 7 daerah yang 
memiliki Stasiun AQMS.  
 

 
Gambar 2. Poster Penerapan PSBB Terhadap Kualitas 

Udara di Indonesia 

Tingkat penurunan konsentrasi PM2.5 bervariasi antara 
kota yang satu dengan lainnya, untuk Kota Makassar 
terjadi penurunan sebesar 8,18%, Jakarta 14,34%, 
Padang 20,19%, Pekanbaru 22,13%, dan Banjarmasin 
29,78%. Untuk wilayah Bandung, Depok, dan Bekasi 
yang juga menerapkan PSBB tidak dapat dibandingkan 
dikarenakan pada tahun 2019 data belum tersedia. Dari 
data tersebut daerah yang menerapkan PSBB dapat 
memengaruhi kualitas udara di daerahnya. Hal ini 
dipengaruhi oleh berkurangnya aktivitas kendaraan 
bermotor di jalan raya, yang merupakan sumber 
pencemar/emisi udara paling besar(16). Adapun Baku 
Mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk PM10 dan PM2.5 
dengan waktu pengukuran 1 tahun secara berturut turut 
adalah 40 µg/m3 dan 15 µg/m3  
Selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Pemerintah Daerah juga memiliki Alat Pemantau Kualitas 
Udara AQMS milik daerah dan terintegrasi oleh Server 
milik KLHK. Sampai tahun 2021 ada 9 (Sembilan) Stasiun 
AQMS yang sudah terintegrasi. Dengan adanya alat 
pemantau yang sudah terintegrasi, diharapkan informasi 
ke publik dapat lebih baik. Selain untuk konsumsi publik, 
secara internal, pengintegrasian sistem informasi 
tersebut dapat dikembangkan untuk mengetahui tren 
kualitas udara. Lebih lanjut, integrasi data pemantau 
AQMS milik KLHK dengan alat pemantau milik daerah 
akan meningkatkan cakupan daerah yang terpantau. 
Hasil pemantauan kualitas udara tersebut diinformasikan 
kepada masyarakat dalam bentuk ISPU (Indeks Standar 
Pencemar Udara) melalui papan tayang dan website 

No Stasiun 
(Kota) 

Konsentrasi Rata-
rata PM10 Tahun 

2020 (µg/m3) 

Konsentrasi Rata-
rata PM2.5 Tahun 

2020 (µg/m3) 

1 Jambi 15,28 14,72 
2 Palembang 13,61 13,33 
3 Palangkaraya 6,84 7,28 
4 Banjarmasin 10,22 8,11 
5 Padang 9,21 9,40 
6 Pekanbaru 21,73 18,69 
7 Pontianak 10,22 14,81 
8 GBK Jakarta 32,26 28,63 
9 Aceh 10,55 9,50 

10 Batam 16,23 15,45 
11 Makassar 10,31 11,18 
12 Manado 16,22 14,68 
13 Mataram 16,89 15,14 
14 Bandung 27,47 27,01 
15 Bekasi 46,26 42,75 
16 Bengkulu 16,68 11,44 
17 Denpasar 15,19 12.52 
18 Depok 38,76 33,35 
19 Jayapura 12,06 10,43 
20 Kupang 13,77 13,90 
21 Lampung 21,82 23,53 
22 Malang 24,23 23,72 
23 Medan 27,44 27,24 
24 Semarang 23,66 14,53 
25 Surabaya 25,80 27,54 
26 Yogyakarta 20,04 18,97 
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Tabel 2. Rata-rata konsentrasi PM10 dan PM2.5 Tahun 2019 (13) 

 
 
Tabel 2  menjelaskan bahwa jumlah stasiun AQMS yang 
bertambah seiring komitmen KLHK menjadikan SDGs 
sebagai arus-utama dalam seluruh program dan 
kegiatan. Konsentrasi rata-rata tahunan parameter PM10 
dan PM2.5 sepanjang tahun 2020 cenderung lebih rendah 
dibandingkan tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh 
penurunan luas areal karhutla di Indonesia hingga 
82,01% (296 ribu hektare) dari tahun sebelumnya(14).  
Tahun 2020 juga memiliki kondisi khusus, dimana 
Indonesia dan seluruh negara di dunia mengalami 
pandemi Covid-19 dan salah satu kebijakan yang diambil 
Indonesia saat itu adalah dengan penerapan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Total ada 18 
daerah yang menerapkan PSBB saat itu (2 provinsi dan 
16 Kota/Kabupaten)(15), dimana terdapat 7 daerah yang 
memiliki Stasiun AQMS.  
 

 
Gambar 2. Poster Penerapan PSBB Terhadap Kualitas 

Udara di Indonesia 

Tingkat penurunan konsentrasi PM2.5 bervariasi antara 
kota yang satu dengan lainnya, untuk Kota Makassar 
terjadi penurunan sebesar 8,18%, Jakarta 14,34%, 
Padang 20,19%, Pekanbaru 22,13%, dan Banjarmasin 
29,78%. Untuk wilayah Bandung, Depok, dan Bekasi 
yang juga menerapkan PSBB tidak dapat dibandingkan 
dikarenakan pada tahun 2019 data belum tersedia. Dari 
data tersebut daerah yang menerapkan PSBB dapat 
memengaruhi kualitas udara di daerahnya. Hal ini 
dipengaruhi oleh berkurangnya aktivitas kendaraan 
bermotor di jalan raya, yang merupakan sumber 
pencemar/emisi udara paling besar(16). Adapun Baku 
Mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk PM10 dan PM2.5 
dengan waktu pengukuran 1 tahun secara berturut turut 
adalah 40 µg/m3 dan 15 µg/m3  
Selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Pemerintah Daerah juga memiliki Alat Pemantau Kualitas 
Udara AQMS milik daerah dan terintegrasi oleh Server 
milik KLHK. Sampai tahun 2021 ada 9 (Sembilan) Stasiun 
AQMS yang sudah terintegrasi. Dengan adanya alat 
pemantau yang sudah terintegrasi, diharapkan informasi 
ke publik dapat lebih baik. Selain untuk konsumsi publik, 
secara internal, pengintegrasian sistem informasi 
tersebut dapat dikembangkan untuk mengetahui tren 
kualitas udara. Lebih lanjut, integrasi data pemantau 
AQMS milik KLHK dengan alat pemantau milik daerah 
akan meningkatkan cakupan daerah yang terpantau. 
Hasil pemantauan kualitas udara tersebut diinformasikan 
kepada masyarakat dalam bentuk ISPU (Indeks Standar 
Pencemar Udara) melalui papan tayang dan website 

No Stasiun 
(Kota) 

Konsentrasi Rata-
rata PM10 Tahun 

2020 (µg/m3) 

Konsentrasi Rata-
rata PM2.5 Tahun 

2020 (µg/m3) 

1 Jambi 15,28 14,72 
2 Palembang 13,61 13,33 
3 Palangkaraya 6,84 7,28 
4 Banjarmasin 10,22 8,11 
5 Padang 9,21 9,40 
6 Pekanbaru 21,73 18,69 
7 Pontianak 10,22 14,81 
8 GBK Jakarta 32,26 28,63 
9 Aceh 10,55 9,50 

10 Batam 16,23 15,45 
11 Makassar 10,31 11,18 
12 Manado 16,22 14,68 
13 Mataram 16,89 15,14 
14 Bandung 27,47 27,01 
15 Bekasi 46,26 42,75 
16 Bengkulu 16,68 11,44 
17 Denpasar 15,19 12.52 
18 Depok 38,76 33,35 
19 Jayapura 12,06 10,43 
20 Kupang 13,77 13,90 
21 Lampung 21,82 23,53 
22 Malang 24,23 23,72 
23 Medan 27,44 27,24 
24 Semarang 23,66 14,53 
25 Surabaya 25,80 27,54 
26 Yogyakarta 20,04 18,97 

 

ispu.menlkh.go.id sesuai dengan amanat Peraturan 
Menteri LHK No 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar 
Pencemar Udara (ISPU). Kualitas udara dapat diketahui 
juga melalui telepon seluler menggunakan aplikasi 
ISPUnet milik KLHK sehingga lebih memudahkan 
masyarakat dalam hal informasi kualitas udara. 
Informasi ISPU juga bisa menjadi dasar Pemerintah 
Daerah dalam mengambil kebijakan. Dengan mengetahui 
kondisi kualitas udara melalui informasi ISPU, maka 
secara cepat pengambil kebijakan dapat menentukan 
arah dan tindakan apabila konsentrasinya meningkat. 
Seperti pada tahun 2019, Pemerintah Daerah kota Jambi 
menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar 
karena ISPU di kotanya mencapai warna hitam 
(berbahaya) yang disebabkan oleh asap kebakaran hutan 
dan lahan(17).  
Informasi kualitas udara  berkaitan dengan polusi yang 
dilepaskan ke udara. Saat ini, salah satu faktor yang 
berkontribusi besar terhadap kualitas udara yaitu adanya 
polusi yang bersumber dari penggunaan bahan bakar di 
Indonesia. Sebagian besar kendaraan di Indonesia 
menggunakan bensin dan solar yang berkualitas rendah 
(setara dengan standar Euro 2) dengan kandungan sulfur 
yang tinggi seperti Premium. Sebagian besar bahan 
bakar yang dijual di Indonesia saat ini masih dalam 
standar Euro 2. Selain itu, subsidi bahan bakar lebih tinggi 
untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan standar Euro 
2 dibandingkan Euro 4 berkontribusi menghambat 
modernisasi kendaraan yang menggunakan bahan bakar 
bersih(18). 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau 
KLHK telah mengeluarkan regulasi untuk 
memberlakukan standar emisi Euro 4 secara bertahap 
sejak tahun 2018. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang 
memenuhi standar Euro 4 adalah BBM dengan Research 
Octane Number (RON) di atas 91 dan kadar sulfur 
maksimal 50 ppm. ini sesuai amanat Peraturan Menteri 
LHK No. 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas 
Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan 
O.  
Berdasarkan data dari BPS, penggunaan bahan bakar 
minyak (BBM) dengan RON 88 jenis Premium turun 14% 
dari tahun sebelumnya,  dimana pada Tahun 2018 tersisa 
10,42 juta kilo liter (kl) atau 31% dari total konsumsi 
bensin yang mencapai 34,15 juta kl dari sebelumnya 
mencapai 96% pada Tahun 2014. Dicabutnya subsidi 
BBM jenis Premium turut serta mengurangi polusi udara. 
Sementara konsumsi bensin dengan RON 90 (Pertalite) 
menunjukkan kenaikan mencapai 17,71 juta kl pada 2018 
atau naik 22% dibanding tahun sebelumnya serta 
merupakan yang terbanyak dibanding jenis lainnya. 
Adapun konsumsi BBM RON 92 (Pertamax) pada 2018 
turun 8,8% menjadi 5,6 juta kl dari tahun sebelumnya. 
Sedangkan bensin dengan RON 95+98+100 meningkat 
1,57% menjadi 386 ribu kl dari tahun sebelumnya.(19) 

 
 

 
Gambar 3. Konsumsi Bensin Sektor Transportasi 

Menurut Kandungan Oktan (2008-2018) 

 
Namun bahan bakar sesuai standar euro 4 juga perlu 
diperhatikan. Penggunaan bahan bakar dengan RON 
semakin tinggi memang lebih baik dibandingkan dengan 
bahan bakar dengan RON yang lebih rendah jika dilihat 
dari segi tingkat emisi gas buang, maupun dari segi daya 
yang dihasilkan(20). Namun perlu diperhatikan juga bagi 
kendaraan lama, karena mengganti bahan bakar dengan 
oktan lebih tinggi tanpa melakukan penyesuaian bisa 
menyebabkan timbulnya kerak pada mesin(21). Untuk 
mengetahui emisi gas buang kendaraan dapat dilakukan 
uji emisi. 
Pada Tahun 2019, Pemerintah Daerah di 22 
Kota/Kabupaten telah melaksanakan uji emisi yang 
disupervisi oleh KLHK, dimana jumlah kendaraan yang 
mengikuti uji emisi sebanyak 31.230 mobil berbahan 
bakar bensin dan 8.655 mobil berbahan bakar diesel(22). 
Jumlahnya sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah 
mobil penumpang di Jakarta yang mencapai 3.36 Juta(23).  
Uji emisi yang rutin dibutuhkan untuk menjaga emisi yang 
keluar dari kendaraan pribadi masyarakat. Uji emisi 
setidaknya dilakukan minimal satu tahun sekali. Selain 
untuk pengguna kendaraan bermotor menjadi lebih peduli 
pada kualitas udara, mengikuti uji emisi juga dapat 
mengetahui kondisi mesin kendaraannya, sehingga 
dapat mengoptimalkan kinerja mesin dan biaya 
perawatan kendaraan lebih rendah. Jika penggantian 
bahan bakar dan uji emisi berkala masih dirasa cukup 
sulit, maka beralih ke transportasi massal yang ramah 
lingkungan menjadi solusi paling minim yang bisa 
dilakukan masyarakat untuk kualitas udara yang lebih 
baik. 
Selain peran Pemerintah melalui KLHK dalam 
pengendalian udara, peran serta masyarakat juga sangat 
diperlukan untuk memiliki kesadaran berpartisipasi dalam 
menjaga kualitas udara. Seperti pada pelestarian 
kampung Batik Laweyan yang ada di Solo menunjukkan, 
bahwa pelestarian yang didasari oleh partisipasi 
masyarakat terbukti mendukung dan memelihara 
keberlangsungan kampung batik menjadi lebih baik(24). 
Apabila  regulasi dan kebijakan yang telah dibuat oleh 
Pemerintah serta partisipasi dari masyarakat terjalin 
dengan baik, maka akan menjadi kolaborasi yang apik 
dalam memantau dan mengendalikan Silent Killer. 
Masyarakat dapat mewakili dirinya sendiri atau 
kelompoknya untuk meningkatkan kesadaran akan 
pentingnya mempunyai udara yang bersih. Seperti 
mengikuti uji emisi kendaraan bermotor, menggunakan 
bahan bakar sesuai standar euro 4, beralih menggunakan 
transportasi massal yang ramah lingkungan, dan ikut 
serta memperluas jangkauan informasi dalam hal kualitas 
udara. Dalam hal mewakili kelompoknya, masyarakat 
juga bisa membuat program yang bekerja sama dengan 
pemerintah atau instansi terkait seperti membuat 
program uji emisi kendaraan bermotor di lingkup 
perkantoran atau organisasinya. Semakin banyak 
kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dan 
masyarakat, maka semakin kuat data yang kita punya 
untuk mengendalikan polusi udara guna menjadikan daya 
dukung lingkungan yang berkelanjutan. 
 
KESIMPULAN 
Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut mendukung 
upaya untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan, 
mulai dari penerbitan peraturan terkait pengendalian 
pencemaran udara, pemantauan kualitas udara  melalui 
AQMS yang dapat diakses langsung oleh masyarakat 
hingga kebijakan pemerintah dengan pendekatan yang 
lebih inklusif untuk dapat meningkatkan partisipasi 
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masyarakat, seperti  penerapan PSBB pada saat 
pandemi Covid-19 bisa dikaji kembali dan diadopsi pada 
kondisi normal. 
Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar 
menghasilkan keberhasilan yang maksimal. Keberadaan 
aplikasi ISPUnet di telepon seluler menjadi langkah awal 
untuk lebih peduli terhadap kualitas udara. Langkah 
selanjutnya ialah  ikut serta dalam kegiatan mengurangi 

dampak lingkungan dengan memberi perhatian khusus 
pada Silent Killer.  
Kolaborasi keduanya menjadi penting dalam menjaga 
kualitas udara yang baik. Sehingga meningkatnya 
kualitas udara menjadi salah satu penentu untuk 
menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman, 
tangguh dan berkelanjutan.
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masyarakat, seperti  penerapan PSBB pada saat 
pandemi Covid-19 bisa dikaji kembali dan diadopsi pada 
kondisi normal. 
Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar 
menghasilkan keberhasilan yang maksimal. Keberadaan 
aplikasi ISPUnet di telepon seluler menjadi langkah awal 
untuk lebih peduli terhadap kualitas udara. Langkah 
selanjutnya ialah  ikut serta dalam kegiatan mengurangi 

dampak lingkungan dengan memberi perhatian khusus 
pada Silent Killer.  
Kolaborasi keduanya menjadi penting dalam menjaga 
kualitas udara yang baik. Sehingga meningkatnya 
kualitas udara menjadi salah satu penentu untuk 
menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman, 
tangguh dan berkelanjutan.
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PERAN SUATU KEBIJAKAN DALAM PENCAPAIAN TARGET SDGS 
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Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable 
Development Goals (SDGs) dideklarasikan pada tanggal 
25 September 2015 di Kantor Pusat PBB New York oleh 
193 negara sebagai komitmen Agenda Pembangunan 
Global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 
kelanjutan dan penyempurnaan dari Tujuan 
Pembangunan Milenium atau Millennium Development 
Goals (MDGs) yang sudah dilaksanakan selama periode 
2000-2015 (Murniningtyas, 2018). SDGs merupakan 
penyempurnaan dari Agenda Pembangunan Global 
sebelumnya, karena komitmen pembangunan tidak 
hanya berfokus pada pembangunan manusia, namun 
juga pembangunan ekonomi ramah lingkungan serta 
pembangunan lingkungan hidup. SDGs menempatkan 
manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil 
pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan 
manusia atau human wellbeing. Apakah pembangunan 
akan menghasilkan kesejahteraan yang diinginkan 
manusia tergantung dari perilaku manusia itu sendiri 
terhadap alam dan pemanfaatannya untuk tujuan 
kesejahteraan saat ini dan untuk generasi mendatang 
(Murniningtyas, 2018). 
 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagian 
diperlambangkan dalam 17 Tujuan atau Goals yang 
terukur untuk memudahkan dalam pelaksanaannya. 
Meskipun demikian, pembangunan berkelanjutan 
menuntut manusia untuk memperhatikan keterkaitan 
(interlinkages) antar ke 17 Tujuan, dan saling 
ketergantungan antar 167 Target yang diukur melalui 
241 indikator dan dengan memperhatikan bahwa alam 
dan seisinya adalah pembatas kelangsungan kehidupan 
(Murniningtyas, 
2018). 
 

 
 
Masalah lingkungan di Indonesia menjadi masalah yang 
kompleks dan dilematis. Keberhasilan pembangunan 
dan pertumbuhan sosial ekonomi yang dilaksanakan 
dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak 
menyisakan dampak negative terhadap kualitas 
lingkungan. Hal ini bertentangan dengan tujuan ke 11 
dari SDGs yaitu kota dan pemukiman berkelanjutan  di 
mana  salah  satu  caranya  adalah dengan  
memberikan  perhatian  terhadap keseimbangan  
ekonomi,  lingkungan, dan  bidang  lainnya.  Menurut  
Hadi  (1998)  terdapat  4  prinsip untuk  mewujudkan  
pembangunan  berkelanjutan  yang  meliputi:  
pemenuhan  kebutuhan  dasar, pemeliharaan 
lingkungan, keadilan sosial yang berupa keadilan untuk 
generasi yang akan datang, dan kesempatan untuk 

menentukan nasib sendiri. Buruknya mutu udara 
berdampak pada kesehatan masyarakat, baik akut 
maupun kronis, dan juga berdampak pada kondisi 
lingkungan secara global seperti naiknya tinggi 
permukaan air laut dan meningkatnya suhu bumi akibat 
terjadinya perubahan iklim (Siagian, 2019). 
 
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara (Dit. PPU) 
dalam upaya mengelola mutu udara telah mengeluarkan 
26 kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi dasar 
hukum dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dan 
pengelolaan mutu udara di Indonesia, sebagaimana 
berikut: 
 

 
 
 
Sejak adanya revisi Peraturan Pemerintah nomor 41 
tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 
menjadi Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Direktorat Pengendalian 
Pencemaran Udara sudah menerbitkan beberapa 
peraturan baru yaitu : 
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan 
Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional 
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor 11 tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin 
Pembakaran Dalam  
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor 12 tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Daur 
Ulang Baterai Lithium Dan rancangan peraturan yang 
masih dalam proses pembahasan yaitu: 
1. Draf Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
tentang Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor yang 
Sudah Beroperasi 
2. Draf Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
tentang Baku Mutu Emisi Alat Berat 
3. Draf Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
tentang Baku mutu Emisi Lokomotif Kereta Api 
4. Draf Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
tentang Sistem Perdagangan Kuota Emisi  
5. Draf Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
tentang Baku Mutu Gangguan 
6. Draf Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
tentang Pengelolaan Mutu Udara 
 
Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Direktorat 
Pengendalian Pencemaran Udara menjadi acuan dan 
dasar dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, 
terutama dalam hal pencegahan penurunan mutu udara. 
Setiap sektor yang melepaskan emisi diatur dengan 
jelas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, berapa 
kadar maksimal pencemar yang boleh dikeluarkan serta 
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tata cara penaatan sehingga kondisi mutu udara akan 
tetap terjaga. 
 
Di dalam SDGs, kelestarian fungsi ekosistem dalam 
pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu isu 
strategis atau target untuk lingkungan hidup dan 
kehutanan tahun 2020 – 2024. Untuk hal tersebut maka 
kami mengambil salah satu isu yaitu bagaimana 
mengendalian pencemaran udara sehingga mutu udara 
baik dan masyarakat sehat. Kesiapan dan Persiapan 
yang dilakukan Indonesia adalah melakukan persiapan 
pelaksanaan SDGs sejak tahap awal, yaitu 
penyelarasan antara Draft RPJMN 2015-2019 dengan 
Konsep-konsep yang memberi masukan ke dalam 
SDGs. Dalam pelaksanaan SDGs, Indonesia memiliki 
potensi dan peluang besar untuk kesuksesan 
pelaksanaan SDGs. Beberapa faktor yang mendukung 
adalah:  
a. keselarasan SDGs dengan RPJMN 2015-2019 karena 
penyusunannya bersamaan waktunya dan sudah terjadi 
proses “komunikasi” diantara keduanya. Hal ini 
disebabkan keterlibatan K/L penting di dalam Negara 
Indonesia pada waktu menyiapkan SDGs di tingkat 
global dan RPJMN 2015- 2019 sangat intensif.  
b. Indonesia sudah memiliki mekanisme koordinasi 
pembangunan nasional, baik secara horizontal di tingkat 
pusat, maupun secara vertikal dari pusat sampai ke 
daerah, bahkan sampai tingkat desa.  
c. Indonesia memiliki Basis Data Terpadu untuk program 
penanggulangan kemiskinan, khususnya kelompok 40% 
miskin terbawah, yang mendapatkan berbagai program 
kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial lainnya. 
Dengan data ini maka salah satu target untuk mencapai 
tujuan mengatasi kesenjangan di dalam Negara dapat 
dilakukan.  
d. Indonesia sudah memiliki sistem statistik nasional 
yang selama ini mendukung pelaksanaan pembangunan 
nasional, termasuk komitmen internasional seperti 
MDGs dan saat ini SDGs. Keikutsertaan Badan Pusat 
Statistik (BPS) dalam forum UNSTAT selama proses 
penyusunan data SDGs merupakan asset agar BPS 
juga terus melakukan pemutakhiran tidak saja data 
namun metodologi yang terbaik dan terbaru. 
Keberadaan data ini sangat penting untuk penyusunan 
sistem fiskal Indonesia yang selama ini belum berpihak 
pada kegiatan sosial dan ekonomi yang lebih 
bersih/hijau.   
e. Pemerintah Indonesia dapat memfasilitasi terjadinya 
kemitraan antara Pemerintah dengan aktor non 
Pemerintah dalam melaksanakan SDGs dan mencapai 
target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).   
Semua faktor pendukung tersebut disinergikan untuk 
kesuksesan pelaksanaan SDGs. Peran Tim Koordinasi 
Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan yang 
didukung oleh Sekretariat SDGs untuk memobilisasi 
seluruh sumber daya dari berbagai program Pemerintah 
dan kegiatan dari lembaga non Pemerintah baik di 
tingkat nasional dan daerah, merupakan kunci untuk 
keberhasilan pelaksanaan SDGs (Murniningtyas, 2018).  
Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-
undangan tertinggi di Indonesia, dalam pasal 28H ayat 
(1) menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera 
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan“. Hal ini mengakui 
secara formal bahwa arti pentingnya lingkungan hidup 
yang baik bagi kesejahteraan kolektif masyarakat 
Indonesia, sebab udara bersih dan sehat mutlak harus 
tersedia. 
 

Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  
(KLHK) dalam mengukur kualitaslingkungan bekerja  
sama  dengan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  
menghitung  Indeks  Kualitas  Lingkungan  Hidup (IKLH)  
yang  merupakan  evaluator  umum  kualitas  lingkungan  
hidup  negara.  IKLH  terdiri  dari  3 dimensi penyusun 
yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Tutup 
Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Udara (IKU) (Siagian, 
2019).  
 
Jika  dilihat  dari capaian nilai IKLH tahun 2020 yaitu 
70,27 termasuk ke dalam kategori “baik”. Apabila 
dibandingkan terhadap target 2020 sebesar 68,71, maka 
diperoleh capaian kinerja sebesar 102,27%. Nilai IKLH 
tahun 2020 sudah melebihi target Renstra selama 5 
(lima) tahun (KLHK, 2021). 
 

 
 
 
Sektor sumber tidak bergerak, merupakan salah satu 
sektor yang cukup signifikan penyebab terjadinya 
penurunan mutu udara. KLHK sudah menerbitkan 
beberapa kebijakan yang berkaitan dengan sektor 
sumber tidak bergerak. Untuk menegakan kebijakan-
kebijakan yang sudah diterbitkan memaksa pelaku 
industri untuk mentaati kebijakan tersebut, Pemerintah 
mengeluarkan suatu program penilaian kinerja pelaku 
industri yang dinamakan Program Penilai Peringkat 
Kinerja Perusahaan (PROPER). PROPER merupakan 
bentuk kebijakan pemerintah dalam meningkatkan 
kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan 
sesuai peraturan perundang-undangan, dan merupakan 
upaya KLHK bersama daerah untuk menerapkan prinsip 
good governments (transparansi, berkeadilan, 
akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam 
pengelolaan lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, 2020). 
 
PROPER sudah dicanangkan sejak tahun 2003 dan 
masih terus dikembangkan hingga saat ini mengingat 
meningkatnya tuntutan transparansi dan keterlibatan 
publik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya 
kebutuhan insentif terhadap upaya pengelolaan 
lingkungan hidup dilakukan perusahaan demi 
menciptakan nilai tambah pengelolaan lingkungan, 
adanya potensi peningkatan kinerja penaatan melalui 
penyebaran informasi (Synersia Foundation, 2021). 
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tata cara penaatan sehingga kondisi mutu udara akan 
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Sejak tahun 2003 hingga tahun 2020 peserta yang 
mengikuti PROPER terus meningkat. Hal Ini 
menandakan tingkat kesadaran perusahaan akan 
pentingnya turut serta dalam upaya Pemerintah 
mencegah penurunan mutu udara semakin 
baik. Hal ini memudahkan pengawasan terhadap pelaku 
industri dalam menaati kebijakan yang sudah dibuat oleh 
Pemerintah. Dengan meningkatnya jumlah peserta 
PROPER maka berbagai kebijakan di sektor sumber 
tidak bergerak efektif berjalan terutama dalam hal 
pelepasan emisi dari kegiatan industri. Hal tersebut 
dapat dilihat dari persentase jumlah rapor biru yang 
terus naik menunjukan pelaku industri yang taat dalam 
melepaskan emisi dan sesuai dengan baku mutu yang 
terkandung dalam kebijakan yang dibuat Pemerintah. 
 
Selain kebijakan pada sektor sumber tidak bergerak, 
kebijakan pada sector sumber bergerak atau kendaraan 
mutlak dibutuhkan untuk mencegah penurunan mutu 
udara. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara 
telah menerbitkan beberapa kebijakan di sektor sumber 
bergerak, baik kendaraan bermotor tipe baru, kendaraan 
bermotor yang sedang diproduksi maupun kendaraan 
yang sudah beroperasi di jalan.  
 
Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beredar 
di jalan tentu berdampak terhadap penurunan mutu 
udara, dan emisi gas buang sebagian besar berasal dari 
kendaraan bermotor. Gas buang dari kendaraan 
bermotor umumnya memiliki dampak negatif terhadap 
lingkungan khususnya pada Kesehatan manusia. Oleh 
sebab itu untuk mengetahui kondisi mutu udara dari 
sumber bergerak (kendaraan bermotor) perlu dilakukan 
pengujian parameter mutu udara dari emisi sumber 
bergerak. Salah satu program Pemerintah dalam rangka 
menjalankan kebijakan dari sektor sumber bergerak 
yaitu melalui kegiatan Evaluasi Kualitas Udara 
Perkotaan (EKUP). EKUP ini merupakan salah satu 
program nasional di bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan, dan bertujuan meningkatkan mutu udara 
perkotaan dengan cara menurunkan tingkat pencemaran 
udara dari sektor transportasi khususnya kendaraan 
bermotor. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari 
Program Langit Biru dengan indikator pencapaian 
penurunan emisi dari sektor industri dan transportasi. 
 

 
 
Data EKUP 5 tahun terakhir (pada tahun 2020 EKUP 
tidak dilaksanakan karena situasi pandemi Covid-19) 
menunjukan masih rendahnya partisipasi 
Kabupaten/Kota dalam menjalankan program EKUP. 
Dari 540 Kabupaten/Kota, prosentase terlaksananya 
EKUP dibawah 10% di setiap tahunnya. Rendahnya 
partisipasi EKUP menyebabkan pengawasan terhadap 
penerapan kebijakan di sektor sumber bergerak tidak 
berjalan maksimal. Diperlukannya  kolaborasi yang baik 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk 
meningkatkan partisipasi keikutsertaan Kabupaten/Kota 
dalam program EKUP sehingga kebijakan pada sektor 
sumber bergerak dapat berjalan dengan semestinya. 
 
Untuk mendukung penyediaan data kualitas udara di 
seluruh wilayah Indonesia, Direktorat Pengendalian 
Pencemaran Udara juga mengeluarkan kebijakan 
mengenai tata cara pemantauan kualitas udara yang 
dilakukan di setiap daerah. Dengan kebijakan ini 
diharapkan mampu menyediakan data kualitas udara 
secara merata di setiap daerah dan data tersebut akan 
menjadi acuan bagi setiap daerah untuk membuat 
kebijakan lanjutan mengenai pengelolaan mutu udara.  
 
Kegiatan Pemantauan kualitas udara dibagi menjadi 2, 
yaitu pemantauan secara aktif dan pasif. Pemantauan 
secara aktif dilakukan melalui stasiun pemantau kualitas 
udara atau yang biasa disebut AQMS. Sedangkan 
pemantauan kualitas udara secara pasif, dilakukan 
menggunakan metode passive sampler. 
 
 

 
 
 
Dari data stasiun AQMS yang sudah beroperasi, setiap 
tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan 
kesungguhan pemerintah dalam menyediakan data 
kualitas udara yang merata di setiap wilayah Indonesia. 
Walaupun jumlahnya masih dikatakan sedikit jika 
dibandingkan jumlah Kabupaten/Kota, namun 
penambahan yang signifikan di setiap tahunnya 
merupakan suatu usaha ke arah yang positif dalam hal 
penyediaan data kualitas udara di setiap daerah dan 
sesuai dengan tujan kebijakan yang diterbitkan oleh 
Pemerintah. 
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Untuk mendukung data AQMS yang masih terbatas, 
dalam rangka penyediaan data kualitas udara di setiap 
daerah maka menggunakan metode passive sampler. 
Dari data 3 tahun terakhir menunjukan ketersediaan 
data kualitas udara menggunakan metode passive 
sampler lebih dari 80%. Hal ini tentu sesuai dengan 
tujuan kebijakan penyediaan data kualitas udara di 
daerah. Kebijakan yang diterbitkan mampu dijalankan 
dengan baik sehingga setiap Kabupaten/Kota memiliki 
data kualitas udara. 
 
KESIMPULAN 
Kebijakan memiliki peran penting sebagai instrumen 
pengendalian dan pengawasan pencemaran udara 
sehingga mampu mewujudkan mutu udara bersih yang 
menjadi salah satu tujuan SDGs. Kebijakan yang 
diterbitkan oleh KLHK (Direktorat Pengendalian 
Pencemaran Udara) meliputi sektor sumber tidak 
bergerak, sumber bergerak, dan pemantauan kualitas 
udara di daerah. Berbagai program diluncurkan untuk 

menjamin kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan dan 
fungsinya. Dengan dijalankannya kebijakan yang sudah 
diterbitkan, maka segala aspek yang berperan dalam 
penurunan mutu udara dapat diawasi dengan baik dan 
pencegahan penurunan mutu udara dapat dilakukan. 
 
SARAN 
Dibutuhkan kolaborasi dan peran serta aktif antara 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat 
dalam menjalankan kebijakan yang dikeluarkan KLHK 
(Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara). Salah 
satu contoh yaitu masih rendahnya partisipasi 
Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan EKUP, 
mencerminkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dengan perannya 
masing-masing, masih belum berjalan semestinya dan 
perlu ditingkatkan. Kolaborasi sangat penting karena 
pencemaran udara merupakan tanggung jawab 
bersama, yang harus dihadapi bersama, dan 
ditanggulangi bersama-sama, untuk mencapai mutu 
udara yang bersih dan sehat. 
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui 
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan secara aktif ikut berkontribusi 
dalam pelaksanaan pilar pembangunan lingkungan 
Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terutama tujuan 
nomor 11 (sebelas) yaitu membangun kota dan 
pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan 
berkelanjutan. Salah satu target yang ingin dicapai 
dalam tujuan tersebut adalah pada tahun 2030 dapat 
mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan 
perkapita di perkotaan, termasuk dengan memberikan 
perhatian khusus kepada kualitas udara dan kotamadya 
dan manajemen limbah lainnya.  
 
Salah satu upaya dalam rangka mencapai pengurangan 
dampak buruk lingkungan terutama aspek kualitas udara 
pada tahun 2030 adalah dengan melakukan upaya 
pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara 
merupakan aspek yang sulit ditelusur sumbernya 
dibandingkan dengan pencemaran air dan limbah B3. 
Contohnya ketika terjadi pencemaran air sungai maka 
dengan mengikuti aliran air dari hulu maka akan 
ditemukan titik – titik sumber pembuangan yang 
menyebabkan pencemaran sungai. Berbeda dengan 
pencemaran udara yang bisa berasal dari berbagai 
sumber mulai dari kendaraan bermotor, industri, hingga 
pembakaran sampah domestik. Kota besar dengan 
banyak industri, pergerakan kendaraan bermotor yang 
tinggi, dan pemukiman yang padat menjadi indikasi 
potensi pencemaran udara 
yang tinggi, namun belum tentu memiliki konsentrasi 
polutan tertinggi. Faktor yang berperan dalam 
penentuan konsentrasi polutan pada suatu wilayah 
diantaranya dispersi udara, arah angin, dan kecepatan 
angin. Selain ketiga hal 
tersebut sifat udara yang bergerak bebas tanpa 
mengenal batasan wilayah seringkali menyebabkan 
pencemaran udara lintas batas (transboundary air 
pollution) yang seringkali baru disadari ketika sumber 
pencemar telah lama melepas polutan ke udara bebas. 
Pencemaran udara lintas batas membawa masalah 
kompleks dimana polutan dari suatu sumber dari wilayah 
tertentu menyebar terbawa oleh angin ke wilayah lain 
hingga menyebabkan beragam masalah lingkungan 
seperti pengasaman air dan tanah, penipisan lapisan 
ozon, eutrofikasi pada tanah dan air, serta dispersi 
bahan – bahan berbahaya. Dampak pencemaran udara 
ke lingkungan dapat dirangkum dalam tabel berikut : 
 
Tabel 1. Dampak pencemaran udara ke lingkungan 

 
 

Salah satu kendala dalam pemantauan pilar lingkungan 
hidup adalah ketersediaan indikator pencapaian. Namun 
indikator – indikator yang mewakili kondisi lingkungan 
tidak didapatkan dengan mudah dan membutuhkan 
waktu cukup lama untuk mengetahui tren dampaknya. 
Salah satu dari indikator yang ada adalah Indeks 
Kualitas Udara. Indeks kualitas udara pada umumnya 
dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu 
oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel (PM), 
Karbon monoksida (CO), Sulfur oksida (SOx) dan 
Nitrogen oksida (NOx). Ada 2 sumber utama pencemar 
udara yaitu sumber bergerak dan sumber tidak 
bergerak, sumber bergerak berasal dari kendaraan 
bermotor dan alat berat sedangkan sumber tidak 
bergerak berasal dari industri.  
     
Perkembangan industri yang meningkat saat ini memiliki 
potensi terhadap  pencemaran lingkungan terutama 
polusi udara yang dihasilkan dari aktivitas proses 
produksi dan utilitas. Berbagai jenis potensi pencemaran 
dari sector industri manufaktur, pertambangan, agro 
industri, minyak dan gas tanpa dikendalikan emisinya 
dapat menyebabkan penurunan kualitas udara 
lingkungan sekitar dan berdampak kepada kesehatan 
manusia. Salah satu cara untuk mengendalikan 
pencemaran lingkungan adalah dengan menggunakan 
teknologi yang sejalan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi saat ini. Dengan 
penggunaan teknologi tersebut, diharapkan emisi dapat 
dikelola dengan baik sebelum dibuang ke lingkungan 
sehingga tidak menyebabkan terjadinya penurunan 
kualitas lingkungan. SistemInformasi Pemantauan Emisi 
Industri Kontinyu (SISPEK) adalah suatu sistem yang 
menerima dan mengelola data hasil pemantauan emisi 
cerobong industri yang dilakukan dengan pengukuran 
secara terus menerus atau Continuous Emissions 
Monitoring System (CEMS). CEMS adalah suatu alat 
yang bertujuan untuk mengukur kadar suatu parameter 
emisi dan laju alir yang dilakukan secara terus menerus. 
Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari 
kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya 
ke dalam udara, mempunyai dan/atau 
tidak mempunyai potensi pencemaran udara. 
 
Ada beragam aspek yang dapat dikembangkan untuk 
mendapatkan solusi yang transformatif. Setiap aspek 
dinilai berdasarkan prioritas, aspek yang paling relevan 
untuk mencapai target adalah dengan cara menciptakan 
kebijakan yang konsisten dan tepat sasaran. Komitmen 
KLHK untuk mengembangkan SISPEKsemakin terlihat 
dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara 
Terus Menerus. Peraturan ini mengatur tentang 
kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan untuk 
mengintegrasikan pemantauan emisi kontinyu yang 
dimiliki melalui SISPEK paling lambat April 2021 untuk 
industry pembangkit listrik tenaga termal dan usaha 
dan/atau kegiatan lainnya pada  1 Januari 2023.  Prinsip 
kerja SISPEK adalah menerima data yang dikirimkan 
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dari server perusahaan. Perusahaan harus 
mendapatkan kode gateway untuk memasuki server 
SISPEK. Selanjutnya SISPEK akan mengolah data dari 
perusahaan yang telah masuk menjadi bentuk tabel dan 
grafik yang menunjukkan tren emisi perusahaan.  
 

 
 
Sensor CEMS yang dipasang pada masing - masing 
cerobong perusahaan akan mengirimkan hasil 
pengukuran pada Data Acquisition System (DAS). Data 
hasil pengukuran pada DAS akan melewati proses 
normalisasi yang meliputi konversi satuan pada suhu 
dan tekanan tertentu, perhitungan nilai terkoreksi 
oksigen, dan akumulasi parameter seperti NOx. Setelah 
melalui proses normalisasi pada DAS, data hasil 
pengukuran akan dikirim ke system penyimpanan dan 
pengelolaan data CEMS yang dapat berkomunikasi 
dengan SISPEK seperti Data Interfacing System   (DIS). 
Selanjutnya DIS yang akan berkomunikasi langsung 
dengan SISPEK dengan sistem satu arah, SISPEK 
KLHK hanya menerima data dari DIS perusahaan bukan 
berlaku sebaliknya.  
 
Penerima manfaat langsung dari SISPEK adalah 
masyarakat, industri, Pemerintah Daerah Provinsi, 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 
Kementerian/Lembaga dan stakeholder lainnya. Sistem 
ini merupakan sarana pertanggungjawaban KLHKdalam 
melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsinya 
mengenai pemantauan secara lebih transparan dan 
akuntabel. Pemantauan udara emisi konvensional 
dilakukan perusahaan secara manual setiap 1 tahun 
sekali/6 bulan sekali/3 bulan sekali sesuai kewajiban 
pada dokumen lingkungan. Pemantauan seperti ini 
kurang tepat waktu dan transparan untuk mengetahui 
terjadinya pencemaran udara pada suatu sumber 
pencemar, ketika pencemaran telah menyebar melewati 
batas wilayah dalam beberapa saat baru diketahui 
dampaknya. Konsekuensinya biaya yang dibutuhkan 
untuk pengendalian pencemaran menjadi semakin 
besar. Sedangkan dengan pemantauan udara emisi 
secara terus menerus melalui CEMS yang dikirim ke 
SISPEK KLHK maka dapat dimonitor setiap cerobong 
yang berpotensi menghasilkan emisi di atas baku mutu 
nasional. Dari data yang diolah oleh SISPEK, 
pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang relevan 
untuk pengendalian pencemaran udara industri dan 
penanganan yang tepat jika terjadi pencemaran udara.  
Dalam website SISPEK 
(https://ditppu.menlhk.go.id/sispek/display), 
menampilkan sebaran industri wajib CEMS di Indonesia 
beserta statusnya. Ada tiga status integrasi yaitu warna 
hijau untuk status terintegrasi, warna biru untuk status 

terintegrasi sebagian dan warna merah untuk status 
belum terintegrasi.  
 

 
 
SISPEK juga dapat menampilkan hasil analisa data 
CEMS di antaranya tren data emisi cerobong untuk 
setiap parameter, status ketaatan dibandingkan dengan 
Baku Mutu Emisi dan beban emisi yang diterima oleh 
lingkungan.  
 

 
 
Pengembangan SISPEK telah dimulai sejak tahun 2018 
dengan  melaksanakan pilot project terhadap beberapa 
industri yang wajib CEMS. Sampai saat ini ada 11 Jenis 
industri yang wajib terintegrasi dengan SISPEK yaitu 
peleburan besi dan baja, pulp dan kertas, rayon, carbon 
black, minyak dan gas bumi, pertambangan, pengolahan 
sampah secara termal, semen, pembangkit listrik tenaga 
termal, pupuk dan ammonium nitrat, dan daur ulang 
baterai lithium. Jenis industri yang telah terintegrasi ke 
SISPEK sampai saat ini adalah pembangkit listrik tenaga 
termal, petrokimia, pulp dan kertas.  Tahapan integrasi 
SISPEK adalah sebagai Berikut :  
1. Registrasi: Perusahaan/industri mengisi formulir 

registrasi dan melampirkan surat permohonan 
secara daring melalui portal web Direktur Jenderal 
(https://ditppu.menlhk.go.id).   

2.  Validasi registrasi: Permohonan perusahaan/industri 
akan divalidasi oleh Direktur Jenderal. Data 
registrasi yang dinyatakan benar dan lengkap akan 
mendapatkan nomor registrasi. Nomor registrasi 
akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan.  

3. Data administratif:  
 Setelah mendapatkan nomor registrasi, 

perusahaan/industri mengisi dan melengkapi data 
pada aplikasi SIMPEL PPU, meliputi profil 
perusahaan, titik penaatan cerobong, dan sumber 
Emisi. Kemudian data akan divalidasi oleh Direktur 
Jenderal dan apabila dinyatakan lengkap dan sesuai, 
maka perusahaan/industri akan mendapatkan akses 
untuk mengisi data teknis.  

4. Data teknis: Perusahaan/industri mengisi data teknis 
CEMS pada aplikasi SIMPEL PPU, yang meliputi 
referensi, profil, spesifikasi, analyzer, komunikasi, 
kalibrasi, dan pendukung data. Data teknis CEMS 
akan divalidasi oleh tim Direktur Jenderal dan 
apabila dinyatakan lengkap dan sesuai, maka 
perusahaan/industri akan mendapatkan jadwal 
verifikasi lapangan.  
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dari server perusahaan. Perusahaan harus 
mendapatkan kode gateway untuk memasuki server 
SISPEK. Selanjutnya SISPEK akan mengolah data dari 
perusahaan yang telah masuk menjadi bentuk tabel dan 
grafik yang menunjukkan tren emisi perusahaan.  
 

 
 
Sensor CEMS yang dipasang pada masing - masing 
cerobong perusahaan akan mengirimkan hasil 
pengukuran pada Data Acquisition System (DAS). Data 
hasil pengukuran pada DAS akan melewati proses 
normalisasi yang meliputi konversi satuan pada suhu 
dan tekanan tertentu, perhitungan nilai terkoreksi 
oksigen, dan akumulasi parameter seperti NOx. Setelah 
melalui proses normalisasi pada DAS, data hasil 
pengukuran akan dikirim ke system penyimpanan dan 
pengelolaan data CEMS yang dapat berkomunikasi 
dengan SISPEK seperti Data Interfacing System   (DIS). 
Selanjutnya DIS yang akan berkomunikasi langsung 
dengan SISPEK dengan sistem satu arah, SISPEK 
KLHK hanya menerima data dari DIS perusahaan bukan 
berlaku sebaliknya.  
 
Penerima manfaat langsung dari SISPEK adalah 
masyarakat, industri, Pemerintah Daerah Provinsi, 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 
Kementerian/Lembaga dan stakeholder lainnya. Sistem 
ini merupakan sarana pertanggungjawaban KLHKdalam 
melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsinya 
mengenai pemantauan secara lebih transparan dan 
akuntabel. Pemantauan udara emisi konvensional 
dilakukan perusahaan secara manual setiap 1 tahun 
sekali/6 bulan sekali/3 bulan sekali sesuai kewajiban 
pada dokumen lingkungan. Pemantauan seperti ini 
kurang tepat waktu dan transparan untuk mengetahui 
terjadinya pencemaran udara pada suatu sumber 
pencemar, ketika pencemaran telah menyebar melewati 
batas wilayah dalam beberapa saat baru diketahui 
dampaknya. Konsekuensinya biaya yang dibutuhkan 
untuk pengendalian pencemaran menjadi semakin 
besar. Sedangkan dengan pemantauan udara emisi 
secara terus menerus melalui CEMS yang dikirim ke 
SISPEK KLHK maka dapat dimonitor setiap cerobong 
yang berpotensi menghasilkan emisi di atas baku mutu 
nasional. Dari data yang diolah oleh SISPEK, 
pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang relevan 
untuk pengendalian pencemaran udara industri dan 
penanganan yang tepat jika terjadi pencemaran udara.  
Dalam website SISPEK 
(https://ditppu.menlhk.go.id/sispek/display), 
menampilkan sebaran industri wajib CEMS di Indonesia 
beserta statusnya. Ada tiga status integrasi yaitu warna 
hijau untuk status terintegrasi, warna biru untuk status 

terintegrasi sebagian dan warna merah untuk status 
belum terintegrasi.  
 

 
 
SISPEK juga dapat menampilkan hasil analisa data 
CEMS di antaranya tren data emisi cerobong untuk 
setiap parameter, status ketaatan dibandingkan dengan 
Baku Mutu Emisi dan beban emisi yang diterima oleh 
lingkungan.  
 

 
 
Pengembangan SISPEK telah dimulai sejak tahun 2018 
dengan  melaksanakan pilot project terhadap beberapa 
industri yang wajib CEMS. Sampai saat ini ada 11 Jenis 
industri yang wajib terintegrasi dengan SISPEK yaitu 
peleburan besi dan baja, pulp dan kertas, rayon, carbon 
black, minyak dan gas bumi, pertambangan, pengolahan 
sampah secara termal, semen, pembangkit listrik tenaga 
termal, pupuk dan ammonium nitrat, dan daur ulang 
baterai lithium. Jenis industri yang telah terintegrasi ke 
SISPEK sampai saat ini adalah pembangkit listrik tenaga 
termal, petrokimia, pulp dan kertas.  Tahapan integrasi 
SISPEK adalah sebagai Berikut :  
1. Registrasi: Perusahaan/industri mengisi formulir 

registrasi dan melampirkan surat permohonan 
secara daring melalui portal web Direktur Jenderal 
(https://ditppu.menlhk.go.id).   

2.  Validasi registrasi: Permohonan perusahaan/industri 
akan divalidasi oleh Direktur Jenderal. Data 
registrasi yang dinyatakan benar dan lengkap akan 
mendapatkan nomor registrasi. Nomor registrasi 
akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan.  

3. Data administratif:  
 Setelah mendapatkan nomor registrasi, 

perusahaan/industri mengisi dan melengkapi data 
pada aplikasi SIMPEL PPU, meliputi profil 
perusahaan, titik penaatan cerobong, dan sumber 
Emisi. Kemudian data akan divalidasi oleh Direktur 
Jenderal dan apabila dinyatakan lengkap dan sesuai, 
maka perusahaan/industri akan mendapatkan akses 
untuk mengisi data teknis.  

4. Data teknis: Perusahaan/industri mengisi data teknis 
CEMS pada aplikasi SIMPEL PPU, yang meliputi 
referensi, profil, spesifikasi, analyzer, komunikasi, 
kalibrasi, dan pendukung data. Data teknis CEMS 
akan divalidasi oleh tim Direktur Jenderal dan 
apabila dinyatakan lengkap dan sesuai, maka 
perusahaan/industri akan mendapatkan jadwal 
verifikasi lapangan.  

5. Verifikasi : Tim teknis Direktur Jenderal akan 
melakukan verifikasi secara langsung ke lapangan 
atau tidak langsung melalui daring ke 
perusahaan/industri untuk memeriksa secara faktual 
pemenuhan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis.   

6. Uji konektivitas: Setelah memenuhi persyaratan 
administratif dan teknis, perusahaan/industri akan 
menerima jadwal pelaksanaan uji konektivitas. Uji 
konektivitas merupakan proses uji coba transfer data 
CEMS dari sistem perusahaan/industri  (DIS) ke 
sistem KLHK (SISPEK), dengan pemindahan dan 
komunikasi data menggunakan format JSON dan 
API. Setelah mendapatkan rekomendasi teknis 
sebagai persyaratan uji konektivitas, maka 
perusahaan/industri akan diberikan app_id dan 
app_secret. Kemudian DIS akan menggunakan 
app_id dan app_secret untuk meminta kode 
autentikasi ke server SISPEK, apabila app_id dan 
app_secret yang diterima server SISPEK sesuai, 
maka server SISPEK akan mengirimkan kode 
autentikasi ke DIS. Selanjutnya DIS 
perusahaan/industri mengirimkan data CEMS dari 
server perusahaan/industri ke server SISPEK 
dengan menggunakan kode autentikasi.   

7. Persetujuan: Persetujuan merupakan bukti/tanda 
bahwa system pelaporan CEMS perusahaan/industri 
telah terintegrasi dengan SISPEK. Persyaratan untuk 
mendapatkan persetujuan adalah telah 
mendapatkan bukti telah terkoneksi SISPEK.  

 
Setiap tahapan dapat diketahui progresnya pada aplikasi 
validasi dan evaluasi Direktorat Pengendalian 
Pencemaran Udara. Berikut adalah dashboard untuk 
mengetahui progres untuk tiap tahapan integrasi CEMS 
ke SISPEK perusahaan: 
 
Data CEMS yang dikirim dari DIS ke SISPEK dilakukan 
secara waktu nyata (real time) sehingga akan tercipta 
transparansi data di lapangan, tidak ada pengiriman 
manual ke sistem yang menciptakan data berjarak dari 
waktu yang dihasilkan oleh alat CEMS. Waktu 
pengiriman 1 (satu) kali setiap 1 (satu) jam untuk data 
hasil pengukuran 1 (satu) jam sebelumnya, data 
dianggap valid dengan ketentuan minimum tersedia 18 

(delapan belas) data atau 18 (delapan belas) jam dari 24 
(dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari. Pengiriman 
data paling lama dilakukan pada hari berikutnya dan 
setiap pengiriman merupakan hasil pengukuran 1 (satu) 
jam. Interval data paling tinggi rata – rata 5 (lima) menit 
dan status data yang dikirim adalah data valid dan telah 
dilakukan pengendalian mutu dan jaminan mutu. 
Pengendalian mutu dan jaminan mutu setiap data CEMS 
penting untuk dilakukan validasi sebelum tahapan uji 
konektivitas ke SISPEK untuk menjamin data yang 
diterima oleh server SISPEK adalah akurat dan 
akuntabel. SISPEK akan mengirimkan data yang telah 
diolah kepada SIMPEL (Sistem Pelaporan Elektronik 
Perizinan Bidang Lingkungan Hidup). Data tersebut  
seperti tren data emisi cerobong untuk setiap parameter, 
status ketaatan dibandingkan dengan Baku Mutu Emisi 
dan beban emisi yang diterima oleh lingkungan.  
 
Selanjutnya industri dapat mengakses status ketaatan 
hingga rekapitulasi  beban emisi yang dihasilkan melalui 
cerobong di lapangan. Pemerintah melalui Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menggunakan 
data ini untuk mengeluarkan kebijakan hingga 
pembinaan kepada industri yang terbukti melakukan 
pencemaran lingkungan. Kebijakan dapat berupa 
pengetatan baku mutu jika memang terbukti emisi yang 
dihasilkan industri konsisten di bawah baku mutu emisi 
yang sudah ada. Kebijakan juga dapat berupa upaya 
pengendalian pencemaran lingkungan melalui 
bimbingan teknis bagi industri 
yang melampaui baku mutu emisi. 
  
Harapannya melalui SISPEK yang telah diatur dalam 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor 13 tahun 2021, tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals 
(SDGs) dalam rangka pengurangan dampak buruk 
lingkungan terutama aspek kualitas udara pada tahun 
2030 akan tercapai. Pembangunan sistem ini 
berlandaskan pembangunan yang menjaga kualitas 
lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin 
keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu 
menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi 
ke generasi berikutnya.  
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Indonesia memiliki anugrah sebagai negara kepulauan 
dengan sumber daya alam yang melimpah. Menjadi 
negara maritim dengan luas perairan mencapai 
6.400.000 km2 dan panjang garis pantai 108.000 km 
(PUSHIDROSAL, 2018), Indonesia kaya akan 
keanekaragaman ekosistem pesisir dan laut yang harus 
dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan sesuai 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) agar 
mencapai kelautan yang sehat dan produktif. 
Ekosistem penting di wilayah pesisir dan laut meliputi 
ekosistem mangrove, lamun, dan karang (Sjafrie, 2016).  
Ketiga ekosistem ini menawarkan jasa yang luar biasa 
kepada manusia secara langsung maupun tidak 
langsung. 
Millenium Ecosystem Assesment (MEA, 2005) 
mengkategorikan jasa ekosistem menjadi 4, yaitu: (1) 
jasa penyedia (provisioning services), berupa produk 
yang didapat dari ekosistem; (2) jasa pengaturan 
(regulating services), yaitu manfaat yang diperoleh dari 
pengaturan proses ekosistem; (3) jasa budaya (cultural 
services), yaitu manfaat non-materi yang diperoleh dari 
ekosistem melalui pengayaan spiritual, perkembangan 
kognitif, refleksi, rekreasi, dan pengalaman estetis; dan 
(4) jasa pendukung (supporting services), yaitu jasa yang 
dibutuhkan untuk produksi oleh ekosistem yang lain.  
Namun, seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi, 
memicu ancaman terhadap ekosistem pesisir dan laut. 
Salah satunya pencemaran dari daratan atau land-based 
pollution. Bahkan, United Nation Environment 
Programme (UNEP) menyebutkan 80 persen 
pencemaran laut berasal dari sumber pencemar daratan, 
seperti limbah perkotaan, industri dan pertanian, serta 
limpasan air. Pencemar tersebut dapat berupa air limbah, 
logam berat, minyak, nutrien dan sedimen yang terbawa 
oleh sungai atau secara langsung lepas ke perairan laut.  
Pencemaran tersebut dapat mengancam kesehatan 
manusia dan ekosistem pesisir dan laut. Pencemaran 
bahan kimia yang bersumber dari daratan yang terjadi 
terus menerus dapat menjadi bioakumulasi dan dapat 
menjadi racun bagi biota perairan serta mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan. Nutrien seperti 
nitrogen berkontribusi terhadap defisit oksigen, 
eutrofikasi, dan blooming alga. Sedangkan peningkatan 
sedimen dapat menyebabkan perubahan tutupan karang 
dan padang lamun. Tingkatan dampak tergantung pada 
sifat bahan kimia, volume, laju pembilasan, dan 
karakteristik organisme dan ekosistem yang terpapar 
(Gil-Agudelo & Wells, 2011).  
Secara umum, ekosistem pesisir dan laut menjadi objek 
yang terdampak oleh pencemaran laut yang bersumber 
dari daratan. Namun, ekosistem pesisir dan laut dapat 
menjadi peran sebagai pengendali pencemaran yang 
berasal dari daratan tersebut. Salah satunya adalah 
kemampuan mangrove dalam penyerapan polutan selain 
kemampuannya dalam menahan laju sedimentasi. 
Keberadaan mangrove mampu menjadi fitoremediasi 
yang potensial untuk mengendalikan pencemaran logam 
berat dan kualitas air (Sarath & Puthur, 2020). Mangrove 
mampu mengurangi konsentrasi pulutan Pb (timbal) 
dalam substrat (Manikasari & Mahayani, 2018). Dalam 
penelitian yang dilakukan Heriyanto dan Subiandono 

(2011) Jenis mangrove Avicennia marina mampu 
menyerap logam berat yaitu Cu (tembaga), Pb (timbal), 
dan Hg (merkuri) lebih baik daripada jenis Rhizopora 
apiculata dan Ceriops tagal. 
Lamun memiliki peran dalam stabilisasi dasar permukaan 
karena mampu menahan dan mengikat sedimen oleh 
rimpang dan akar lamun (LIPI, 2018a), sehingga sedimen 
yang berasal dari daratan dapat ditahan oleh lamun. 
Selain itu, lamun memiliki potensi sebagai bioakumulator 
logam berat di kolom air maupun di sedimen, sehingga 
dapat menjadi bioindikator atau alat diagnosis perubahan 
kondisi lingkungan di wilayah perairan pesisir dan laut 
(Listiawati, 2018). Sedangkan, terumbu karang dalam 
jasa ekosistemnya dapat menjadi peredam arus (Sjafrie, 
2016), sehingga dapat menahan sedimen pada substrat. 
Pentingnya respon dari ekosistem pesisir dan laut 
terhadap pencemaran laut yang berasal dari daratan, 
membuat kita harus melihat seperti apa status ketiga 
ekosistem tersebut. Kondisi mangrove di Indonesia 
disampaikan oleh Rahmanto (2020), seluas 
637.624,31Ha (19,26%) dalam kondisi kritis dari total luas 
3.311.207,45 Ha. Luasan lamun Indonesia mencapai 
293.464 ha pada tahun 2018, namun nilai tersebut baru 
menggambarkan 16%-35% luas lamun Indonesia, 
dimana persentase tutupan lamun di Indonesia yaitu 
sebesar 42,23% dari 110 stasiun pengamatan (LIPI, 
2018a). Sedangkan, luasan terumbu karang di Indonesia 
diperkirakan seluas 2.5 juta hektar berdasarkan citra 
satelit (LIPI, 2018b). Tahun 2018, LIPI melaporkan 
kondisi terumbu karang dari total 1067 site, 36.18% 
masuk kategori jelek, 34.3% kategori cukup, 22.96% 
kategori baik, dan 6.56% kategori sangat baik. 
Kebijakan pemerintah untuk membangun kawasan 
pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan 
berdasarkan karakteristik dan dinamika kawasan pesisir, 
potensi dan permasalahannya, maka harus dilakukan 
melalui pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara 
terpadu (Darajati, 2004). Peran pemerintah dan 
masyarakat tentu saja menjadi sangat penting dalam 
keberhasilan dalam pengelolaan pesisir dan laut secara 
berkelanjutan. Berbagai aksi dan kebijakan telah 
dilakukan oleh banyak pihak termasuk Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam upaya 
mempertahankan ekosistem pesisir dan laut. Intervensi 
KLHK dalam mendukung upaya tersebut, antara lain 
melalui regulasi, bimbingan dan pengawasan, data dan 
informasi, perizinan, pemulihan, dan konservasi. 
 
REGULASI 
Landasan kontribusi KLHK dalam upaya 
mempertahankan ekosistem pesisir dan laut masuk 
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalamnya 
mengatur penyelenggaraan Perlindungan dan 
Pengelolaan Mutu Laut melalui perencanaan, 
pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan. 
KLHK memiliki peran menetapkan Baku Mutu Air Laut 
dan juga Baku Kerusakan yang termasuk dalam upaya 
mempertahankan ekosistem pesisir dan laut. Baku Mutu 
Air laut telah tertuang dalam Lampiran VIII Peraturan 



491Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI EKOSISTEM PRIMER DI PESISIR DAN LAUT UNTUK 
MENAHAN PENCEMARAN DARI DARATAN 

 
 

Erni Ningsih 
 
 

Indonesia memiliki anugrah sebagai negara kepulauan 
dengan sumber daya alam yang melimpah. Menjadi 
negara maritim dengan luas perairan mencapai 
6.400.000 km2 dan panjang garis pantai 108.000 km 
(PUSHIDROSAL, 2018), Indonesia kaya akan 
keanekaragaman ekosistem pesisir dan laut yang harus 
dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan sesuai 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) agar 
mencapai kelautan yang sehat dan produktif. 
Ekosistem penting di wilayah pesisir dan laut meliputi 
ekosistem mangrove, lamun, dan karang (Sjafrie, 2016).  
Ketiga ekosistem ini menawarkan jasa yang luar biasa 
kepada manusia secara langsung maupun tidak 
langsung. 
Millenium Ecosystem Assesment (MEA, 2005) 
mengkategorikan jasa ekosistem menjadi 4, yaitu: (1) 
jasa penyedia (provisioning services), berupa produk 
yang didapat dari ekosistem; (2) jasa pengaturan 
(regulating services), yaitu manfaat yang diperoleh dari 
pengaturan proses ekosistem; (3) jasa budaya (cultural 
services), yaitu manfaat non-materi yang diperoleh dari 
ekosistem melalui pengayaan spiritual, perkembangan 
kognitif, refleksi, rekreasi, dan pengalaman estetis; dan 
(4) jasa pendukung (supporting services), yaitu jasa yang 
dibutuhkan untuk produksi oleh ekosistem yang lain.  
Namun, seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi, 
memicu ancaman terhadap ekosistem pesisir dan laut. 
Salah satunya pencemaran dari daratan atau land-based 
pollution. Bahkan, United Nation Environment 
Programme (UNEP) menyebutkan 80 persen 
pencemaran laut berasal dari sumber pencemar daratan, 
seperti limbah perkotaan, industri dan pertanian, serta 
limpasan air. Pencemar tersebut dapat berupa air limbah, 
logam berat, minyak, nutrien dan sedimen yang terbawa 
oleh sungai atau secara langsung lepas ke perairan laut.  
Pencemaran tersebut dapat mengancam kesehatan 
manusia dan ekosistem pesisir dan laut. Pencemaran 
bahan kimia yang bersumber dari daratan yang terjadi 
terus menerus dapat menjadi bioakumulasi dan dapat 
menjadi racun bagi biota perairan serta mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan. Nutrien seperti 
nitrogen berkontribusi terhadap defisit oksigen, 
eutrofikasi, dan blooming alga. Sedangkan peningkatan 
sedimen dapat menyebabkan perubahan tutupan karang 
dan padang lamun. Tingkatan dampak tergantung pada 
sifat bahan kimia, volume, laju pembilasan, dan 
karakteristik organisme dan ekosistem yang terpapar 
(Gil-Agudelo & Wells, 2011).  
Secara umum, ekosistem pesisir dan laut menjadi objek 
yang terdampak oleh pencemaran laut yang bersumber 
dari daratan. Namun, ekosistem pesisir dan laut dapat 
menjadi peran sebagai pengendali pencemaran yang 
berasal dari daratan tersebut. Salah satunya adalah 
kemampuan mangrove dalam penyerapan polutan selain 
kemampuannya dalam menahan laju sedimentasi. 
Keberadaan mangrove mampu menjadi fitoremediasi 
yang potensial untuk mengendalikan pencemaran logam 
berat dan kualitas air (Sarath & Puthur, 2020). Mangrove 
mampu mengurangi konsentrasi pulutan Pb (timbal) 
dalam substrat (Manikasari & Mahayani, 2018). Dalam 
penelitian yang dilakukan Heriyanto dan Subiandono 

(2011) Jenis mangrove Avicennia marina mampu 
menyerap logam berat yaitu Cu (tembaga), Pb (timbal), 
dan Hg (merkuri) lebih baik daripada jenis Rhizopora 
apiculata dan Ceriops tagal. 
Lamun memiliki peran dalam stabilisasi dasar permukaan 
karena mampu menahan dan mengikat sedimen oleh 
rimpang dan akar lamun (LIPI, 2018a), sehingga sedimen 
yang berasal dari daratan dapat ditahan oleh lamun. 
Selain itu, lamun memiliki potensi sebagai bioakumulator 
logam berat di kolom air maupun di sedimen, sehingga 
dapat menjadi bioindikator atau alat diagnosis perubahan 
kondisi lingkungan di wilayah perairan pesisir dan laut 
(Listiawati, 2018). Sedangkan, terumbu karang dalam 
jasa ekosistemnya dapat menjadi peredam arus (Sjafrie, 
2016), sehingga dapat menahan sedimen pada substrat. 
Pentingnya respon dari ekosistem pesisir dan laut 
terhadap pencemaran laut yang berasal dari daratan, 
membuat kita harus melihat seperti apa status ketiga 
ekosistem tersebut. Kondisi mangrove di Indonesia 
disampaikan oleh Rahmanto (2020), seluas 
637.624,31Ha (19,26%) dalam kondisi kritis dari total luas 
3.311.207,45 Ha. Luasan lamun Indonesia mencapai 
293.464 ha pada tahun 2018, namun nilai tersebut baru 
menggambarkan 16%-35% luas lamun Indonesia, 
dimana persentase tutupan lamun di Indonesia yaitu 
sebesar 42,23% dari 110 stasiun pengamatan (LIPI, 
2018a). Sedangkan, luasan terumbu karang di Indonesia 
diperkirakan seluas 2.5 juta hektar berdasarkan citra 
satelit (LIPI, 2018b). Tahun 2018, LIPI melaporkan 
kondisi terumbu karang dari total 1067 site, 36.18% 
masuk kategori jelek, 34.3% kategori cukup, 22.96% 
kategori baik, dan 6.56% kategori sangat baik. 
Kebijakan pemerintah untuk membangun kawasan 
pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan 
berdasarkan karakteristik dan dinamika kawasan pesisir, 
potensi dan permasalahannya, maka harus dilakukan 
melalui pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara 
terpadu (Darajati, 2004). Peran pemerintah dan 
masyarakat tentu saja menjadi sangat penting dalam 
keberhasilan dalam pengelolaan pesisir dan laut secara 
berkelanjutan. Berbagai aksi dan kebijakan telah 
dilakukan oleh banyak pihak termasuk Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam upaya 
mempertahankan ekosistem pesisir dan laut. Intervensi 
KLHK dalam mendukung upaya tersebut, antara lain 
melalui regulasi, bimbingan dan pengawasan, data dan 
informasi, perizinan, pemulihan, dan konservasi. 
 
REGULASI 
Landasan kontribusi KLHK dalam upaya 
mempertahankan ekosistem pesisir dan laut masuk 
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
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Air laut telah tertuang dalam Lampiran VIII Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Baku Mutu Air Laut 
peruntukan Biota Laut ditetapkan dalam Lampiran 
tersebut, dengan demikian dapat mendukung eksistensi 
dan melindungi ekosistem pesisir dan laut dari bahaya 
pencemaran air laut.  
Selain itu, KLHK menetapkan Baku Kerusakan ekosistem 
melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan 
Terumbu Karang, Keputusan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup Nomor 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku 
Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang 
Lamun, dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan 
Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove. Dengan 
adanya Baku Kerusakan tersebut, menjadi tolak ukur 
dalam menentukan status dan kondisi ekosistem pesisir 
dan laut. 
 
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN 
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan 
salah satu bentuk bimbingan terhadap perusahaan 
diantaranya kepada pelabuhan dalam pengelolaan 
lingkungan yang dapat menjadi salah satu upaya 
menjaga ekosistem pesisir dan laut dari pencemaran 
daratan. Bentuk bimbingan terhadap pelabuhan tersebut 
melalui kriteria pengendalian pencemaran air termasuk di 
dalamnya kualitas air laut, pengendalian pencemaran 
udara, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), 
pengelolaan limbah B3, dan pengelolaan sampah oleh 
pelabuhan. PROPER diatur dalam Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor 1 tahun 2021 tentang Program Penilaian 
Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
Pengawasan sebagai upaya menjaga ekosistem pesisir 
dan laut diantaranya melalui penegakan hukum terhadap 
kasus pencemaran dan kerusakan laut oleh Direktorat 
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. 
 
DATA DAN INFORMASI 
Pintu utama pencemaran laut dari daratan yaitu melalui 
muara sungai. KLHK melalui Direktorat Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (PPKPL) 
melakukan pemantauan kualitas air laut di Indonesia. 
Pada tahun 2020 dilakukan pemantauan pada 797 titik 
dari 34 provinsi, dan beberapa titik dilakukan di muara 
dari sungai prioritas di Indonesia (Direktorat PPKPL, 
2020). 
Selain itu, dalam upaya penyedian data dan informasi 
untuk perlindungan dan pengengelolaan ekosistem 
pesisir dan laut, Direktorat PPKPL sejak tahun 2016 
hingga tahun 2021 telah melakukan inventarisasi 
ekosistem pesisir dan laut, diantaranya inventarisasi 
ekosistem padang lamun di 12 Provinsi dimana dari 77 
stasiun pemantauan, 22,08% padang lamun dalam 
kategori Sehat, 44,45% kategori Kurang Sehat, dan 

32,47% masuk kategori Miskin. Sedangkan, pemantauan 
terumbu karang telah dilakukan di 14 Provinsi, dimana 
dari 120 stasiun pemantauan, 0.83% terumbu karang 
masuk kategori Baik Sekali, 12,50% kategori Baik, 40% 
kategori Sedang, dan 46, 67% kategori Buruk (Direktorat 
PPKPL, 2020). 
Direktorat PPKPL juga telah melakukan pemantauan 
sampah laut yang merupakan salah satu sumber 
pencemar laut dari daratan. Dimulai tahun 2017 hingga 
tahun 2020 telah dilakukan pemantauan sampah laut di 
24 Provinsi (Direktorat PPKPL, 2020). 
 
PERIZINAN 
KLHK memiliki peran dalam penerbitan Izin Pembuangan 
Limbah Cair ke laut yang saat ini disebut dengan 
Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah 
yang dibuang ke laut. Landasan penerbitan Persetujuan 
Teknis tersebut mengacu pada Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan 
Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian 
Pencemaran Lingkungan. Persetujuan Teknis tersebut 
dapat menjadi alat dalam pengendalian pencemaran laut 
yang berasal dari industri, dan menjadi salah satu upaya 
menjaga ekosistem pesisir dan laut. 
 
PEMULIHAN 
Direktorat PPKPL telah melakukan upaya pemulihan 
kerusakan kawasan pesisir dan laut sejak tahun 2015 
hingga 2020 meliputi kegiatan transplantasi karang 
dengan luas transplantasi mencapai 24.112,19 m2, 
rehabilitasi padang lamun seluas 12 Ha, dan juga 
rehabilitasi pesisir seluas 51.400 m2 (Direktorat PPKPL, 
2020). 
 
KONSERVASI 
Inisiasi dalam penetapan Kawasan Konservasi Laut juga 
merupakan salah satu upaya dalam melindungi 
ekosistem pesisir dan laut. Hingga Desember tahun 
2020, KLHK telah menetapkan 30 kawasan konservasi 
perairan dengan total luas  4,6 juta ha (KKHL, 2020). 
Kawasan konservasi perairan tersebut, yaitu: 7 Kawasan 
Nasional Laut (TNL), 14 Taman Wisata Alam Laut 
(TWAL), 4 Suaka Margasatwa Laut (SML), dan 5 Cagar 
Alam Laut (CAL).  
 
Sekali lagi, peran dalam perlindungan dan pengelolaan 
pesisir dan laut yang berkelanjutan tidak hanya menjadi 
kewajiban dari pemerintah, melainkan setiap pihak. 
Keberadaan ekosistem pesisir dan laut serta pencemaran 
laut dari daratan saling mempengaruhi dengan cara 
masing-masing. Dari sekian banyak upaya untuk 
pengelolaan dan perlindungan pesisir dan laut yang 
memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 
menjaga eksistensi ekosistem pesisir dan laut sebagai 
upaya dalam menahan pencemaran laut yang bersumber 
dari daratan tentu saja dapat dilakukan untuk 
keberlanjutan keberlangsungan kehidupan. 
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Pada 2017, UNCCD mencatat bahwa terdapat 20% dari 
total luas lahan yang ada di seluruh permukaan bumi 
(atau sekitar 2 miliar hektar) mengalami degradasi lahan 
yang mengakibatkan penurunan fungsi lingkungan dan 
produktivitas lahan. Terdapat setidaknya 3,2 miliar 
manusia secara global yang terdampak dari degradasi 
lahan ini, baik dalam aspek pemenuhan kebutuhan 
dasarnya seperti aspek kesehatan dan kesejahteraan. 
Penyebab degradasi lahan sendiri sangat beragam, 
salah satunya adalah aktivitas tambang yang dilakukan 
tanpa izin dan tidak memperhatikan aspek pertambangan 
yang ramah lingkungan sehingga menimbulkan 
kerusakan lingkungan serta degradasi lahan. Data dari 
World Atlas of Desertification (2017) menyebutkan bahwa 
aktivitas pertambangan berkontribusi terhadap 
kerusakan lahan 300.000 – 800.000 km2 di seluruh dunia.  
Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka 
(Dit. PKLAT), Direktorat Jenderal Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada tahun 
2016 melakukan estimasi pemetaan kerusakan lahan 
akibat tambang yang dilakukan secara illegal dan 
diindikasikan bahwa terdapat 5.000 km2 lahan yang 
terdegradasi atau setara dengan 7,5 kali lipat luas 
Provinsi DKI Jakarta. 
Besarnya luas lahan terdegradasi menjadi penghambat 
dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam 
aspek kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, 
Tujuan 15 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB), yaitu Ekosistem Daratan, merupakan salah satu 
tujuan dasar yang menjadi pilar utama dalam pencapaian 
Tujuan-Tujuan lainnya pada TPB.  
Sejalan dengan internalisasi TPB pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
2020 – 2024, Direktorat Jenderal Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Lahan, khususnya 
Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses terbuka 
memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan 
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan cara melakukan 
pemulihan lahan terdegradasi akibatas pertambangan 
tanpa izin. Tujuan dari Direktorat Pemulihan Kerusakan 
Lahan Akses Terbuka tidak hanya mengembalikan fungsi 
lingkungan dengan cara memperbaiki kondisi tanah dan 
mengembalikan tutupan vegetasi namun juga 
memaksimalkan pemanfaatan lahan bekas tambang 
menjadi lahan produktif yang bisa dimanfaatkan oleh 
masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat di sekitarnya.  
Tantangan lain dari upaya peningkatan Indeks Kualitas 
Tutupan Lahan adalah masih kurang tersedianya Ruang 
Terbuka Hijau di Indonesia. Berdasarkan data yang 
dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat pada tahun 2019 baru terdapat 13 kota dari 174 
kota di Indonesia yang telah memiliki proporsi Ruang 
Terbuka Hijau lebih dari 30% dari luas wilayah 
sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Masih rendahnya 
luas proporsi RTH yang terdapat di suatu wilayah 
administrasi seringkali terjadi karena minimnya lahan 
yang dimiliki pemerintah setempat dan tidak terdapat 
cukup dana untuk menambah RTH. 

Mempertimbangkan hal tersebut, salah satu upaya yang 
dilakukan oleh Direktorat PKLAT adalah memanfaatkan 
lahan bekas tambang illegal menjadi Ruang Terbuka 
Hijau yang dapat meningkatkan fungsi lingkungan juga 
memberikan manfaat sosial dan kesehatan bagi 
masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan Tujuan 11 Target 
11.7 dari TPB, dimana pada tahun 2030 tersedianya 
ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif 
dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan 
anak, manula dan penyandang difabilitas. 
Sehingga penyediaan RTH melalui pemanfaatan lahan 
bekas tambang tanpa izin tidak hanya merupakan 
menjawab permasalahan degradasi lahan, namun juga 
mendukung pemenuhan kebutuhan akan ketersediaan 
ruang publik.  
Dalam kurun waktu 2015 hingga 2021, Direktorat 
Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka telah 
melakukan pemulihan di beberapa lokasi lahan bekas 
tambang tanpa izin. Lahan bekas tambang batu gamping, 
lahan bekas tambang emas, lahan bekas tambang timah 
merupakan beberapa contoh lahan terlantar yang 
akhirnya direhabilitasi dan dapat dimanfaatkan kembali 
oleh masyarakat sekitarnya.  
Bentuk pemulihan lahan bekas tambang lainnya yang 
telah dikembangkan hingga saat ini bervariasi seperti 
kawasan agroeduwisata, arboretum, kawasan wisata 
minat khusus, RTH di kawasan perindustrian, pasar 
ekologis dan taman ekowisata air. Meskipun bentuknya 
bervariasi, namun secara umum pemanfaatannya 
bertujuan untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau yang 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.  
 
Lesson learned: Pasar Ekologis Argo Wijil 
Salah satu contoh hasil pemulihan adalah lahan bekas 
tambang batu gamping di Kabupaten Gunung Kidul, 
Provinsi DI Yogyakarta yang dipulihkan menjadi Pasar 
Ekologis Argo Wijil Desa Gari yang dilakukan pada tahun 
2016. 
Meskipun berkonsep pasar, namun lokasi ini tetap 
bertujuan untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan 
menyediakan RTH bagi masyarakat sekitar. Penyediaan 
zona revegetasi merupakan salah satu langkah dalam 
upaya konservasi air dan lahan. Pertimbangan yang 
melandasi pemilihan konsep antara lain karena lokasinya 
berada di tengah pemukiman warga, terbatasnya akses 
menuju kawasan perdagangan, dan tidak tersedianya 
ruang terbuka untuk warga beraktivitas.  
Menginjak tahun kelima sejak dilakukannya upaya 
pemulihan, saat ini tingkat pertumbuhan spesies pohon 
local yang digunakan pada zona revegetasi dengan telah 
mampu bertahan tumbuh dengan baik. Selain itu juga 
berdampak pada perbaikan iklim mikro setempat karena 
memberikan efek domino pada pertumbuhan vegetasi di 
sekitar lokasi pemulihan yang awalnya gersang menjadi 
lebih rindang.  
Di samping itu, Pasar Ekologis Argo Wijil telah menjadi 
RTH yang berada di pemukiman warga dan 
dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat berkumpul dan 
beraktivitas. Aktivitas lainnya yang dilakukan oleh warga 
pada saat tertentu antara lain untuk aerobic massal, 
kegiatan pendidikan pramuka dari sekolah setempat, dan 
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juga pemanfaatan rumah kompos untuk edukasi 
pengolahan kompos. Pasar Ekologi Argowijil yang 
terletak di tengah Desa Gari menjadi titik penghubung 
untuk berkumpul dan memberikan akses yang sama bagi 
seluruh kalangan masyarakat mulai dari ibu-ibu hingga 
anak-anak dan juga manula.  
Manfaat lainnya adalah membantu perekonomian warga 
karena Pasar Gari tumbuh menjadi pusat perekonomian 
baru. Hasil evaluasi Direktorat PKLAT pada tahun 2019 
menunjukkan bahwa Pasar Ekologi Argo Wijil berpotensi 
untuk meningkatkan perekonomian warga. Hingga saat 
ini terdapat 74 warga lokal yang terberdayakan dalam 
pengelolaannya (baik terlibat sebagai pengurus pasar 
maupun pedagang). Di samping itu juga diestimasikan 
bahwa total omset harian mencapai hingga Rp. 
30.000.000,00 dari transaksi jual beli di pasar tersebut. 
Manfaat positif dari hasil pemulihan berupa Pasar 
Ekologis Argowijil merupakan salah satu contoh 
pemulihan lahan yang juga mendukung tujuan-tujuan dari 
TPB di tapak desa. Untuk menjamin bahwa dalam 
pelaksanaan pemulihan kerusakan dapat berkelanjutan, 
maka terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil 
dari Pasar Ekologis Argowijil, antara lain: 
1. Penentuan model pemulihan dan pemanfaatan 

lahan bekas tambang yang tepat 
Model pemulihan berpatokan pada tujuan untuk 
mengurangi degradasi lahan dan mengembalikan 
fungsi lingkungan. Oleh karena itu identifikasi 
terhadap kondisi kerusakan dan pencemaran yang 
terjadi, permasalahan lingkungan, dan fungsi 
lingkungan yang hilang pada ekosistem di sekitar 
lokasi kerusakan lahan menjadi sangat penting.  
Fungsi lingkungan yang hilang pada lahan bekas 
tambang bermacam-macam bentuknya seperti 
berkurangnya kemampuan lahan untuk menyerap 
air karena tidak terdapatnya vegetasi dan hilangnya 
lapisan induk tanah, pencemaran logam berat pada 
pertambangan mineral, hilangnya kemampuan 
regulasi air, meningkatnya suhu permukaan pada 
lingkungan sekitar, menurunnya tingkat 
biodiversitas, hilangnya fungsi estetika dan 
biodiversitas dari ekosistem awal, dan lain 
sebagainya. 
Bentuk pemulihan secara umum yang dikembalikan 
adalah perbaikan fungsi lahan (menjadi lahan 
produktif), peningkatan fungsi penyediaan air, dan 
perbaikan iklim mikro. Hal ini dilakukan melalui 
penataan lahan dan revegetasi. 

2. Penentuan teknologi pemulihan yang tepat 
Tingkat kerusakan dan pencemaran lahan bekas 
tambang tanpa izin sangat bervariasi. Namun pada 
umumnya, akibat metode penambangan yang tidak 
sesuai maka pengembalian fungsi lingkungan 
membutuhkan waktu yang cukup lama. 
Pembaharuan teknologi melalui pemilihan media 
tanam, metode penanaman yang efisien, dan cara 
pemeliharaan membutuhkan bantuan berupa 
teknologi yang tepat. Kekurangan air pada lokasi 
yang dibantu dengan penyediaan air bersih dari 
pemanenan air hujan, pemanfaatan composting 
untuk peningkatan unsur hara merupakan salah satu 
contoh untuk meningkatkan keberhasilan pemulihan 
lahan. 
Selain itu, dapat mempertimbangkan pemilihan 
konsep rehabilitasi lingkungan dengan pendekatan 
rekayasa ekologi untuk meniru alam (ekoteknologi). 
Dengan pendekatan tersebut, maka kebutuhan akan 
penggunaan sumber daya alam menjadi minimal 
dan memiliki potensi berkelanjutan yang lebih besar. 

Selain itu akan mempermudah masyarakat dalam 
pemeliharaan karena tidak membutuhkan biaya 
yang besar. 

3. Keterlibatan masyarakat 
Masyarakat adalah faktor penentu keberhasilan 
proses pemulihan kerusakan lahan akibat tambang 
tanpa izin. Untuk Pasar Ekologis Argowijil, 
pemerintah desa beserta BUMDes memiliki 
keterlibatan secara penuh sejak awal perencanaan 
hingga pengelolaan paska pemulihan. Komitmen 
bersama antar pemangku kepentingan dalam 
menjamin pelaksanaan pemulihan dan paska 
pemulihan mendorong keberlanjutan hasil 
pemulihan. 
Upaya keterlibatan masyarakat dilakukan dengan 
cara melibatkan tokoh masyarakat sebagai 
penggerak dan identifikasi untuk melihat kondisi 
sosial budaya. Selain itu juga identifikasi 
kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lahan 
hasil pemulihan juga berpengaruh dalam proses 
pemeliharaan pasca pemulihan.  

4. Penambahan nilai pada lokasi pemulihan 
Selain memperbaiki fungsi lingkungan diperlukan 
adanya penambahan nilai pada lokasi pemulihan 
lahan bekas tambang. Perencanaan pemulihan yang 
mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekitar 
seperti meningkatkan perekonomian, lahan rekreasi, 
maupun penyediaan lahan terbuka hijau yang dapat 
diakses oleh masyarakat, juga dapat meningkatkan 
pengawasan masyarakat dalam menjaga 
keberlangsungan paska pemulihan.  
Dengan penambahan nilai tersebut, masyarakat 
memiliki ketertarikan dalam pengelolaannya dan 
memiliki keinginan untuk terus melakukan 
pengembangan paska pemulihan lahan. 

5. Kolaborasi antar pihak pemangku kepentingan 
Proses untuk memastikan bahwa lahan bekas 
tambang selaras dengan perencanaan 
pembangunan daerah menjadi penting. Pembagian 
peran antar pemangku kepentingan mendorong 
percepatan keberhasilan pemulihan lahan bekas 
tambang. Melalui kolaborasi ini, dana dapat 
dimanfaatkan secara maksimal dengan 
menyesuaikan tugas pokok dan fungsi dari masing-
masing instansi.  
Di samping itu kolaborasi juga dapat dilakukan 
dengan peningkatan kerjasama dalam hal 
pengembangan kapasitas masyarakat dalam 
pemasaran atau dalam hal pengelolaan lahan pasca 
pemulihan. 

Belajar dari proses yang terjadi di Pasar Ekologis 
Argowijil, pemulihan lahan terdegradasi akibat aktivitas 
tambang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 
Paska pemulihan tambang membutuhkan waktu 5 – 10 
tahun untuk dapat mengembalikan fungsi lingkungannya.  
Maka tidak menutup kemungkinan bahwa dampak dari 
pemulihan lahan yang dilakukan saat ini baru akan terlihat 
pada tahun 2030 atau setelahnya setelah terlewatinya 
target waktu dari TPB.  
Meskipun begitu Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan harus senantiasa optimis dalam mencapai 
target tersebut, karena hasil dari pemulihan memiliki 
dampak yang berkelanjutan bagi lingkungan dan 
peningkatan kualitas masyarakat Indonesia secara 
umum. Tidak hanya dalam hal pencapaian Tujuan ke 15 
dan Tujuan ke 11 dalam TPB, namun dampaknya akan 
terasa pada jangka waktu yang lebih lama dan juga 
mendukung ketercapaian tujuan-tujuan lainnya.  
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pengolahan kompos. Pasar Ekologi Argowijil yang 
terletak di tengah Desa Gari menjadi titik penghubung 
untuk berkumpul dan memberikan akses yang sama bagi 
seluruh kalangan masyarakat mulai dari ibu-ibu hingga 
anak-anak dan juga manula.  
Manfaat lainnya adalah membantu perekonomian warga 
karena Pasar Gari tumbuh menjadi pusat perekonomian 
baru. Hasil evaluasi Direktorat PKLAT pada tahun 2019 
menunjukkan bahwa Pasar Ekologi Argo Wijil berpotensi 
untuk meningkatkan perekonomian warga. Hingga saat 
ini terdapat 74 warga lokal yang terberdayakan dalam 
pengelolaannya (baik terlibat sebagai pengurus pasar 
maupun pedagang). Di samping itu juga diestimasikan 
bahwa total omset harian mencapai hingga Rp. 
30.000.000,00 dari transaksi jual beli di pasar tersebut. 
Manfaat positif dari hasil pemulihan berupa Pasar 
Ekologis Argowijil merupakan salah satu contoh 
pemulihan lahan yang juga mendukung tujuan-tujuan dari 
TPB di tapak desa. Untuk menjamin bahwa dalam 
pelaksanaan pemulihan kerusakan dapat berkelanjutan, 
maka terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil 
dari Pasar Ekologis Argowijil, antara lain: 
1. Penentuan model pemulihan dan pemanfaatan 

lahan bekas tambang yang tepat 
Model pemulihan berpatokan pada tujuan untuk 
mengurangi degradasi lahan dan mengembalikan 
fungsi lingkungan. Oleh karena itu identifikasi 
terhadap kondisi kerusakan dan pencemaran yang 
terjadi, permasalahan lingkungan, dan fungsi 
lingkungan yang hilang pada ekosistem di sekitar 
lokasi kerusakan lahan menjadi sangat penting.  
Fungsi lingkungan yang hilang pada lahan bekas 
tambang bermacam-macam bentuknya seperti 
berkurangnya kemampuan lahan untuk menyerap 
air karena tidak terdapatnya vegetasi dan hilangnya 
lapisan induk tanah, pencemaran logam berat pada 
pertambangan mineral, hilangnya kemampuan 
regulasi air, meningkatnya suhu permukaan pada 
lingkungan sekitar, menurunnya tingkat 
biodiversitas, hilangnya fungsi estetika dan 
biodiversitas dari ekosistem awal, dan lain 
sebagainya. 
Bentuk pemulihan secara umum yang dikembalikan 
adalah perbaikan fungsi lahan (menjadi lahan 
produktif), peningkatan fungsi penyediaan air, dan 
perbaikan iklim mikro. Hal ini dilakukan melalui 
penataan lahan dan revegetasi. 

2. Penentuan teknologi pemulihan yang tepat 
Tingkat kerusakan dan pencemaran lahan bekas 
tambang tanpa izin sangat bervariasi. Namun pada 
umumnya, akibat metode penambangan yang tidak 
sesuai maka pengembalian fungsi lingkungan 
membutuhkan waktu yang cukup lama. 
Pembaharuan teknologi melalui pemilihan media 
tanam, metode penanaman yang efisien, dan cara 
pemeliharaan membutuhkan bantuan berupa 
teknologi yang tepat. Kekurangan air pada lokasi 
yang dibantu dengan penyediaan air bersih dari 
pemanenan air hujan, pemanfaatan composting 
untuk peningkatan unsur hara merupakan salah satu 
contoh untuk meningkatkan keberhasilan pemulihan 
lahan. 
Selain itu, dapat mempertimbangkan pemilihan 
konsep rehabilitasi lingkungan dengan pendekatan 
rekayasa ekologi untuk meniru alam (ekoteknologi). 
Dengan pendekatan tersebut, maka kebutuhan akan 
penggunaan sumber daya alam menjadi minimal 
dan memiliki potensi berkelanjutan yang lebih besar. 

Selain itu akan mempermudah masyarakat dalam 
pemeliharaan karena tidak membutuhkan biaya 
yang besar. 

3. Keterlibatan masyarakat 
Masyarakat adalah faktor penentu keberhasilan 
proses pemulihan kerusakan lahan akibat tambang 
tanpa izin. Untuk Pasar Ekologis Argowijil, 
pemerintah desa beserta BUMDes memiliki 
keterlibatan secara penuh sejak awal perencanaan 
hingga pengelolaan paska pemulihan. Komitmen 
bersama antar pemangku kepentingan dalam 
menjamin pelaksanaan pemulihan dan paska 
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sosial budaya. Selain itu juga identifikasi 
kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lahan 
hasil pemulihan juga berpengaruh dalam proses 
pemeliharaan pasca pemulihan.  

4. Penambahan nilai pada lokasi pemulihan 
Selain memperbaiki fungsi lingkungan diperlukan 
adanya penambahan nilai pada lokasi pemulihan 
lahan bekas tambang. Perencanaan pemulihan yang 
mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekitar 
seperti meningkatkan perekonomian, lahan rekreasi, 
maupun penyediaan lahan terbuka hijau yang dapat 
diakses oleh masyarakat, juga dapat meningkatkan 
pengawasan masyarakat dalam menjaga 
keberlangsungan paska pemulihan.  
Dengan penambahan nilai tersebut, masyarakat 
memiliki ketertarikan dalam pengelolaannya dan 
memiliki keinginan untuk terus melakukan 
pengembangan paska pemulihan lahan. 

5. Kolaborasi antar pihak pemangku kepentingan 
Proses untuk memastikan bahwa lahan bekas 
tambang selaras dengan perencanaan 
pembangunan daerah menjadi penting. Pembagian 
peran antar pemangku kepentingan mendorong 
percepatan keberhasilan pemulihan lahan bekas 
tambang. Melalui kolaborasi ini, dana dapat 
dimanfaatkan secara maksimal dengan 
menyesuaikan tugas pokok dan fungsi dari masing-
masing instansi.  
Di samping itu kolaborasi juga dapat dilakukan 
dengan peningkatan kerjasama dalam hal 
pengembangan kapasitas masyarakat dalam 
pemasaran atau dalam hal pengelolaan lahan pasca 
pemulihan. 

Belajar dari proses yang terjadi di Pasar Ekologis 
Argowijil, pemulihan lahan terdegradasi akibat aktivitas 
tambang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 
Paska pemulihan tambang membutuhkan waktu 5 – 10 
tahun untuk dapat mengembalikan fungsi lingkungannya.  
Maka tidak menutup kemungkinan bahwa dampak dari 
pemulihan lahan yang dilakukan saat ini baru akan terlihat 
pada tahun 2030 atau setelahnya setelah terlewatinya 
target waktu dari TPB.  
Meskipun begitu Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan harus senantiasa optimis dalam mencapai 
target tersebut, karena hasil dari pemulihan memiliki 
dampak yang berkelanjutan bagi lingkungan dan 
peningkatan kualitas masyarakat Indonesia secara 
umum. Tidak hanya dalam hal pencapaian Tujuan ke 15 
dan Tujuan ke 11 dalam TPB, namun dampaknya akan 
terasa pada jangka waktu yang lebih lama dan juga 
mendukung ketercapaian tujuan-tujuan lainnya.  
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Indonesia bertekad mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), suatu bentuk 
komitmen agung yang lahir dari kesepakatan para pemimpin negara-negara di dunia melalui Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) PBB pada akhir tahun 2015, tepat setelah berakhirnya komitmen sebelumnya, yang tidak kalah agung yaitu tujuan 
pembangunan millenium (Millenium Development Goals/MDGs). 
Baik SDGs maupun MDGs merupakan suatu bentuk komitmen, pengejewantahan tanggung jawab, atas nama 
kemanusiaan yang menjadi road map atau peta jalan bagi para pemimpin dunia untuk mengatasi segala permasalahan 
dunia, mulai dari permasalahan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hukum dan keadilan, pencemaran lingkungan hingga 
kesetaraan gender. Semua terangkum di dalam peta jalan SDGs beserta indikator – indikator pencapaian-nya yang 
disesuaikan dengan kemampuan setiap negara dalam implementasi-nya melalui prinsip common but differentiated 
responsibilities. 
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 
2017 sebagai komitmen negara dalam melaksanakan SDGs. “Melaksanakan SDGs berarti melaksanakan agenda 
pembangunan nasional, serta sekaligus memenuhi komitmen global dalam perspektif bebas dan aktif.” tutur Ketua Tim 
Koordinasi Nasional Pelaksanaan SDGs, Arifin Rudiyanto.  
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dirjen PPKL), sesuai tugas pokok dan fungsi-
nya memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran 
dan kerusakan lingkungan dan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur dan 
kriteria; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;  pemberian bimbingan teknis dan supervisi; serta pelaksanaan 
evaluasi dan pelaporan, di bidang penyelenggaraan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, 
pengendalian kerusakan lahan, pengendalian kerusakan ekosistem gambut, pengendalian pencemaran dan kerusakan 
wilayah pesisir dan laut. 
Secara tugas pokok dan fungsi, jelas terlihat peran maupun kontribusi yang dapat diberikan oleh Dirjen PPKL dalam 
kaitannya dengan pencapaian SDGs diantaranya, namun tak terbatas pada tujuan 6 – air bersih dan sanitasi; tujuan 12 – 
konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; tujuan 14 – ekosistem lautan; tujuan 15 – ekosistem daratan. Tujuan-
tujuan tersebut dapat dicapai melalui program-program yang sudah berjalan maupun yang akan dikembangkan dan 
dilakukan oleh Dirjen PPKL ke depan-nya. 
Salah satu program unggulan Dirjen PPKL adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PROPER), dimana melalui Proper, industri didorong untuk tidak hanya dapat memenuhi seluruh 
ketentuan yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga dapat melakukan efisiensi di setiap 
lini produksi-nya, sehingga pada akhirnya menghasilkan lebih sedikit limbah untuk memproduksi jumlah yang sama 
dengan konsep Resource Efficiency dan Cleaner Production (RECP). Selain itu, Proper juga mendorong industri untuk 
selalu menjadi tamu dan tetangga yang baik terhadap masyarakat sekitar yang terdampak akibat operasional perusahaan, 
dengan selalu memperhatikan masyarakat melalui program-program pengembangan masyarakat yang tidak hanya 
bersifat charity (sumbangan) maupun infrastruktur (pembangungan sarana umum), melainkan juga memberi pembekalan 
ilmu pengetahuan sesuai dengan potensi penghidupan di wilayah sekitar hingga melakukan pendampingan sampai 
dengan masyarakat dapat berdaya secara mandiri. 
Proper yang telah berjalan lebih dari 2 dekade terbukti mampu mendorong industri-industri besar, baik milik negara 
(BUMN) maupun swasta untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi-inovasi program perbaikan lingkungan dan efisiensi, 
serta pengembangan masyarakat yang inovatif dan solutif dalam menjawab isu-isu kerentanan. Pada awal implementasi 
Proper, dimana saat itu hanya diikuti oleh puluhan industri besar yang dianggap paling mencemari lingkungan 
(berdasarkan asas pareto), kini memiliki 2500an lebih peserta Proper yang terdiri dari industri di sektor hulu sampai dengan 
hilir tiap tahun-nya. 
Pada 2020, sebagian besar perusahaan peserta PROPER menggelembung pada kelompok dengan predikat biru 
(comply). Peserta PROPER tahun 2020 dengan jumlah total sebanyak 2.038 perusahaan, yang berperingkat biru 1.629 
(79,93%), hijau 125 perusahaan (6,13%) dan emas 32 perusahaan (1,57%), sisanya termasuk dalam kategori merah, 
hitam dan dalam proses penegakan hukum. Peringkat biru merupakan bentuk pengelolaan yang business as usual, 
sedangkan peringkat hijau diberikan kepada perusahaan yang telah mengadopsi sistem manajemen lingkungan (SML), 
menerapkan efisiensi penggunaan sumber daya (resource efficient) dan produksi bersih (cleaner production) berbasis 3R 
(reduce, reuse, recycle) sehingga menghasilkan efisiensi energi, penghematan konsumsi air, pengurangan timbulan 
limbah B3 dan non-B3, peningkatan keanekaragaman hayati serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. 
Proper mencatat kontribusi besar perusahaan dalam upaya melakukan produksi bersih dan efisien, serta dalam upaya 
mengembangkan masyarakat di sekitar lokasi usaha, selama 4 tahun terakhir sebesar: 
 

Kinerja Perbaikan 
Lingkungan 2017 2018 2019 2020 Satuan 

Efisiensi Energi 230,619,485 273,613,028 663,903,297 430,244,918 GJ 
Penurunan Emisi 

GRK 33,626,184 38,021,962 93,828,026 131,238,206 Ton 

Penurunan Emisi 
Konvensional 135,159,368 18,689,150 1,911,617 5,942,514 Ton 
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Kinerja Perbaikan 
Lingkungan 2017 2018 2019 2020 Satuan 

Efisiensi Energi 230,619,485 273,613,028 663,903,297 430,244,918 GJ 
Penurunan Emisi 

GRK 33,626,184 38,021,962 93,828,026 131,238,206 Ton 

Penurunan Emisi 
Konvensional 135,159,368 18,689,150 1,911,617 5,942,514 Ton 

Kinerja Perbaikan 
Lingkungan 2017 2018 2019 2020 Satuan 

3R Limbah B3 13,610,719 16,344,704 17,756,918 16,403,947 Ton 

3R Limbah Non B3 11,557,439 6,829,428 9,925,613 5,029,181 Ton 

Efisiensi Air 492,087,329 540,448,997 459,899,904 339,529,963 M3 

Penurunan Beban 
Pencemaran Air 535,490,039 31,719,609 50,598,378 46,160,473 Ton 

 
Penghematan 

Biaya 
2017 

(Rupiah) 
2018 

(Rupiah) 
2019 

(Rupiah) 
2020 

(Rupiah) 
Efisiensi Energi 32,595,170,533,185 99,306,924,914,953 103,879,484,094,463 37,471,930,529,125 

Penurunan  
Emisi GRK 

10,786,689,145,842 

64,359,454,442,400 25,661,662,696,508 35,785,112,917,651 

Penurunan Emisi 
Konvensional 5,344,928,216,796 690,616,717,074 10,228,934,925,961 

3R Limbah B3 893,478,476,838 10,105,690,712,417 15,999,736,768,060 10,671,334,064,503 
3R Limbah  

Non B3 852,050,805,207 3,904,009,328,389 3,971,416,606,661 3,285,305,681,685 

Efisiensi Air 1,882,253,538,212 63,300,865,723,156 35,378,259,687,111 3,678,935,451,043 
Penurunan 

Beban 
Pencemaran 6,067,189,368,649 41,012,225,770,851 70,456,892,445,467 6,013,403,286,684 

 
 2017 2018 2019 2020 

Dana 
Pemberdayaan 

Masyarakat 
7,308,617,000,000 1,531,591,326,123 22,874,561,149,814  

6,206,908,125,306 

 
Tentunya tanggung jawab pencapaian SDGs tidak hanya terletak di pundak pemerintah, namun tentu sektor swasta 
ataupun BUMN juga memiliki peran dan tanggung jawab. Hal ini menjadi tantangan yang sangat besar, apalagi dihadapkan 
dengan kondisi bencana nasional non alam, pandemi COVID-19. Dampak yang nyata dari pandemi adalah penurunan 
pertumbuhan ekonomi. Pada bulan Juni 2020 pertumbuhan ekonomi dunia akan turun 3%, negara maju mengalami 
konstraksi 6,1% dan negara sedang berkembang tumbuh rata rata hanya 1%. Badan Pusat Statistik melaporkan Ekonomi 
Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen pada awal tahun, meskipun terjadi perbaikan sebesar 5,05 persen 
dibanding triwulan ke III, namun secara keseluruhan Ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan III-2020 mengalami 
kontraksi pertumbuhan sebesar 2,03 persen (Data BPS 2020). 
Sektor swasta tidak ketinggalan juga terlibat dalam penanganan Covid-19 ini. Keselamatan telah menjadi perhatian dan 
ketentuan utama di perusahaan dengan mengacu pada keberadaan kebijakan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) 
dengan infrastruktur pendukung seperti prosedur, unit dan sumber daya manusia yang secara khusus mengelolanya. K3 
yang lebih berorientasi pada tingkat internal atau lingkungan kerja, dikembangkan dalam bentuk keterlibatan dalam 
penanggulangan bencana, khususnya bencana alam dan saat ini di-reproduksi untuk bencana non-alam pandemi. 
Beberapa kegiatan dan dana bergulir yang merupakan sumbangsih sektor industri sebagai berikut: 
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Keseluruhan upaya industri yang dicatat melalui program Proper dapat menyumbangkan kontribusi dana yang digulirkan 
terhadap pencapaian SDGs sebesar: 

No Tujuan 2018 
(Rupiah) 

2019 
(Rupiah) 

2020 
(Rupiah) 

1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun 3,934,793,809 40,621,277,757 10,881,821,000 

2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan 
Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan 
Pertanian Berkelanjutan 

20,049,826,959 23,970,669,370 3,226,380,975 

3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan 
Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk 
Semua Usia 

34,782,927,700 867,066,792,328 2,238,396,316,049 

4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan 
Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar 
Sepanjang Hayat untuk Semua 

88,978,924,467 48,373,864,011 2,093,657,500 

5 Mencapai Kesetaraan Gender dan 
Memberdayakan Kaum Perempuan 

4,990,337,466 6,289,805,450 41,400,000 

Pencegahan
14%

Mitigasi
21%

Kesiapsiagaan
32%

Tanggap 
Darurat

21%

Pemulihan
12%

Prosentase Kegiatan

2.279.398 orang  
penerima langsung 

Rp. 346.158.976.293,- 
dana bergulir 
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Keseluruhan upaya industri yang dicatat melalui program Proper dapat menyumbangkan kontribusi dana yang digulirkan 
terhadap pencapaian SDGs sebesar: 
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(Rupiah) 

2019 
(Rupiah) 

2020 
(Rupiah) 

1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun 3,934,793,809 40,621,277,757 10,881,821,000 

2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan 
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Pertanian Berkelanjutan 
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34,782,927,700 867,066,792,328 2,238,396,316,049 
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Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar 
Sepanjang Hayat untuk Semua 

88,978,924,467 48,373,864,011 2,093,657,500 
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Memberdayakan Kaum Perempuan 

4,990,337,466 6,289,805,450 41,400,000 

Pencegahan
14%

Mitigasi
21%

Kesiapsiagaan
32%

Tanggap 
Darurat

21%

Pemulihan
12%

Prosentase Kegiatan

2.279.398 orang  
penerima langsung 

Rp. 346.158.976.293,- 
dana bergulir 

6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air 
Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk 
Semua 

1,125,357,491,604 5,403,541,275,486 1,866,355,666,407 

7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, 
Berkelanjutan dan Modern untuk Semua 

7,991,426,240,611 11,125,455,479,445 19,066,628,421,408 

8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif 
dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang 
Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang 
Layak untuk Semua 

168,978,562,651 228,989,234,272 21,095,582,262 

9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, 
Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, 
serta Mendorong Inovasi 

12,682,973,873,035 12,300,973,805,308 29,476,157,110,927 

10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara 11,262,953,764 20,784,069,605 150,000,000 

11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, 
Tannguh dan Berkelanjutan 

64,953,076,332 45,893,762,666 48,122,549,928 

12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang 
Berkelanjutan 

5,056,050,147,150 10,168,080,971,059 24,599,310,898,818 

13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi 
Perubahan Iklim dan Dampaknya 

9,762,092,756,955 9,486,158,966,291 3,713,414,852,100 

14 Melestarikan dan Memanfaatkan secara 
Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan 
Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan 

32,443,701,183 36,095,210,870 18,543,679,950 

15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan 
Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, 
Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan 
Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta 
Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman 
Hayati 

1,625,740,618,654 516,545,609,075 225,586,895,308 

16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai 
untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan 
Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangunan 
Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif 
di Semua Tingkatan 

50,000,000 725,800,000 75,259,000 

17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan 
Merevitalisasi Kemitraan Global untuk 
Pembangunan Berkelanjutan 

5,095,317,547 1,906,821,940 1,165,905,982 

  
38,679,161,549,887 50,321,473,414,932 81,291,246,397,614 

 
Data-data yang tersaji di dalam implementasi Proper 
tentunya merupakan data think tank yang perlu dilakukan 
klarifikasi dan verifikasi oleh tim SDGs Bappenas, agar 
dapat diklaim sebagai hasil pencapaian target SDGs, 
namun setidaknya Proper menunjukan bahwa sektor 
industri memiliki kontribusi yang sangat besar dan tidak 
dapat diremehkan dalam upaya membantu, bahu-
membahu dalam kerangka stakeholder engagement 
dengan Pemerintah untuk menjawab segala 
permasalahan sosial, lingkungan, budaya maupun 
ekonomi yang terdapat di Indonesia dan menjadi sasaran 
tujuan dalam SDGs, meskipun saat ini dunia masih 
berada dalam tantangan pandemi dan ”new normal”. 
Perbaikan ekonomi nasional secara umum dan potensi 
dunia usaha untuk menghadapi “new normal” yang tinggi 
tentu saja memberikan harapan besar untuk dapat 
mengatasi pandemi ini. Masa transisi ini membutuhkan 
solidaritas dan kesadaran diri untuk membangun sistem 
kesehatan yang tangguh, kedisiplinan masyarakat dalam 
menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-
hari dan menciptakan budaya gaya hidup yang lebih 
sehat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diharapkan, di tahun 2030 Indonesia akan mampu 
memenuhi target SDGs yang telah ditetapkan dengan 
dukungan multi pihak, baik pemerintah, swasta maupun 
individu. Dengan optimisme tinggi dibarengi kerja keras, 
keikhlasan serta ketulusan dalam bekerja, sambil tetap 
memperhatikan ”new normal” dan diiringi dengan doa 
kepada-Nya, INDONESIA PASTI BISA memenuhi target 
SDGs 2030 maupun target-target skala nasional maupun 
global lainnya. 
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Suwanda 
 

 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Saat ini permasalahan lingkungan sedang 
banyak diperbincangkan. Banyak bencana terjadi hampir 
di seluruh wilayah di Indonesia. Kebakaran hutan yang 
menyebabkan polusi udara yang berlebihan sehingga 
udara yang dihirup tidak lagi sehat dan dapat 
mengakibatkan gangguan pernafasan hingga meninggal. 
Kasus pertambangan ilegal yang merugikan negara dan 
masyarakat sekitar. Pabrik-pabrik industri yang ada di 
Indonesia saat ini kurang memperhatikan filter pada 
cerobong asap pabriknya, sehingga asap hasil 
pembakaran yang keluar dari cerobong asap pabrik tidak 
tersaring dengan baik. Hal ini dapat membahayakan 
udara disekitar pabrik, karena zat-zat dan kandungan 
logam berbahaya yang ada pada asap ikut mencemari 
udara. Lahan tercemar limbah b3 menyebabkan warga 
hadapi beragam masalah. Pencemaran air 
mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber-
sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya bagi 
manusia dan makhluk hidup lain. Demi mengumpulkan 
keuntungan, pembiaran kerusakan lingkungan menjadi 
hal yang sudah biasa saja. Hal ini merupakan bukti 
rendahnya perhatian perusahaan terhadap dampak 
lingkungan dari aktifitas industrinya. 

 
RUMUSAN MASALAH 
a. Bagaimana PROPER mendorong perusahaan 

untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup?  
b. Apa kontribusi PROPER terhadap tujuan SDGs di 

Indonesia? 
 
TUJUAN 
a. Mengetahui PROPER mendorong perusahaan 

untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup 
b. Mengetahui kontribusi PROPER terhadap tujuan 

SDGs di Indonesia 
 
MANFAAT 
a. Secara teoritis memperkaya informasi mengenai 

PROPER dan SDGs 
b. Secara aplikatif memberikan solusi mengenai 

permasalahan dan kondisi sektor usaha secara 
umum dengan penerapan PROPER. 

 
METODE 

Karya tulis ini penulis buat dengan 
menggunakan metode studi kepustakaan serta observasi 
data dan informasi yang berkaitan dari berbagai sumber. 
 
KAJIAN PUSTAKA 
Program Kali Bersih (PROKASIH) 

Jauh sebelum adanya PROPER, bermula dari 
dicanangkannya PROKASIH sejak 1989, kemudian 
dikukuhkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup 

No. 35 Th. 1995. PROKASIH sejatinya merupakan cikal 
bakal lahirnya PROPER di Indonesia. 

PROKASIH pada mulanya bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas air sungai yang sudah terindikasi 
ada pencemaran. Konsep sederhana ini menjadi 
landasan bagi lahir dan berkembangnya PROPER, yang 
hingga kini telah berkembang jauh dari konsep awal 
ketika PROKASIH pertamakali dicanangkan. 

Makna terpenting yang diperoleh dari hasil 
evaluasi PROKASIH adalah bahwa pendekatan 
pengelolaan lingkungan konvensional, yang menitik-
beratkan pada rumusan ‘command and control’ ternyata 
tidak mampu mendorong kinerja pengelolaan lingkungan 
perusahaan secara menyeluruh. 

Sulitnya mendorong pihak Perusahaan di 
Indonesia untuk berpartisipasi dalam pengelolaan 
lingkungan, antara lain disebabkan oleh masih lemahnya 
sistem penegakan Hukum Lingkungan, sistem peraturan 
belum memadai dan kapasitas serta jumlah pengawas 
lingkungan hidup juga masih terbatas. 

Pada periode tahun 1990-an, Pemerintah sulit 
mengharapkan pihak industri yang patuh terhadap 
peraturan, apalagi bersedia menginvestasikan uangnya 
untuk membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air 
Limbah). Sekalipun ada diantara mereka yang bersedia 
melakukan investasi, tetap saja masih sulit 
mengharapkan bahwa IPAL tersebut akan dioperasikan 
secara benar. Indikasi ini dinyatakan oleh Bank Dunia 
(1990), yang menemukan terjadinya ketimpangan dalam 
pola pembuangan beban pencemaran industri ke sungai. 

Data menunjukkan, sekitar 10% industri peserta 
PROKASIH ternyata menghasilkan 50% dari total BOD 
(Biochemical Oxygen Demand) yang dibuang oleh 
seluruh industri yang diawasi. Jika distribusi ini ditarik 
lebih ke atas, ternyata 75% dari total BOD yang dibuang 
oleh industri PROKASIH “hanya” dihasilkan oleh 20% 
industri. Industri yang benar-benar “bersih” jumlahnya 
kurang dari 50% dan kontribusinya relatif kecil, yaitu 5% 
dari total beban pencemarannya yang dibuang ke sungai 
PROKASIH. 

PROPER belajar dari PROKASIH. Pendekatan 
‘command and control’ hanya akan efektif jika sistem 
yang ada mampu memastikan seluruh entitas yang diatur 
patuh terhadap peraturan yang ditetapkan. Pelajaran 
penting lain dari PROKASIH adalah bahwa hanya 10% 
dari industri yang membuang air limbah dengan beban 
pencemaran tinggi, yang kemudian menjadi target utama 
pengawasan. 

Pengawasan akan efektif jika dilakukan pada 
targettarget pengawasan selektif, yakni industri-industri 
yang menimbulkan dampak paling signifikan terhadap 
lingkungan. Timbul pertanyaan, mengapa industri yang 
berada pada kondisi pengawasan yang samasama masih 
lemah menunjukkan tingkat ketaatan yang sangat 
berbeda? 

Ada industri yang setelah diawasi menunjukkan 
lompatan kinerja pengelolaan lingkungan yang luar biasa. 
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Data menunjukkan, sekitar 10% industri peserta 
PROKASIH ternyata menghasilkan 50% dari total BOD 
(Biochemical Oxygen Demand) yang dibuang oleh 
seluruh industri yang diawasi. Jika distribusi ini ditarik 
lebih ke atas, ternyata 75% dari total BOD yang dibuang 
oleh industri PROKASIH “hanya” dihasilkan oleh 20% 
industri. Industri yang benar-benar “bersih” jumlahnya 
kurang dari 50% dan kontribusinya relatif kecil, yaitu 5% 
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PROPER belajar dari PROKASIH. Pendekatan 
‘command and control’ hanya akan efektif jika sistem 
yang ada mampu memastikan seluruh entitas yang diatur 
patuh terhadap peraturan yang ditetapkan. Pelajaran 
penting lain dari PROKASIH adalah bahwa hanya 10% 
dari industri yang membuang air limbah dengan beban 
pencemaran tinggi, yang kemudian menjadi target utama 
pengawasan. 

Pengawasan akan efektif jika dilakukan pada 
targettarget pengawasan selektif, yakni industri-industri 
yang menimbulkan dampak paling signifikan terhadap 
lingkungan. Timbul pertanyaan, mengapa industri yang 
berada pada kondisi pengawasan yang samasama masih 
lemah menunjukkan tingkat ketaatan yang sangat 
berbeda? 

Ada industri yang setelah diawasi menunjukkan 
lompatan kinerja pengelolaan lingkungan yang luar biasa. 

Mereka menjadi sangat peduli dan menempatkan urusan 
ini sebagai salah satu prioritas utama. 

Namun ada juga industri yang hanya ‘berjalan di 
tempat’. Mereka tidak peduli dengan limbah yang 
dihasilkan, tidak peduli dengan sungai yang tercemar dan 
bahkan tidak juga peduli dengan teguran pejabat 
pengawas lingkungan hidup. 

Mengapa kondisi seperti ini terjadi? Ternyata 
salah satu faktor penyebabnya adalah sifat pendekatan 
pengelolaan konvensional (command and control) yang 
hanya melibatkan dua aktor, yaitu pemerintah sebagai 
PENGAWAS dan industri sebagai pihak yang DIAWASI.  

Sesuai dengan hukum aksi-reaksi, maka jika 
pengawasan dilakukan dengan ketat, pihak yang diawasi 
merespon dengan patuh terhadap peraturan atau 
berpura-pura patuh pada saat diawasi. 

Sebaliknya, jika pengawasan lemah maka pihak 
yang diawasi merasa bebas untuk berbuat sembarangan 
dan melanggar peraturan. 

Jika proses pengawasan dan penegakan hukum 
formal memerlukan waktu dan biaya yang besar bagi 
kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak harus 
saling berkonfrontasi untuk membuktikan argumentasi 
masing-masing, maka pengawasan oleh masyarakat dan 
pasar bermain dengan lebih halus dan sesuai dengan 
sifat-sifat dasar manusia. 

Melihat pentingnya pelibatan masyarakat dan 
pasar, sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dan 
memerlukan pengakuan atau reputasi agar eksistensinya 
diakui. Industri yang beroperasi dengan tidak 
bertanggung jawab dapat dihukum oleh masyarakat 
dengan tidak memberikan ‘izin sosial’ bagi industri 
tersebut. 

Tanpa izin sosial, industri tidak dapat beroperasi 
dengan nyaman. Bahkan pada tingkat interaksi tertentu, 
industri harus membayar ongkos yang tinggi untuk 
menangani ketidakharmonisan hubungan dengan 
masyarakat. Waktu, tenaga dan aset yang semestinya 
digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan laba, harus 
tersita habis untuk berurusan dengan masalah sosial. 
Industri sebagai pengejawantahan orang-orang yang ada 
di dalamnya, tentu merasa tidak nyaman kalau 
teralieniasi dari lingkungan sosialnya. 
 

Sementara itu, Pasar juga dapat ‘menghukum’ 
perusahaan yang memiliki reputasi buruk di bidang 
lingkungan, melalui mekanisme supply-and-demand. Di 
sisi lain, pihak Konsumen yang sadar lingkungan akan 
memilih produk dan jasa yang ramah lingkungan. Dengan 
semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap 
perlindungan lingkungan – dan jumlah konsumen jenis ini 
yang akan semakin meningkat – maka industri yang 
mempunyai reputasi buruk dalam pengelolaan 
lingkungan akan ditinggalkan pasar. Jika industri tersebut 
menjual sahamnya ke publik, maka nilai asetnya akan 
mengalami depresiasi karena dianggap memiliki risiko 
usaha yang tinggi. 

Risiko akibat kemungkinan membayar 
kompensasi bagi pencemaran dan kerusakan lingkungan 
yang diakibatkan sebuah perusahaan, atau resiko untuk 
membayar proses litigasi yang dihadapinya, atau resiko 
menghadapi tuntutan ganti rugi dari masyarakat yang 
terkena dampak, akan sangat tinggi. Pemegang saham 
tentu tidak berharap uangnya habis untuk membiayai 
masalah-masalah tersebut. 

Aktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah 
masyarakat dan pasar. Mereka dapat ‘menghukum’ 
perusahaan dengan cepat dan telak hanya bermodalkan 
satu senjata, yaitu informasi. Apalagi kalau informasi 
tersebut diperoleh dari sumber yang kredibel. 

Pejabat pengawas lingkungan hidup yang 
berintegritas, dengan kewenangan yang dimiliki 
mempunyai akses informasi yang sahih dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Informasi ini sangat ampuh 
untuk membentuk pencitraan atau reputasi, apalagi kalau 
informasi tersebut disampaikan dalam bentuk yang 
sederhana dan mudah diingat. Pencitraan akan semakin 
melekat dan tersebar luas dalam ingatan masyarakat. 
 
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 
Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 

Didirikan pada tahun 1995, PROPER dibentuk 
dalam upaya meningkatkan transparansi untuk 
memastikan kepatuhan hukum. Bank Dunia, United 
States – Asia Environmental Partnership (USAEP) / 
United Stated Agency for International Development 
(USAID) mendukung inisiatif ini, bersama dengan 
Pemerintah Indonesia dan Badan Pengendalian Dampak 
Lingkungan (BAPEDAL). 

PROPER merupakan pengungkapan publik 
terhadap perusahaan mengenai polusi dan mengikuti 
sistem penilaian sederhana yang menunjukkan kinerja 
perusahaan terhadap standar peraturan. Pengungkapan 
publik ini efektif karena tekanan dari agen eksternal dapat 
memotivasi perusahaan untuk mengurangi tingkat emisi, 
terutama jika perusahaan itu sensitif terhadap reputasi. 

PROPER merupakan Public Disclosure 
Program for Environmental Compliance atau Program 
Pengungkapan Publik untuk Kepatuhan Lingkungan. 
PROPER bukan pengganti instrumen penaatan 
konvensional yang ada, seperti penegakan hukum 
lingkungan perdata maupun pidana, melainkan 
komplementer dan bersinergi dengan instrumen 
penaatan lainnya. Dengan demikian upaya peningkatan 
kualitas lingkungan dapat dilaksanakan dengan lebih 
efisien dan efektif. 

PROPER merupakan salah satu bentuk 
kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja 
pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang 
telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-
undangan. Selanjutnya PROPER juga merupakan 
perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam 
pengelolaan lingkungan di Indonesia. Penerapan 
instrumen ini merupakan upaya Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup untuk menerapkan sebagian dari 
prinsip-prinsip good governance (transparansi, 
berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam 
meningkatkan pengelolaan lingkungan. 
 
Mekanisme Penilaian PROPER 

Pelaksanaan PROPER diawali dengan 
pemilihan perusahaan peserta, dimana perusahaan yang 
menjadi target peserta PROPER adalah perusahaan 
yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, 
tercatat di pasar bursa, mempunyai produk yang 
berorientasi ekspor atau digunakan oleh masyarakat 
luas. 

Setelah peserta ditetapkan, kemudian dilakukan 
pengumpulan data swapantau dengan jalan 
mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan 
lingkungan yang disampaikan perusahaan. Selain data 
swapantau, juga dilakukan pengumpulan data primer 
dengan jalan melakukan pengawasan langsung ke 
lapangan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pejabat 
Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Informasi yang 
terkumpul kemudian diolah menjadi rapor sementara, 
yang berisi evaluasi kinerja perusahaan di bidang 
pengelolaan air, udara, limbah B3 dibandingkan dengan 
kriteria penilaian PROPER yang ditetapkan. 
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Rapor sementara ini sudah mengindikasikan 
peringkat kinerja perusahaan berdasarkan kriteria 
peringkat PROPER. Rapor sementara kemudian dibahas 
melalui mekanisme peer review oleh tim teknis. Hasil 
pembahasan dilaporkan kepada pejabat Eselon I 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendapat 
komentar dan pertimbangan. Setelah itu, rapor dilaporkan 
kepada Dewan Pertimbangan untuk mendapat pendapat 
dan persetujuan Dewan. Rapor hasil pembahasan 
dengan Dewan ini kemudian ditetapkan sebagai Rapor 
Sementara, yang akan disampaikan kepada perusahaan 
dan Pemerintah Daerah. Perusahaan dan Pemerintah 
Daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan 
keberatan dengan didukung data-data baru yang sahih. 
Setelah masa sanggah dilewati, maka hasilnya 
dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan. Dewan akan 
memberikan pendapat terakhir mengenai status kinerja 
perusahaan sebelum dilaporkan kepada Menteri. 

Menteri memeriksa, memberikan kebijakan dan 
menetapkan status peringkat kinerja perusahaan dengan 
mempertimbangkan laporan dari Dewan Pertimbangan. 
Setelah semua proses dilewati, maka diterbitkan 
pengumuman peringkat kinerja perusahaan, yang 
disampaikan kepada publik dan juga kepada perusahaan 
dan pemerintah daerah. 
 
Kriteria PROPER 

KRITERIA penilaian PROPER terdiri dari dua 
kategori, yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria 
penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan 
(beyond compliance). 

Kriteria penilaian ketaatan menjawab 
pertanyaan sederhana saja: Apakah perusahaan sudah 
taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup? 
Peraturan lingkungan hidup yang digunakan sebagai 
dasar penilaian saat ini adalah peraturan yang berkaitan 
dengan: Persyaratan dokumen lingkungan dan 
pelaporannya; Pengendalian Pencemaran Air; 
Pengendalian Pencemaran Udara; Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); Pengendalian 
Pencemaran Air Laut; dan Potensi Kerusakan Lahan.  

Kriteria beyond compliance lebih bersifat 
dinamis karena disesuaikan dengan perkembangan 
teknologi, penerapan praktik-praktik pengelolaan 
lingkungan terbaik dan isu-isu lingkungan yang bersifat 
global. 

Penyusunan kriteria yang terkait dengan 
pelaksanaan PROPER dilakukan oleh tim teknis dengan 
mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, antara 
lain: pemerintah kabupaten/kotamadya, asosiasi industri, 
perusahaan, LSM, universitas, instansi terkait, dan 
Dewan Pertimbangan PROPER. 

Aspek-aspek yang dinilai dalam kriteria beyond 
compliance meliputi: Penerapan Sistem Manajemen 
Lingkungan; Upaya Efisiensi Energ; Upaya penurunan 
emisi; Implementasi Reduce, Reuse dan Recycle limbah 
B3 dan non B3. Penekanan kriteria ini adalah semakin 
banyak upaya untuk mengurangi terjadinya sampah, 
maka semakin tinggi nilainya. Selain itu, semakin besar 
jumlah limbah yang dimanfaatkan kembali, maka 
semakin besar pula nilai yang diperoleh perusahaan.  

Aspek-aspek lain dalam penilaian kriteria 
beyond compliance, antara lain: Konservasi Air dan 
Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah; Perlindungan 
Keanekaragaman Hayati; dan Program Pengembangan 
Masyarakat. 

Khusus program pemberdayaan, perusahaan 
harus memiliki program strategis yang didesain untuk 
menjawab kebutuhan masyarakat. Program ini 
didasarkan atas pemetaan sosial yang menggambarkan 

jaringan sosial yang memberikan penjelasan tentang 
garis-garis hubungan antar kelompok/individu. 

Rencana strategis pengembangan masyarakat 
harus bersifat jangka panjang dan terperinci. Program 
hendaknya menjawab kebutuhan kelompok rentan 
disertai indikator untuk mengukur kinerja pencapaian 
program secara terukur. Tentu saja, seluruh proses 
perencanaan harus melibatkan anggota masyarakat. 

PROPER bertujuan mendorong ketaatan 
industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Aspek 
penilaian ketaatan meliputi: izin lingkungan; 
pengendalian pencemaran air; pengendalian 
pencemaran udara; pengelolaan limbah bahan 
berbahaya dan beracun (B3); dan potensi kerusakan 
lahan (khusus untuk kegiatan pertambangan). Pada 
tahap ini peringkat yang dapat dihasilkan adalah Biru, 
Merah, dan Hitam. Tahap ini disebut juga tahap 
compliance to regulation. 

Selain taat pada peraturan, PROPER juga 
bertujuan mendorong industri menerapkan prinsip 
ekonomi hijau yaitu efisiensi energi, efisiensi air, 
pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman 
hayati dan mengurangi kesenjangan ekonomi dengan 
menerapkan program pemberdayaan masyarakat. 

Sementara, evaluasi kinerja penaatan 
lingkungan dibagi menjadi dua cara yaitu: Pertama, 
penilaian langsung: dilakukan melalui pengumpulan data, 
inspeksi lapangan, dan penyusunan berita acara. Kedua, 
penilaian tidak langsung (Penilaian Mandiri). Penilaian 
tidak langsung dilakukan melalui pemeriksaan isian 
laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup. 
Peraturan PROPER dimulai dengan tahapan persiapan, 
pada Januari sampai Maret. Persiapan diawali dengan 
penetapan peserta PROPER dengan 
mempertimbangkan masukan dari tiap-tiap provinsi. 
Penguatan kapasitas PROPER juga diberikan kepada 
Provinsi yang akan melaksanakan PROPER. 

Setelah tahap persiapan, provinsi 
melaksanakan verifikasi lapangan sampai 3 tahap dan 
setiap tahap dilakukan supervisi oleh tim KLH agar tetap 
menjaga standar kualitas PROPER di setiap provinsi. 
Dari proses supervisi diperoleh rekapitulasi peringkat dan 
rapor sementara. Setelah itu perusahaan dapat 
memberikan sanggahan dari hasil rapor sementara. 
 
 
ANALISIS DAN SINTESIS 
Analisis Konsep Penilaian Kinerja Lingkungan pada 
PROPER 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi 
yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Kata kuncinya 
adalah prestasi dan kemampuan.  
 Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan 
dalam rangka mencapai tujuan secara keseluruhan 
adalah performance appraisal, yang disebut juga 
penilaian prestasi kerja, penilaian pelaksanaan 
pekerjaan, penilaian kondite, dan sebagainya, kebutuhan 
akan penilaian prestasi kerja bertujuan untuk mengetahui 
kualitas dan kuantitas kinerja, kendala dalam suatu 
peprusahaan. 
 Menurut Suratno dkk. dalam Sudaryanto (2011), 
kinerja lingkungan perusahaan (environmental 
performance) adalah kinerja perusahaan dalam 
menciptakan lingkungan yang baik (green). Kinerja 
lingkungan merupakan hasil yang dapat diukur dari 
sistem manajemen lingkungan, yang terkait dengan 
kontrol aspek-aspek lingkungannya (Purwanto, 2000 
dalam Suratno et al., 2006). 
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Rapor sementara ini sudah mengindikasikan 
peringkat kinerja perusahaan berdasarkan kriteria 
peringkat PROPER. Rapor sementara kemudian dibahas 
melalui mekanisme peer review oleh tim teknis. Hasil 
pembahasan dilaporkan kepada pejabat Eselon I 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendapat 
komentar dan pertimbangan. Setelah itu, rapor dilaporkan 
kepada Dewan Pertimbangan untuk mendapat pendapat 
dan persetujuan Dewan. Rapor hasil pembahasan 
dengan Dewan ini kemudian ditetapkan sebagai Rapor 
Sementara, yang akan disampaikan kepada perusahaan 
dan Pemerintah Daerah. Perusahaan dan Pemerintah 
Daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan 
keberatan dengan didukung data-data baru yang sahih. 
Setelah masa sanggah dilewati, maka hasilnya 
dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan. Dewan akan 
memberikan pendapat terakhir mengenai status kinerja 
perusahaan sebelum dilaporkan kepada Menteri. 

Menteri memeriksa, memberikan kebijakan dan 
menetapkan status peringkat kinerja perusahaan dengan 
mempertimbangkan laporan dari Dewan Pertimbangan. 
Setelah semua proses dilewati, maka diterbitkan 
pengumuman peringkat kinerja perusahaan, yang 
disampaikan kepada publik dan juga kepada perusahaan 
dan pemerintah daerah. 
 
Kriteria PROPER 

KRITERIA penilaian PROPER terdiri dari dua 
kategori, yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria 
penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan 
(beyond compliance). 

Kriteria penilaian ketaatan menjawab 
pertanyaan sederhana saja: Apakah perusahaan sudah 
taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup? 
Peraturan lingkungan hidup yang digunakan sebagai 
dasar penilaian saat ini adalah peraturan yang berkaitan 
dengan: Persyaratan dokumen lingkungan dan 
pelaporannya; Pengendalian Pencemaran Air; 
Pengendalian Pencemaran Udara; Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); Pengendalian 
Pencemaran Air Laut; dan Potensi Kerusakan Lahan.  

Kriteria beyond compliance lebih bersifat 
dinamis karena disesuaikan dengan perkembangan 
teknologi, penerapan praktik-praktik pengelolaan 
lingkungan terbaik dan isu-isu lingkungan yang bersifat 
global. 

Penyusunan kriteria yang terkait dengan 
pelaksanaan PROPER dilakukan oleh tim teknis dengan 
mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, antara 
lain: pemerintah kabupaten/kotamadya, asosiasi industri, 
perusahaan, LSM, universitas, instansi terkait, dan 
Dewan Pertimbangan PROPER. 

Aspek-aspek yang dinilai dalam kriteria beyond 
compliance meliputi: Penerapan Sistem Manajemen 
Lingkungan; Upaya Efisiensi Energ; Upaya penurunan 
emisi; Implementasi Reduce, Reuse dan Recycle limbah 
B3 dan non B3. Penekanan kriteria ini adalah semakin 
banyak upaya untuk mengurangi terjadinya sampah, 
maka semakin tinggi nilainya. Selain itu, semakin besar 
jumlah limbah yang dimanfaatkan kembali, maka 
semakin besar pula nilai yang diperoleh perusahaan.  

Aspek-aspek lain dalam penilaian kriteria 
beyond compliance, antara lain: Konservasi Air dan 
Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah; Perlindungan 
Keanekaragaman Hayati; dan Program Pengembangan 
Masyarakat. 

Khusus program pemberdayaan, perusahaan 
harus memiliki program strategis yang didesain untuk 
menjawab kebutuhan masyarakat. Program ini 
didasarkan atas pemetaan sosial yang menggambarkan 

jaringan sosial yang memberikan penjelasan tentang 
garis-garis hubungan antar kelompok/individu. 

Rencana strategis pengembangan masyarakat 
harus bersifat jangka panjang dan terperinci. Program 
hendaknya menjawab kebutuhan kelompok rentan 
disertai indikator untuk mengukur kinerja pencapaian 
program secara terukur. Tentu saja, seluruh proses 
perencanaan harus melibatkan anggota masyarakat. 

PROPER bertujuan mendorong ketaatan 
industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Aspek 
penilaian ketaatan meliputi: izin lingkungan; 
pengendalian pencemaran air; pengendalian 
pencemaran udara; pengelolaan limbah bahan 
berbahaya dan beracun (B3); dan potensi kerusakan 
lahan (khusus untuk kegiatan pertambangan). Pada 
tahap ini peringkat yang dapat dihasilkan adalah Biru, 
Merah, dan Hitam. Tahap ini disebut juga tahap 
compliance to regulation. 

Selain taat pada peraturan, PROPER juga 
bertujuan mendorong industri menerapkan prinsip 
ekonomi hijau yaitu efisiensi energi, efisiensi air, 
pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman 
hayati dan mengurangi kesenjangan ekonomi dengan 
menerapkan program pemberdayaan masyarakat. 

Sementara, evaluasi kinerja penaatan 
lingkungan dibagi menjadi dua cara yaitu: Pertama, 
penilaian langsung: dilakukan melalui pengumpulan data, 
inspeksi lapangan, dan penyusunan berita acara. Kedua, 
penilaian tidak langsung (Penilaian Mandiri). Penilaian 
tidak langsung dilakukan melalui pemeriksaan isian 
laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup. 
Peraturan PROPER dimulai dengan tahapan persiapan, 
pada Januari sampai Maret. Persiapan diawali dengan 
penetapan peserta PROPER dengan 
mempertimbangkan masukan dari tiap-tiap provinsi. 
Penguatan kapasitas PROPER juga diberikan kepada 
Provinsi yang akan melaksanakan PROPER. 

Setelah tahap persiapan, provinsi 
melaksanakan verifikasi lapangan sampai 3 tahap dan 
setiap tahap dilakukan supervisi oleh tim KLH agar tetap 
menjaga standar kualitas PROPER di setiap provinsi. 
Dari proses supervisi diperoleh rekapitulasi peringkat dan 
rapor sementara. Setelah itu perusahaan dapat 
memberikan sanggahan dari hasil rapor sementara. 
 
 
ANALISIS DAN SINTESIS 
Analisis Konsep Penilaian Kinerja Lingkungan pada 
PROPER 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi 
yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Kata kuncinya 
adalah prestasi dan kemampuan.  
 Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan 
dalam rangka mencapai tujuan secara keseluruhan 
adalah performance appraisal, yang disebut juga 
penilaian prestasi kerja, penilaian pelaksanaan 
pekerjaan, penilaian kondite, dan sebagainya, kebutuhan 
akan penilaian prestasi kerja bertujuan untuk mengetahui 
kualitas dan kuantitas kinerja, kendala dalam suatu 
peprusahaan. 
 Menurut Suratno dkk. dalam Sudaryanto (2011), 
kinerja lingkungan perusahaan (environmental 
performance) adalah kinerja perusahaan dalam 
menciptakan lingkungan yang baik (green). Kinerja 
lingkungan merupakan hasil yang dapat diukur dari 
sistem manajemen lingkungan, yang terkait dengan 
kontrol aspek-aspek lingkungannya (Purwanto, 2000 
dalam Suratno et al., 2006). 

Di Indonesia, penilaian kinerja lingkungan 
perusahaan dapat diukur dengan menggunakan 
PROPER. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
PROPER pasal 1, Program Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PROPER) adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di 
bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan 
berbahaya dan beracun. PROPER merupakan salah satu 
upaya kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui 
Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong 
peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan 
lingkungan melalui penyebaran informasi kinerja 
penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan 
(Fitriyani, 2012). Tujuan penerapan PROPER adalah 
untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam 

pengelolaan lingkungan melalui penyebaran informasi 
kinerja penaatan perusahaan dalam pengelolaan 
lingkungan. 

Pengukuran kinerja lingkungan dengan 
PROPER ini dipublikasikan secara transparan kepada 
publik dan stakeholder lainnya. Perusahaan yang 
menjadi peserta dikelompokkan ke dalam peringkat 
warna tertentu berdasarkan pada tingkat ketaatannya. 
Pemeringkatan hasil penilaian melalui warna ini 
diharapkan akan memudahkan masyarakat untuk 
memahami kinerja penaatan perusahaan.  

Peringkat penilaian kinerja PROPER ini 
dikelompokkan ke dalam 5 (lima) peringkat warna, yakni 
emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Masing-masing 
peringkat warna mencerminkan ketaatan kinerja 
perusahaan mulai dari penilaian kinerja lingkungan 
terbaik hingga penilaian kinerja lingkungan terburuk. 
Berikut adalah penjelasan lebih rincinya: 

 
Tabel 1. Peringkat PROPER 

No. Peringkat Keterangan 
1. Emas Telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi 

atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap 
masyarakat. 

2. Hijau Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam 
peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, 
pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upaya tanggung jawab 
sosial dengan baik. 

3. Biru Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan 
ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Merah Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

5. Hitam Sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan 
pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan 
perundangundangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi. 

 
SIMPULAN 

SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 target 
spesifik. Diharapkan dengan adanya penerapan 6 tujuan 
pilar lingkungan SDGs akan memberikan dampak pada 
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang 
berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. 
Lingkungan yang sehat menjadi kunci tercapainya tujuan 
pembangunan berkelanjutan. 

PROPER merupakan program yang memotivasi 
perusahaan untuk menerapkan prinsip ekonomi hijau, 
mengurangi tingkat emisi, mengurangi terjadinya 

sampah, terutama jika perusahaan itu sensitif terhadap 
reputasi, juga dianggap dapat mendorong kinerja sektor 
usaha untuk taat bahkan melebihi ketaatan terhadap 
peraturan lingkungan hidup. 

Hadir dan dengan berjalannya PROPER 
diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak 
pencapaian tujuan SDGs dari sektor usaha. Hal ini 
sejalan karena PROPER bertujuan agar perusahaan 
selalu menerapkan produksi dan konsumsi yang 
berkelanjutan serta dengan kriteria pemberdayaan 
masyarakat akan mampu menumbuhkan ekonomi lokal di 
sekitar perusahaan. 
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PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)  
DARI MASA KE MASA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 
 

Suhartono 
 
 

ABSTRAK 
Hikmah terjadinya  berbagai tragedi sosial  dan 
lingkungan dengan alasan ekonomi pada paska perang 
dunia II karena penggunaan bahan-bahan zat kimia, 
pestisida, sianida dan sejenisnya untuk industri 
menimbulkan antara lain limbah dari bahan berbahaya 
dan beracun yang saat popular disebut limbah B3. Pada 
saat ini manusia, pemerintah dan negara-negara barat 
pada akhirnya harus berfikir bagaimana pengelolaannya. 
Diawali dari program meminimalkan limbah hingga tahun 
1980an tercetus yang namanya konsep Green Economy 
dari sebuah laporan yang bertajuk Blueprint for a Green 
Economy. Konsep ini diinisiasi UNEP yang lebih dikenal 
den Green Economy Inisiatve untuk nendorong 
mendorong praktisi dan akademisi mendorong para 
politisi untuk mendukung investasi yang bergerak di 
sektor “hijau” serta mendorong industri konvensional 
yang menggunakan material serta menghasilkan polusi 
untuk lebih ramah lingkungan. Pada masa dekade yang 
sama atas Prakarsa PBB diselenggarakan Konferensi 
antar negara di Swiss yang disebut Konferensi Basel 
dengan tujuan pengetatan atas pembuangan limbah B3.  
Kemudian pada awal abad 21 muncul konsep yang 
disebut Blue Economy yang diinisiasi UN University 
bekerja sama dengan Pemerintah Jepang. Konsep ini 
mengembangkan sistem ekonomi baru yang tidak 
menghasilkan limbah dan emisi, menciptakan lapangan 
pekerjaan, berkontribusi kepada social capital, dan tidak 
memerlukan biaya yang tinggi. Konsep ini dirancang 
untuk berdampingan dengan protokol Kyoto.  
Pada dekade yang bersamaan Pemerintah Indonesia 
melakukan perubahan besar melalui penggabungan 90 
UU dari berbagai sektor dalam satu UU meniru 
Pemerintah Kanada dengan istilah Omnibus Law. UU ini 
disahkan 5 Oktober 2020 disebut UU Cipta Kerja, yang 
didalamnya mengatur “perizinan” pengelolaan Limbah B3 
dalam satu pintu melalui Lembaga OSS dengan tujuan 
antara lain terdaftarnya semua usaha/kegiatan berusaha 
dalam satu Perizinan Berusaha. 
Bersamaan dengan perubahan besar tersebut, muncul 
konsep yang dipromosikan oleh Uni Eropa disebut 
Circuler Economy. Konsep ini merupakan siklus sistem 
ekonomi yang menggantikan konsep “end-of-life” dengan 
mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), 
mendaur ulang (recycle), dan memperbaiki (recover) 
bahan atau peralatan pada proses produksi dan 
konsumsi berlaku untuk skala ekonomi mikro dan makro. 
Konsep ini telah diadopsi dalam RPJM dan Renstra KLHK 
2019-2024. 
 
PENDAHULUAN 

A. Masa Lalu 
Sejak Revolusi Industri dimulai penggunaan bahan 
kimia dalam produksi suatu barang cenderung 
mengalami kenaikan. Pasca Perang Dunia II, 
penggunaan bahan kimia ini meningkat pesat, bukan 
hanya pada aspek kuantitas namun juga pada aspek 
toksisitasnya (tingkat merusaknya suatu zat jika 
dipaparkan terhadap organisme). Keinginan menang 
dalam kompetisi dan orientasi profit yang berlebihan 

memicu industri untuk memperbanyak varian dan 
jumlah produk yang dihasilkan. Kenaikan jumlah 
produk meningkatkan kuantitas limbah yang 
dihasilkan sedangkan banyaknya varian produk 
menghasilkan limbah yang spesifik dan beragam 
(Damanhuri, 2010:5).  
Hingga kini, hampir setiap industri menghasilkan 
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau 
disebut toxic and hazardous waste. Jenis limbah B3 
yang dihasilkan oleh industri diantaranya logam 
berat, sianida, pestisida, cat dan zat warna, minyak, 
pelarut, dan zat kimia berbahaya lainnya. Tanpa 
pengelolaan yang memadai, limbah ini memiliki daya 
rusak lingkungan yang jauh lebih berat dibandingkan 
dengan jenis limbah yang lain. Bahkan limbah B3 
juga berpotensi mengancam kesehatan manusia. 
Sejarah buruknya pengelolaan limbah B3 di negara 
maju juga telah memberikan pelajaran penting 
bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat perlu 
disertai pengelolaan limbah B3 yang memadai. 
Diantara banyak contoh peristiwa, setidaknya 
terdapat pengalaman buruk negara Amerika Serikat, 
Jepang dan Italia yang patut menjadi perhatian 
misalnya:  
1. Tragedi Love Canal (Amerika Serikat) Proyek 

pembuatan kanal (dimulai tahun 1893) yang 
tidak terselesaikan di kawasan Sungai Niagara 
menyisakan lubang yang digunakan sebagai 
tempat penimbunan limbah bahan-bahan kimia 
oleh banyak industri. Buangan limbah tersebut 
telah mencemari lingkungan, menyebabkan 
kanker dan kelahiran dengan cacat fisik dan 
mental.  

2. Tragedi Penyakit Minamata (Jepang) Tragedi ini 
ditandai dengan matinya sejumlah ikan pada 
tahun 1950 di daerah Minamata, Jepang. Tahun 
1976, sebanyak 120 penduduk Minamata 
meninggal dan 800 orang sakit karena 
keracunan ikan dan kerang yang terkontaminasi 
metil merkuri (MeHg). Tragedi ini disebabkan 
oleh Chisso Chemical Corporation yang telah 
membuang limbah merkuri sekitar 45 tahun.  

3. Tragedi Kabut Dioxin di Seveso (Italia) Pada 
tanggal 10 Juli 1976, kecelakaan yang dialami 
industri farmasi Swiss (Hoffman-La Roche) di 
Seveso Italia menyebabkan timbulnya kabut 
beracun. Kabut tersebut mengandung dioxin 
yang dapat menimbulkan kanker pada manusia. 
Daun-daun pohon di daerah yang tercemar 
rontok, binatang-binatang seperti terpanggang. 
Selain itu anak-anak di kawasan tersebut 
menunjukkan gejala terjangkit chloracne.  

4. Tragedi Lingkungan (peristiwa Minamata dan 
Merkuri) di Indonesia, 
Tragedi Minamata yang pernah terjadi di 
Jepang, juga pernah terjadi di perairan 
Indonesia dalam kadar yang lebih dahsyat 
sebagai akibat menjamurnya tambang emas 
rakyat ilegal di sekitar 800 daerah di seluruh 
Indonesia. Studi yang dilakukan oleh tim dari 
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Medicus Foundation, patut diduga telah 
menguak tragedi serupa Minamata di Indonesia.  

 
B. Masa Kini 
Diawali konsep Green Economy (1989) bertajuk 
Blueprint for a Green Economy yang disiapkan oleh 
ekonom Inggris Raya (Barbier, 2010). Terminologi ini 
populer saat terjadinya krisis 2008 saat UNEP 
menginisiasi inisiatif yang dikenal dengan Green 
Economy Initiative untuk mendorong praktisi dan 
akademisi mendorong para politisi untuk mendukung 
investasi yang bergerak di sektor “hijau” serta 
mendorong industri konvensional yang 
menggunakan material serta menghasilkan polusi 
untuk lebih ramah lingkungan (Kasztelan, 2017). 
Tahun 2011, UNEP pun menyusun definisi dari 
green economy sebagai sistem ekonomi yang 
menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia 
yang berkeadilan sosial sekaligus secara signifikan 
mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan 
ekologis. Konsep ini mendorong industri untuk 
melakukan produksi rendah karbon, hemat sumber 
daya, dan inklusi sosial (Cameron & Stuart, 2012).  
Berakhirnya Era Green Economy muncul konsep 
Blue Economy (2010), Konsep blue economy 
diinisiasi oleh UN University pada tahun 1994. Saat 
itu, rektor UN Uneversity bekerja sama dengan 
pemerintah Jepang mengundang ekonom asal 
Belgia, Gunter Pauli, untuk mengembangkan konsep 
sistem ekonomi baru yang tidak menghasilkan 
limbah dan emisi, menciptakan lapangan pekerjaan, 
berkontribusi kepada social capital, dan tidak 
memerlukan biaya yang tinggi. Konsep ini dirancang 
untuk berdampingan dengan protokol Kyoto (Huxley, 
2015). Huxley (2015) mendokumentasikan bahwa 
pada tahun 2004, konsep blue economy mulai 
memperlihatkan kemajuan. 340 inovasi telah 

teridentifikasi dan diserahkan ke sebuah tim yang 
berisi para praktisi dan akademisi. Inovasi ini 
dikerucutkan menjadi 100 inovasi terunggul, 
sayangnya proyek ini tertunda saat krisis finansial 
tahun 2008 menerpa dunia dan menyebabkan 50 
juta orang di negara berkembang kehilangan 
pekerjaanya. 
Merespon konsep Blue print ini Pemerintah 
Indonesia menetapkan UU Nomor 32 tahun 2009 
dan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Limbah Bahan Berbahaya dan Baracun (B3). Inti 
pokok pengelolaan Limbah B3 adalah bahwa 
pengelolaan Limbah B3 wajib mendapatkan izin dari 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya. Kegiatan pengelolaan 
meliputi: (1) Penyimpanan; (2) Pengumpulan; (3) 
Pengangkutan; (4) Pemanfaatan; (5) Pengolahan; 
dan (6) Penimbunan dan pengaturan tentang 
pembuangan/dumping limbah serta perizinan 
perpindahan lintas batas limbah B3.  
Rumah sakit merupakan sumber limbah medis yang 
termasuk limbah B3. Hampir semua limbah yang 
dihasilkan oleh rumah sakit termasuk dalam kategori 
limbah B3 berupa limbah inveksius, sisa operasi, sisa 
suntikan, obat kedaluarsa, limbah padat dan lain-
lain. Pada masa pandemi, peningkatan limbah medis 
meningkat signifikan, masker, APD dan sarung 
tangan merupakan jenis limbah medis yang 
mendominasi peningkatan sampah medis yang 
bersumber selain dari Rumah Sakit, seperti 
Puskesmas, tempat-tempat isolasi dan rumah 
tangga. Merespon keadaan tersebut KLHK 
menerbitkan SE Nomor: 
SE.02/MenLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Sebagai 
panduan pengelolaan limbah medis pada masa 
pandemi. 

 
Gambar 1  Foto-foto pembuangan limbah medis di sungai. 

  
Limbah medis yang berisi alat rapid tes dibuang ke 
sungai kawasan Jalan Padang Tebung, menuju Desa 
Cawang Baru, Kecamatan Dempo Utara, kota 
Pagaralam, Sumatera Selatan, pada Kamis 
(15/10/2020).(HANDOUT) 

Limbah medis diduga bekas penanganan Covid-19 
ditemukan di sungai Cisadane yang menjadi sumber 
hidup warga di Kota Tangerang. Di tengah pandemi saat 
ini, temuan limbah medis tentu sangat mengkhawatirkan 
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ANGGOTA Kwartir Cabang Pramuka Kota Bogor 
menemukan sampah medis yang dibuang ke Sungai 
Ciliwung di kawasan Kelurahan Baranangsiang, 
Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Minggu, 23 Juni 
2019. Dinas Kesehatan Kota Bogor akan melakukan 
penyelidikan terkait aktivitas pembuangan limbah medis 
di Sungai Ciliwung.*/DOK. KOMUNITAS PEDULI 
CILIWUNG 

KOMUNITAS Peduli Ciliwung menggelar aksi bersih 
sampah di Daerah Aliran Sungai Ciliwung. */WINDIANTI 
RETNO SUMARDIYANI/PR 
 

Sumber : beberapa media elektronik 
 
Pada era abad 21 atas nama pertumbuhan ekonomi, 
penanaman investasi sebesar-besarnya dan 
penciptaan lapangan kerja sebagaimana janji politik 
Presiden pada pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 
menyampaikan bahwa perlunya pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi dengan dukungan infrastruktur 
serta penyederhanaan perizinan untuk mengundang 
investor asing. Alhasil perizinan pengelolaan Limbah 
B3 yang menjadi muatan UU Nomor 32 tahun 2009 
dan PP Nomor 101 Tahun 2014 menjadi “sasaran 
tembak” penggabungan 80 UU dari berbagai sektor 
1.200 Pasal direvisi yang disederhanakan menjadi 
174 Pasal terbagi dalam 11 (sebelas) klaster lintas 
kementerian/lembaga yang dikemas dalam UU 
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih 
dikenal dengan nama Omnibus Law.   
Tujuannya antara lain: Pengurusan perizinan lebih 
terpadu, efektif dan efisisen dan 
mengharmonisasikan kebijakan Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah untuk menunjang iklim 
investasi bagi penciptaan lapangan kerja. Perubahan 
signifikan pada pengelolaan Limbah B3 adalah 
semua perizinan dilakukan melalui satu pintu melalui 
Lembaga Online Single Submission (OSS) yang 
berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha, 
perubahan terminologi dari izin PPLH menjadi 
Persetujuan Teknis (Pertek) dan dilakukannya 
perubahan 11 (sebelas) jenis limbah B3 tertentu 
menjadi Limbah Non B3.  
Sesuai target politik penyelesaian turunan UU CK 
dalam bidang LH telah terpenuhi dengan 
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2021 Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 
2021. PP dan PermenLHK ini menghapus PP 27 
Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan PP Nomor 
101 tentang Pengelolaan Limbah B3, namun 
demikian muatan pengelolaan Limbah B3 dalam PP 
Nomor 101 Tahun 2014 telah diakomodir dalam PP 
Nomor 22 Tahun 2021 dan permen-permen 
Pengelolaan Limbah B3 diakomodir dalam 
PermenLHK Nomor 6 Tahun 2021. 
UU tentang CK beserta turunannya saat ini tengah 
diimplementasikan diberbagai sektor dengan segala 
kekurangan dan kelebihannya menunggu dampak 
positifnya berupa terciptanya lapangan kerja yang 

besar melalui penanaman modal, investasi besar-
besaran dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045.  

 
C. Masa mendatang 
Konsep Circular Economy sedang populer beberapa 
tahun terakhir (Tóth, 2019), namun konsep ini dapat 
ditelusuri ada pada penelitian (Boulding, 1966), 
Pearce, Markandya, and Barbier (1989) dan Jackson 
(1993). Seiring waktu, konsep dan definisi circular 
economy berkembang sesuai sudut pandang 
peneliti. Kirchherr, Reike, and Hekkert (2017) 
merangkum 114 definisi circular economy menjadi 
sistem ekonomi yang menggantikan konsep “end-of-
life” dengan mengurangi (reduce), menggunakan 
kembali (reuse), mendaur ulang (recycle), dan 
memperbaiki (recover) bahan atau peralatan pada 
proses produksi dan konsumsi. Siklus ini berlaku 
untuk skala ekonomi mikro (rumah tangga dan 
perusahaan) serta tingkat makro (tingkat wilayah 
kota, negara, dan wilayah sekitarnya) dengan tujuan 
pembangunan berkelanjutan sehingga secara 
bersamaan menciptakan kualitas lingkungan yang 
baik, kesejahteraan ekonomi, serta keadilan sosial 
yang mempertimbangkan kepentingan generasi 
sekarang dan masa depan.  
Konsep ini dipromosikan oleh Uni Eropa, beberapa 
pemerintahan, dan lembaga non pemerintahan di 
seluruh dunia, tercipta dengan konsep bisnis yang 
baru dan konsumen yang bertanggungjawab dan 
dinilai memiliki potensi untuk diterapkan secara 
meluas, karena dapat menarik berbagai macam 
bisnis dalam satu lingkaran bisnis yang 
berkesinambungan. Sumber daya yang terbatas 
akan dikelola secara berkelanjutan di mana di setiap 
rantai produksi menghasilkan nilai tambah atas 
sumber daya atau bahan baku yang sebenarnya 
sama (Korhonen, Honkasalo, & Seppälä, 2018). 
(Sumber : Paparan  Ringkasan bagi Pembuat 
Kebijakan, Manfaat Ekonomi, Sosial, dan 
Lingkungan Hidup dari Ekonomi Sirkuler di 
Indonesia, Bappenas. 15 Februari 2021). 

 
Pertengahan era abad 21 dan memasuki satu 
dekade mendatang menuju pemenuhan target 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals) dan target pengurangan emisi 
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gas rumah kaca (GRK) sesuai Paris Agreement pada 
tahun 2030, Pemerintah Indonesia semakin 
memperkuat komitmen dan upaya dalam 
menanggulangi permasalahan ekonomi, sosial, dan 
lingkungan melalui pembangunan rendah karbon 
dan ekonomi sirkular. 
Indonesia telah mengadopsi konsep Ekonomi 
Sirkular ke dalam visi dan strategi pembangunan. 
Visi Indonesia 2045 telah menjabarkan konsep 
Ekonomi Sirkular sebagai kebijakan jangka panjang. 
Sebagai langkah awal implementasi konsep 
Ekonomi Sirkular, Pemerintah Indonesia bekerja 
sama dengan United Nations Development Program 
(UNDP) dengan didukung oleh Pemerintah Denmark 
menyusun studi analisis potensi lingkungan, 
ekonomi, dan sosial terhadap penerapan ekonomi 
sirkular di Indonesia, khususnya pada 5 (lima) sektor 
industri, yaitu makanan dan minuman, konstruksi, 
elektronik, tekstil, dan plastik. Studi pengembangan 
ekonomi sirkular ini akan dilanjutkan dengan 
penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan 
menjadikan ekonomi sirkular sebagai salah satu 
prioritas pembangunan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2025-2029. 
Apa yg dimaksud Ekonomi Sirkuler,?. 
Merujuk pada artikel berjudul The Circuker 
Economy-Anew Sustainability Paradigm yang ditulis 
Geissdoerfer dkk, ekonomi sirkuler didefinisikan 
sebagai sistem regenarif yang meminimalkan 
penggunaan sumber daya, limbah, emisi, dan 
kelebihan energi dengan memperlambat, menutup 
dan mempersempit siklus energi dan material. Cara 
melakukannya dengan desain sumber daya 
berkepanjangan, pemeliharaan, perbaikan, 
penggunaan kembali, produksi ulang dan daur ulang 
yang tahan lama. Definisi ini bertolak belakang 
dengan ekonomi linier yang memanfaatakan sumber 
daya menjadi barang produksi lalu berakhir sebagai 
limbah atau bersifat degenerative.   
Ekonomi sirkuler merupakan model memperpanjang 
siklus hidup dari suatu produk bahan baku dan 
sumber daya yang dipakai selama mungkin, dengan 
ekonomi sirkuler bisa mencapai lebih banyak dengan 
menggunakan lebih sedikit. Ekonomi Sirkuler 
berkaitan dengan sampah tidak lebih sekedar 
pengelolaan sampah yg mencakup proses produksi, 
distribusi dan konsumsi dari hulu hingga hilir sebagai 
rantai produksi. 
Saat ini sistem ekonomi masih menganut model 
linier, model yg dianggap mampu memaksimalkan 
hasil dan keuntungan namun model ini dalam 
prakteknya selama ini sudah tidak berkelanjutan 
untuk jangka panjang, sehingga perlu beralih dari 
sistem linier dengan pendektan ambil pakai dan 
buang, ke model dengan memaksimalkan hasil dan 
keuntungan, menuju model yang berkelanjutan. 
Ekonomi Sirkuler dalam pengelolaan sampah tidak 
hanya menerapkan 3R dan limbah B3 tidak sekedar 
mengumpulkan, mengolah dan memanfaatkan. 
Namun menggunakan kembali sampah dan limbah 
B3 tersebut sebagai bahan baku, substitusi produk, 
sumber energi. Terdapat 5 (lima) pendekatan sirkuler 
dalam pengelolaan sampah dan limbah B3, yaitu : 
Reduce; Reuse; Recycle; Refurbish; Renew. 
Hasil FGD yang diselenggarakan BAPPENAS, 
terdapat 5 (lima) sektor besar yang berpotensi untuk 
mengadopsi pendekatan sirkuler pada masa 
mendatang. 5 (lima) sektor dengan produksi sampah 

dan limbah ini memperkerjakan >43 juta tenaga kerja 
dan 1/3 PDB nasional.    
      
  

METODE  
Penulisan ini menggunakan studi pustaka dan 
keikutsertaan penulis dalam berbagai webinar yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah, Perguruan Tinggi dan 
dan kelompok masyarakat, termasuk dukungan literatur 
dari internet dengan kata kunci pembangunan 
berkelanjutan, sustainable development goals, green 
economy dan sirkuler ekonomi. Penulis merangkum dan 
“menjahit” dari berbagai sumber tersebut dengan tujuan 
menyusun sebuah tulisan untuk ikut berperan dalam 
lomba karya tulis SDGs lingkup KLHK yang 
diselenggarakan oleh Biro Perencanaan selaku 
Koordinator  Kesekretariatan Pokja SDGs KLHK.  
 
PEMBAHASAN 
Limbah yang berasal dari Bahan Berbahaya bahkan 
Beracun di Indonesia disebut Limbah Bahan Berbahaya 
dan Beracun (toxic and hazardous waste) disingkat B3, 
merupakan sisa hasil produksi terutama industri paska 
perang dunia II atau memasuki era industrialisasi di 
semenanjung Eropa dan Amerika, menggunakan bahan 
kimia, logam berat, sianida, pestisida, cat dan zat warna, 
pelarut dan bahan kimia lainnya. Pada awal terjadinya 
penggunaan B3 dan menghasilkan Limbah B3, tidak 
setiap negara melakukan pengelolaan sehingga terjadi 
bencana sosial dan lingkungan, terutama kesehatan dan 
pencemaran. Tragedi Love Canal di Amerika Serikat, 
penyebaran penyakit Minamata di Jepang, Kabut Dioxin 
di Saveso Italia merupakan serangkaian tragedi 
kemanausiaan dan lingkungan yang disebabkan oleh 
tidak terkelolanya limbah B3. Kemudian di beberapa 
daerah di Indonesia, terjadi tragedi Minamata yang 
disebabkan oleh mercuri yang diduga disebabkan oleh 
menjamurnya pertambangan emas rakyat secara illegal. 
Berbagai kejadian tragedi yang disebabkan limbah B3 
itulah yang melatarbelakangi diselenggarakannya 
Konvensi Basel yang diprakarsai oleh PBB pada tahun 
1980. 
Paska konferensi Basel, berbagai negara 
mendeklarasikan berbagai konsep pengelolaan Limbah 
B3, diataranya konsep green economy yang digunakan 
dalam sebuah laporan bertajuk Blueprint for a Green 
Economy oleh ekonomi Enggris (Barbier,2010). Konsep 
ini dipopulerkan oleh UNEP untuk menginisiasi inisiatif 
yang dikenal dengan Green Economy Inisiative untuk 
mendorong praktisi dan akademisi mendorong para 
politisi untuk mendukung investasi yang bergerak di 
sektor “hijau” serta mendorong industri konvensional 
yang menggunakan material serta menghasilkan polusi 
untuk lebih ramah lingkungan (Kasztelan, 2017). Definisi 
Green Economy lebih dari satu, satu diantaranya 
perekonomian di mana pertumbuhan kesejahteraan 
rakyat dan peningkatan lapangan kerja tersedia namun 
negara memastikan pengurangan emisi dan pencemaran 
lingkungan yang merangsang menggunakan energi dan 
sumber daya secara efektif yang dapat mencegah segala 
kerusakan terhadap keanekaragaman hayati dan 
ekosistem (Diyar, Akparova, Toktabayev, & 
Tyutunnikova, 2014). Definisi inilah yang dipergunakan 
dalam konsep-konsep perekonomian di Indonesia hingga 
saat ini. Saat green economy bergulir muncul konsep 
baru yang disebut Blue Economy yang diiniasi oleh UN 
University tahun 1994 dengan tujuan mengembangkan 
konsep sistem ekonomi baru yang tidak menghasilkan 
limbah dan emisi, menciptakan lapangan pekerjaan, 
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gas rumah kaca (GRK) sesuai Paris Agreement pada 
tahun 2030, Pemerintah Indonesia semakin 
memperkuat komitmen dan upaya dalam 
menanggulangi permasalahan ekonomi, sosial, dan 
lingkungan melalui pembangunan rendah karbon 
dan ekonomi sirkular. 
Indonesia telah mengadopsi konsep Ekonomi 
Sirkular ke dalam visi dan strategi pembangunan. 
Visi Indonesia 2045 telah menjabarkan konsep 
Ekonomi Sirkular sebagai kebijakan jangka panjang. 
Sebagai langkah awal implementasi konsep 
Ekonomi Sirkular, Pemerintah Indonesia bekerja 
sama dengan United Nations Development Program 
(UNDP) dengan didukung oleh Pemerintah Denmark 
menyusun studi analisis potensi lingkungan, 
ekonomi, dan sosial terhadap penerapan ekonomi 
sirkular di Indonesia, khususnya pada 5 (lima) sektor 
industri, yaitu makanan dan minuman, konstruksi, 
elektronik, tekstil, dan plastik. Studi pengembangan 
ekonomi sirkular ini akan dilanjutkan dengan 
penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan 
menjadikan ekonomi sirkular sebagai salah satu 
prioritas pembangunan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2025-2029. 
Apa yg dimaksud Ekonomi Sirkuler,?. 
Merujuk pada artikel berjudul The Circuker 
Economy-Anew Sustainability Paradigm yang ditulis 
Geissdoerfer dkk, ekonomi sirkuler didefinisikan 
sebagai sistem regenarif yang meminimalkan 
penggunaan sumber daya, limbah, emisi, dan 
kelebihan energi dengan memperlambat, menutup 
dan mempersempit siklus energi dan material. Cara 
melakukannya dengan desain sumber daya 
berkepanjangan, pemeliharaan, perbaikan, 
penggunaan kembali, produksi ulang dan daur ulang 
yang tahan lama. Definisi ini bertolak belakang 
dengan ekonomi linier yang memanfaatakan sumber 
daya menjadi barang produksi lalu berakhir sebagai 
limbah atau bersifat degenerative.   
Ekonomi sirkuler merupakan model memperpanjang 
siklus hidup dari suatu produk bahan baku dan 
sumber daya yang dipakai selama mungkin, dengan 
ekonomi sirkuler bisa mencapai lebih banyak dengan 
menggunakan lebih sedikit. Ekonomi Sirkuler 
berkaitan dengan sampah tidak lebih sekedar 
pengelolaan sampah yg mencakup proses produksi, 
distribusi dan konsumsi dari hulu hingga hilir sebagai 
rantai produksi. 
Saat ini sistem ekonomi masih menganut model 
linier, model yg dianggap mampu memaksimalkan 
hasil dan keuntungan namun model ini dalam 
prakteknya selama ini sudah tidak berkelanjutan 
untuk jangka panjang, sehingga perlu beralih dari 
sistem linier dengan pendektan ambil pakai dan 
buang, ke model dengan memaksimalkan hasil dan 
keuntungan, menuju model yang berkelanjutan. 
Ekonomi Sirkuler dalam pengelolaan sampah tidak 
hanya menerapkan 3R dan limbah B3 tidak sekedar 
mengumpulkan, mengolah dan memanfaatkan. 
Namun menggunakan kembali sampah dan limbah 
B3 tersebut sebagai bahan baku, substitusi produk, 
sumber energi. Terdapat 5 (lima) pendekatan sirkuler 
dalam pengelolaan sampah dan limbah B3, yaitu : 
Reduce; Reuse; Recycle; Refurbish; Renew. 
Hasil FGD yang diselenggarakan BAPPENAS, 
terdapat 5 (lima) sektor besar yang berpotensi untuk 
mengadopsi pendekatan sirkuler pada masa 
mendatang. 5 (lima) sektor dengan produksi sampah 

dan limbah ini memperkerjakan >43 juta tenaga kerja 
dan 1/3 PDB nasional.    
      
  

METODE  
Penulisan ini menggunakan studi pustaka dan 
keikutsertaan penulis dalam berbagai webinar yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah, Perguruan Tinggi dan 
dan kelompok masyarakat, termasuk dukungan literatur 
dari internet dengan kata kunci pembangunan 
berkelanjutan, sustainable development goals, green 
economy dan sirkuler ekonomi. Penulis merangkum dan 
“menjahit” dari berbagai sumber tersebut dengan tujuan 
menyusun sebuah tulisan untuk ikut berperan dalam 
lomba karya tulis SDGs lingkup KLHK yang 
diselenggarakan oleh Biro Perencanaan selaku 
Koordinator  Kesekretariatan Pokja SDGs KLHK.  
 
PEMBAHASAN 
Limbah yang berasal dari Bahan Berbahaya bahkan 
Beracun di Indonesia disebut Limbah Bahan Berbahaya 
dan Beracun (toxic and hazardous waste) disingkat B3, 
merupakan sisa hasil produksi terutama industri paska 
perang dunia II atau memasuki era industrialisasi di 
semenanjung Eropa dan Amerika, menggunakan bahan 
kimia, logam berat, sianida, pestisida, cat dan zat warna, 
pelarut dan bahan kimia lainnya. Pada awal terjadinya 
penggunaan B3 dan menghasilkan Limbah B3, tidak 
setiap negara melakukan pengelolaan sehingga terjadi 
bencana sosial dan lingkungan, terutama kesehatan dan 
pencemaran. Tragedi Love Canal di Amerika Serikat, 
penyebaran penyakit Minamata di Jepang, Kabut Dioxin 
di Saveso Italia merupakan serangkaian tragedi 
kemanausiaan dan lingkungan yang disebabkan oleh 
tidak terkelolanya limbah B3. Kemudian di beberapa 
daerah di Indonesia, terjadi tragedi Minamata yang 
disebabkan oleh mercuri yang diduga disebabkan oleh 
menjamurnya pertambangan emas rakyat secara illegal. 
Berbagai kejadian tragedi yang disebabkan limbah B3 
itulah yang melatarbelakangi diselenggarakannya 
Konvensi Basel yang diprakarsai oleh PBB pada tahun 
1980. 
Paska konferensi Basel, berbagai negara 
mendeklarasikan berbagai konsep pengelolaan Limbah 
B3, diataranya konsep green economy yang digunakan 
dalam sebuah laporan bertajuk Blueprint for a Green 
Economy oleh ekonomi Enggris (Barbier,2010). Konsep 
ini dipopulerkan oleh UNEP untuk menginisiasi inisiatif 
yang dikenal dengan Green Economy Inisiative untuk 
mendorong praktisi dan akademisi mendorong para 
politisi untuk mendukung investasi yang bergerak di 
sektor “hijau” serta mendorong industri konvensional 
yang menggunakan material serta menghasilkan polusi 
untuk lebih ramah lingkungan (Kasztelan, 2017). Definisi 
Green Economy lebih dari satu, satu diantaranya 
perekonomian di mana pertumbuhan kesejahteraan 
rakyat dan peningkatan lapangan kerja tersedia namun 
negara memastikan pengurangan emisi dan pencemaran 
lingkungan yang merangsang menggunakan energi dan 
sumber daya secara efektif yang dapat mencegah segala 
kerusakan terhadap keanekaragaman hayati dan 
ekosistem (Diyar, Akparova, Toktabayev, & 
Tyutunnikova, 2014). Definisi inilah yang dipergunakan 
dalam konsep-konsep perekonomian di Indonesia hingga 
saat ini. Saat green economy bergulir muncul konsep 
baru yang disebut Blue Economy yang diiniasi oleh UN 
University tahun 1994 dengan tujuan mengembangkan 
konsep sistem ekonomi baru yang tidak menghasilkan 
limbah dan emisi, menciptakan lapangan pekerjaan, 

berkontribusi kepada social capital, dan tidak 
memerlukan biaya yang tinggi. Konsep ini dirancang 
untuk berdampingan dengan protokol Kyoto (Huxley, 
2015). Huxley (2015. Blue Economy menghasilkan 340 
inovasi yang 100 diantaranya inovasi unggulan. Visi Blue 
Economy antara lain mengubah sampah menjadi nutrisi.  
Seiring dengan implementasi konsep green economy and 
blue economy, Pemerintah Indonesia dalam upaya 
menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan 
penanaman investasi sebesar-besarnya melakukan 
terobosan kebijakan berupa penggabungan 80 UU 
berbagai sektor dalam satu UU yang popular disebut 
Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang disahkan pada 
tanggal 5 Oktober 2020 dengan Nomor UU Nomor 11 
tahun 2020. Tujuan UU ini adalah penyederhanaan 
perizinan dengan tujuan untuk menarik investasi 
penanaman modal sebesar-besarnya sehingga tercipta 
lapangan kerja seluas-luasnya. Penyederhanaan izin 
yang dimaksud dalam UU CK adalah semua perizinan 
berusaha harus terdaftar dan tercatat secara nasional 
yang dibuktikan dengan mendapatkan Nomor Induk 
Berusaha (NIB) yang diperoleh malalui OSS sebagai 
Lembaga satu pintu (BKPM).  
Para peneliti dan ahli dari dari berbagai negara 
menyarankan bahkan merekomendasikan agar 
Indonesia menerapkan konsep circular economy, dengan 
pertimbangan bahwa Indonesia telah mengakomodir 
konsep ini ke dalam RPJMN. Khususnya Pengelolaan 
sampah, KLHK telah menuangkan program tersebut 
dalam suatu Rencana Strategis KLHK 2019-2024, dan 
sampah plastik merupakan potensi yang dapat diolah 
dengan cara sirkuler ekonomi. Sedangkan dalam 
pengelolaan limbah B3, apabila mengacu pada 
pendekatan Refurbish atau Renew, maka terdapat 4 
(empat) cara pemanfaatan Limbah B3 menjadi suatu 
produk, meliputi sebagai substitusi bahan baku, sebagai 

substitusi sumber energi, sebagai bahan baku dan 
sebagai penelitian dalam upaya pengembangan produk 
baru melalui perkembangan teknologi. Apabila mengacun 
pada teori circuler economy sebagaimana pada 
pengelolaan limbah pada masa mendatang, pengelolaan 
sampah dan limbah B3 sangat relevan untuk dapat 
diterapkan pada skala ekonomi mikro dengan cakupan 
rumah tangga dan perusahaan. 
 
KESIMPULAN 
Pengelolaan Limbah B3 sebagai bagian dalam 
pengarusutamaan (mainstream) pembangunan 
berkelanjutan diawali dengan rangkaian tragedi dan 
memberikan pelajaran inovasi timbulnya teori-teori 
pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial 
yang terjamin namun sumber daya alam tetap terjaga 
kelestariannya, sebuah pilihan yang dilematis. Limbah B3 
timbul akibat penggunaan bahan kimia, pestisida pada 
masa industrialisasi hingga sekarang dengan bahan baku 
dari alam dan lingkungan dalam upaya mempertahankan 
bahkan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.   
Konferensi Basel, Green economy dan blue economy 
merupakan teori-teori pembangunan berkelanjutan yang 
misi utamanya adalah pemanfaatan alam dan lingkungan 
dalam upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan sosial. Titik berat komponen 
Pembangunan Berkelanjjutan terletak pada pemanfataan 
alam dan lingkungan tetap lestari, sehingga berbagai 
produk industri seminimal mungkin tidak menimbulkan 
limbah bahkan limbah tersebut harus dimanfaatkan 
kembali sebagai bahan baku atau substitusi atau sumber 
energi yang baru. Pemanfaatan limbah sebagai sesuatu 
yang baru merupakan sebuah teori circuler economy 
yang digagas pada awal abad 21 ini yang berpotensi 
meninggalkan teori green economy dan blue economy.       
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PERMASALAHAN LIMBAH B3 MEDIS DI NUSA 
TENGGARA TIMUR (NTT) 

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah salah 
satu kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat, 
karena sehat adalah hak setiap individu.  Di lain pihak 
setiap kegiatan menghasilkan limbah. Limbah yang 
dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan dapat 
berupa limbah padat medis dan non medis. Limbah padat 
medis yang dihasilkan oleh unit pelayanan medis berupa 
darah dan cairan tubuh, limbah laboratorium yang bersifat 
infeksius, limbah yang berasal dari kegiatan isolasi dan 
limbah yang berasal dari kegiatan yang menggunakan 
hewan uji merupakan limbah memiliki karakteristik 
infeksius yang termasuk sebagai kategori Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (LB3).  

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa: “Setiap orang 
yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (Limbah B3) wajib melakukan Pengelolaan 
Limbah B3”. Berbagai Fasyankes telah mencoba 
mengelola limbah B3 medisnya secara mandiri ataupun 
dengan bantuan penyedia jasa pengangkut dan pengolah 
pihak ketiga. Namun demikian berdasarkan hasil 
pengawasan menunjukkan bahwa, pengelolaan limbah 
B3 Fasyankes belum dilakukan sesuai dengan standar. 
Ketidakmampuan Fasyankes dalam mengelola limbah B3 
dapat dipahami, karena pada dasarnya bisnis utama 
mereka adalah penyedia jasa pelayanan Kesehatan. 
Saat ini ketersediaan Jasa Pengolah Limbah B3 dari 
Fasyankes belum merata dan masih terpusat di pulau 
Jawa dan wilayah barat Indonesia.  

Data KLHK pada September 2021 menunjukan 
bahwa saat ini di Provinsi NTT belum tersedia jasa 
pengelola limbah B3, baik jasa pemanfaat, jasa 
pengangkut, jasa pengumpul, jasa pengolah maupun 
jasa penimbun. Sementara itu data Kementerian 
Kesehatan menunjukan bahwa terdapat 17 rumah sakit di 
Provinsi NTT yang memilki fasilitas insinerator pemusnah 
limbah B3 medis, namun baru 2 diantaranya yang 
memiliki izin pengolahan limbah B3 dari KLHK yang 
berada di Kupang dan Belu. Pada akhirnya kondisi ini 
membuat fasilitas pelayanan Kesehatan harus 
menyediakan anggaran yang cukup besar untuk 
pengolahan termasuk pengangkutan limbah B3 medis 
menuju Pulau Jawa yang berkisar antara Rp. 35.000,- s.d 
Rp. 60.000, per kg limbah. Biaya pengolahan tersebut 
dirasakan sangat memberatkan bagi pihak Rumah Sakit 
dan Fasyankes lainnya sehinga hal ini dapat menjadi 
pemicu kasus-kasus pembuangan limbah medis (Open 
Dumping). 

Pada bulan Maret 2019, pernah terjadi 
tumpukan limbah B3 medis di Provinsi NTT sebesar 
1.215,89 Ton. Limbah B3 medis tersebut tertumpuk di 
Tempat Penyimpanan Sementara di rumah sakit. Bahkan 
di beberapa rumah sakit tumpukan limbah B3 medis 
sudah hampir mendekati ruang perawatan pasien dengan 
kondisi penyimpanan limbah yang dilakukan di ruang 
terbuka seperti pada gambar berikut. 

 

 

 
 
Gambar 1. Kondisi tumpukan limbah B3 medis 

di salah satu Rumah Sakit di Kota Kupang 
 
Tumpukan limbah ini dapat menjadi sumber 

penyebaran penyakit pada petugas, pasien, pengunjung, 
maupun masyarakat sekitar. Limbah B3 medis ini harus 
sesegera mungkin diolah atau dimusnahkan agar tidak 
membahayakan bagi kesehatan di lingkungan sekitarnya. 
Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56 Tahun 
2015 yang menyatakan bahwa limbah B3 medis dengan 
karakteristik infuksius disimpan di fasilitas penyimpanan 
sementara tidak lebih dari 2 hari pada suhu ruang. 

Pihak rumah sakit dan fasilitas pelayanan 
kesehatan lainnya melalui Pemerintah daerah Provinsi 
NTT meminta dan mendesak Pemerintah Pusat dalam 
hal ini KLHK untuk dapat segera memberikan solusi 
penanganan tumpukan limbah B3 medis dalam waktu 
dekat. Pemda khawatir jika permasalahan tersebut tidak 
bisa segera tertangani maka jumlah tumpukan limbah B3 
medis akan terus bertambah dan hal tersebut dapat 
menimbulkan permasalahan baru yang lebih besar. Hal 
ini dikarenakan limbah B3 medis tidak dapat berhenti 
dihasilkan karena proses pelayanan medis harus terus 
berjalan. 

 
TARGET PENYELESAIAN PERMASALAHAN 
LIMBAH B3 MEDIS DI PROVINSI NTT  

Pemerintah Pusat melalui KLHK segera merespon 
permintaan dari Pemda NTT dalam penyelesaian kondisi 
darurat limbah B3 medis. Pada bulan Mei 2019 KLHK 
melibatkan industri semen yang berada di Kupang dalam 
upaya pemusnahan tumpukan limbah B3 medis di 
Provinsi NTT. Hal ini bertujuan menangani segera 
persoalan limbah B3 medis yang menumpuk di Tempat 
Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Fasyankes 
dan memberikan solusi bagi Fasyankes dalam hal 
mengatasi pengelolaan limbah B3 medis dalam jangka 
pendek. Pemilihan pelibatan pabrik semen ini mengingat 
pabrik semen memiliki fasilitas peleburan di tanur semen 
(cement kiln) dengan suhu bakar 1.200 – 1.6000C.  Selain 
itu pabrik semen telah dilengkapi dengan fasilitas 
pengendali pencemaran udara berupa Electric 
Precipitator (EP), Dust Collector, dan Bag Filter.  
Pemusnahan limbah B3 medis di tanur semen juga sudah 
diakui aman secara internasional seperti yang tercantum 
dalam Technical Note Basel Convention, dimana 
Indonesia menjadi salah satu dari sekitar 170 negara 
anggota Konvensi Basel. 

Namun demikian pada November 2019 pabrik 
semen tersebut  melaporkan telah memusnahkan 
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limbah yang berasal dari kegiatan yang menggunakan 
hewan uji merupakan limbah memiliki karakteristik 
infeksius yang termasuk sebagai kategori Limbah Bahan 
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Limbah B3”. Berbagai Fasyankes telah mencoba 
mengelola limbah B3 medisnya secara mandiri ataupun 
dengan bantuan penyedia jasa pengangkut dan pengolah 
pihak ketiga. Namun demikian berdasarkan hasil 
pengawasan menunjukkan bahwa, pengelolaan limbah 
B3 Fasyankes belum dilakukan sesuai dengan standar. 
Ketidakmampuan Fasyankes dalam mengelola limbah B3 
dapat dipahami, karena pada dasarnya bisnis utama 
mereka adalah penyedia jasa pelayanan Kesehatan. 
Saat ini ketersediaan Jasa Pengolah Limbah B3 dari 
Fasyankes belum merata dan masih terpusat di pulau 
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Data KLHK pada September 2021 menunjukan 
bahwa saat ini di Provinsi NTT belum tersedia jasa 
pengelola limbah B3, baik jasa pemanfaat, jasa 
pengangkut, jasa pengumpul, jasa pengolah maupun 
jasa penimbun. Sementara itu data Kementerian 
Kesehatan menunjukan bahwa terdapat 17 rumah sakit di 
Provinsi NTT yang memilki fasilitas insinerator pemusnah 
limbah B3 medis, namun baru 2 diantaranya yang 
memiliki izin pengolahan limbah B3 dari KLHK yang 
berada di Kupang dan Belu. Pada akhirnya kondisi ini 
membuat fasilitas pelayanan Kesehatan harus 
menyediakan anggaran yang cukup besar untuk 
pengolahan termasuk pengangkutan limbah B3 medis 
menuju Pulau Jawa yang berkisar antara Rp. 35.000,- s.d 
Rp. 60.000, per kg limbah. Biaya pengolahan tersebut 
dirasakan sangat memberatkan bagi pihak Rumah Sakit 
dan Fasyankes lainnya sehinga hal ini dapat menjadi 
pemicu kasus-kasus pembuangan limbah medis (Open 
Dumping). 

Pada bulan Maret 2019, pernah terjadi 
tumpukan limbah B3 medis di Provinsi NTT sebesar 
1.215,89 Ton. Limbah B3 medis tersebut tertumpuk di 
Tempat Penyimpanan Sementara di rumah sakit. Bahkan 
di beberapa rumah sakit tumpukan limbah B3 medis 
sudah hampir mendekati ruang perawatan pasien dengan 
kondisi penyimpanan limbah yang dilakukan di ruang 
terbuka seperti pada gambar berikut. 

 

 

 
 
Gambar 1. Kondisi tumpukan limbah B3 medis 

di salah satu Rumah Sakit di Kota Kupang 
 
Tumpukan limbah ini dapat menjadi sumber 

penyebaran penyakit pada petugas, pasien, pengunjung, 
maupun masyarakat sekitar. Limbah B3 medis ini harus 
sesegera mungkin diolah atau dimusnahkan agar tidak 
membahayakan bagi kesehatan di lingkungan sekitarnya. 
Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56 Tahun 
2015 yang menyatakan bahwa limbah B3 medis dengan 
karakteristik infuksius disimpan di fasilitas penyimpanan 
sementara tidak lebih dari 2 hari pada suhu ruang. 

Pihak rumah sakit dan fasilitas pelayanan 
kesehatan lainnya melalui Pemerintah daerah Provinsi 
NTT meminta dan mendesak Pemerintah Pusat dalam 
hal ini KLHK untuk dapat segera memberikan solusi 
penanganan tumpukan limbah B3 medis dalam waktu 
dekat. Pemda khawatir jika permasalahan tersebut tidak 
bisa segera tertangani maka jumlah tumpukan limbah B3 
medis akan terus bertambah dan hal tersebut dapat 
menimbulkan permasalahan baru yang lebih besar. Hal 
ini dikarenakan limbah B3 medis tidak dapat berhenti 
dihasilkan karena proses pelayanan medis harus terus 
berjalan. 

 
TARGET PENYELESAIAN PERMASALAHAN 
LIMBAH B3 MEDIS DI PROVINSI NTT  

Pemerintah Pusat melalui KLHK segera merespon 
permintaan dari Pemda NTT dalam penyelesaian kondisi 
darurat limbah B3 medis. Pada bulan Mei 2019 KLHK 
melibatkan industri semen yang berada di Kupang dalam 
upaya pemusnahan tumpukan limbah B3 medis di 
Provinsi NTT. Hal ini bertujuan menangani segera 
persoalan limbah B3 medis yang menumpuk di Tempat 
Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Fasyankes 
dan memberikan solusi bagi Fasyankes dalam hal 
mengatasi pengelolaan limbah B3 medis dalam jangka 
pendek. Pemilihan pelibatan pabrik semen ini mengingat 
pabrik semen memiliki fasilitas peleburan di tanur semen 
(cement kiln) dengan suhu bakar 1.200 – 1.6000C.  Selain 
itu pabrik semen telah dilengkapi dengan fasilitas 
pengendali pencemaran udara berupa Electric 
Precipitator (EP), Dust Collector, dan Bag Filter.  
Pemusnahan limbah B3 medis di tanur semen juga sudah 
diakui aman secara internasional seperti yang tercantum 
dalam Technical Note Basel Convention, dimana 
Indonesia menjadi salah satu dari sekitar 170 negara 
anggota Konvensi Basel. 

Namun demikian pada November 2019 pabrik 
semen tersebut  melaporkan telah memusnahkan 

tumpukan limbah medis sebanyak 11,56 Ton. Data 
menunjukan bahwa masih terdapat tumpukan limbah B3 
medis yang belum termusnahkan karena jumlahnya terus 
bertambah. Topografi wilayah Provinsi NTT yang terbagi 
menjadi beberapa kepulauan juga menjadi salah satu 
kendala besar dalam proses pengiriman limbah B3 medis 
ke pabrik semen. Oleh karenanya diperlukan langkah 
konkret jangka panjang dalam penyelesaian 
permasalahan pengolahan limbah B3 medis di Provinsi 
NTT.  

Pemerintah mencanangkan Program Nasional 
Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Hal tersebut telah 
tertuang pada salah satu goals TPB/SDGs KLHK nomor 
3 yaitu pengelolaan sampah dan limbah B3 khususya 
limbah B3 medis dan merkuri serta restorasi ekosistem 
sebagai langkah preventif penyebaran penyakit tropis 
terabaikan. Sebagai tindak lanjut, Program Nasional 
tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 
2024. Dimana pemerintah melalui Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan diamanatkan untuk 
melaksanakan pembangunan fasilitas pengolah limbah 
B3 medis (Insinerator) di seluruh wilayah Indonesia. 

 
REALISASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN 
LIMBAH B3 MEDIS DI PROVINSI NTT  

Provinsi NTT menjadi salah satu Provinsi yang 
dipilih oleh KLHK untuk mengikuti Program Nasional 
Tahun 2020 mengingat ada kebutuhan mendesak 
terhadap penyelesaian permasalahan tumpukan limbah 
B3 medis. Provinsi NTT terbagi menjadi 3 Zona 
kepulauan yaitu Zona Flores, Zona Sumba dan Zona 
Timor. Pada Tahun 2020 KLHK telah membangun satu 
Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Fasyankes di Zona 
Flores tepatnya di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, 
Kabupaten Manggarai Barat. Sementara itu Pemda NTT 
juga melakukan pembangunan fasilitas yang sama 
menggunakan sumber dana APBD NTT yang berlokasi di 
Zona Timor tepatnya di Kupang.  

Dengan adanya pandemi Corona Disease 
(COVID-19) yang ditetapkan Pemerintah pada 2020 lalu, 
perkiraan yang paling akan terkena dampak adalah 
limbah B3 medis dengan karakteristik infeksius. Limbah 
B3 medis infeksius akan terus dihasilkan seiring dengan 
peningkatan kasus COVID-19. Data KLHK menunjukan 
terjadi peningkatan limbah B3 medis infeksius sebesar 
30% selama masa pandemi COVID-19, hal ini sebagai 
dampak dari munculnya tempat/fasilitas baru yang 
dijadikan pusat karantina dan/atau tempat pemeriksaan 
dan perawatan Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan 
Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19.  

Sebagai Langkah preventif terjadinya Kembali 
tumpukan limbah B3 medis di Provinsi NTT, pada 
Program Nasional Tahun 2021 KLHK Kembali 
membangun fasilitas pengolahan limbah B3 medis di 
Zona Sumba. Pembangunan fasilitas di Zona Sumba 
tepatnya berada di Desa Cendana, Kecamatan 
Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah. Hal ini sekaligus 
menjawab tantangan permasalahan pengangkutan 
limbah B3 medis di Provinsi NTT yang berbentuk 
kepulauan. Dengan demikian fasilitas pengolahan limbah 
B3 medis tersedia pada setiap zona di Provinsi NTT. 

 

 
Gambar 2. Penambahan Kapasitas Pengolahan Limbah 
B3 Fasyankes oleh KLHK dan Pemda Di Provinsi NTT 

 
Fasilitas pengolahan limbah B3 medis yang di 

bangun oleh KLHK merupakan fasilitas pemusnahan 
menggunakan teknologi insinerasi. Sampai dengan saat 
ini insinerasi masih menjadi pilihan teknologi yang 
digunakan untuk memusnahkan limbah B3 medis. 
Insinerasi merupakan proses pembakaran bersuhu tinggi 
mencapai 1.2000C yang dapat mengurangi sifat bahaya 
dari limbah B3 medis itu sendiri dan menghasilkan 
penguranan volume dan berat limbah yang sangat 
signifikan yaitu mencapai 90% dari volume dan berat awal 
limbah. Penggunaan suhu tinggi pada proses insinerasi 
dapat membunuh mikroorganisme pathogen yang 
kemungkinan ada pada limbah B3 medis (Agency E. S.-
U., 1994). 

Fasilitas insinerator pengolah limbah B3 medis 
yang dibangun oleh KLHK merupakan insinerator tipe 
statis dengan kapasitas pengolahan sebesar                  150 
Kg/Jam dengan desain effisiensi pembakaran mencapai 
99,99%. Insinerator dilengkapi dengan 2 (dua) 
chamber/Ruang Bakar, dengan temperatur ruang bakar 1 
mencapai 1.0000C dan temperatur ruang bakar 2 
mencapai 1.2000C. Pemusnahan limbah B3 medis 
menggunakan teknologi insinerator beresiko 
menghasilkan emisi yang mengandung kontaminan 
berbahaya seperi dioxin dan furan. Namun demikian, 
dalam laporan U. S. Environmental Protection Agency 
(USEPA) disebutkan bahwa pembakaran pada 
temperatur tinggi > 8000C, pendingan segera dan 
penggunaan alat pengendalian pencemaran emisi yang 
baik dan tepat dapat menekan resiko dampak buruk emisi 
berbahaya yang dilepas ke lingkungan.  

 

 
Gambar 3. Fasilitas Insinerator Limbah B3 medis di 

Kabupaten Managgarai Barat Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 
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Gambar 4 Diagram Proses Insinerator kapasitas 

150 Kg/Jam 
 
Fasilitas insinerator juga dilengkapi dengan alat 

pengendali emisi/Air Pollution Control (APC) yang 
terintegrasi berupa Cyclone, Watert Scrubber dan 
Exhaust Stack. Partikulat sisa hasil pembakaran pada 
ruang bakar 2 akan dialirkan menuju alat pengendali 
emisi berupa cyclone. Cyclone berfungsi untuk 
memisahkan partikulat-partikulat abu yang keluar dari 
ruang bakar. Partikulat yang telah dipisahkan 
menggunakan cyclone selanjutnya dialirkan menuju 
water scrubber. Water Scrubber berfungsi 
menghilangkan partikulat lain yang masih lolos dari 
pengolahan sebelumnya (cyclone) seperti CO, CO2, SO2, 
NOx, dan HCl sebelum gas buang dialirkan ke Exhaust 
Stack untuk dilepas ke lingkungan. 

Dengan penggunaan beberapa alat pengendali 
emisi (APC) yang terintegrasi menghasilkan emisi yang 
keluar dari cerobong insinerator ke lingkungan telah 
memenuhi ambang batas yang di izinkan sehingga aman 
untuk dilepas ke lingkungan. Hal ini juga telah dibuktikan 
pada saat kegiatan uji coba pembakaran (Trial Burning 
Test/TBT) fasilitas insinerator di Kabupaten Manggarai 
Barat. Pada saat pelaksanaan TBT dilaporkan bahwa 
asap yang keluar dari cerobong tidak berwarna hitam 
yang menunjukan bahwa parameter opasitas berada di 
bawah ambang batas yang di izinkan. Hal tersebut 
diperkuat dengan hasil uji emisi pada laboratorium 
terakreditasi yang juga menunjukan bahwa, semua 
parameter pengujian termasuk parameter dioxin dan 
furan berada di bawah ambang batas yang di izinkan. 
Sehingga emisi hasil pembakaran insinerator yang 
dilepas ke lingkungan dapat dipastikan aman untuk 
lingkungan. 

Sistem pengumpanan limbah B3 dilengkapi 
dengan lift bucket, sehingga operator tidak perlu 
membuka ruang bakar 1 untuk memasukan limbahnya.         
Hal ini dilakukan agar temperatur pada ruang bakar 1 
tetap stabil berada pada rentang 700 – 1.0000C. kegiatan 
pemusnahan limbah B3 medis menggunakan insinerator 
menghasilkan limbah dan/atau residu berupa air limbah, 
abu insinerator dan emisi yang dilepas ke lingkungan. 
Fasilitas insinerator juga dilengkapi dengan Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah 
yang dihasilkan dari water scrubber. Air limbah hasil 
pengolahan pada unit IPAL akan digunakan kembali pada 
water scrubber sehingga tidak ada air limbah yang 
dilepas ke lingkungan (sistem tertutup/closed loop 
system).  

Limbah berupa abu yang dihasilkan dari kegiatan 
pembakaran pada ruang bakar 1 memiliki karaketristik 
berbahaya. Dengan demikian limbah abu insinerator 
perlu dikelola lebih lanjut dengan cara ditimbun pada 
fasilitas penimbunan Limbah B3 yang telah memiliki Izin 
penimbunan Limbah B3 dari KLHK. Sementara itu 
terhadap limbah berupa emisi yang dilepas ke lingkungan 
melalui cerobong, wajib dilakukan pemantauan kualitas 
emisi secara periodik setiap 6 (enam) bulan satu kali. Hal 
ini bertujuan untuk memastikan emisi yang dilepas ke 
lingkungan tetap memenuhi ketentuan ambang batas 
yang di izinkan dan aman untuk dilepas ke lingkungan.  

Salah satu tantangan pada saat operasional 
fasilitas insinerator pengolah limbah B3 medis adalah 
sumber daya manusia yang memadai. Karena secanggih 
apapun teknologi mesin yang disediakan, kualitas mesin 
akan sangat ditentukan oleh kemampuan operator yang 
menjalankan. Pemerintah Daerah selaku pihak yang 
akan menjalankan operasional fasilitas insinerator dirasa 
perlu melakukan perencanaan yang matang sebelum 
fasilitas insinerator tersebut beroperasi. Proses 
perencanaan dimulai dari menyedikan operator dengan 
jumlah dan kualifikasi minimum, menyiapkan standar 
atau SOP yang tepat agar operator yang menjalankan 
SOP tersebut dapat mengoperasionalkan mesin dengan 
baik. Langkah terakhir adalah dengan memberikan 
pelatihan bagi para calon operator dengan kurikulum 
pelatihan yang tepat. 
 
KESIMPULAN 

Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 
medis pada masing-masing Zona merupakan upaya 
konkret yang diberikan Pemerintah melalui KLHK dalam 
penyelesaian permasalahan tumpukan limbah B3 medis 
di Provinsi NTT. Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 
2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa fasilitas 
insinerator dengan temperatur minimal 8000C dapat 
digunakan selama masa pandemi COVID-19. 
Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT kepada KLHK bahwa 
fasilitas pengolahan limbah B3 medis yang berada di 
Zona Timor telah dapat difungsikan untuk memusnahkan 
limbah B3 medis COVID-19 yang berada di Zona Timor.  

Bupati Manggarai Barat juga menyambut baik 
adanya fasilitas pengolahan limbah B3 medis yang 
dibangun di Kabupaten Manggarai Barat ini agar limbah 
B3 medis COVID-19 di wilayah tersebut dapat segera 
dimusnahkan. Selain itu pada tahun 2020 KLHK juga 
memberikan bantuan alat angkut limbah B3 medis 
kepada Pemda NTT berupa motor roda 3 berpenutup dan 
truk box berpendingin. Dengan adanya bantuan yang 
diberikan KLHK kepada Pemda NTT diharapkan dapat 
menyelesaikan permasalahan tumpukan limbah B3 
medis .  
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LATAR BELAKANG 
Berbagai studi telah membuktikan bahwa 

konsentrasi emisi karbon dioksida (CO2) di atmosfer telah 
mengalami peningkatan secara drastis dibandingkan 
dengan keadaan atmosfer pada zaman lampau 
dikarenakan aktivitas manusia dan perkembangan 
teknologi. Peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) dari 
kegiatan atropogenik dianggap sebagai salah satu 
penyebab utama dan mengambil peran yang besar dalam 
pemanasan global. Perkembangan industri dan 
tumbuhnya teknologi melalui pemrosesan bahan baku 
menjadi bahan jadi melalui beberapa proses dan 
penambahan bahan kimia serta pengolahan limbah 
melalui Water Waste Treatment Process (WWTP) atau 
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) melepaskan 
emisi Gas Rumah Kaca yang cukup besar.  

Intalasi Pengolahan Air Limbah dikutip dari 
Delre A, berpotensi menghasilkan karbon dioksida (CO2), 
methana (CH4) dan dinitrogen okisda (N2O) melalui 
rangkaian proses pemurnian air limbah melalui 
penambahan zat kimia dan bantuan biologis melalui 
mikroorganisme. IPAL dilaporkan telah menyumbang 
sebesar 2.8 % dari keseluruhan emisi Gas Rumah Kaca. 
Perhitungan GRK dari IPAL telah banyak dilakukan 
penelitian melalui beberapa metode seperti Life Cycle 
Assessment (LCA), Clean Development Mechanism 
(CDM) dan Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) serta metode lain untuk menghitung pelepasan 
GRK ke udara. (NGUYEN T.K.L, 2019) 

 Sebagian besar penelitan dan metode 
perhitungan emisi GRK dari IPAL belum memasukkan 
penanganan atau pengolahan lumpur sludge IPAL yang 
merupakan limbah yang terbentuk dari endapan 
pengolahan air limbah yang mengandung bahan kimia 
dan mikroorganisme yang digunakan dalam IPAL. Status 
sludge IPAL yang merupakan limbah B3 dan limbah Non 
B3 dapat menimbulkan emisi GRK jika tidak dikelola 
dengan benar dan menjadi perhatian dari pengamat 
pemanasan global. Sludge IPAL yang diolah secara 
ditimbun dapat terdegradasi dan melepaskan gas 
methana (CH4) ke udara, sedangkan sludge IPAL yang 
dibakar dapat melepaskan Dinitrogen Oksida (N2O) 
selama pembakaran. (Zhao, G., Liu, 2020) 

Emisi GRK melalui pengolahan sludge IPAL 
menyumbang 24% dari kegiatan industri secara 
keseluruhan. Angka 24 persen dari kegiatan industri 
merupakan angka yang cukup besar dan berperan 
penting dalam perghitungan GRK kedepannya mengingat 
perkembangan industri dan investasi di Indonesia sedang 
dikejar untuk berkembang pesat.  . (Zhao, G., Liu, 2020) 

Data Pengolahan sludge IPAL dari industri 
sangat penting dan dibutuhkan dalam mencapai tujuan 
komitmen Indonesia pada Undang Undang Nomor 16 
tahun 2016 yaitu mengurangi tingkat emisi GRK secara 
substantial dalam beberapa periode kedepan. Dalam 
mengimplemntasikan peraturan Undang Undang tersebut 
pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan 
terkait dengan Invetarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) dan 
sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah 
Untuk Pesetarian Fungsi Atmosfer (RP-PFA). Salah satu 

isi dari rancangan tersebut yaitu mempertegas peran 
kementerian dalam penyusunan IGRK meliputi 
pengumpulan data aktivitas, pengumpulan dan 
penetapan faktor emisi dan perhitungan emisi GRK. 
 
RUMUSAN MASALAH 
Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah 
1. Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutunan khususnya Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Sampah Limbah B3 dalam 
inventarisasi data yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan IGRK 

2. Peran Perhitungan Gas Rumah Kaca dari 
Penanganan Limbah Sludge IPAL dalam 
perhitungan dan penurunan GRK secara 
keseluruhan 

 
TUJUAN 

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah 
menunjukkan peran Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Sampah Limbah B3 mengumpulkan dan mengolah data 
sludge IPAL dari industri menjadi data yang akurat dan 
tepat dalam perhitungan emisi Gas Rumah Kaca 
menggunakan sistem pelaporan limbah B3 secara 
elektronik.  
 
PEMBAHASAN 
INVENTARISASI DATA LIMBAH B3 SLUDGE 
IPAL MELALUI SISTEM PELAPORAN 
ELEKTRONIK (SIRAJA) 

Sludge IPAL merupakan limbah B3 berdasarkan 
PP 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
harus dikelola dengan peraturan Pengelolaan Limbah B3. 
Limbah B3 adalah suatu sisa usaha dan kegiatan yang 
mengandung zat, energi, dan/atau komponen lain yang 
karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, dapat 
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, 
dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, 
serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup 
lain. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 
(B3) memegang peran penting dalam kesuksesan 
pelestarian lingkungan. Pengelolaan limbah b3 
merupakan hal yang krusial dan wajib dilakukan oleh 
setiap orang atau badan usaha yang menghasilkannya, 
dari saat limbah dihasilkan hingga sampai pengelolaan 
akhir. 

Pengawasan dan penilaian kinerja pengelolaan 
limbah B3 menjadi faktor penting untuk mencegah limbah 
B3 merusak lingkungan. Sistem pengawasan dan 
penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 konvensional 
dilakukan dengan menilai dokumen pelaporan fisik. 
Pelaporan dokumen fisik ini memiliki banyak kekurangan 
antara lain transfer data dari pelaku usaha ke lembaga 
penilai dirasa lambat, kelengkapan data beserta format 
dari setiap pelaku usaha dapat berbeda serta resiko data 
hilang saat pengiriman dan penyimpanan data sehingga 
sistem konvensional  dinilai tidak efisien. 
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
melalui Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah 
B3 melakukan terobosan dalam pelaporan kinerja 
pengelolaan limbah B3 perusahaan menggunakan 
sentuhan teknologi menciptakan sistem pelaporan limbah 
B3 secara elektronik. Keseluruhan pelaporan 
pengelolaan limbah B3 dilakukan melalui “Aplikasi 
Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3” (SIRAJA 
LIMBAH) secara online. SIRAJA LIMBAH terintegrasi 
dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota 
sehingga koordinasi dan birokrasi dapat berjalan secara 
efisien dalam pengawasan pengelolaan limbah B3.  
SIRAJA LIMBAH dapat diimplementasikan menjadi pusat 
informasi data limbah meliputi volume dan jenis limbah 
yang dihasilkan setiap usaha di Indonesia sehingga 
potensi negatif limbah B3 di setiap kota/kabupaten dan 
provinsi di Indonesia dapat diperhitungkan dan diawasi 
dengan mudah. 

Melalui pelaporan elektronik data limbah B3 
dapat dikumpulkan dan diolah dengan lebih mudah. 
Kebutuhan data berupa sludge IPAL dan limbah medis 
atau limbah lainnya yang dibakar dan berperan penting 
dalam pelepasan GRK dapat dipenenuhi dengan cepat. 
Data sludge IPAL dari tahun 2016 dapat diketahui dengan 
pertambahan perusahaan yang melapor tiap tahunnya 

sehingga data setiap tahun semakin dapat 
mempresentasikan limbah sludge IPAL yang berada di 
lapangan. 

Data limbah B3 berupa sludge IPAL 
berdasarkan dengan PP 22 tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dibagi menjadi beberapa jenis dan 
kode limbah B3 berdasarkan industri sehingga jika di 
Indonesia telah memiliki emisi faktor untuk limbah sludge 
IPAL untuk berbagai industri maka data tersebut sangat 
berguna untuk perhitungan yang tepat. Limbah sludge 
IPAL yang terdapat pada database meliputi limbah B3 
dengan kode limbah B322-3, A325-7, B328-6, B311-2, 
B336-2, B308-2, B108d, B411, B301-1, B312-5, B334-3, 
A303-6, B343-2, B306-4, A338-4, B333-3, B324-3, B323-
5, B321-8, B344-2, B304-2, B335-2, A318-2, B310-1, 
B337-2, B357-1, B326-3, B347-3, B351-4, B309-5.  

Pengumpulan data limbah B3 sludge IPAL telah 
dilakukan sejak 2016 dengan pengolahan yang berbagai 
macam seperti pemanfaatan sebagai bahan baku, 
pemanfaatan sebagai bahan bakar dan ditimbun di landfill 
yang telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Data tersebut dapat diringkas dalam tabel 
berikut : 

 
Tabel 1. Tabel Limbah B3 Sludge IPAL berbagai Industri di Indonesia 

TAHUN DIHASILKAN 
DIMANFAATKAN 

DIOLAH DITIMBUN 
BAHAN BAKAR BAHAN BAKU 

2016-2019    4,408,382.4         247,591.44     1,954,562.6      55,218.04     325,027.0 
2020    1,293,852.2         112,558.12         869,433.68         6,572.18       64,450.11  

 

 
 

Berdasarkan data yang ada, limbah sludge IPAL dari 
tahun 2016 – tahun 2020 mencapai 5.6 juta ton yang 
dihasilkan dari berbagai industri. Industri tekstil menjadi 
penyumbang yang cukup tinggi dalam menghasilkan 
limbah B3 sludge IPAL. Pengelolaan Limbah Sludge IPAL 
didominasi dengan cara pemanfaatan sebagai substitusi 
bahan bakar dan bahan baku dan diikuti dengan 
penimbunan pada landfill. Data data yang telah 
dikumpulkan oleh KLHK diharapkan dapat digunakan 
untuk perhitungan emisi GRK dan penyusunan rencana 
aksi penurunan emisi GRK di Indonesia. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
khususnya Direkorat Penilaian Kinerja Pengelolaan 
Limbah B3 berperan dan berkontribusi penuh dalam 
perancangan dan pembuatan inovasi SIRAJA LIMBAH 
dibantu oleh programmer yang kompeten dalam 
merealisasikan ide SIRAJA LIMBAH menjadi sebuah 
aplikasi pelaporan pengelolaan limbah B3 yang mumpuni 
yang salah satu fungsinya membantu dalam pelaksanaan 
Invetarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor Limbah. 

 

PENGARUH PEMILIHAN PENGOLAHAN 
LIMBAH B3 SLUDGE IPAL PADA KONTRIBUSI 
EMISI GAS RUMAH KACA 

Pengolahan sludge IPAL melepaskan emisi 
GRK pada rangkaian proses pengolahannya. Secara 
sederhana GRK dapat dilepaskan secara langsung 
dalam proses penimbunan serta proses insenerasi atau 
pembakaran sludge IPAL dan secara tidak langsung 
melalui bahan kimia dan energi yang digunakan dalam 
proses insenerasi dan penimbunan tersebut. GRK yang 
dilepaskan saat penimbunan yaitu gas methane (CH4) 
yang dapat lepas ketika sludge IPAL ditimbun pada 
landfill. Jumlah gas methane yang dilepaskan 
dipengaruhi oleh jenis sludge IPAL tersebut dan 
mempunyai methane conversion factor (MCF) yang 
berbeda beda sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 
MCF sesuai dengan jenis sludge IPAL yang ada di 
Indonesia.  

Dalam insenerasi dan pemanfaatan sebagai 
bahan baku Gas Rumah Kaca yang terbuang ke udara 
yaitu dinitrogen oksida (N2O). Jumlah pelepasan gas 
dinitrogen oksida dipengaruhi oleh jumlah dan 
persentase limbah B3 yang digunakan sebagai bahan 
baku dan rasio nitrogen dan dinitogen oksida conversion 
factor dalam insenrasi dan pemanfaatan sebagai bahan 
baku.  

Merujuk jurnal penelitian yang dilakukan oleh 
Gang Zhou . (Zhao, G., Liu, 2020) yang melakukan 
penelitian dan perhitungan emisi GRK pada Instalasi 
Pengelolahan Air limbah, Pengolahan Sludge IPAL yang 
paling banyak melepaskan GRK ke atmosfer adalah 
pengolahan dengan cara penimbunan pada landfill, diikuti 
dengan insenasi atau pembakaran sludge IPAL dan yang 
terakhir penggunaan sludge IPAL sebagai bahan baku. 
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
melalui Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah 
B3 melakukan terobosan dalam pelaporan kinerja 
pengelolaan limbah B3 perusahaan menggunakan 
sentuhan teknologi menciptakan sistem pelaporan limbah 
B3 secara elektronik. Keseluruhan pelaporan 
pengelolaan limbah B3 dilakukan melalui “Aplikasi 
Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3” (SIRAJA 
LIMBAH) secara online. SIRAJA LIMBAH terintegrasi 
dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota 
sehingga koordinasi dan birokrasi dapat berjalan secara 
efisien dalam pengawasan pengelolaan limbah B3.  
SIRAJA LIMBAH dapat diimplementasikan menjadi pusat 
informasi data limbah meliputi volume dan jenis limbah 
yang dihasilkan setiap usaha di Indonesia sehingga 
potensi negatif limbah B3 di setiap kota/kabupaten dan 
provinsi di Indonesia dapat diperhitungkan dan diawasi 
dengan mudah. 

Melalui pelaporan elektronik data limbah B3 
dapat dikumpulkan dan diolah dengan lebih mudah. 
Kebutuhan data berupa sludge IPAL dan limbah medis 
atau limbah lainnya yang dibakar dan berperan penting 
dalam pelepasan GRK dapat dipenenuhi dengan cepat. 
Data sludge IPAL dari tahun 2016 dapat diketahui dengan 
pertambahan perusahaan yang melapor tiap tahunnya 

sehingga data setiap tahun semakin dapat 
mempresentasikan limbah sludge IPAL yang berada di 
lapangan. 

Data limbah B3 berupa sludge IPAL 
berdasarkan dengan PP 22 tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dibagi menjadi beberapa jenis dan 
kode limbah B3 berdasarkan industri sehingga jika di 
Indonesia telah memiliki emisi faktor untuk limbah sludge 
IPAL untuk berbagai industri maka data tersebut sangat 
berguna untuk perhitungan yang tepat. Limbah sludge 
IPAL yang terdapat pada database meliputi limbah B3 
dengan kode limbah B322-3, A325-7, B328-6, B311-2, 
B336-2, B308-2, B108d, B411, B301-1, B312-5, B334-3, 
A303-6, B343-2, B306-4, A338-4, B333-3, B324-3, B323-
5, B321-8, B344-2, B304-2, B335-2, A318-2, B310-1, 
B337-2, B357-1, B326-3, B347-3, B351-4, B309-5.  

Pengumpulan data limbah B3 sludge IPAL telah 
dilakukan sejak 2016 dengan pengolahan yang berbagai 
macam seperti pemanfaatan sebagai bahan baku, 
pemanfaatan sebagai bahan bakar dan ditimbun di landfill 
yang telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Data tersebut dapat diringkas dalam tabel 
berikut : 

 
Tabel 1. Tabel Limbah B3 Sludge IPAL berbagai Industri di Indonesia 

TAHUN DIHASILKAN 
DIMANFAATKAN 

DIOLAH DITIMBUN 
BAHAN BAKAR BAHAN BAKU 

2016-2019    4,408,382.4         247,591.44     1,954,562.6      55,218.04     325,027.0 
2020    1,293,852.2         112,558.12         869,433.68         6,572.18       64,450.11  

 

 
 

Berdasarkan data yang ada, limbah sludge IPAL dari 
tahun 2016 – tahun 2020 mencapai 5.6 juta ton yang 
dihasilkan dari berbagai industri. Industri tekstil menjadi 
penyumbang yang cukup tinggi dalam menghasilkan 
limbah B3 sludge IPAL. Pengelolaan Limbah Sludge IPAL 
didominasi dengan cara pemanfaatan sebagai substitusi 
bahan bakar dan bahan baku dan diikuti dengan 
penimbunan pada landfill. Data data yang telah 
dikumpulkan oleh KLHK diharapkan dapat digunakan 
untuk perhitungan emisi GRK dan penyusunan rencana 
aksi penurunan emisi GRK di Indonesia. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
khususnya Direkorat Penilaian Kinerja Pengelolaan 
Limbah B3 berperan dan berkontribusi penuh dalam 
perancangan dan pembuatan inovasi SIRAJA LIMBAH 
dibantu oleh programmer yang kompeten dalam 
merealisasikan ide SIRAJA LIMBAH menjadi sebuah 
aplikasi pelaporan pengelolaan limbah B3 yang mumpuni 
yang salah satu fungsinya membantu dalam pelaksanaan 
Invetarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor Limbah. 

 

PENGARUH PEMILIHAN PENGOLAHAN 
LIMBAH B3 SLUDGE IPAL PADA KONTRIBUSI 
EMISI GAS RUMAH KACA 

Pengolahan sludge IPAL melepaskan emisi 
GRK pada rangkaian proses pengolahannya. Secara 
sederhana GRK dapat dilepaskan secara langsung 
dalam proses penimbunan serta proses insenerasi atau 
pembakaran sludge IPAL dan secara tidak langsung 
melalui bahan kimia dan energi yang digunakan dalam 
proses insenerasi dan penimbunan tersebut. GRK yang 
dilepaskan saat penimbunan yaitu gas methane (CH4) 
yang dapat lepas ketika sludge IPAL ditimbun pada 
landfill. Jumlah gas methane yang dilepaskan 
dipengaruhi oleh jenis sludge IPAL tersebut dan 
mempunyai methane conversion factor (MCF) yang 
berbeda beda sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 
MCF sesuai dengan jenis sludge IPAL yang ada di 
Indonesia.  

Dalam insenerasi dan pemanfaatan sebagai 
bahan baku Gas Rumah Kaca yang terbuang ke udara 
yaitu dinitrogen oksida (N2O). Jumlah pelepasan gas 
dinitrogen oksida dipengaruhi oleh jumlah dan 
persentase limbah B3 yang digunakan sebagai bahan 
baku dan rasio nitrogen dan dinitogen oksida conversion 
factor dalam insenrasi dan pemanfaatan sebagai bahan 
baku.  

Merujuk jurnal penelitian yang dilakukan oleh 
Gang Zhou . (Zhao, G., Liu, 2020) yang melakukan 
penelitian dan perhitungan emisi GRK pada Instalasi 
Pengelolahan Air limbah, Pengolahan Sludge IPAL yang 
paling banyak melepaskan GRK ke atmosfer adalah 
pengolahan dengan cara penimbunan pada landfill, diikuti 
dengan insenasi atau pembakaran sludge IPAL dan yang 
terakhir penggunaan sludge IPAL sebagai bahan baku. 

Adapun hasil dari penelitan tersebut dapat dilihat pada 
tabel berikut :  

 
Tabel 2. Jumlah Gas Rumah Kaca Berdasarkan 
Pengolahan Sludge IPAL 

Pengolahan Lan
dfill 

Insen
erasi 

Pemanfaatan 
Bahan Baku 

GRK (kg CO2 
eq/ton Sludge 

IPAL) 

432
2 3124 489 

 
Berdasarkan perhitungan kasar dari data 

tersebut dan pengambilan data dari pelaporan elektronik 
Limbah B3, dapat diketahui GRK dari pengolahan sludge 
IPAL di Indonesia pada tahun 2020 yakni sebagai berikut 
: 

 
Tabel 3. Perhitungan kasar GRK dari pengolahan Limbah 
B3 Sludge IPAL tahun 2020 

Pengolah
an Landfill Insener

asi 
Pemanfaatan 
Bahan Baku 

GRK (kg 
CO2 eq) 

278553
365.9 

351631
555.9 425153068.2 

 
Dari perhitungan kasar tersebut dapat diketahui 

dalam tahun 2020 Indonesia menyumbangkan sejumlah 
kurang lebih 1.000.000 (satu juta) ton equivalen gas CO2 
dari pengolahan limbah B3 sludge IPAL. Dari data 
tersebut pengurangan Gas Rumah Kaca dapat 
dikurangai dengan menekankan pengelolaan limbah B3 

sludge IPAL sebagai bahan baku dan insenerasi. 
Pengurangan emisi GRK juga dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan energi dari insenerasi untuk energi yang 
digunakan mengeringkan sludge IPAL sehingga dapat 
mengurangi emisi GRK sebesar 134 kg CO2 eq/ton 
Sludge IPAL. 

 
KESIMPULAN  
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

melalui Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan 
Limbah B3 telah mewadahi Inventarisasi Gas 
Rumah Kaca dari Sektor Limbah meliputi Limbah 
Sludge IPAL 

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
telah melakukan pembianaan dan mendorong 
perusahaan dalam pengolahan limbah B3 dengan 
prioritas pemanfaatan. 

3. Emisi Gas Rumah Kaca dari Pengolahan Limbah 
Sludge IPAL mempunyai peran yang besar dalam 
kontribusi GRK di sektor limbah dan industri  

 
SARAN 
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

terus melakukan validasi data dalam melakukan 
inventarisasi data limbah sludge IPAL sebagai salah 
satu poin penting dalam perhitungan GRK. 

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
terus mendorong pemanfaatan limbah sludge IPAL 
dan meningkatkan efisiensi energi yang dihasilkan 
dari pembakaran sludge IPAL 
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KETERKAITAN DAN KONTRIBUSI KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DARI FASILITAS 
PELAYANAN KESEHATAN (FASYANKES) DAN SISTEM INFORMASI PENGANGKUTAN 

LIMBAH B3 DALAM PENCAPAIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
 
 

Sri Mulyani 
 

 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable 
Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang 
menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan 
yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial 

masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas 
lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin 
keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu 
menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi 
ke generasi berikutnya. TPB/SDGs terdiri dari 17 tujuan 
dan 169 target (Tabel 1).  

 
Tabel 1. Tujuan, jumlah target dan jumlah indikator TPB/SDGs 

Tujuan Jumlah 
 Target 

Jumlah 
Indikator 

Tujuan 1. Tanpa kemiskinan 7 14 
Tujuan 2. Tanpa kelaparan 8 16 
Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera 13 31 
Tujuan 4. Pendidikan berkualitas 10 14 
Tujuan 5. Kesetaraan gender 9 12 
Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak 8 10 
Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau 5 7 
Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 12 19 
Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur 8 21 
Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan 10 17 
Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan 10 17 
Tujuan 12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung 
jawab 

11 17 

Tujuan 13. Perubahan iklim 5 9 
Tujuan 14. Ekosistem lautan 10 10 
Tujuan 15. Ekosistem daratan 12 14 
Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang 
Tangguh 

12 36 

Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan 19 25 
TOTAL 169 289 

Sumber: BAPPENAS,2020 dengan modifikasi tabel 
 
TPB/SDGs dilakukan dengan prinsip universal, integrasi 
dan inklusif (BAPPENAS,2020). Empat Pilar TPB/SDGs 

dan tujuan – tujuan serta jumlah indikator terkait 
didalamnya terdapat pada Gambar 1.  

 
PILAR 

PEMBANGUNAN 
SOSIAL 

 
 
38 TARGET || 87 INDIKATOR 

PILAR 
PEMBANGUNAN 

EKONOMI 
 

 
37 TARGET || 89 INDIKATOR 

PILAR 
PEMBANGUNAN 

LINGKUNGAN 
 

 
38 TARGET || 77 INDIKATOR 
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KETERKAITAN DAN KONTRIBUSI KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DARI FASILITAS 
PELAYANAN KESEHATAN (FASYANKES) DAN SISTEM INFORMASI PENGANGKUTAN 

LIMBAH B3 DALAM PENCAPAIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
 
 

Sri Mulyani 
 

 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable 
Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang 
menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan 
yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial 

masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas 
lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin 
keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu 
menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi 
ke generasi berikutnya. TPB/SDGs terdiri dari 17 tujuan 
dan 169 target (Tabel 1).  

 
Tabel 1. Tujuan, jumlah target dan jumlah indikator TPB/SDGs 

Tujuan Jumlah 
 Target 

Jumlah 
Indikator 

Tujuan 1. Tanpa kemiskinan 7 14 
Tujuan 2. Tanpa kelaparan 8 16 
Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera 13 31 
Tujuan 4. Pendidikan berkualitas 10 14 
Tujuan 5. Kesetaraan gender 9 12 
Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak 8 10 
Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau 5 7 
Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 12 19 
Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur 8 21 
Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan 10 17 
Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan 10 17 
Tujuan 12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung 
jawab 

11 17 

Tujuan 13. Perubahan iklim 5 9 
Tujuan 14. Ekosistem lautan 10 10 
Tujuan 15. Ekosistem daratan 12 14 
Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang 
Tangguh 

12 36 

Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan 19 25 
TOTAL 169 289 

Sumber: BAPPENAS,2020 dengan modifikasi tabel 
 
TPB/SDGs dilakukan dengan prinsip universal, integrasi 
dan inklusif (BAPPENAS,2020). Empat Pilar TPB/SDGs 

dan tujuan – tujuan serta jumlah indikator terkait 
didalamnya terdapat pada Gambar 1.  

 
PILAR 

PEMBANGUNAN 
SOSIAL 

 
 
38 TARGET || 87 INDIKATOR 

PILAR 
PEMBANGUNAN 

EKONOMI 
 

 
37 TARGET || 89 INDIKATOR 

PILAR 
PEMBANGUNAN 

LINGKUNGAN 
 

 
38 TARGET || 77 INDIKATOR 

 

PILAR 
PEMBANGUNAN 

HUKUM DAN 
TATA KELOLA  

 
11 TARGET || 36 INDIKATOR 

 
Gambar 1. Empat Pilar TPB/SDGs (BAPPENAS,2020) 

 
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEHUTANAN DALAM PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) merupakan salah satu pemangku kepentingan 
yang terlibat dan sepenuhnya mendukung setiap 
pencapaian TPB/SDGs antara lain diwujudkan dengan: 
sinkronisanisasi target TPB/SDGs dengan berbagai 
indikator pembangunan; keselarasan kebijakan, 
internalisasi TPB/SDGs dalam sasaran strategis hingga 
menghasilkan output output yang berkontribusi pada 
TPB/SDGs (KLHK, 2021). Visualisasi Kerja Program 
KLHK dan keterkaitannya dengan pencapaian 
TPB/SDGs terdapat pada Gambar 2.  

 
Gambar 2. Program KLHK untuk TPB/SDGs (KLHK, 

2021) 
 

RUANG LINGKUP DAN METODE 
Ruang Lingkup Penulisan adalah sebagai berikut: 
1. Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah 

Medis Dari Sumber Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
Masyarakat  

2. Sistem Informasi Pengangkutan Limbah B3 sebagai 
salah satu sistem pendukung upaya penanganan 
limbah medis.  

 
Selanjutnya akan dilakukan pengumpulan informasi dan 

data serta analisis keterkaitan dan kontribusi 
pelaksanaan kegiatan terhadap TPB/SDGs baik dari 
roadmap TPB/SDGs, 4 Pilar TPB/SDGs, dan 
Scorecard KLHK. 

 
 TUJUAN 
Tujuan Penulisan adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan pemahaman terhadap upaya 

pencapaian TPB/SDGs di KLHK; 
2. Memberikan informasi keterkaitan dan kontribusi 

kegiatan Pada Unit Kerja lingkup KLHK khususnya 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah 
dan B3 – Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan 
Limbah B3 dan Limbah Non B3 terhadap upaya 
pencapaian TPB/SDGs. 

 
KONTRIBUSI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS 
DALAM PENCAPAIAN TUJUAN 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
Kegiatan pembangunan fasilitas pengolahan 
limbah medis yang bersumber dari limbah 
fasyankes 

Pengelolaan Limbah medis dari Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) merupakan salah 
satu faktor yang sangat penting untuk mengurangi 
potensi ancaman pencemaran lingkungan dan 
Kesehatan masyarakat khususnya dalam masa darurat 
pandemi COVID-19. Permasalahan Umum pengelolaan 
limbah B3 yang berasal dari Fasyankes di antaranya 
adalah pembuangan secara tebuka atau secara langsung 
(open dumping), atau pembuangan ke Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) sampah domestik, pengolahan 
tanpa izin, pembakaran yang tidak memenuhi standar, 
keterbatasan jasa pengolahan, terbatasnya pemahaman 
untuk pengelolaan limbah Fasyankes bagi pelaku 
maupun aparat pengawas, dan adanya impor limbah 
dengan modus sebagai bahan baku (Direktorat PKPLB3 
KLHK, 2018). Salah satu upaya Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan dalam upaya penanganan limbah 
medis dalam masa pandemi COVID-19 adalah 
pembangunan fasilitas pengolahan limbah medis yang 
bersumber dari kegiatan Fasyankes di berbagai Provinsi 
(Gambar 3). 
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Gambar 3. Sebaran pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

dan Kapasitasnya 
 
Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pengolahan 

Limbah Medis Yang Bersumber Dari Fasyankes dapat 
memberikan kontribusi terhadap TPB/SDGs Tujuan 3 
pada Pilar Pembangunan Sosial, Tujuan 12 pada Pilar 

Pembangunan Lingkungan, Tujuan 8 pada Pilar 
Pembangunan Ekonomi, serta Tujuan 16 pada Pilar 
Pembangunan Hukum & Tata Kelola (Tabel 2). 

 
Tabel 2. Analisis Keterkaitan/Kontribusi Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Medis Yang Bersumber 
Dari Fasyankes Terhadap Upaya Pencapaian TPB/SDGs 

Pilar dan TPB/SDGs Analisis Keterkaitan/Kontribusi 
Pilar Pembangunan Sosial || 
Tujuan 3 Kehidupan Sehat 
Dan Sejahtera  
Indikator: 
3.d.1* 
Regulasi kesehatan 
internasional dan 
kesiapsiagaan darurat 
kesehatan. 
 

meningkatkan 
pengelolaan limbah medis yang terkoordinasi antara Pusat dan Daerah sebagai 
tanggapan atau respon terhadap kesiapsiagaan darurat Kesehatan khususnya pada 
masa pandemi COVID-19 
 
meningkatkan 
Kesiapan Pemerintah Daerah dalam penanganan limbah COVID-19 antara lain 
melalui pendampingan dalam bidang kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, dan 
komunikasi resiko penanganan limbah COVID-19.  
 
Menimimalkan resiko limbah COVID-19 terhadap masyarakat dan lingkungan dengan 
penurunan gap kapasitas pengolahan limbah medis melalui pembangunan fasilitas di 
Daerah. Serta peningkatan kecepatan penanganan limbah melalui pengurangan 
pergerakan transportasi limbah medis karena penambahan fasilitas pengolahan yang 
sebelumnya hanya berpusat di Pulau Jawa saat ini juga telah tersebar di Pulau Luar 
Jawa.  
 

SCORE CARD KLHK  Meningkatkan kontribusi Pengelolaan limbah B3 khususnya limbah medis untuk 
meminimalkan penyebaran penyakit dengan peningkatan pengelolaan limbah medis 
di Daerah sesuai perundangan. 
 

Pilar Pembangunan 
Lingkungan || Tujuan 12 
Konsumsi Dan Produksi 
Yang Bertanggung Jawab 
 
Indikator: 
12.4.2* 
(a)Limbah B3 yang dihasilkan 
per kapita; dan (b) Proporsi 
limbah B3 yang 
ditangani/diolah berdasarkan 
jenis penanganannya 
/pengelolaannya 
 

Fasilitas Pengolahan limbah medis apabila telah dioperasionalkan dapat memberikan 
kontribusi data jumlah timbulan limbah medis di daerah masing masing (per kapita) 
dan penanganannya terkelola sesuai peraturan perundangan  
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Pilar dan TPB/SDGs Analisis Keterkaitan/Kontribusi 
SCORE CARD KLHK  data jumlah timbulan limbah medis dan penanganannya di daerah masing masing 

(per kapita) berpotensi meningkatkan kontribusi terhadap rencana aksi Konsumsi dan 
Produksi yang Berkelanjutan di Indonesia 
 

Pilar Pembangunan Ekonomi 
|| Tujuan 8 Meningkatkan 
Pertumbuhan Ekonomi Yang 
Inklusif Dan Berkelanjutan, 
Kesempatan Kerja Yang 
Produktif Dan Menyeluruh, 
Serta Pekerjaan Yang Layak 
Untuk Semua 
 
Indikator: 
8.2.1* 
Laju pertumbuhan PDB per 
tenaga kerja/Tingkat 
pertumbuhan PDB riil per 
orang bekerja per tahun 
 
8.5.2* 
Tingkat pengangguran terbuka 
berdasarkan jenis kelamin dan 
kelompok umur 

berpotensi mengurangi pengangguran melalui peningkatan serapan tenaga kerja 
contohnya sebagai operator, teknisi dan administrator pada fasilitas serta 
meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah 
ekonomi  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilar Pembangunan Hukum 
& Tata Kelola || Tujuan 16 
Perdamaian, Keadilan Dan 
Kelembagaan Yang Tangguh 
 
Indikator: 
16.6.1.(c) 
Persentase instansi 
pemerintah dengan Indeks 
Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B 

berpotensi menguatkan kelembagaan yang tangguh dan arah birokrasi yang lebih 
baik dalam penanganan limbah medis antara lain dengan peningkatan kerjasama 
penyusunan dan implementasi regulasi, praktik manajemen pemerintah pusat dan 
daerah, penyesuaian tugas fungsi instansi dengan paradigma dan peran baru. 
 

SCORE CARD KLHK meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan reformasi birokrasi dari peningkatan 
penyusunan dan implementasi regulasi, praktik manajemen melalui kerjasama 
pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan limbah medis 

 
SISTEM INFORMASI PENGANGKUTAN LIMBAH 
B3 

Berbagai kasus temuan kasus limbah medis 
dapat terjadi karena belum tepatnya pengelolaan limbah 
B3 medis termasuk pengangkutan didalamnya. 
Kepastian bahwa limbah baik dari segi tujuan, jenis dan 
jumlah limbah B3 yang diangkut dari Penghasil ke 
Pengelola Akhir telah sesuai dan benar menjadi hal yang 
sangat penting, mengingat banyaknya kasus 
pencemaran limbah salah satunya dapat disebabkan oleh 
pembuangan limbah secara ilegal. Kasus pembuangan 
limbah medis masih terus terjadi di beberapa daerah 
seperti Bekasi (Detiknews, 2020), Bogor (Kompas, 2021), 
Bali (Detiknews, 2021), Maluku (Kompas, 2021) dan 
sebagainya. Salah satu upaya dalam meningkatkan baik 
pembinaan maupun pengawasan terhadap 
pengangkutan limbah B3 adalah penguatan sistem 
informasi pengangkutan Limbah B3.  

 
Sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 

merupakan salah satu sistem yang dikembangkan 
terintegrasi secara elektronik sebagai bagian dari sistem 
informasi Lingkungan Hidup sebagaimana diamanatkan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Salah satu dari sistem Informasi 
Pengelolaan B3 adalah Festronik dan SILACAK (Gambar 
4). Festronik atau Manifes Elektronik Pengangkutan 
Limbah B3 adalah dokumen elektronik yang memuat 
pernyataan serah terima dan informasi mengenai Limbah 
B3. Sedangkan SILACAK atau Sistem Pelacakan 
Pengangkutan Limbah B3 merupakan salah satu sistem 
informasi Pengelolaan Limbah B3 yang berfokus pada 
pengangkutan limbah B3. SILACAK berfungsi untuk 
mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan, 
mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik 
tentang riwayat perjalanan pengangkutan Limbah B3. 
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festronik.menlhk.go.id silacak.menlhk.go.id 
 

Gambar 4 Tampilan halaman sistem Festronik (kiri) dan SILACAK (kanan) 
 

Penguatan sistem informasi Pengelolaan 
Limbah B3 sangat penting agar sistem dapat memberikan 
informasi dan data yang lebih real time, cepat, tepat dan 
akurat dalam hal pengangkutan sebagai salah satu 
simpul kegiatan Pengelolaan Limbah B3. Sehubungan 
dengan hal tersebut upaya terhadap pengembangan dan 
peningkatan sistem pengangkutan limbah B3 telah 
dilakukan pada Tahun 2020 salah satunya adalah 
integrasi sistem Festronik ke dalam Sistem Pelaporan 

Limbah B3 (SIRAJA) yang memungkinkan data 
pengangkutan limbah B3 langsung terintegrasi ke dalam 
pelaporannya. Pada Tahun yang sama juga dilakukan 
integrasi sistem SILACAK terhadap Festronik yang 
mampu menghubungkan informasi data pihak yang 
terkait dalam pengangkutan limbah B3, jenis, dan jumlah 
limbah B3 untuk dapat terlihat dalam rute pengangkutan 
limbah B3. Alur integrasi Festronik dan SILACAK terdapat 
pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5 Gambaran integrasi sistem Festronik dan SILACAK 

 
Sistem Informasi Pengangkutan Limbah B3 dapat memberikan kontribusi terhadap TPB/SDGs Tujuan 3 dan 

Tujuan 5 pada Pilar Pembangunan Sosial, Tujuan 12 pada Pilar Pembangunan Lingkungan, serta Tujuan 16 pada Pilar 
Pembangunan Hukum & Tata Kelola (Tabel 3). 

 
Tabel 3. Analisis Keterkaitan/Kontribusi Sistem Informasi Pengangkutan Limbah B3 Terhadap Upaya Pencapaian 
TPB/SDGs 

Pilar dan TPB/SDGs Analisis Keterkaitan/Kontribusi 
Pilar Pembangunan Lingkungan || Tujuan 12 
Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung 
Jawab 
 
Indikator: 
12.4.2*(a) 
Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) 
Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah 
berdasarkan jenis penanganannya /pengelolaannya 
 

Manifest elektronik atau Festronik pengangkutan limbah B3 
memberikan kontribusi data timbulan limbah medis dan 
penanganannya baik secara internal oleh Fasyankes maupun 
secara eksternal melalui Pihak Ketiga. 
 
Aplikasi yang terintegrasi dengan sistem pelaporan limbah B3 
berperan penting dalam evaluasi pengelolaan limbah serta 
pembinaan ke berbagai pihak untuk tetap berkontribusi dalam 
meningkatkan kualitas lingkungan melalui konsumsi dan 
produksi yang bertanggung jawab 

Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola || 
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan Dan 
Kelembagaan Yang Tangguh 
 
Indikator: 
16.6.1.(c) 
Persentase instansi pemerintah dengan Indeks 
Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B 
 
16.6.2.(a) 
Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat 
kepatuhan pelayanan publik kategori baik 
 

Festronik dan SILACAK sebagai bagian sistem pelayanan 
publik harus meningkatkan upaya perbaikan – perbaikan tata 
kelola sistem agar mampu memberikan pelayanan yang 
berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN dengan 
cara antara lain: 

- Melakukan pelaporan dan evaluasi berkala terhadap kinerja 
sistem dan layanan yang dihasilkan 

- Menyusun SOP pelayanan yang tegas, cepat dan detail 
- Meningkatkan kecepatan layanan  
- Peningkatan penyebaran informasi agar masyarakat 

memperoleh kejelasan tentang sistem dan pelayanan publik 
yang dihasilkan 
 

Pilar Pembangunan Sosial || Tujuan 5 Kesetaraan 
Gender  

Penunjukan perempuan sebagai staf koordinator admin 
Festronik. 
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12.4.2*(a) 
Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) 
Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah 
berdasarkan jenis penanganannya /pengelolaannya 
 

Manifest elektronik atau Festronik pengangkutan limbah B3 
memberikan kontribusi data timbulan limbah medis dan 
penanganannya baik secara internal oleh Fasyankes maupun 
secara eksternal melalui Pihak Ketiga. 
 
Aplikasi yang terintegrasi dengan sistem pelaporan limbah B3 
berperan penting dalam evaluasi pengelolaan limbah serta 
pembinaan ke berbagai pihak untuk tetap berkontribusi dalam 
meningkatkan kualitas lingkungan melalui konsumsi dan 
produksi yang bertanggung jawab 

Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola || 
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan Dan 
Kelembagaan Yang Tangguh 
 
Indikator: 
16.6.1.(c) 
Persentase instansi pemerintah dengan Indeks 
Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B 
 
16.6.2.(a) 
Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat 
kepatuhan pelayanan publik kategori baik 
 

Festronik dan SILACAK sebagai bagian sistem pelayanan 
publik harus meningkatkan upaya perbaikan – perbaikan tata 
kelola sistem agar mampu memberikan pelayanan yang 
berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN dengan 
cara antara lain: 

- Melakukan pelaporan dan evaluasi berkala terhadap kinerja 
sistem dan layanan yang dihasilkan 

- Menyusun SOP pelayanan yang tegas, cepat dan detail 
- Meningkatkan kecepatan layanan  
- Peningkatan penyebaran informasi agar masyarakat 

memperoleh kejelasan tentang sistem dan pelayanan publik 
yang dihasilkan 
 

Pilar Pembangunan Sosial || Tujuan 5 Kesetaraan 
Gender  

Penunjukan perempuan sebagai staf koordinator admin 
Festronik. 

 

Pilar dan TPB/SDGs Analisis Keterkaitan/Kontribusi 
 
Indikator: 
5.2.2* 
Proporsi perempuan yang berada di posisi 
managerial. 
 

 
Proporsi Admin Festronik pada unit kerja adalah 50% 
perempuan: 50% laki – laki yaitu sebanyak 2 Staf Perempuan 
(Sektor Manufaktur dan Agroindustri) serta 2 staf Laki- laki 
(Sektor Pertambangan Energi Migas dan Prasarana dan Jasa). 

 
KESIMPULAN 
1. Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pengolahan 

Limbah Medis Yang Bersumber Dari Fasyankes 

dapat memberikan kontribusi terhadap TPB/SDGs 
Tujuan 3, Tujuan 12, Tujuan 8 dan Tujuan 16. 

2. Sistem Informasi Pengangkutan Limbah B3 dapat 
memberikan kontribusi terhadap TPB/SDGs Tujuan 
3, Tujuan 5, Tujuan 12 dan Tujuan 16. 
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KONTRIBUSI UNIT DIREKTORAT PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP TUJUAN 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  MELALUI  PELAKSANAAN EKONOMI SIRKULAR 

DAN BUDAYA HIDUP MINIM SAMPAH 
 
 

Eka Hilda Utami Lasmanatun 
 
 

Persoalan sampah di Indonesia tentunya bukanlah hal 
yang sederhana. Berdasarkan data KLHK pada tahun 
2015, jumlah timbulan sampah secara nasional adalah 
sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per 
tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan 
setiap orang per hari sebesar 0,7 kg. Pada tahun 2021, 
diperkirakan  68.5  juta ton sampah dihasilkan, hal yang 
menarik adalah profil komposisi sampah nasional 
menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan 
timbulan sampah nasional khususnya sampah plastik 
sebesar 17% dan sampah kertas sebesar 12,1% yang 
mana hal ini juga telah menunjukkan bahwa dalam 10 
tahun terakhir komposisi sampah plastik telah mengalami 
peningkatan yang cukup pesat.  Pergeseran pola hidup 
atau life style dan pola konsumsi masyarakat Indonesia 
khususnya dalam penggunaan plastik sekali pakai 
berandil besar terhadap kondisi tersebut. Pada tahun 
2015, terdapat 9.85 milyar lembar sampah kantong 
plastik dihasilkan dan  hampir 95% berakhir di TPA. 
Sementara itu, 93 juta batang sedotan Plastik dipakai 
setiap hari di Indonesia berakhir menjadi sampah tak 
terkelola, hal ini belum temasuk sampah yang dihasilkan 
dari penggunaan kemasan plastik lainnya seperti 
kemasan sachet dan styrofoam yang tanpa disadari, 
kondisi ini telah berdampak tidak hanya terhadap 
penuhnya TPA tetapi juga telah mencemari lautan di 
Indonesia. 
Saat ini, sampah plastik telah menjadi masalah global, 
pada awal penemuannya, plastik dianggap sebagai 
penemuan luar biasa,  karena memiliki  beberapa 
kelebihan yang ditawarkan. Namun demikian,  konsumsi 
yang berlebihan dan sifat dari materialnya yang sulit 
terurai menjadikan sampah plastik sebagai masalah yang 
berdampak terhadap lingkungan. Fakta di lapangan 
menunjukkan beberapa jenis plastik selama puluhan 
tahun masih tersisa di beberapa Tempat Pemrosesan 
Akhir (TPA) bahkan dampak sampah plastik sudah 
mencemari lautan, barangkali masih teringat pemberitaan 
di tahun 2018 tentang ditemukannya sampah plastik di 
dalam perut paus mati di Wakatobi dimana 5,9 kg sampah 
plastik ditemukan di dalam perut paus. Fakta lainnya 
adalah berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Badan 
Pusat Statistik pada tahun 2018 mengenai Indeks 
Perilaku Ketidakperdulian Lingkungan Hidup 
menunjukkan bahwa 72% masyarakat Indonesia tidak 
perduli sampah. Sehingga jika diamati lebih lanjut 
persoalan sampah yang kita hadapi saat ini tak ubahnya 
seperti mengosongkan bak air dengan sendok sementara 
air dari kran terus mengalir deras. Kondisi yang terjadi 
saat ini, sampah yang dihasilkan di hulu terus bertambah 
sementara upaya dan kapasitas penanganan sampahnya 
masih belum optimal.  
 

 
 
Oleh karenanya penting sekali untuk menggeser 
paradigma lama dalam pengelolaan sampah di 
masyarakat yakni kumpul-angkut-buang yang bertumpu 
kepada pemanfaatan TPA menjadi pengurangan sampah 
di sumber yakni dengan cegah-pilah-guna ulang-olah 
sampah. Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah 
selama ini, masyarakat telah terbiasa dengan jargon 
buang sampah pada tempatnya padahal hanya dengan 
membuang sampah pada tempatnya persoalan sampah 
belum lah selesai. Untuk itu perlu dibangun, literasi baru 
dalam pengelolaan sampah yakni sampah tanggung 
jawab setiap orang. 
Melihat kompleksitas permasalahan sampah di 
Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 
target yang cukup ambius untuk mengatasi persoalan 
sampah yaitu target pengurangan sampah nasional 
sebesar 30% dan penanganan sampah nasional sebesar 
70% pada tahun 2025 dan juga target pengurangan 
sampah plastik ke laut sebesar 70% pada tahun 2025 
yang juga sebagai salah satu upaya untuk mencapai 
salah satu tujuan Global Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs) khususnya Nomor 12 yakni Konsumsi dan 
Produksi yang bertanggung jawab, menjamin pola 
produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.  Lebih lanjut, 
pada SDGs Nomor 12, untuk sektor limbah/sampah telah 
ditetapkan target yang mana diharapkan pada tahun 
2030, secara substansial Pemerintah Indonesia dapat 
mengurangi jumlah timbulan sampah melalui upaya 
pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan 
kembali dengan indikator keberhasilan yang ditunjukkan 
dengan meningkatnya jumlah timbulan sampah yang 
didaur ulang (target SDG’s 12 butir 5).  
Guna mengakselerasi dan mencapai target nasional 
dalam pengelolaan sampah dan juga pencapaian SDGs 
khususnya Nomor 12 yakni Konsumsi dan Produksi yang 
bertanggung jawab diperlukan pendekatan pengelolaan 
sampah berkelanjutan dan penerapan  ekonomi sirkular 
dengan melibatkan upaya pengurangan sampah oleh 
produsen, perilaku budaya hidup minim sampah 
masyarakat serta  pemanfaatan teknologi penanganan 
sampah oleh Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti hal 
tersebut, Direktorat Pengelolaan Sampah, Limbah dan 
Bahan Beracun Berbahaya melalui unit teknis Direktorat 
Pengelolaan Sampah telah menerbitkan beberapa 
kebijakan strategis yang dapat mendukung pengelolaan 
sampah berkelanjutan dan penerapan ekonomi sirkular di 
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Indonesia yakni dengan menjadikan sampah sebagai 
sumber daya, yang tidak hanya bertujuan meminimalisasi 
timbulan sampah yang terbuang ke lingkungan tetapi juga 
mengoptimalkan nilai recovery dari berbagai jenis 
sampah untuk dimanfaatkan oleh industri sebagai bahan 
baku, mendorong tumbuhnya industri daur ulang di 
Indonesia, yang mana secara tidak langsung juga dapat 
mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor 
limbah non bahan berbahaya beracun (B3) yang lebih 
lanjut dapat berkontribusi dalam mencapai pengelolaan 
berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam 
secara efisien sebagaimana disebutkan dalam target 
SDGs 12 butir 2. 
Selanjutnya, sebagai kontribusi nyata terhadap 
pencapaian target SDGs 12 butir 5 khususnya terhadap 
peningkatan jumlah sampah yang didaur ulang, 
Direktorat Pengelolaan Sampah telah menerbitkan 
beberapa kebijakan pengurangan sampah di sumber 
yang mendukung pelaksanaan ekonomi sirkular di 
Indonesia yang diantaranya adalah penerapan kewajiban 
pengurangan sampah oleh Produsen, pengelolaan 
sampah melalui Bank Sampah serta dengan 
membudayakan gaya hidup minim sampah kepada 
masyarakat.  
Sebagaimana amanat dalam Undang-undang Nomor 18 
tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah khususnya 
pada pasal 15, produsen wajib mengelola kemasan 
dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat 
atau sulit terurai oleh proses alam, telah menegaskan 
bahwa produsen memiliki kewajiban melekat untuk ikut 
serta mengelola sampah paska konsumsi dari kemasan 
dan/atau barang yang dijual, yang lebih lanjut 
pengaturannya diatur dalam PermenLHK P.75 tahun 
2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh 
produsen pada sektor manufaktur, ritel dan jasa makanan 
dan minuman. 
Secara ringkas, penerapan PermenLHK P.75/20191 
mengatur target, tahapan dan langkah konkret serta  
terukur selama 10 tahun (periode 2020 – 2029) yang 
harus dilakukan oleh Produsen dalam upaya memenuhi 
kewajibannya melaksanakan program kegiatan 
pengurangan sampah yang berasal dari produk dan/atau 
kemasan produk yang dihasilkan melalui kegiatan 
pembatasan timbulan sampah (reduce), pendauran ulang 
sampah (recycle), dan pemanfaatan kembali sampah 
(reuse) dimana ditargetkan tercapainya pengurangan 
sampah oleh Produsen sebesar 30%  pada akhir tahun 
2029. 
 
 

 
 
Sebagai salah satu strategi dalam penerapan ekonomi 
sirkular di Indonesia,  PermenLHK Nomor P.75/2019 

 
 

merupakan peraturan futuristik, karena peraturan ini 
mengatur peta jalan pengurangan sampah oleh produsen 
selama 10 tahun ke depan. Lebih lanjut dalam peraturan 
ini juga telah ditetapkan target phasing out (pelarangan) 
beberapa jenis wadah dan kemasan sekali pakai seperti 
kantong belanja plastik, sedotan plastik, wadah berbahan 
styrofoam dan juga kemasan sachet berukuran kecil, 
sehingga diharapkan pada tahun 2030 tidak ada lagi 
produsen yang menggunakan wadah atau kemasan 
sekali pakai atau penerapan pelarangan plastik sekali 
pakai ini dapat dilakukan lebih cepat disesuaikan dengan 
kebijakan dari masing-masing Pemerintah Daerah, 
tercatat hingga Semester 1 tahun 2021 ada 2 Provinsi 
dan 70 Kota/Kabupaten di Indonesia telah menerbitkan 
peraturan pembatasan sampah plastik sekali pakai dan 
diantaranya telah melarang penggunaan kantong belanja 
plastik di Toko Modern seperti Kota Banjarmasin, Kota 
Balikpapan, Kota Bogor, Provinsi Bali dan Provinsi DKI 
Jakarta.  
Selain itu, pada peraturan ini, produsen tidak hanya 
dikenakan kewajiban untuk menarik kembali sampah 
kemasannya melainkan dalam kurun waktu 10 tahun, 
produsen diminta menyusun dokumen rencana 
pengurangan sampah barang dan kemasannya yang 
memuat upaya untuk mendesain ulang kemasannya agar 
dapat didaur ulang atau dapat dikomposkan, 
merencanakan penjualan tanpa kemasan/isi ulang, 
merencanakan upaya daur ulang sampah kemasannya 
sebagai bahan baku dan juga merencanakan upaya agar 
sampah kemasannya dapat digunakan kembali 
mendorong upaya produksi bertanggung jawab, efisien 
dari segi bahan baku juga minim timbulan sampah. 
Sehingga diharapkan dengan penerapan peraturan ini, 
selain produsen wajib menarik kembali sampah 
kemasannya agar jangan sampai terbuang ke lingkungan 
ataupun ke TPA, lebih lanjut sampah kemasan yang 
dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan baku industri 
juga memberikan pilihan kepada konsumen dalam 
menerapkan konsumsi yang bertanggung jawab. Sebagai 
salah satu contoh, saat ini sudah ada industri air minum 
dalam kemasan (AMDK) di Indonesia yang telah 
mendesain bahan kemasannya mengandung 100% 
materi daur ulang, yang juga telah melakukan upaya 
penarikan kembali sampah botol plastiknya yang didaur 
ulang menjadi bahan baku pembuatan botol plastik 
(Bottle to Bottle), dengan adanya jenis kemasan seperti 
ini secara tidak langsung telah memberikan pilihan 
kepada konsumen untuk memilih dan menggunakan 
produk yang lebih ramah lingkungan dari produsen yang 
bertanggung jawab. 
Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, 
sepanjang tahun 2019 penjualan produk AMDK 
mencapai 33 milyar liter, dimana secara volume 
konsumsi AMDK menyumbang 85% dari total konsumsi 
minuman ringan di Indonesia. Jika dilakukan simulasi 
dengan menggunakan estimasi kemasan botol plastik 
600 ml, diperkirakan ada sekitar 55 milyar botol plastik 
AMDK yang dijual pada tahun 2019, dan diperkirakan 
berpotensi menghasilkan timbulan sampah botol plastik 
paska konsumsi sebanyak 275.000 ton. Berdasarkan 
simulasi tersebut, jika penerapan PermenLHK P.75/2019 
dapat dilaksanakan dengan baik oleh produsen 
khususnya produsen AMDK, dapat berpotensi mencegah 
275.000 ton timbulan sampah botol plastik terbuang ke 
lingkungan atau ke TPA dan berpotensi untuk didaur 
ulang sebagai bahan baku industri mendorong 
pelaksanaan ekonomi sirkular, dan ini baru hasil simulasi 
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dan estimasi dari salah satu jenis sampah, pada salah 
satu industri pada sektor manufaktur. Hal ini semakin 
menegaskan pentingnya penerapan PermenLHK 
P.75/2019 sebagai salah satu instrumen kebijakan 
strategis untuk mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan karena outputnya tidak hanya terhadap 
meningkatnya jumlah timbulan sampah yang didaur ulang 
tetapi juga turut mendorong pelaku usaha mengadopsi 
praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan 
informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka 
(sustainability report) sebagaimana target SDG’s 12 butir 
6. 
Dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, 
diperlukan kolaborasi berbagai pihak antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat, oleh 
karenanya dalam menerapkan ekonomi sirkular 
kolaborasi multipihak menjadi hal yang sangat krusial. 
Sebagai upaya untuk mendorong kolaborasi dalam 
penerapan ekonomi sirkular di Indonesia, saat ini 
Direktorat Pengelolaan Sampah tengah menguatkan 
ekosistem ekonomi sirkular yang sudah ada di Indonesia 
melalui penguatan Bank Sampah, TPS 3R dan Pusat 
Daur Ulang, pemberdayaan sektor informal dan social 
entrepreuner di bidang pengelolaan sampah. Salah satu 
kontribusi nyata untuk menguatkan kolaborasi multipihak 
adalah dengan menguatkan peran bank sampah di 
Indonesia melalui penerbitan PermenLHK Nomor 14 
tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah pada Bank 
Sampah yang merupakan pemutakhiran peraturan 
sebelumnya yakni PermenLHK nomor 13 tahun 2012 
tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan 
Recycle (3R) melalui Bank Sampah.  
Bank Sampah, tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas 
untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R  tetapi juga 
sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam 
pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular. 
Lebih lanjut melalui PermenLHK Nomor 14 tahun 2021, 
telah diatur kemitraan dalam pengelolaan sampah 
dimana Pemerintah dan Pemerintah  Daerah dapat 
memfasilitasi kerja sama antara Bank sampah dengan 
pelaku usaha atau industri daur ulang juga dengan 
produsen sehingga dengan demikian dapat memastikan 
pemasaran sampah terpilah, memastikan ketersediaan 
sampah terpilah sebagai bahan baku dan memastikan 
posisi tawar harga sampah terpilah, menjamin sampah 
yang telah dipilah oleh masyarakat dapat terserap oleh 
industri daur ulang. Selain itu dengan terbitnya SKB 3 
Menteri tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai Bahan Baku 
Industri, diharapkan bank sampah dapat lebih 
meningkatkan kinerjanya dalam pengumpulan dan 
pemilahan sampah di sumber sehingga dapat 
mengakselerasi ketersediaan bahan baku industri dalam 
negeri, mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap 
bahan baku impor limbah non B3.  
Saat ini, tercatat ada sekitar 11,567 bank sampah 
tersebar di Indonesia, dengan jumlah nasabah mencapai 
380,284 orang memiliki potensi yang sangat besar 
sebagai salah satu pilar penerapan ekonomi sirkular di 
Indonesia. Bank Sampah tidak hanya menjadi sarana 
pengumpulan sampah sebagai sumber daya dengan 
rata-rata pengumpulan sampah sebanyak 1320 
ton/bulan, bank sampah juga berperan sebagai lokasi 
perputaran ekonomi yang cukup tinggi, tercatat omset 
bank sampah bisa mencapai lebih dari Rp 2 Milyar/bulan 
sebelum adanya pandemi Covid-19. Hal yang menarik 
adalah lebih dari 50% pengelola bank sampah adalah 
perempuan, menjadi nilai tambah terhadap pencapaian 
SDG’s 5 terkait Kesejahteraan Gender yakni turut serta 

memperkuat pengarusutamaan gender dalam 
pembangunan.  
Kemudian, berbicara persoalan sampah di Indonesia, 
hampir 50% sampah berasal dari rumah tangga sangat 
erat kaitannya dengan gaya hidup dan perilaku konsumsi 
kita sehari-hari sehingga sebenarnya persoalan 
persampahan dapat diselesaikan di level rumah tangga 
melalui perubahan perilaku. Menyadari hal tersebut, 
Direktorat Pengelolaan Sampah telah melakukan 
berbagai upaya komunikasi, informasi dan edukasi 
kepada masyarakat melalui berbagai media, dimana 
salah satunya adalah penggunaan media sosial 
instagram @ditps.klhk. 
Adapun salah satu upaya kongkret yang tengah 
dilakukan adalah dengan mem-viralkan gaya hidup minim 
sampah kepada masyarakat, menggunakan pendekatan 
populer, dikemas dengan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami agar mudah diterapkan dan dikuatkan 
melalui penerbitan Surat Edaran Menteri LHK kepada 
para Pimpinan Kementerian/Lembaga dan juga para 
Gubernur, Wali kota dan Bupati di seluruh Indonesia. 
Secara sederhana, hidup minim 
sampah  adalah  bagaimana upaya kita sehari-hari dalam 
mengkomsumsi dilakukan secara sadar  (mindfullness) 
dan sedapat mungkin menghasilkan sedikit sampah, 
dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
 
1. Cegah Sampah 
Cegah sampah berperan strategis dalam pengurangan 
sampah, khususnya mencegah masuknya sampah ke 
dalam rumah, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan 
adalah dengan tidak lagi menggunakan produk, wadah 
dan kemasan sekali pakai khususnya plastik sekali pakai 
atau dengan menggunakan kembali barang yang ada di 
rumah. Contohnya tidak menggunakan sedotan plastik 
saat minum di restoran, tidak menerima pemberian 
kantong plastik saat berbelanja dengan selalu membawa 
kantong belanja sendiri, membawa wadah sendiri dan 
tidak lagi menggunakan wadah styrofoam saat beli 
makanan untuk dibawa pulang dan juga tidak menerima 
pemberian air minum dalam kemasan botol plastik sekali 
pakai. 
 
2. Belanja Tanpa Kemasan 
Belanja tanpa kemasan dapat dilakukan dengan selalu 
bawa wadah makan dan minum sendiri atau bisa juga 
dilakukan dengan isi ulang produk rumah tangga karena 
saat ini sudah ada start up, ritel dan manufaktur yang 
menjual produk rumah tangga dengan cara isi ulang. Hal 
lain yang bisa dilakukan adalah belanja di Bulkstore (toko 
curah) dengan belanja secukupnya tanpa kemasan, 
sebagai contoh mari manfaatkan belanja curah di pasar 
rakyat dengan bawa wadah & kantong belanja sendiri. 
 
3. Habiskan makanan 
Selalu ambil makanan secukupnya dan habiskan menjadi 
hal penting untuk dilakukan karena 50-60% komposisi 
sampah di Indonesia adalah sampah mudah terurai 
secara alami (organik). Dengan menghabiskan 
makanan  kita dan jika bersisa kita komposkan, maka kita 
sudah menyelesaikan 50%  urusan sampah dari 
sumbernya, bahkan dengan kita menghabiskan makanan 
kita dapat berkontribusi dalam mencapai target SDGs, 
khususnya mengurangi separuh food waste dan food 
loss pada 2030 (target SDG’s 12 butir 3) dan juga 
terhadap penurunan emisi gas rumah kaca  (target SDG’s 
13 butir 2). 
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4. Pilah Sampah dari Rumah 
Memilah sampah dari rumah menjadi langkah penting 
yang bisa dilakukan setiap orang. Langkah ini menjadi 
faktor yang cukup menentukan dalam membangun 
ekonomi sirkular yakni dengan memilah sampah yang 
masih memiliki nilai untuk di guna ulang atau di daur 
ulang, seperti sampah plastik, kertas, logam dan kaca. 
Saat ini ada sekitar 11.000 bank sampah tersebar di 
Indonesia dan berbagai platform digital untuk 
mengumpulkan sampah layak daur ulang. 
 
5. Komposkan Sisa Makanan 
 Sisa masakan seperti potongan sayur dan sisa makanan 
yang tidak habis dikonsumsi dapat dikomposkan dengan 
metode sederhana. Ada banyak cara untuk 
mengkomposkan sisa makanan di rumah mulai dengan 
menggunakan ember/gerabah/komposter, menggunakan 
metode Takakura, lubang biopori atau memanfaatkan 
sisa makanan  menjadi  ecoenzym. 
 
Mendorong perubahan perilaku masyarakat dengan 
membudayakan gaya hidup minim sampah, menjadi 
langkah kongkret dan strategis untuk mendorong pola 
konsumsi bertanggung jawab di masyarakat 
sebagaimana SDGs Nomor 12. Saat ini, gerakan less 
waste dan zero waste di tataran masyarakat berkembang 
signifikan, melalui pengurangan penggunaan kantong 
belanja plastik, sedotan plastik, botol dan gelas plastik, 
serta sendok dan garpu plastik sekali pakai. Berdasarkan 
jajak pendapat terhadap pengurangan sampah plastik 
yang dilakukan oleh Harian Kompas pada November 
2018 dan Agustus 2019  menyatakan bahwa terdapat 
perubahan positif ada perilaku dan komitmen publik yang 
berkaitan dengan keinginan untuk mengurangi sampah 
plastik yang mana hal ini terutama terjadi di kalangan 
muda dengan faktor paling besar perubahan ini 

dipengaruhi oleh kampanye publik yang diikuti oleh 
perubahan gaya hidup. Hasil jajak pendapat 
menunjukkan 90% masyarakat sudah melakukan diet 
penggunaan plastik sekali pakai serta 97,9% masyarakat 
berkeinginan untuk melakukan pengurangan sampah 
plastik. 
Lebih lanjut, berdasarkan hasil sensus penduduk yang 
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 
diketahui jumlah penduduk Indonesia hingga tahun 2020 
didominasi generasi Z dan generasi milenial dimana 
didapati jumlah populasinya mencapai  145,49 juta  jiwa 
atau setara dengan 53,8 persen dari total populasi 
berjumlah 270,2 juta jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa 
keberadaan generasi milenial dan generasi Z berpotensi 
sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan 
masyarakat Indonesia di masa yang akan datang, oleh 
karenanya penting sekali untuk membudayakan gaya 
hidup minim sampah melalui pendekatan populer, agar 
dapat diterima dengan baik oleh masyarakat khususnya 
generasi millennial dan generasi Z karena secara tidak 
langsung selain bertujuan untuk membangun masyarakat 
memiliki pola konsumsi bertanggung jawab tetapi juga 
kita berinventasi pendidikan jangka panjang terhadap 
pemuda Indonesia, merubah perilaku masyarakat 
Indonesia menjadi lebih ramah lingkungan yang selaras 
dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.  
Dengan demikian melalui pelaksanaan ekonomi sirkular 
dan budaya hidup minim sampah tidak hanya 
berkontribusi terhadap target SDG’s 12 butir 5, tetapi juga 
berkontribusi terhadap target SDG’s 11 butir 6 yakni 
mendukung kota dan pemukiman yang berkelanjutan 
dimana nantinya seluruh  timbulan sampah nasional akan 
terkelola dengan baik, semakin sedikit sampah yang 
dibuang ke TPA serta diharapkan tidak ada lagi sampah 
yang terbuang ke lingkungan atau mencemari lautan 
sebagaimana target SDG’s 14 butir 1.
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INVENTARISASI DAN OPTIMASI PENURUNAN GAS RUMAH KACA DALAM 
PENGELOLAAN LIMBAH B3 SLUDGE IPAL DENGAN PEMBINAAN DAN PELAPORAN 

ELEKTRONIK 
 
 

Arif Adi Nugroho 
 
 

LATAR BELAKANG 
Berbagai studi telah membuktikan bahwa 

konsentrasi emisi karbon dioksida (CO2) di atmosfer telah 
mengalami peningkatan secara drastis dibandingkan 
dengan keadaan atmosfer pada zaman lampau 
dikarenakan aktivitas manusia dan perkembangan 
teknologi. Peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) dari 
kegiatan atropogenik dianggap sebagai salah satu 
penyebab utama dan mengambil peran yang besar dalam 
pemanasan global. Perkembangan industri dan 
tumbuhnya teknologi melalui pemrosesan bahan baku 
menjadi bahan jadi melalui beberapa proses dan 
penambahan bahan kimia serta pengolahan limbah 
melalui Water Waste Treatment Process (WWTP) atau 
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) melepaskan 
emisi Gas Rumah Kaca yang cukup besar.  

Intalasi Pengolahan Air Limbah dikutip dari 
Delre A, berpotensi menghasilkan karbon dioksida (CO2), 
methana (CH4) dan dinitrogen okisda (N2O) melalui 
rangkaian proses pemurnian air limbah melalui 
penambahan zat kimia dan bantuan biologis melalui 
mikroorganisme. IPAL dilaporkan telah menyumbang 
sebesar 2.8 % dari keseluruhan emisi Gas Rumah Kaca. 
Perhitungan GRK dari IPAL telah banyak dilakukan 
penelitian melalui beberapa metode seperti Life Cycle 
Assessment (LCA), Clean Development Mechanism 
(CDM) dan Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) serta metode lain untuk menghitung pelepasan 
GRK ke udara. (NGUYEN T.K.L, 2019) 

 Sebagian besar penelitan dan metode 
perhitungan emisi GRK dari IPAL belum memasukkan 
penanganan atau pengolahan lumpur sludge IPAL yang 
merupakan limbah yang terbentuk dari endapan 
pengolahan air limbah yang mengandung bahan kimia 
dan mikroorganisme yang digunakan dalam IPAL. Status 
sludge IPAL yang merupakan limbah B3 dan limbah Non 
B3 dapat menimbulkan emisi GRK jika tidak dikelola 
dengan benar dan menjadi perhatian dari pengamat 
pemanasan global. Sludge IPAL yang diolah secara 
ditimbun dapat terdegradasi dan melepaskan gas 
methana (CH4) ke udara, sedangkan sludge IPAL yang 
dibakar dapat melepaskan Dinitrogen Oksida (N2O) 
selama pembakaran. (Zhao, G., Liu, 2020) 

Emisi GRK melalui pengolahan sludge IPAL 
menyumbang 24% dari kegiatan industri secara 
keseluruhan. Angka 24 persen dari kegiatan industri 
merupakan angka yang cukup besar dan berperan 
penting dalam perghitungan GRK kedepannya mengingat 
perkembangan industri dan investasi di Indonesia sedang 
dikejar untuk berkembang pesat.  . (Zhao, G., Liu, 2020) 

Data Pengolahan sludge IPAL dari industri 
sangat penting dan dibutuhkan dalam mencapai tujuan 
komitmen Indonesia pada Undang Undang Nomor 16 
tahun 2016 yaitu mengurangi tingkat emisi GRK secara 
substantial dalam beberapa periode kedepan. Dalam 
mengimplemntasikan peraturan Undang Undang tersebut 
pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan 
terkait dengan Invetarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) dan 
sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah 

Untuk Pesetarian Fungsi Atmosfer (RP-PFA). Salah satu 
isi dari rancangan tersebut yaitu mempertegas peran 
kementerian dalam penyusunan IGRK meliputi 
pengumpulan data aktivitas, pengumpulan dan 
penetapan faktor emisi dan perhitungan emisi GRK. 
 
RUMUSAN MASALAH 
Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah 
1. Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutunan khususnya Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Sampah Limbah B3 dalam 
inventarisasi data yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan IGRK 

2. Peran Perhitungan Gas Rumah Kaca dari 
Penanganan Limbah Sludge IPAL dalam 
perhitungan dan penurunan GRK secara 
keseluruhan 

 
TUJUAN 

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah 
menunjukkan peran Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Sampah Limbah B3 mengumpulkan dan mengolah data 
sludge IPAL dari industri menjadi data yang akurat dan 
tepat dalam perhitungan emisi Gas Rumah Kaca 
menggunakan sistem pelaporan limbah B3 secara 
elektronik.  
 
 
PEMBAHASAN 
INVENTARISASI DATA LIMBAH B3 SLUDGE 
IPAL MELALUI PEMBINAAN DAN SISTEM 
PELAPORAN ELEKTRONIK (SIRAJA) 

Sludge IPAL merupakan limbah B3 berdasarkan 
PP 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
harus dikelola dengan peraturan Pengelolaan Limbah B3. 
Limbah B3 adalah suatu sisa usaha dan kegiatan yang 
mengandung zat, energi, dan/atau komponen lain yang 
karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, dapat 
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, 
dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, 
serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup 
lain.  

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 
beracun (B3) memegang peran penting dalam 
kesuksesan pelestarian lingkungan. Pengelolaan limbah 
b3 merupakan hal yang krusial dan wajib dilakukan oleh 
setiap orang atau badan usaha yang menghasilkannya, 
dari saat limbah dihasilkan hingga sampai pengelolaan 
akhir. Paradigma pengelolaan limbah B3 yang 
sebelumnya from cradle to grave kini seiring dengan 
kemajuan teknologi telah diganti dengan paradigma yang 
lebih ramah lingkungan yaitu from cradle to cradle dengan 
cara pemanfaatan limbah karena dapat memberikan nilai 
manfaat  dan menjawab dua persoalan yakni menjaga 
kualitas lingkungan melalui pengurangan eksploitasi 
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setiap orang atau badan usaha yang menghasilkannya, 
dari saat limbah dihasilkan hingga sampai pengelolaan 
akhir. Paradigma pengelolaan limbah B3 yang 
sebelumnya from cradle to grave kini seiring dengan 
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sumberdaya dan bermanfaat sebagai substitusi bahan 
baku, sebagai produk  maupun sumber energi alternatif. 

Pengawasan, pembinaan dan penilaian kinerja 
pengelolaan limbah B3 menjadi faktor penting untuk 
mencegah limbah B3 merusak lingkungan. Sistem 
pengawasan dan penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 
konvensional dilakukan dengan menilai dokumen 
pelaporan fisik. Pelaporan dokumen fisik ini memiliki 
banyak kekurangan antara lain transfer data dari pelaku 
usaha ke lembaga penilai dirasa lambat, kelengkapan 
data beserta format dari setiap pelaku usaha dapat 
berbeda serta resiko data hilang saat pengiriman dan 
penyimpanan data sehingga sistem konvensional  dinilai 
tidak efisien. 

Dalam menyukseskan pengelolaan limbah B3 
dengan paradigma cradle to cradle, Direktorat Penilaian 
Kinerja Pengelolaan Limbah B3 telah melakukan 
berbagai bimbingan teknis pengelolaan limbah B3 
dengan berbagai materi seperti pengelolaan limbah B3 
yang sesaui aturan, indeks kinerja pengelolaan limbah 
B3, pelaporan elektronik dan manifest elektronik yang 
ditujukan kepada perusahaan perusahaan penghasil 
limbah B3. Dalam meningkatkan perseberan dan 
pemahaman perusahaan, KLHK juga melakukan 
supervisi kepada pemerintah daerah melalui Dinas 
Lingkungan Hidup setempat dalam melakukan 
pendekatan dan pembinaan pengelolaan limbah B3 dan 
limbah Non B3 pada daerah masing masing. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
melalui Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah 
B3 melakukan terobosan dalam pelaporan kinerja 
pengelolaan limbah B3 perusahaan menggunakan 
sentuhan teknologi menciptakan sistem pelaporan limbah 
B3 secara elektronik. Keseluruhan pelaporan 
pengelolaan limbah B3 dilakukan melalui “Aplikasi 
Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3” (SIRAJA 
LIMBAH) secara online. SIRAJA LIMBAH terintegrasi 
dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota 
sehingga koordinasi dan birokrasi dapat berjalan secara 

efisien dalam pengawasan pengelolaan limbah B3.  
SIRAJA LIMBAH dapat diimplementasikan menjadi pusat 
informasi data limbah meliputi volume dan jenis limbah 
yang dihasilkan setiap usaha di Indonesia sehingga 
potensi negatif limbah B3 di setiap kota/kabupaten dan 
provinsi di Indonesia dapat diperhitungkan dan diawasi 
dengan mudah. 

Melalui pelaporan elektronik data limbah B3 
dapat dikumpulkan dan diolah dengan lebih mudah. 
Kebutuhan data berupa sludge IPAL dan limbah medis 
atau limbah lainnya yang dibakar dan berperan penting 
dalam pelepasan GRK dapat dipenenuhi dengan cepat. 
Data sludge IPAL dari tahun 2016 dapat diketahui dengan 
pertambahan perusahaan yang melapor tiap tahunnya 
sehingga data setiap tahun semakin dapat 
mempresentasikan limbah sludge IPAL yang berada di 
lapangan. 

Data limbah B3 berupa sludge IPAL 
berdasarkan dengan PP 22 tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dibagi menjadi beberapa jenis dan 
kode limbah B3 berdasarkan industri sehingga jika di 
Indonesia telah memiliki emisi faktor untuk limbah sludge 
IPAL untuk berbagai industri maka data tersebut sangat 
berguna untuk perhitungan yang tepat. Limbah sludge 
IPAL yang terdapat pada database meliputi limbah B3 
dengan kode limbah B322-3, A325-7, B328-6, B311-2, 
B336-2, B308-2, B108d, B411, B301-1, B312-5, B334-3, 
A303-6, B343-2, B306-4, A338-4, B333-3, B324-3, B323-
5, B321-8, B344-2, B304-2, B335-2, A318-2, B310-1, 
B337-2, B357-1, B326-3, B347-3, B351-4, B309-5.  

Pengumpulan data limbah B3 sludge IPAL telah 
dilakukan sejak 2016 dengan pengolahan yang berbagai 
macam seperti pemanfaatan sebagai bahan baku, 
pemanfaatan sebagai bahan bakar dan ditimbun di landfill 
yang telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Data tersebut dapat diringkas dalam tabel 
berikut : 

 
Tabel 1. Tabel Limbah B3 Sludge IPAL berbagai Industri di Indonesia 

TAHUN DIHASILKAN 
DIMANFAATKAN 

DIOLAH DITIMBUN 
BAHAN BAKAR BAHAN BAKU 

2016-2019    4,408,382.4         247,591.44     1,954,562.6      55,218.04     325,027.0 
2020    1,293,852.2         112,558.12         869,433.68         6,572.18       64,450.11  

 

 
 
Berdasarkan data yang ada, limbah sludge IPAL dari 
tahun 2016 – tahun 2020 mencapai 5.6 juta ton yang 
dihasilkan dari berbagai industri. Industri tekstil menjadi 
penyumbang yang cukup tinggi dalam menghasilkan 
limbah B3 sludge IPAL. Pengelolaan Limbah Sludge IPAL 
didominasi dengan cara pemanfaatan sebagai substitusi 
bahan bakar dan bahan baku dan diikuti dengan 
penimbunan pada landfill. Data data yang telah 
dikumpulkan oleh KLHK diharapkan dapat digunakan 

untuk perhitungan emisi GRK dan penyusunan rencana 
aksi penurunan emisi GRK di Indonesia. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
khususnya Direkorat Penilaian Kinerja Pengelolaan 
Limbah B3 berperan dan berkontribusi penuh dalam 
perancangan dan pembuatan inovasi SIRAJA LIMBAH 
dibantu oleh programmer yang kompeten dalam 
merealisasikan ide SIRAJA LIMBAH menjadi sebuah 
aplikasi pelaporan pengelolaan limbah B3 yang mumpuni 
yang salah satu fungsinya membantu dalam pelaksanaan 
Invetarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor Limbah. 

 
PENGARUH PEMILIHAN PENGOLAHAN 
LIMBAH B3 SLUDGE IPAL PADA KONTRIBUSI 
EMISI GAS RUMAH KACA 

Pengolahan sludge IPAL melepaskan emisi 
GRK pada rangkaian proses pengolahannya. Secara 
sederhana GRK dapat dilepaskan secara langsung 
dalam proses penimbunan serta proses insenerasi atau 
pembakaran sludge IPAL dan secara tidak langsung 
melalui bahan kimia dan energi yang digunakan dalam 
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proses insenerasi dan penimbunan tersebut. GRK yang 
dilepaskan saat penimbunan yaitu gas methane (CH4) 
yang dapat lepas ketika sludge IPAL ditimbun pada 
landfill. Jumlah gas methane yang dilepaskan 
dipengaruhi oleh jenis sludge IPAL tersebut dan 
mempunyai methane conversion factor (MCF) yang 
berbeda beda sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 
MCF sesuai dengan jenis sludge IPAL yang ada di 
Indonesia.  

Dalam insenerasi dan pemanfaatan sebagai 
bahan baku Gas Rumah Kaca yang terbuang ke udara 
yaitu dinitrogen oksida (N2O). Jumlah pelepasan gas 
dinitrogen oksida dipengaruhi oleh jumlah dan 
persentase limbah B3 yang digunakan sebagai bahan 
baku dan rasio nitrogen dan dinitogen oksida conversion 
factor dalam insenrasi dan pemanfaatan sebagai bahan 
baku.  

Merujuk jurnal penelitian yang dilakukan oleh 
Gang Zhou . (Zhao, G., Liu, 2020) yang melakukan 
penelitian dan perhitungan emisi GRK pada Instalasi 
Pengelolahan Air limbah, Pengolahan Sludge IPAL yang 
paling banyak melepaskan GRK ke atmosfer adalah 
pengolahan dengan cara penimbunan pada landfill, diikuti 
dengan insenasi atau pembakaran sludge IPAL dan yang 
terakhir penggunaan sludge IPAL sebagai bahan baku. 
Adapun hasil dari penelitan tersebut dapat dilihat pada 
tabel berikut :  

 
Tabel 2. Jumlah Gas Rumah Kaca Berdasarkan 
Pengolahan Sludge IPAL 

Pengolahan Land
fill 

Insene
rasi 

Pemanfa
atan 

Bahan 
Baku 

GRK (kg CO2 eq/ton 
Sludge IPAL) 4322 3124 489 

Berdasarkan perhitungan kasar dari data 
tersebut dan pengambilan data dari pelaporan elektronik 
Limbah B3, dapat diketahui GRK dari pengolahan sludge 
IPAL di Indonesia pada tahun 2020 yakni sebagai berikut 
: 

 
 
 

Tabel 3. Perhitungan kasar GRK dari pengolahan Limbah 
B3 Sludge IPAL tahun 2020 

Pengolaha
n Landfill 

Insener
asi 

Pemanfaatan 
Bahan Baku 

GRK (kg 
CO2 eq) 

278553
365.9 

351631
555.9 425153068.2 

 
Dari perhitungan kasar tersebut dapat diketahui 

dalam tahun 2020 Indonesia menyumbangkan sejumlah 
kurang lebih 1.000.000 (satu juta) ton equivalen gas CO2 
dari pengolahan limbah B3 sludge IPAL. Dari data 
tersebut pengurangan Gas Rumah Kaca dapat dikurangi 
dengan menekankan pengelolaan limbah B3 sludge IPAL 
sebagai bahan baku dan insenerasi. Pengurangan emisi 
GRK juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan energi 
dari insenerasi untuk energi yang digunakan 
mengeringkan sludge IPAL sehingga dapat mengurangi 
emisi GRK sebesar 134 kg CO2 eq/ton Sludge IPAL. 
 
KESIMPULAN  
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

melalui Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan 
Limbah B3 telah mewadahi Inventarisasi Gas 
Rumah Kaca dari Sektor Limbah meliputi Limbah 
Sludge IPAL 

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
telah melakukan pembianaan dan mendorong 
perusahaan dalam pengolahan limbah B3 dengan 
prioritas pemanfaatan. 

3. Emisi Gas Rumah Kaca dari Pengolahan Limbah 
Sludge IPAL mempunyai peran yang besar dalam 
kontribusi GRK di sektor limbah dan industri  

 
SARAN 
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

terus melakukan validasi data dalam melakukan 
inventarisasi data limbah sludge IPAL sebagai salah 
satu poin penting dalam perhitungan GRK. 

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
terus mendorong pemanfaatan limbah sludge IPAL 
dan meningkatkan efisiensi energi yang dihasilkan 
dari pembakaran sludge IPAL 
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yang dapat lepas ketika sludge IPAL ditimbun pada 
landfill. Jumlah gas methane yang dilepaskan 
dipengaruhi oleh jenis sludge IPAL tersebut dan 
mempunyai methane conversion factor (MCF) yang 
berbeda beda sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 
MCF sesuai dengan jenis sludge IPAL yang ada di 
Indonesia.  

Dalam insenerasi dan pemanfaatan sebagai 
bahan baku Gas Rumah Kaca yang terbuang ke udara 
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Tabel 2. Jumlah Gas Rumah Kaca Berdasarkan 
Pengolahan Sludge IPAL 

Pengolahan Land
fill 
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Pemanfa
atan 

Bahan 
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GRK (kg CO2 eq/ton 
Sludge IPAL) 4322 3124 489 
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tersebut dan pengambilan data dari pelaporan elektronik 
Limbah B3, dapat diketahui GRK dari pengolahan sludge 
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PERAN KONVENSI BASEL DALAM MENDUKUNG   
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 
 

Upik Siti Aslia Kamil 
 
 

LATAR BELAKANG  
Konvensi Basel adalah salah satu Konvensi Internasional 
dibawah Badan Organisasi Dunia yang mengatur dan 
dan mengontrol perpindahan lintas batas limbah bahan 
berbahaya dan beracun (limbah B3) dan limbah lainnya 
antar negara termasuk juga dalam memberikan rujukan 
terhadap definisi dan kategorisasi limbah serta prosedur 
dalam mengawasi pengelolaaan limbah tersebut sejak 
mulai dihasilkan oleh penghasil limbah,  akan dikelola 
oleh pihak lain dan jika akan dilakukan ekspor untuk 
dikelola di negara lain.  
 
Terkait dengan definisi dan kategorisasi limbah, Konvensi 
Basel memberikan mandat ke setiap negara yang telah 
meratifikasi Konvensi Basel yang selanjutnya diistilahkan 
dengan negara pihak untuk setidaknya membuat  daftar 
kategorisasi limbah B3 dinegaranya sesuai dengan daftar 
dalam Konvensi Basel dan dapat menambahkannya 
berdasarkan situasi dan kondisi di negaranya masing-
masing. Dalam kerangka lintas batas limbah, Konvensi 
Basel juga menjaga masuknya limbah yang tidak 
diinginkan oleh suatu negara sesuai dengan kebijakan di 
masing-masing negara yang telah meratifikasi Konvensi 
Basel. 
 
Konvensi Basel diadopsi pada tanggal 22 Maret 1989 dan 
entry into force pada tanggal 5 Mei 1992 dengan total 
negara yang telah meratifikasi sampai saat ini adalah 188 
negara. Indonesia telah ikut menandatangani Konvensi 
Basel dan meratifikasinya melalui Keputusan Presiden 
Nomor 61 Tahun 1993 dan aktif terlibat dalam negosiasi 
di setiap pertemuan para pihak  baik saat pertemuan 
Conference of the Parties (COP) maupun pada saat 
pertemuan teknis dan pertemuan-pertemuan turunannya 
di beberapa kelompok kerja (working group). Adapun 
Competent Authority Konvensi Basel di Indonesia adalah 
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan 
Bahan Beracun Berbahaya (Dirjen PSLB3), Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga sekaligus 
sebagai Focal Point Konvensi Basel Indonesia. 
 
Sejak COP 1 diselenggarakan di Uruguay pada tahun 
1992, maka di tahun 2008 Indonesia telah berhasil 
menjadi tuan rumah untuk COP 9 dan keberhasilan 
Indonesia lainnya adalah juga sebagai penggagas 
President’s Statement (Dec IX/26) on the possible way 
forward to the Ban Amendemen yang didukung oleh 25 
negara dan penggagas Bali Declaration on Waste 
Management for Human Health and Livelihood. 
 
Pada tahun 2008 tersebut, Indonesia telah ikut 
berkontribusi menjadi tuan rumah Konvensi Basel yang 
penyelenggaraannya diadakan di Bali. Menteri 
Lingkungan Hidup Bapak Rachmat Witoelar yang pada 
saat itu menjadi Presiden COP mengetuk palu atas 
inisiatif pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss 
untuk mengusulkan konsep implementasi Ban 
Amandemen sebagai amanat dari Pasal 17 Konvensi 
Basel. Ban Amendemen adalah kebijakan internasional 
yang melarang importasi limbah bahan berbahaya dan 

beracun (limbah B3) dari negara maju (developed 
country) ke negara berkembang (developing country). 
Sejak tahun 2008 inilah kemudian mulai dikenal istilah 
Country Led Initiatives Indonesia – Switzerland (CLI) 
yang kemudian diadopsi pada tahun 2011 saat COP 10 
Konvensi Basel di Cartagena, Kolombia. Secara umum 
CLI mendukung keberhasilan Konvensi Basel dalam 
melindungi negara-negara berkembang menjadi tempat 
pembuangan limbah dari negara maju (negara-negara 
yang tercantum dalam Annex VII Konvensi Basel). 
 
Tentunya tidak mudah membujuk negara-negara 
berkembang untuk meratifikasi Ban Amendemen, 
mengingat setiap negara mempunyai kedaulatannya 
masing-masing dalam mengelola limbah Limbah B3nya 
termasuk dalam mengatur kewajiban penghasil limbah 
B3 dan pihak lain yang melakukan pengelolaannya. 
Setelah melalui perjalanan panjang, maka Ban 
Amendemen berhasil entry into force pada bulan 
Desember tahun 2019 sehingga mulai diberlakukan 
enforcement pada implementasinya. Indonesia telah 
meratifikasi Ban Amendemen melalui Peraturan Presiden  
Nomor 47 Tahun 2005.  
 
Dalam perjalanan hampir satu dekade ini, Indonesia terus 
terlibat dan tetap melakukan pemantauan terhadap 
implementasi dari Ban Amendemen, antara lain dengan 
dipilihnya perwakilan dari Indonesia untuk turut serta 
dalam kelompok kerja Konvensi Basel dan saat ini 
penulis masih terlibat dikelompor kerja Expert Working 
Group on Environmental Sound Management.  
 
 
1. Dampak Konvensi Basel untuk Indonesia 
Selain Konvensi Basel menjadi rujukan kebijakan 
nasional dalam mengelola limbah yang berwawasan 
lingkungan, maka  sebagai negara kepulauan yang 
memiliki berbagai pulau dan dikelilingi dengan perairan 
yang luas, tentunya kepentingan Indonesia lainnya 
adalah juga untuk menjaga kedaulatan negaranya dari 
masuknya limbah ilegal baik melalui jalur darat maupun 
perairan sehingga mencegah Indonesia menjadi tempat 
sampah bagi negara lain.  
 
Jika dilihat secara luas, maka isu lintas batas limbah ini 
juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan 
perekonomian. Di satu sisi, terkadang dalam mendorong 
pertumbuhan industrinya Indonesia masih memerlukan 
bahan baku dari luar yang bersumber dari sisa kegiatan 
industri di negara lain dimana hal ini membuka 
kemungkinan terikutnya limbah lainnya yang sebenarnya 
tidak diinginkan, tetapi pada sisi lainnya Indonesia belum 
dapat mengelola secara optimal limbah dan sampa 
didalam negeri untuk dapat dimanfaatkan kembali 
sebagai bahan baku daur ulang. 
 
2. Tujuan 
Konvensi Basel ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga 
lingkungan, mempertahankan sumber daya alam yang 
dimiliki suatu negara dan menjaga kesehatan manusia 
dari dampak yang ditimbulkan oleh limbah dan sebagai 
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rujukan untuk meningkatkan standar pengelolaan limbah 
di suatu negara agar berwawasan lingkungan. 
 
Konvensi Basel memberikan pedoman kepada setiap 
negara agar mengelola limbah mulai dari limbah 
dihasilkan sampai limbah tersebut dapat dimanfaatkan 
kembali secara ramah lingkungan sesuai dengan prinsip 
from cradle to cradle. Menerapkan pengelolaan limbah 
yang berwawasan lingkungan berarti menjaga sumber 
daya alam dan meminimalkan ditimbunnya limbah ke 
lingkungan dan hal ini merupakan salah satu usaha untuk 
mendukung tercapainya target pembangunan 
berkelanjutan. 
 
PEMBAHASAN 
1. Implementasi Konvensi Basel 

 
Dalam implementasinya, Konvensi Basel 
mengamanatkan untuk diperhatikannya persyaratan 
lintas batas limbah dan prosedur notifikasi antar negara 
sebagai Prior Inform Consent (PIC), implementasi 
teknologi yang ramah lingkungan, dan perbelakuan 
sertifikasi untuk memastikan limbah B3 dikelola secara 
ramah lingkungan di negara penerima limbah. Elemen 
lainnya yang menjadi konsen Konvensi Basel adalah juga 
dalam mengembangkan standar dan pedoman untuk 
pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, memberikan 
kejelasan hukum terhadap implementasi perpindahan 
lintas batas limbah termasuk penanganan limbah ilegal 
dan tentunya pengembangan kapasitas. 
 
Walaupun secara umum telah mengadopsi Konvensi 
Basel dalam melakukan kebijakan yang mengatur 
tentang limbah B3 secara nasional, namun terkait isu 
global ternyata Indonesia masih  menghadapi isu lintas 
batas limbah ilegal yaitu pada saat masuknya limbah 
yang tidak diinginkan ke wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). Adanya isu lintas batas 
limbah ilegal ini sangat menganggu kedaulatan 
Indonesia, karena selain menjadi beban bagi lingkungan 
hal ini juga membuat Indonesia seolah-olah dianggap 
sebagai tempat sampah bagi negara lain. 

 
Indonesia telah mempunyai kebijakan tentang 
Pengelolaan Limbah B3 yang telah diperbaharui melalui 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2021. Daftar 
limbah B3 dalam PP tersebut telah merujuk kepada 
Konvensi Basel dilengkapi dengan daftar limbah B3 
sesuai ketentuan nasional sebagaimana diamanatkan 
oleh Konvensi Basel bahwa daftar limbah B3 dapat 
ditambahkan sesuai dengan situasi dan kondisi di suatu 
negara (Pasal 1, Konvensi Basel). 

 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup pasal 69, telah dinyatakan bahwa dilarang untuk 
memasukkan limbah ke dalam wilayah NKRI. Namun 
dalam penjelasannya, beberapa limbah selain limbah B3 
masih dimungkinkan untuk diimpor masuk ke wilayah 
NKRI jika diatur oleh peraturan perundangan lainnya.   
 
Saat ini, limbah yang diperbolehkan untuk diimpor hanya 
untuk 6 (enam) jenis komoditi yaitu skrap logam, skrap 
kertas, skrap plastik, skrap kaca, skrap karet dan skrap 
atau sisa tekstil yang diatur oleh Peraturan Menteri 
Perdagangan (Permendag) Nomor 84 Tahun 2019 
tentang Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan 
Beracun Sebagai Bahan Baku Industri. Peraturan ini 
menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016, setelah 
Indonesia mengalami kasus impor limbah ilegal pada 
tahun 2019.  
 
Peraturan Menteri Perdagangan yang baru tersebut 
walaupun juga mengalami beberapa kali perbaikan dan 
terakhir dengan perubahan ketiga melalui Permendag 
Nomor 83 Tahun 2020, pada intinya adalah semakin 
memperjelas pengaturan terhadap sumber limbah non B3 
yang dapat diimpor terutama bahawa negara eksportir 
dan negara sumber limbah harus berasal dari satu 
negara yang sama. Selanjutnya eksportir wajib 
melakukan registrasi sebagai eksportir terdaftar di 
perwakilan pemerintah Indonesia di negara asal limbah. 
Hal ini tentu juga akan mempermudah pengembalian 
kembali limbah (reekspor) ke negara asalnya jika ternyata 
tidak sesuai dengan permintaan importir. 
 
Lahirnya peraturan yang lebih baik tentunya berdasarkan 
dari pengalaman yang telah dialami Indonesia saat 
terjadinya permasalahn impor limbah ilegal pada tahun 
2019 sampai tahun 2020. Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (Ditjen PSLB3) 
telah melakukan pemeriksaan terhadap 1121 kontainer di 
4 (empat) lokasi yaitu di Pelabuhan Batu Ampar, Batam 
532 kontainer, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta 16 
kontainer, di Kawasan Berikat Tangerang 425 kontainer, 
dan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya 148 
kontainer. Dari hasil pemeriksaan, maka 698 kontainer 
dinyatakan memenuhi syarat dan 423 kontainer ternyata 
kotor karena tercampur sampah dan juga ada temuan 
yang tercampur limbah B3. Terhadap 423 kontainer yang 
bermasalah diberikan kesempatan kepada pihak importir 
untuk segera mengembalikannya (reekspor) ke negara 
asal limbah atau ke negara eksportirnya. Dalam 
pelaksanaannya sebanyak 309 kontainer sudah dapat 
dikembalikan melalui prosedur Business to Business, 
tetapi tetap tidak semua reekspor yang dilakukan importir 
berjalan mulus sehingga masih tersisa 114 kontainer 
yang belum bisa dikembalikan. Hal ini antara lain karena 
ada beberapa negara yang meminta bukti yang lebih 
lengkap, ada juga negara asal limbah yang tidak tahu 
menahu karena eksportirnya berasal dari negara lain, 
permasalah biaya reekspor dan permasalahan 
pengembalian kontainer ke negara Amerika Serikat yang 
tidak meratifikasi Konvensi Basel.  
 
Merujuk artikel 9 Konvensi Basel, maka focal point 
Indonesia dalam hal ini Dirjen PSLB3 telah mengirimkan 
notifikasi ke focal point  negara sumber limbah untuk 
menyampaikan akan dilakukannya pengembalian 
kontainer-kontainer yang bermasalah tersebut. Dengan 
dibantu oleh Kementerian Luar Negeri, sisa 114 kontainer 
masih dalam proses untuk dikembalikan. Selanjutnya 
juga telah terbentuk satuan tugas yang terdiri dari 
beberapa kementerian terkait untuk menangani 
permasalah kontainer yang berisi limbah ilegal tersebut 
termasuk menangani sejumlah kontainer yang tidak bisa 
dikeluarkan dari pelabuhan penerima (long stay 
container) karena tidak memenuhi persyaratan 
administrasi  impor. Oleh karenanya, walaupun bukan 
kasus pertama, tetapi kasus pada tahun 2019 ini sempat 
menjadi perhatian nasional dan menjadi pembahasan 
sampai di tingkat Presiden.  
 
Disamping itu,  impor limbah ilegal juga menghasilkan 
dampak positif lainnya seperti dibuatnya pedoman 
tatacara pemeriksaan oleh surveyor, diberlakukannya 
kembali rekomendasi oleh KLHK terhadap semua 6 
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komoditi yang akan diimpor sebagai syarat sebelum 
mendapatkan izin impor dari Kementerian Perdagangan, 
dan adanya penyampaian daftar ekpsortir yang telah 
terdaftar di negara asal limbah. Terutama untuk importir 
skrap plastik juga diwajibkan agar menyampaikan pakta 
intergritas yang menyatakan bahwa limbah non B3 yang 
diimpor langsung digunakan dalam  proses produksinya 
menjadi produk akhir dan bukan hanya sebagai produk 
setengah jadi (hanya dicacah).  
 
2. Keterkaitan Konvensi Basel dan Pembangunan 

Berkelanjutan 
Lantas bagaimana dampak implementasi Konvensi Basel 
terhadap Pembangunan Berkelanjutan? Apakah dengan 
menerapkan Konvensi Basel dapat merubah arah 
pembangunan di Indonesia menjadi berkelanjutan?  
 
Penerapan Konvensi Basel sudah jelas berdampak 
terhadap Pilar Pembangunan Lingkungan. Importasi 
bahan baku daur ulang dapat menjaga keberadaan 
sumber daya alam.  Terhadap pilar pembangunan 
ekonomi, maka tumbuhnya industri daur ulang juga dapat 
membuka lapangan kerja baru. 
 
Selain itu, Konvensi Basel juga memberikan rujukan dan 
dasar kebijakan yang pasti terhadap Indonesia dalam 
menjaga kedaulatan negaranya. Isu internasional dapat 
diselesaikan secara negosiasi dan win-win solution 
karena merujuk kepada aturan dan ketentuan yang 
berlaku sama bagi negara-negara yang meratifikasi 
Konvensi Basel. Hal ini tentunya terkait erat dengan pilar 
pembangunan dalam memberikan kepastian hukum dan 
tata kelola yang mendukung pembangunan dapat 
dilaksanakan secara efektif, transparan dan terukur 
sehingga memberikan stabilitas keamanan bagi 
Indonesia. 
 
Walaupun berdampak terhadap empat pilar 
pembangunan berkelanjutan, tentunya bukan berarti 
cakupan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat 
terpenuhi semuanya. Untuk dampak terhadap pilar 
pembangunan lingkungan, secara tidak langsung 
memang Konvensi Basel dapat menjaga peran aktif 
Indonesia dalam mengikuti kesepakatan multilateral 
internasional.  
 
Konvensi Basel yang mengatur perpindahan lintas batas 
batas juga memberikan pedoman terhadap pencapaian 
tujuan pembangunan berkelanjutan dalam menjaga 
ekosistem laut, karena isu sampah laut juga termasuk 
dalam lingkup pembahasan dalam Konvensi Basel 
terutama terkait dengan negara yang bertanggung jawab. 
Selain itu Konvensi Basel membuka koordinasi dengan 
Lembaga Internasional terkait lainnya dan membantu 
memberikan pengembangan kapasitas dan pendanaan 
untuk melakukan kajian.  
 
Jika dlihat secara lebih makro, sebenarnya permasalah 
impor ilegal yang terjadi justru membuka wacana agar 
industri daur ulang di tanah air sudah seharusnya 

mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku daur ulang 
dari sumber dalam negeri terlebih dahulu sehingga opsi 
importasi hanya menjadi pelengkap. Secara internal di 
lingkup Ditjen PSLB3, inisiasi ini telah dibangun 
mekanismenya di Direktorat Pengelolaan Sampah yaitu 
dengan mendorong masyarakat melakukan pemilahan 
sampah mulai dari rumah masing-masing dan 
selanjutnya diberikan ke Bank Sampah di lokasi terdekat.  
Berdasarkan data KLHK tahun 2020, data total timbulan 
sampah nasional adalah 67,8 juta ton pertahun dengan 
komposisi sampah plastik 16,97% dan sampah kertas 
11,98%. Data ini yang kemudian dapat disinkronisasi 
dengan kebutuhan industri daur ulang. Dari peta jalan 
(road map) yang telah disusun oleh Ditjen PSLB3, 
dimungkinkan pada beberapa tahun mendatang 
Indonesia tidak lagi melakukan importasi khususnya 
untuk skrap plastik dan skrap kertas. 
 
Dengan mengoptimalkan bahan baku daur ulang lokal, 
maka selain berdampak terhadap tiga  pilar yang sudah 
disebutkan hal ini juga akan memberikan dampak 
terhadap pilar pembangunan sosial dimana masyarakat 
berhak mendapatkan kualitas lingkungan yang bersih,  
baik dan nyaman.  Hal ini membuka wacana untuk 
mendorong pemerintah daerah lebih baik lagi dalam 
melakukan pengelolaan sampah terutama dalam 
memilah sampah berdasarkan jenisnya sehingga 
mendorong pencapaian target untuk tujuan produksi dan 
konsumsi yang bertanggung jawab disamping juga 
potensi yang ada terhadap nilai ekonomis dari sampah. 
 
 
PENUTUP 
Mengingat bahwa Konvensi Basel memberikan rujukan 
terhadap kategorisasi limbah, daftar limbah, pedoman 
untuk menentukan karakteristik limbah, pengelolaan 
limbah yang ramah lingkungan dan termasuk prosedur 
dan pengawasan lintas batas limbah, maka sebagai 
penutup penulis mengusulkan agar Indonesia dapat 
memanfaatkan kerjasama antar negara di tingkat 
internasional dan regional dalam melakukan diskusi dan 
bertukar pengalaman terhadap:  
a. standar pengelolaan limbah di setiap negara yang 

berwawasan lingkungan terutama diantara negara-
negara ASEAN antara lain untuk pedoman 
pengelolaan limbah elektronik termasuk dalam 
mengatasi isu sektor informal dan penanganan  
limbah medis disaat pandemi ini. 

b. Standar pemanfaatan limbah dan sampah termasuk 
kajian-kajian yang telah dilakukan, sehingga limbah 
dan sampah dapat  bernilai ekonomis dan menjadi 
sumber daya baru. Penerapan prinsip from cradle to 
cradle ini akan mengurangi beban lingkungan dan 
mendorong efisiensi penggunaan sumber daya 
alam. 

c. Memperkuat koordinasi dengan lembaga 
internasional lainnya seperti World Custom 
Organization (WCO) dalam pengawasan lintas 
batas limbah. 

 
DAFTAR PUSTAKA 
1. Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, UNEP 
2. Basel Convention, dari http://www.basel.int 
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Nursyafirah Ashari 
 
 

PENDAHULUAN 
Saat ini, isu persampahan menjadi salah satu isu 

nasional di Indonesia. Ada banyak faktor yang 
mempengaruhi permasalahan sampah di Indonesia 
diantaranya dari segi struktural dan kelembagaan 
persampahan di daerah dan segi sosial kultural 
masyarakat. Dari segi sosial kultural masyarakat, 
permasalahan sampah juga terus terjadi akibat 
masyarakat masih belum berperan dalam pengelolaan 
sampah di sumber sampah. Berdasarkan laporan BPS 
tahun 2018, sebanyak 72% masyarakat di Indonesia 
belum mengelola sampah dengan baik dan benar. 
Akibatnya, jumlah sampah yang dihasilkan semakin tinggi 
seiring dengan meningkatnya jumlah sampah yang 
masuk ke TPA. 

Dari segi struktural dan kelembagaan 
persampahan di daerah, masalah utamanya adalah 
anggaran persampahan yang tidak memadai, rata-rata 
anggaran persampahan di daerah sekitar 0.05 – 0.07% 
dari APBD sedangkan kemampuan daerah untuk 
membayar tipping fee rendah. Akibatnya, sampah di 
daerah tidak ditangani dengan baik dan benar. Amanat 
UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 
pengelolaan sampah di daerah menjadi urusan wajib 
pemerintah daerah, bukan hanya sebagai pelayanan 
dasar. Oleh sebab itu, pemerintah harus menangani 
sampah secara professional. Pengelolaan sampah di 
Indonesia masih menerapkan sistem end of pipe, yaitu 
sampah dikumpulkan, diangkut kemudian dibuang ke 
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sehingga sebuah kota 
sangat bergantung pada adanya TPA. Pemahaman 
bahwa TPA adalah tempat pembuangan sampah 
menyebabkan jumlah sampah yang masuk ke TPA 
menjadi sangat besar, sehingga membutuhkan biaya 
tinggi untuk menangani sampah di TPA. 
Permasalahannya adalah hal ini tidak didukung dengan 
anggaran persampahan yang memadai sehingga 
sampah yang tidak tertangani di TPA menjadi menumpuk 
dan operasional TPA yang awalnya dirancang dan 
disiapkan sebagai TPA sanitary landfill berubah menjadi 
TPA open dumping. TPA open dumping menimbulkan 
dampak merugikan antara lain: pencemaran air tanah 
yang disebabkan oleh lindi; pencemaran udara akibat 
gas, bau, dan debu; resiko kebakaran TPA cukup besar 
karena tanpa penanganan gas metan yang baik dapat 
memicu kebakaran di TPA; berkembangnya vektor 
penyakit seperti tikus, lalat, dan nyamuk; berkurangnya 
estetika lingkungan (Purwasmita, 1989 dalam Damanhuri 
dan Padmi 2010). Undang-undang No 18 Tahun 2008 
mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus 
menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang 
menggunakan sistem pembuangan terbuka (Open 
Dumping) paling lama 5 tahun terhitung sejak berlakunya 
Undang-undang ini, namun nyatanya masih banyak 
ditemukan daerah yang mengoperasikan TPA dengan 
sistem pembuangan terbuka yang dapat mencemari 
dan/atau merusak lingkungan serta mengakibatkan 
gangguan kesehatan masyarakat. TPA open dumping 
dianggap sebagai sumber utama gas rumah kaca dari 
kegiatan pengelolaan limbah karena adanya emisi gas 
CH4 yang mempunyai potensi gas rumah kaca sebesar 

21 kali lipat dari gas CO2. 
Karya tulis ini akan memuat upaya-upaya yang 

dilakukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan B3 (Ditjen PSLB3) khususnya Direktorat 
Pengelolaan Sampah dalam memantau dan 
mengevaluasi operasional TPA di Indonesia agar dapat 
menerapkan teknis operasional TPA dengan 
menggunakan metode lahan urug saniter atau sekurang-
kurangnya menggunakan metode lahan urug terkendali 
(controlled landfill) yang lebih ramah lingkungan, demi 
mewujudkan kota dan permukiman inklusif, aman, 
tangguh dan berkelanjutan sesuai dengan target SDGs 
Nomor 11 serta mengambil aksi segera untuk memerangi 
perubahan iklim dan dampaknya sesuai SDGs Nomor 13. 
 
UPAYA DIREKTORAT PENGELOLAAN SAMPAH 
Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah dan RTH 
melalui Adipura 

Adipura adalah salah satu program kerja 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan kinerja 
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 
menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang 
terbuka hijau (RTH) dalam mewujudkan kualitas 
lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan. 
Sejak tahun 2018, telah dirancang revitalisasi terhadap 
Adipura. Konsep baru Adipura ini telah tertuang pada 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(LHK) No. P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 
tentang Adipura. Merujuk pasal 11 ayat 
(3) pada peraturan tersebut, kabupaten/kota dibagi 
menjadi 5 tingkat Klasifikasi Adipura yang dinilai 
berdasarkan status penyusunan Kebijakan dan Strategi 
Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada), 
kapasitas pengelolaan sampah (berdasarkan neraca 
pengelolaan sampah), operasional Tempat Pemrosesan 
Akhir (TPA) dan luasan RTH Publik. Adipura terdiri dari 
serangkaian kegiatan, yaitu dari persiapan, pemantauan, 
penilaian kinerja, hingga pembinaan. 

Seluruh kabupaten/kota diwajibkan menyusun 
Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta 
menyampaikan data laporan capaian kinerja pengelolaan 
sampah melalui Sistem Pengelolaan Sampah Nasional 
(SIPSN). Pengisian data pengelolaan sampah dan RTH 
dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota setiap 6 bulan, 
atau minimal satu tahun. Saat ini sudah 336 
kabupaten/kota yang telah terintegrasi SIPSN, hingga 
saat ini Ditjen PSLB3 khususnya Direktorat Pengelolaan 
Sampah terus mengupayakan agar seluruh 
kabupaten/kota di Indonesia telah terintegrasi SIPSN 
pada akhir tahun 2021. Dengan terintegrasinya neraca 
pengelolaan sampah dengan SIPSN, akan membuat 
KLHK dapat memonitor dan membantu daerah untuk 
mencapai Pengelolaan Sampah 100% di tahun 2025. 
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PENDAHULUAN 
Saat ini, isu persampahan menjadi salah satu isu 

nasional di Indonesia. Ada banyak faktor yang 
mempengaruhi permasalahan sampah di Indonesia 
diantaranya dari segi struktural dan kelembagaan 
persampahan di daerah dan segi sosial kultural 
masyarakat. Dari segi sosial kultural masyarakat, 
permasalahan sampah juga terus terjadi akibat 
masyarakat masih belum berperan dalam pengelolaan 
sampah di sumber sampah. Berdasarkan laporan BPS 
tahun 2018, sebanyak 72% masyarakat di Indonesia 
belum mengelola sampah dengan baik dan benar. 
Akibatnya, jumlah sampah yang dihasilkan semakin tinggi 
seiring dengan meningkatnya jumlah sampah yang 
masuk ke TPA. 

Dari segi struktural dan kelembagaan 
persampahan di daerah, masalah utamanya adalah 
anggaran persampahan yang tidak memadai, rata-rata 
anggaran persampahan di daerah sekitar 0.05 – 0.07% 
dari APBD sedangkan kemampuan daerah untuk 
membayar tipping fee rendah. Akibatnya, sampah di 
daerah tidak ditangani dengan baik dan benar. Amanat 
UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 
pengelolaan sampah di daerah menjadi urusan wajib 
pemerintah daerah, bukan hanya sebagai pelayanan 
dasar. Oleh sebab itu, pemerintah harus menangani 
sampah secara professional. Pengelolaan sampah di 
Indonesia masih menerapkan sistem end of pipe, yaitu 
sampah dikumpulkan, diangkut kemudian dibuang ke 
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sehingga sebuah kota 
sangat bergantung pada adanya TPA. Pemahaman 
bahwa TPA adalah tempat pembuangan sampah 
menyebabkan jumlah sampah yang masuk ke TPA 
menjadi sangat besar, sehingga membutuhkan biaya 
tinggi untuk menangani sampah di TPA. 
Permasalahannya adalah hal ini tidak didukung dengan 
anggaran persampahan yang memadai sehingga 
sampah yang tidak tertangani di TPA menjadi menumpuk 
dan operasional TPA yang awalnya dirancang dan 
disiapkan sebagai TPA sanitary landfill berubah menjadi 
TPA open dumping. TPA open dumping menimbulkan 
dampak merugikan antara lain: pencemaran air tanah 
yang disebabkan oleh lindi; pencemaran udara akibat 
gas, bau, dan debu; resiko kebakaran TPA cukup besar 
karena tanpa penanganan gas metan yang baik dapat 
memicu kebakaran di TPA; berkembangnya vektor 
penyakit seperti tikus, lalat, dan nyamuk; berkurangnya 
estetika lingkungan (Purwasmita, 1989 dalam Damanhuri 
dan Padmi 2010). Undang-undang No 18 Tahun 2008 
mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus 
menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang 
menggunakan sistem pembuangan terbuka (Open 
Dumping) paling lama 5 tahun terhitung sejak berlakunya 
Undang-undang ini, namun nyatanya masih banyak 
ditemukan daerah yang mengoperasikan TPA dengan 
sistem pembuangan terbuka yang dapat mencemari 
dan/atau merusak lingkungan serta mengakibatkan 
gangguan kesehatan masyarakat. TPA open dumping 
dianggap sebagai sumber utama gas rumah kaca dari 
kegiatan pengelolaan limbah karena adanya emisi gas 
CH4 yang mempunyai potensi gas rumah kaca sebesar 

21 kali lipat dari gas CO2. 
Karya tulis ini akan memuat upaya-upaya yang 

dilakukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan B3 (Ditjen PSLB3) khususnya Direktorat 
Pengelolaan Sampah dalam memantau dan 
mengevaluasi operasional TPA di Indonesia agar dapat 
menerapkan teknis operasional TPA dengan 
menggunakan metode lahan urug saniter atau sekurang-
kurangnya menggunakan metode lahan urug terkendali 
(controlled landfill) yang lebih ramah lingkungan, demi 
mewujudkan kota dan permukiman inklusif, aman, 
tangguh dan berkelanjutan sesuai dengan target SDGs 
Nomor 11 serta mengambil aksi segera untuk memerangi 
perubahan iklim dan dampaknya sesuai SDGs Nomor 13. 
 
UPAYA DIREKTORAT PENGELOLAAN SAMPAH 
Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah dan RTH 
melalui Adipura 

Adipura adalah salah satu program kerja 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan kinerja 
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 
menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang 
terbuka hijau (RTH) dalam mewujudkan kualitas 
lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan. 
Sejak tahun 2018, telah dirancang revitalisasi terhadap 
Adipura. Konsep baru Adipura ini telah tertuang pada 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(LHK) No. P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 
tentang Adipura. Merujuk pasal 11 ayat 
(3) pada peraturan tersebut, kabupaten/kota dibagi 
menjadi 5 tingkat Klasifikasi Adipura yang dinilai 
berdasarkan status penyusunan Kebijakan dan Strategi 
Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada), 
kapasitas pengelolaan sampah (berdasarkan neraca 
pengelolaan sampah), operasional Tempat Pemrosesan 
Akhir (TPA) dan luasan RTH Publik. Adipura terdiri dari 
serangkaian kegiatan, yaitu dari persiapan, pemantauan, 
penilaian kinerja, hingga pembinaan. 

Seluruh kabupaten/kota diwajibkan menyusun 
Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta 
menyampaikan data laporan capaian kinerja pengelolaan 
sampah melalui Sistem Pengelolaan Sampah Nasional 
(SIPSN). Pengisian data pengelolaan sampah dan RTH 
dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota setiap 6 bulan, 
atau minimal satu tahun. Saat ini sudah 336 
kabupaten/kota yang telah terintegrasi SIPSN, hingga 
saat ini Ditjen PSLB3 khususnya Direktorat Pengelolaan 
Sampah terus mengupayakan agar seluruh 
kabupaten/kota di Indonesia telah terintegrasi SIPSN 
pada akhir tahun 2021. Dengan terintegrasinya neraca 
pengelolaan sampah dengan SIPSN, akan membuat 
KLHK dapat memonitor dan membantu daerah untuk 
mencapai Pengelolaan Sampah 100% di tahun 2025. 
 
 
 
 
 

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota terkait Tempat Pemrosesan 
Akhir 

Berdasarkan data Adipura Tahun 2021, 
operasional TPA dari 514 kabupaten/kota ditampilkan 
pada grafik di bawah ini: 
 

 
Sumber: Data Adipura Tahun 2021 

 
Grafik di atas menunjukkan bahwa dari 514 

kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 60% (310 
kabupaten/kota) masih mengoperasikan TPA secara 
open dumping, dan sebanyak 10% (50 kabupaten/kota) 
masih belum mempunyai TPA. Sedangkan hanya 30% 
(154 kabupaten/kota) yang mengoperasikan dengan 
metode lahan urug terkontrol. Oleh sebab itu, untuk 
memberikan pemahaman kepada pemerintah 
kabupaten/kota dan provinsi terkait teknis operasional 
TPA dengan menggunakan metode lahan urug saniter 
atau sekurang-kurangnya metode lahan urug terkontrol, 
mengetahui kondisi dan memetakan permasalahan yang 
dihadapi kabupaten/kota dalam hal operasional TPA, 
meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam 
pengelolaan sampah dan meningkatkan klasifikasi 
Adipura peserta pembinaan, KLHK menyelenggarakan 
“Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota terkait Tempat Pemrosesan Akhir” 

Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut telah 
disusun Peraturan Direktur Jenderal PSLB3 No. 
P.6/PSLB3/PS/PLB.0/12/2020 tentang Pedoman Teknis 
Pembinaan Kapasitas Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dalam Rangka Peningkatan Klasifikasi 
Adipura. Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan 
tersebut, pelaksanaan pembinaan ini akan dilakukan oleh 
Tim Pembina Kota (TPK) yang beranggotakan dari 
Direktorat Pengelolaan Sampah dan Pusat Pengendalian 
Pembangunan Ekoregion (P3E) Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tim pembina kota ini 
akan menjadi fasilitator dan pendamping kabupaten/kota 
untuk menyusun rencana kerja pengelolaan sampah. 

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota terkait Tempat Pemrosesan 
Akhir dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom 
Meeting dan kanal Youtube agar dapat diakses oleh 
seluruh pemangku kepentingan. Pembinaan 
dilaksanakan pada tanggal 29 Juni – 22 Juli 2021 yang 
dibagi berdasarkan kelompok operasional TPA yaitu: 
kelompok 1 untuk kabupaten/kota yang mengoperasikan 
TPA dengan metode lahan urug terkendali, kelompok 2 
untuk kabupaten/kota yang mengoperasikan TPA dengan 
metode open dumping, kelompok 3 untuk kabupaten/kota 
yang belum memiliki TPA. Berikut ini adalah grafik 
pembagian kelompok pembinaan berdasarkan sistem 
operasional TPA: 

 
 

Pembinaan untuk kelompok 1 dan 2 dilaksanakan 
selama 2 hari yang dibagi menjadi: hari pertama 
dilaksanakan penyampaian materi TPA, dan hari ke-2 
dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada setiap 
kabupaten/kota. Sedangkan untuk kabupaten/kota 
kelompok 3 pembinaan dilaksanakan dalam 1 hari 
dimana hanya dilaksanakan penyampaian materi. 

Peserta pembinaan ini terdiri dari Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Provinsi, Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) TPA dan Operator 
TPA, serta Bappeda untuk daerah yang belum memiliki 
TPA. Seluruh peserta pembinaan diuji melalui Pre-test 
dan Post-Test untuk menjadi tolak ukur pencapaian 
tujuan pembinaan yang telah dilakukan. Test ini dilakukan 
dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi 
TPA untuk kemudian dijawab oleh para peserta secara 
daring. Tujuan dari test ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana tingkat pemahaman dan ketersampaian 
materi terhadap para peserta terkait konsep TPA pada 
kegiatan pembinaan. Pre-test dilakukan sebelum materi 
disampaikan sementara Post-test dilakukan setelah 
materi diberikan dan dilakukan diskusi, dengan daftar 
pertanyaan yang sama dengan Pre-test. 

Setelah dilakukan sosialisasi materi pembinaan 
TPA pada hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan 
Focus Group Discussion yang difasilitasi oleh TPK Pusat 
dan TPK Regional di tiap breakout room pada hari kedua, 
perwakilan dari masing-masing kelompok memaparkan 
hasil diskusi mereka secara terbuka mengenai isu-isu 
yang dihadapi di daerah. 

Dari 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi yang 
diundang, jumlah peserta yang hadir pada Pembinaan 
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota terkait Tempat Pemrosesan Akhir dapat 
dilihat pada Grafik di bawah ini. 
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Berdasarkan hasil FGD yang dilaksanakan, 
permasalahan yang dihadapi pemerintah provinsi, 
kabupaten dan kota antara lain: 

 
a. Anggaran 

Biaya merupakan salah satu faktor utama penentu 
terlaksananya suatu kegiatan pengelolaan sampah di 
pemrosesan akhir. Konsekuensi dari suatu usaha 
pengolahan adalah adanya beban yang merupakan biaya 
dari usaha tersebut (Phelia dan Damanhuri, 2019). 
Berdasarkan hasil FGD yang telah dilaksanakan, 
anggaran pengelolaan TPA yang minim merupakan isu 
paling umum dan merupakan tantangan terbesar yang 
dihadapi oleh pemerintah daerah. Anggaran pengelolaan 
sampah secara nasional rata-rata sekitar 0.05 – 0.07% 
dari total APBD berdasarkan perhitungan di KLHK. Selain 
itu, refocusing anggaran akibat wabah Covid-19 juga 
menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, 
banyak wilayah yang anggaran pengelolaan sampahnya 
dipangkas untuk menanggulangi wabah Covid-19 di 
daerahnya, sehingga anggaran untuk operasional TPA 
sangat minim. Beberapa peserta pembinaan memberi 
masukan terkait adanya penatapan minimal anggaran 
persampahan yang harus dialokasikan dari APBD. 

Sampah merupakan tanggung jawab bersama 
yang memerlukan keterlibatan semua pihak dalam 
pengelolaannya. Salah satu bentuk konkrit partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu dengan 
membayar retribusi persampahan yang dapat menjadi 
salah satu sumber pendanaan biaya pengelolaan 
sampah. 
 
b. Sarana dan Prasarana di TPA 

Selain anggaran pengelolaan sampah yang 
minim, sarana prasarana di TPA merupakan 
permasalahan yang banyak dihadapi kabupaten/kota 
peserta pembinaan. Salah satu yang paling banyak 
dikeluhkan oleh peserta adalah terkait alat berat di TPA. 
Minimnya alat berat yang beroperasi, bahkan beberapa 
kabupaten/kota yang tidak memiliki alat berat, 
menyebabkan operasional TPA tidak baik. Kurangnya 
ataupun rusaknya prasarana di TPA seperti jalan masuk 
ke TPA, jembatan timbang, tempat cuci alat berat, dan 
prasarana lainnya juga menghambat operasional TPA. 
Banyaknya daerah yang lokasi TPA nya jauh dari 
permukiman serta sarana dan prasarana yang terbatas 
menyebabkan pengelolaan sampah jauh dari kata ideal. 
Oleh sebab itu, mayoritas kabupaten/kota mengharapkan 
agar daerah mereka dapat dibantu oleh pemerintah pusat 
dalam hal sarana prasarana di TPA. 

Terkait Instalasi Pengolahan Lindi (IPL), beberapa 
kabupaten/kota terkendala akibat adanya kerusakan 
kolam IPL karena sampah yang masuk ke TPA sudah 
overload, dan pada beberapa kabupaten/kota juga belum 
memenuhi aspek teknis IPL. Di beberapa daerah masih 
ditemukan lindi yang berceceran, serta tidak rutin 
melakukan uji lab hasil pengelolaan lindi yang dibuang ke 
lingkungan, pada beberapa daerah hasil pengolahan lindi 
yang dibuang ke lingkungan nilainya tidak memenuhi 
baku mutu. Perlu adanya SDM yang memiliki kualitas 
dan kualifikasi yang sesuai untuk ditunjuk secara khusus 
mengoperasikan IPL. Peserta pembinaan berharap 
adanya pelatihan teknis terkait operasional sarana dan 
prasarana di TPA. 

 
c. Lahan TPA 

Permasalahan kurangnya lahan TPA kerap terjadi 
di daerah perkotaan karena sampah masuk setiap hari ke 
TPA terus meningkat sedangkan lahan TPA tidak dapat 
ditambah karena tidak tersedia lahan untuk TPA baru 

maupun untuk memperluas TPA lama. Oleh sebab itu, 
ditemukan banyak TPA yang sudah overload namun 
hingga saat ini masih dioperasikan. 

Banyak warga yang tidak mau wilayahnya 
dijadikan TPA, sengketa lahan dan tidak tersedianya 
lokasi yang cocok untuk dijadikan TPA merupakan 
tantangan besar bagi pemerintah daerah. Di daerah 
Region Papua dan beberapa daerah pemekaran di 
Region Bali dan Nusa Tenggara yang belum memiliki 
TPA resmi disebabkan kendala pembebasan lahan atau 
pun kendala sarana dan prasarana yang tidak memadai. 

Perlu adanya teknologi baru yang dapat 
mengurangi residu yang masuk ke TPA serta 
pengelolaan TPA yang berkelanjutan, karena jika hanya 
memasukan sampah ke TPA seperti saat ini maka 
diprediksikan TPA akan penuh dalam beberapa tahun 
kedepan. Namun, jika teknologi yang digunakan semakin 
canggih maka semakin besar biaya yang dikeluarkan 
untuk pembuatan, perawatan, dan pengoperasiannya. 
Hal tersebut juga harus dipertimbangkan dengan matang, 
karena pada dasarnya pengelolaan sampah bukan hal 
yang gratis. 

 
d. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Terbatasnya SDM pengelola TPA merupakan 
salah satu yang banyak dikeluhkan pemerintah daerah, 
baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Minimnya 
jumlah personil pengelola TPA disebabkan karena 
anggaran pengelolaan sampah daerah yang dirasa tidak 
cukup untuk membayar gaji. Selain itu, personil pengelola 
TPA pun masih belum mendapat pelatihan terkait teknis 
pengelolaan TPA yang baik dan benar. Pada beberapa 
daerah proses mutasi pegawai sangatlah cepat, sehingga 
saat pegawai pengelola TPA belajar menangani TPA 
belum tuntas, sudah digantikan lagi oleh pegawai yang 
baru. Akibat terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM, 
TPA yang seharusnya menjadi tempat pemrosesan akhir 
sampah, beralih fungsi menjadi tempat pembuangan 
akhir sampah yang mengesampingkan aspek lingkungan. 

SOP di TPA akan berjalan baik tentunya didukung 
dengan ketersediaan anggaran dan SDM yang mumpuni. 
Perlu adanya SDM yang memiliki kualitas dan kualifikasi 
yang sesuai dalam pengelolaan TPA. 

Harapan dari peserta pembinaan adalah agar 
pembinaan seperti ini rutin dilaksanakan, karena di 
daerah sering terjadi mutasi pegawai yang tidak dapat 
dihindari. Selain itu, perlu adanya pembinaan 
pengelolaan TPA dari aspek teknis dan lingkungan 
dengan memberikan contoh nyata di lapangan, seperti 
bagaimana pengelolaan TPA yang seharusnya dilakukan 
dengan menyesuaikan penganggaran dan kearifan lokal 
di masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah daerah 
perlu wadah diskusi dalam sisi sains pengelolaan TPA 
dengan akademisi yang berkompeten, sehingga 
diharapkan pembinaan teknis dapat terus berlanjut. 

a) Isu-isu Lain 
a. Ada juga beberapa isu-isu lain yang 

tidak umum ditemukan di tiap-tiap 
daerah namun menjadi kasus yang 
unik dihadapi di daerah bersangkutan, 
diantaranya seperti: 

b. Belum adanya regulasi dan SOP yang 
mengatur tentang sampah rumah 
tangga dan sampah sejenis sampah 
rumah tangga untuk pasien isolasi 
mandiri Covid-19. Beberapa daerah 
memasukan sampah sisa makanan 
dan minuman dari pasien Covid-19 ke 
dalam TPA, sehingga sangat 
membahayakan petugas pengelola 
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Berdasarkan hasil FGD yang dilaksanakan, 
permasalahan yang dihadapi pemerintah provinsi, 
kabupaten dan kota antara lain: 

 
a. Anggaran 

Biaya merupakan salah satu faktor utama penentu 
terlaksananya suatu kegiatan pengelolaan sampah di 
pemrosesan akhir. Konsekuensi dari suatu usaha 
pengolahan adalah adanya beban yang merupakan biaya 
dari usaha tersebut (Phelia dan Damanhuri, 2019). 
Berdasarkan hasil FGD yang telah dilaksanakan, 
anggaran pengelolaan TPA yang minim merupakan isu 
paling umum dan merupakan tantangan terbesar yang 
dihadapi oleh pemerintah daerah. Anggaran pengelolaan 
sampah secara nasional rata-rata sekitar 0.05 – 0.07% 
dari total APBD berdasarkan perhitungan di KLHK. Selain 
itu, refocusing anggaran akibat wabah Covid-19 juga 
menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, 
banyak wilayah yang anggaran pengelolaan sampahnya 
dipangkas untuk menanggulangi wabah Covid-19 di 
daerahnya, sehingga anggaran untuk operasional TPA 
sangat minim. Beberapa peserta pembinaan memberi 
masukan terkait adanya penatapan minimal anggaran 
persampahan yang harus dialokasikan dari APBD. 

Sampah merupakan tanggung jawab bersama 
yang memerlukan keterlibatan semua pihak dalam 
pengelolaannya. Salah satu bentuk konkrit partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu dengan 
membayar retribusi persampahan yang dapat menjadi 
salah satu sumber pendanaan biaya pengelolaan 
sampah. 
 
b. Sarana dan Prasarana di TPA 

Selain anggaran pengelolaan sampah yang 
minim, sarana prasarana di TPA merupakan 
permasalahan yang banyak dihadapi kabupaten/kota 
peserta pembinaan. Salah satu yang paling banyak 
dikeluhkan oleh peserta adalah terkait alat berat di TPA. 
Minimnya alat berat yang beroperasi, bahkan beberapa 
kabupaten/kota yang tidak memiliki alat berat, 
menyebabkan operasional TPA tidak baik. Kurangnya 
ataupun rusaknya prasarana di TPA seperti jalan masuk 
ke TPA, jembatan timbang, tempat cuci alat berat, dan 
prasarana lainnya juga menghambat operasional TPA. 
Banyaknya daerah yang lokasi TPA nya jauh dari 
permukiman serta sarana dan prasarana yang terbatas 
menyebabkan pengelolaan sampah jauh dari kata ideal. 
Oleh sebab itu, mayoritas kabupaten/kota mengharapkan 
agar daerah mereka dapat dibantu oleh pemerintah pusat 
dalam hal sarana prasarana di TPA. 

Terkait Instalasi Pengolahan Lindi (IPL), beberapa 
kabupaten/kota terkendala akibat adanya kerusakan 
kolam IPL karena sampah yang masuk ke TPA sudah 
overload, dan pada beberapa kabupaten/kota juga belum 
memenuhi aspek teknis IPL. Di beberapa daerah masih 
ditemukan lindi yang berceceran, serta tidak rutin 
melakukan uji lab hasil pengelolaan lindi yang dibuang ke 
lingkungan, pada beberapa daerah hasil pengolahan lindi 
yang dibuang ke lingkungan nilainya tidak memenuhi 
baku mutu. Perlu adanya SDM yang memiliki kualitas 
dan kualifikasi yang sesuai untuk ditunjuk secara khusus 
mengoperasikan IPL. Peserta pembinaan berharap 
adanya pelatihan teknis terkait operasional sarana dan 
prasarana di TPA. 

 
c. Lahan TPA 

Permasalahan kurangnya lahan TPA kerap terjadi 
di daerah perkotaan karena sampah masuk setiap hari ke 
TPA terus meningkat sedangkan lahan TPA tidak dapat 
ditambah karena tidak tersedia lahan untuk TPA baru 

maupun untuk memperluas TPA lama. Oleh sebab itu, 
ditemukan banyak TPA yang sudah overload namun 
hingga saat ini masih dioperasikan. 

Banyak warga yang tidak mau wilayahnya 
dijadikan TPA, sengketa lahan dan tidak tersedianya 
lokasi yang cocok untuk dijadikan TPA merupakan 
tantangan besar bagi pemerintah daerah. Di daerah 
Region Papua dan beberapa daerah pemekaran di 
Region Bali dan Nusa Tenggara yang belum memiliki 
TPA resmi disebabkan kendala pembebasan lahan atau 
pun kendala sarana dan prasarana yang tidak memadai. 

Perlu adanya teknologi baru yang dapat 
mengurangi residu yang masuk ke TPA serta 
pengelolaan TPA yang berkelanjutan, karena jika hanya 
memasukan sampah ke TPA seperti saat ini maka 
diprediksikan TPA akan penuh dalam beberapa tahun 
kedepan. Namun, jika teknologi yang digunakan semakin 
canggih maka semakin besar biaya yang dikeluarkan 
untuk pembuatan, perawatan, dan pengoperasiannya. 
Hal tersebut juga harus dipertimbangkan dengan matang, 
karena pada dasarnya pengelolaan sampah bukan hal 
yang gratis. 

 
d. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Terbatasnya SDM pengelola TPA merupakan 
salah satu yang banyak dikeluhkan pemerintah daerah, 
baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Minimnya 
jumlah personil pengelola TPA disebabkan karena 
anggaran pengelolaan sampah daerah yang dirasa tidak 
cukup untuk membayar gaji. Selain itu, personil pengelola 
TPA pun masih belum mendapat pelatihan terkait teknis 
pengelolaan TPA yang baik dan benar. Pada beberapa 
daerah proses mutasi pegawai sangatlah cepat, sehingga 
saat pegawai pengelola TPA belajar menangani TPA 
belum tuntas, sudah digantikan lagi oleh pegawai yang 
baru. Akibat terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM, 
TPA yang seharusnya menjadi tempat pemrosesan akhir 
sampah, beralih fungsi menjadi tempat pembuangan 
akhir sampah yang mengesampingkan aspek lingkungan. 

SOP di TPA akan berjalan baik tentunya didukung 
dengan ketersediaan anggaran dan SDM yang mumpuni. 
Perlu adanya SDM yang memiliki kualitas dan kualifikasi 
yang sesuai dalam pengelolaan TPA. 

Harapan dari peserta pembinaan adalah agar 
pembinaan seperti ini rutin dilaksanakan, karena di 
daerah sering terjadi mutasi pegawai yang tidak dapat 
dihindari. Selain itu, perlu adanya pembinaan 
pengelolaan TPA dari aspek teknis dan lingkungan 
dengan memberikan contoh nyata di lapangan, seperti 
bagaimana pengelolaan TPA yang seharusnya dilakukan 
dengan menyesuaikan penganggaran dan kearifan lokal 
di masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah daerah 
perlu wadah diskusi dalam sisi sains pengelolaan TPA 
dengan akademisi yang berkompeten, sehingga 
diharapkan pembinaan teknis dapat terus berlanjut. 

a) Isu-isu Lain 
a. Ada juga beberapa isu-isu lain yang 

tidak umum ditemukan di tiap-tiap 
daerah namun menjadi kasus yang 
unik dihadapi di daerah bersangkutan, 
diantaranya seperti: 

b. Belum adanya regulasi dan SOP yang 
mengatur tentang sampah rumah 
tangga dan sampah sejenis sampah 
rumah tangga untuk pasien isolasi 
mandiri Covid-19. Beberapa daerah 
memasukan sampah sisa makanan 
dan minuman dari pasien Covid-19 ke 
dalam TPA, sehingga sangat 
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sampah. 
c. Banyak daerah di Sumatera Barat yang 
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penutupan pada akhir 2021. 

b) Hasil Pre-Test dan Post-Test 
 
Berikut adalah grafik hasil pre-test dan post-test: 
 
 

 
 
Gambar 1. Grafik hasil pre-test dan post-test 

 
Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat 

peningkatan persentase pemahaman peserta sebesar 
9.13%. Artinya, tingkat pemahaman peserta pembinaan 
meningkat sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini. Karena 
itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan materi 
TPA ini berlangsung efektif memberikan pemahaman 
kepada Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi terkait 
teknis operasional TPA dengan menggunakan metode 
lahan urug saniter atau sekurang-kurangnya metode 
lahan urug terkendali. 

 
Pengurangan Sampah Masuk ke TPA 

Landasan hierarki pengelolaan sampah yaitu 
reduce at source & resource, recycle/recovery. 
Pengurangan sampah merupakan kunci dari pengelolaan 
sampah saat ini yang dapat mengurangi beban di TPA. 
Kegiatan pengurangan sampah terdiri atas pembatasan 
timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan 
pemanfaatan kembali sampah. 

Melalui penerapan kebijakan pengurangan 
sampah yang telah diterapkan, berikut adalah capaian 
pengurangan sampah melalui fasilitas pengelolaan 
sampah: 
 

 
Sumber: Data SIPSN per 31 Maret 2021 

 
Selain melalui penerapan kebijakan, Ditjen PSLB3 

juga berkontribusi dalam penyediaan sarana prasarana 
pengelolaan sampah pada tahun 2019 - 2020 yaitu: 
• Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah sebanyak 

12 unit dengan total kapasitas pengelolaan sampah: 
43.800 ton/thn dan kapasitas pengelolaan sampah 
organik (60%): 26.280 ton/thn. 

• Pembangunan Rumah Kompos sebanyak 2 unit 
dengan total kapasitas pengelolaan sampah: 1.460 
ton/tahun dan kapasitas pengelolaan sampah 
organik (100%): 1.460 ton/tahun. 

• Pembangunan Biodigester sebanyak 4 unit dengan 
total kapasitas pengelolaan sampah: 2.190 
ton/tahun dan kapasitas pengelolaan sampah 
organik (100%): 2.190 ton/tahun. 

• Pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) 
sebanyak 1 unit dengan total kapasitas pengelolaan 
sampah: 43.800 ton/tahun 

 
Berdasakan data dari Direktorat Mitigasi, Ditjen 

PPI, total reduksi CO2e dari hasil aksi mitigasi limbah 
padat domestik (Pengomposan, penerapan 3R, 
pemanfaatan gas landfill) adalah sebesar 111.890 Ton 
CO2e pada tahun 2020. Upaya pengurangan dan 
pengolahan sampah yang telah dilakukan diharapkan 
dapat membangun circular economy, mengurangi beban 
TPA dan menurunkan potensi emisi gas rumah kaca di 
Indonesia. 
 
KESIMPULAN 

Permasalahan sampah merupakan tanggung 
jawab bersama, dimana diperlukan sinergi antara 
pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya. Saat ini 
pegelolaan sampah masih menerapkan sistem end of 
pipe, dimana sampah yang dikumpulkan dan diangkut 
kemudian dibawa ke TPA. Akibatnya jumlah sampah yang 
masuk ke TPA sangat tinggi. Isu utama yang menjadi 
kendala dalam pengelolaan TPA yaitu anggaran, sarana 
prasarana TPA, lahan TPA, dan SDM pengelola TPA. 
Melalui penerapan pembinaan dan pemantauan yang 
termasuk dalam Adipura, terdapat peningkatan kinerja 
pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dan 
berkontribusi pada penurunan Emisi GRK dari sektor 
limbah, khususnya Limbah Padat Domestik demi 
mewujudkan kota dan pemukiman berkelanjutan sesuai 
SDGs Nomor 11 dan penanganan perubahan iklim sesuai 
SDGs Nomor 13. 

 
DAFTAR PUSTAKA 
Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. Laporan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia. 

Jakarta:BPS-RI 
Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. 2010. Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah. Program Studi Teknik Lingkungan 

Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Bandung:Institut Teknologi Bandung. 
Phelia, A dan Damanhuri, E. 2019. Kajian Evaluasi TPA Dan Analisis Biaya Manfaat Sistem Pengelolaan Sampah Di TPA 

(Studi Kasus TPA Bakung Kota Bandar Lampung). Jurnal Teknik Lingkungan 25(2), 85 – 100. 



536 Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1 
 

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL (SIPSN) SEBAGAI SUMBER DATA 
PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA 

 
 

Rainer Christian Oroh 
 
 

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia 
dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Seluruh 
kegiatan pengelolaan sampah di Indonesia diatur di 
dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah. Sebagai turunan dari undang-
undang tersebut, pengaturan lebih lanjut terkait 
pengelolaan sampah tertuang ke dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 
Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. 
Sampah merupakan hal yang lumrah pada kehidupan 
manusia. Tidak ada manusia yang selama hidupnya tidak 
menghasilkan sampah. Semakin besar jumlah 
pertumbuhan populasi penduduk, maka semakin besar 
pula jumlah sampah yang dihasilkan. 
 
Sampah sebagai salah satu pencemar lingkungan sudah 
merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga. Walaupun 
terlihat sepele, sampah merupakan persoalan lingkungan 
yang kompleks dan multi dimensi. Sampah organik yang 
dibiarkan  saja membusuk dapat melepas gas metana 
(CH4) yang merupakan salah satu gas rumah kaca. 
Apabila sampah dikubur di dalam tanah, maka sampah 
tersebut dapat mencemari tanah dengan kandungan 
logam berat yang bersifat toksik dan karsinogen. Selain 
itu, air lindi yang dihasilkan dapat menurunkan kualitas air 
tanah dan apabila terbawa ke air di permukaan, air lindi 
dapat menurunkan kandungan oksigen pada air dan 
menganggu kehidupan biota di perairan tersebut. 
Sampah yang terbuang ke sungai dan akhirnya terbawa 
ke laut dapat merusak keseimbangan ekosistem air dan 
laut. Sampah plastik di laut juga menjadi sumber 
mikroplastik yang berbahaya, karena mikroplastik 
tersebut dapat termakan oleh ikan-ikan di laut, tertangkap 
oleh nelayan, dan kemudian terhidang di meja makan 
kita. Pembakaran sampah pun juga bukan merupakan 
solusi yang tepat, karena sampah yang dibakar 
menghasilkan gas karbondioksida (CO2) yang 
merupakan salah satu gas rumah kaca dan juga gas 
karbonmonoksida (CO) yang bersifat racun. Tidak hanya 
itu, sampah plastik yang terbakar dapat melepaskan 
kandungan senyawa-senyawa berbahayanya yang dapat 
menyebabkan kanker. Karena itu, sampah merupakan 
suatu permasalahan yang penanganannya harus 
dilakukan secara serius dan hati-hati. 
 
Penyelesaian permasalahan sampah merupakan salah 
satu bagian dari Sustainable Development Goals 
(SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di 
Indonesia. Dari 17 target indikator SDGs yang diadopsi di 
Indonesia, permasalahan sampah masuk ke dalam target 
indikator No. 11 dan 12 yang diantaranya: 

• Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi 
dampak lingkungan perkotaan per kapita yang 
merugikan, termasuk dengan memberi 
perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk 
penanganan sampah kota;  

• Target 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi 
hingga setengahnya limbah pangan per kapita 

global di tingkat ritel dan konsumen dan 
mengurangi kehilangan makanan sepanjang 
rantai produksi dan pasokan termasuk 
kehilangan saat pasca panen; 

• Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai 
pengelolaan bahan kimia dan semua jenis 
limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang 
siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja 
internasional yang disepakati dan secara 
signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia 
dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah 
untuk meminimalkan dampak buruk terhadap 
kesehatan manusia dan lingkungan; 

• Target 12.5 Pada tahun 2030, secara 
substansial mengurangi produksi limbah melalui 
pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan 
penggunaan kembali. (sumber: 
sdgs.bappenas.go.id) 

 
Sebelum dapat menyelesaikan persoalan sampah yang 
ada di Indonesia, langkah awal yang dapat diambil adalah 
dengan melakukan identifikasi sumber penyebab 
permasalahan sampah yang ada. Di sini peran monitoring 
dan evaluasi menjadi sangat penting dalam 
pengidentifikasian permasalahan sampah. Namun untuk 
bisa melakukan evaluasi secara efektif dan efisien, 
diperlukan adanya data-data sampah yang lengkap, 
akurat serta periodik. Karena itu, pendataan sampah dari 
sumber terjadinya sampah hingga saat pemrosesan akhir 
menjadi suatu hal yang vital dalam penyelesaian masalah 
persampahan ini. Pentingnya sebuah data persampahan 
di Indonesia diantara lain karena: 

• dengan mengetahui berapa jumlah sampah 
yang dihasilkan, sektor mana yang paling 
banyak menghasilkan sampah, bagaimana 
sampah ditangani dan seberapa besar sampah 
yang tidak tertangani, pemerintah dapat memiliki 
landasan dalam penentuan dan juga sebagai 
salah satu pertimbangan dalam penyusunan 
kebijakan terkait pengelolaan sampah di 
Indonesia ke depan; 

• dengan mengetahui sumber dan komposisi 
sampah, diharapkan dapat merubah mindset 
bahwa sampah merupakan suatu sumber daya 
yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dapat 
dimanfaatkan kembali (ekonomi sirkuler); 

• sebagai bahan riset dan studi kasus terkait 
pengelolaan sampah; 

• pendataan sampah itu sendiri dapat menjadi 
tolak ukur capaian target SDGs di Indonesia. 

 
Sebagai langkah konkret pemerintah dalam 
menyelesaikan persoalan sampah, Pemerintah Indonesia 
sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 97 
Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas). Di dalam 
peraturan tersebut, pemerintah menargetkan 100% 
sampah di Indonesia sudah terkelola dengan baik dan 
benar pada tahun 2025 dengan 30% jumlah pengurangan 
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sampah dan 70% jumlah penanganan sampah. 
Peraturan ini sejalan dengan target SDGs dan konsep 
ekonomi sirkuler dimana pengelolaan sampah harus 
ditekankan pada prinsip reduce, reuse, dan recycle. 
Untuk dapat mencapai target Jakstranas ini, setiap 
pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat, 
menyusun dan mengimplementasikan suatu strategi dan 
kebijakan terkait pengelolaan sampah di daerahnya. 
 
Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan 
Sampah (Jakstrada) adalah arah kebijakan dan strategi 
dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah 
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 
setingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota 
yang terpadu dan berkelanjutan. Ketentuan mengenai 
penyusunan Jakstrada diatur di dalam PermenLHK No. 
10 Tahun 2018. Pada peraturan tersebut disebutkan 
bahwa pemerintah daerah melakukan pemantauan untuk 
mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan 
dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 
Sejenis Sampah Rumah Tangga pada masing-masing 
daerah yang bersangkutan. Hasil dari capaian 
pengurangan dan penanganan sampah tersebut 
kemudian disusun ke dalam laporan Jakstrada untuk 
dilaporkan ke Menteri LHK per tahunnya. 
 
Kebijakan mengenai Jakstrada ini merupakan salah satu 
upaya pendataan pengelolaan sampah di Indonesia. 
Namun sayangnya, data yang disampaikan oleh 
pemerintah daerah dalam laporan Jakstrada masih 
berupa data umum gambaran capaian pengelolaan 
sampah di daerah untuk mencapai target Jakstranas. 
Data dalam laporan Jakstrada masih belum terperinci 
karena hanya berisi tentang data timbulan sampah dan 
capaian pengelolaan sampah, terutama capaian 
pembatasan sampah, penggunaan kembali sampah, 
daur ulang sampah, sampah terolah menjadi bahan baku 
dan energi, dan sampah yang terproses di tempat 
pemrosesan akhir. Rincian datanya pun baru hanya 
mencapai jumlah serta jenis fasilitas pengelolaan sampah 
di masing-masing daerah. Selain itu, belum ada platform 
khusus untuk pelaporan Jakstrada ini, sehingga laporan 
dari daerah disampaikan ke pusat masih dengan melalui 
surat elektronik dan non elektronik. 
 
Melihat hal tersebut, KLHK terutama di Direktorat 
Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan B3, mengembangkan sebuah 
sistem informasi khusus yang memuat data 
persampahan di Indonesia yang dinamakan Sistem 
Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). 
SIPSN adalah suatu jejaring yang mengelola dan 
mengolah data, yang bersumber dari beberapa basis 
data atau database terintegrasi, menjadi sebuah 
kumpulan informasi sebagai dasar untuk menerapkan 
strategi dan kebijakan pengelolaan sampah rumah 
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 
SIPSN sebagai sebuah platform nasional bertujuan untuk 
mengintegrasikan data pengelolaan sampah di seluruh 
Indonesia secara komprehensif dengan basisnya pada 
laporan Jakstrada untuk kemudian bisa disajikan ke 
berbagai pihak sehingga dapat menjadi salah satu dasar 
dalam pengambilan kebijakan dan strategi pengelolaan 
sampah yang baik dan tepat sasaran. 
 
Dalam SIPSN, data-data yang dimasukkan ke dalam 
jejaring ini merupakan pengembangan dari data-data 
yang sebelumnya ada pada laporan Jakstrada. Namun 
tidak seperti data pada laporan Jakstrada yang berupa 

data gelondongan, data yang ada pada SIPSN 
merupakan data yang lebih terperinci. Di SIPSN, data 
yang dimasukkan dan ditampilkan mencakup sumber 
sampah, komposisi sampah, timbulan sampah, capaian 
dan koordinat lokasi masing-masing fasilitas pengelolaan 
sampah di seluruh Indonesia. 
 

 
(sumber gambar : https://sipsn.menlhk.go.id/) 

 
Melalui SIPSN sebagai sumber data pengelolaan 
sampah nasional, informasi persampahan di Indonesia 
dapat dengan mudah diakses oleh pemerintah dan publik 
untuk mendapatkan gambaran sumber, komposisi serta 
capaian pengelolaan sampah di Indonesia dan juga data 
spasial persampahan secara nasional. Dari informasi ini, 
diharapkan SIPSN bisa menjadi landasan bagi 
pemerintah dalam pengambilan dan pengimplementasian 
kebijakan dan strategi terkait penanganan sampah, dan 
juga bagi pihak swasta untuk membuka lapangan usaha 
baru. Namun potensi dari SIPSN ini tidak hanya sampai 
di situ saja. SIPSN sebagai platform daring, memiliki 
peluang untuk dapat terintegrasi dengan jejaring data 
persampahan dari kementerian dan lembaga lain. 
Dengan adanya sarana informasi yang terintegrasi dapat 
mendukung pengambilan kebijakan dan strategi yang 
terintegrasi juga. 
 
Dari sisi hukum, SIPSN sudah memiliki landasan yang 
kuat karena sudah tersurat dari undang-undang 
persampahan. Pada UU 18/2008 pasal 11 ayat 1c 
disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh 
informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai 
penyelenggaraan pengelolaan sampah. Klausul tersebut 
kemdian diturunkan ke dalam PP 81/2012 pasal 34 ayat 
3 yang menyebutkan jejaring sistem informasi 
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 
sampah rumah tangga yang dikoordinasikan oleh menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
 
Sejak dari awal tahun 2021, Direktorat Pengelolaan 
Sampah, dengan dibantu oleh Pusat Pengendalian 
Pembangunan Ekoregion pada enam region di seluruh 
Indonesia, telah melakukan bimbingan teknis (bimtek) 
pengisian data persampahan ke dalam SIPSN kepada 
seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. 
Kegiatan bimtek tersebut ada yang dilakukan secara 
tatap muka, maupun secara daring. Pada bulan 
September 2021 sudah tercatat sebanyak 336 dari 514 
kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang sudah atau 
mulai melaporkan data persampahan pada tahun 2020 di 
daerah mereka masing-masing ke dalam SIPSN (sumber 
data : https://sipsn.menlhk.go.id/). 
 
Sejak peluncurannya di bulan Maret tahun 2021, SIPSN 
sudah disambut baik tidak hanya dari pemerintah pusat 
dan daerah, namun juga dari akademisi, swasta dan 
masyarakat. Berbagai pertanyaan terkait data 
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persampahan yang masuk ke dalam situs SIPSN 
menunjukkan antusiasme dan kepedulian masyarakat 
terkait persampahan di Indonesia. Sudah ada 
kementerian dan lembaga pemerintah yang sudah mulai 
menggunakan SIPSN sebagai acuan data sampah yang 
digunakan. Selain itu, Direktorat Pengelolaan Sampah 
juga sudah menerima permohonan data persampahan 

dari sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia guna 
kepentingan studi dan riset mereka. Hal ini membuktikan 
bahwa pendataan persampahan di Indonesia secara 
lengkap, akurat dan periodik merupakan suatu hal yang 
vital dalam penyelesaian permasalahan sampah di 
Indonesia.  
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MEMINIMALISIR PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN B3 
DAN/ATAU LIMBAH B3 MELALUI PENERAPAN SISTEM TANGGAP DARURAT 

 
 

Eni Mardiana 
 
 
PENDAHULUAN 

Demi tercapainya kesejahteraan pembangunan 
berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan melakukan sinergi dengan mendorong 
pembangunan di bidang aspek lingkungan, sosial dan 
ekonomi. Salah satu goals dari Suistainable Development 
Goals (SDGs) yang diusung pada Direktorat Pemulihan 
Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 
(PKTDLB3) adalah Goals ke-3 (tiga) yakni kehidupan 
sehat dan sejahtera. Pencapaian Goals ke-3 tersebut 
tidak lepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan 
upaya penanggulangan kedaruratan terhadap kegiatan 
pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 guna untuk 
meminimalisir terjadinya dampak paparan B3 bagi 
kesehatan manusia dan mencegah terjadinya pemulihan 
fungsi lingkungan hidup. 

Berbicara tentang gaya hidup modernisasi melalui 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
semakin maju menuntut masyarakat untuk bersaing 
dalam hal pemenuhan segala macam kebutuhan 
khususnya dalam proses produksi skala industri yang 
melibatkan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun 
(B3). Sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas 
industri diberbagai sektor memiliki konsekuensi terhadap 
potensi timbulan Limbah B3 sebagai suatu sisa kegiatan 
yang mengandung B3. 

Sebagian besar fasilitas dan peralatan industri, 
pekantoran, pemerintahan, transportasi bahkan 
kebutuhan rumah tangga tidak terlepas dari penggunaan 
B3 sebagai bentuk perkembangan teknologi menuju era 
modernisasi. B3 yang dihasilkan dan ditawarkan kepada 
masyarakat sebagian besar berasal dari kegiatan industri 
sektor minyak dan gas, pertambangan dan energi, 
manufaktur, agroindustri dan jasa. Hasil pengelolaan B3 
tersebut menawarkan produk yang lebih murah namun 
memiliki efek kebermanfaatan yang sama dengan produk 
tanpa kandungan B3. Sehingga penggunaan B3 yang 
merupakan produk unggulan hasil karya anak bangsa 
selain dapat meningkatkan pendapatan negara juga dapat 
meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat 
Indonesia. 

Disisi lain, Limbah berbahaya memiliki sifat korosif, 
mudah terbakar, mudah meledak atau bereaksi apabila 
bercampur dengan material lainnya. Beberapa Limbah 
B3 sangat beracun bagi lingkungan termasuk manusia, 
hewan dan tanaman. Limbah B3 dapat berasal dari 
industri, rumah sakit dan limbah rumah tangga (Saleh 
2016). Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) 
menyatakan bahwa limbah berbahaya bisa berupa limbah 
tunggal atau kombinasi limbah yang menimbulkan bahaya 
besar atau potensi bahaya bagi manusia atau makhluk 
hidup karena limbah tersebut tidak dapat terurai atau 
persisten di alam atau bersifat mematikan serta 
cenderung menyebabaan efek kumulatif yang merugikan. 
Dampak negatif terhadap manusia apabila sering 
terpapar Limbah B3 salah satunya dapat menyebabkan 
penyakit kronis dan akut hingga kematian sebagaimana 
pada Gambar 1. 
 

 
 

 
Gambar 1 Dampak Limbah B3 terhadap Kesehatan 
Manusia (sumber: greencitizen) 

 
Setiap hal memiliki sisi positif dan negatif dalam 

penggunaanya begitu juga dengan B3 dan/atau Limbah 
B3. Oleh karena itu diperlukan suatu metode pencegahan 
dan penanganan untuk meminimalisir dampak paparan 
B3 dan/atau Limbah B3 guna mencapai kehidupan 
masyarakat yang sehat dan sejahtera. Sebagai bentuk 
upaya untuk meminimalisir dampak pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Pengelolaan 
B3 dan/atau Limbah B3, maka Setiap Orang yang 
menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, 
Pengangkut Limbah B3,  Pemanfaat Limbah B3,  
Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 
wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat (Pasal 428 PP 
22/2021). Sistem Tanggap Darurat dalam pengelolaan 
Limbah B3 meliputi: 
a. pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 

melalui penyusunan; program kedaruratan 
Pengelolaan Limbah B3; 

b. kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi 
kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan 

c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah 
B3. 

 
Pengembangan unit kerja pemerintahan yang 
membidangi tanggap darurat Pengelolaan Limbah B3 
sangat dibutuhkan dari segi kuantitas dan kapabilitas 
sumberdaya manusia serta dukungan infrastruktur untuk 
mengimbangi penanganan kedaruratan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kehidupan 
sehat dan sejahtera. 
 
PEMBAHASAN 

Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 yang tidak 
sesuai dengan ketentuan berpotensi memicu terjadinya 
kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3. Hal ini 
dapat berimplikasi pada kerugian materi, korban jiwa 
bahkan menimbulkan terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup. Bentuk-bentuk kondisi 
darurat yang mungkin terjadi dalam pengelolaan B3 
dan/atau Limbah B3 antara lain kebakaran, ledakan, 
ceceran, tumpahan dan kebocoran B3 dan/atau Limbah 
B3 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.  
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Gambar 2 Dampak Kedaruratan Pengelolaan B3 

dan/atau Limbah B3 Bagi Lingkungan dan Kesehatan 
Manusia (Database KLHK) 

 
Apabila mengacu pada United States Enviromental 

Protection Agency (US EPA 2019), kejadian kecelakaan 
pada kegiatan pengelolaan B3 dan atau limbah B3 
mencapai ribuan per tahun. Skala kedaruratan yang 
terjadi mulai dari tumpahan B3 skala kecil hingga 
kecelakaan besar yang memerlukan dilakukannya 
evakuasi masyarakat di sekitar lokasi kejadian (US EPA, 
2019). Program kedaruratan meliputi respons terhadap 
tumpahan minyak, bahan kimia, material biologis, 
radiologi dan nuklir. US EPA memberikan dukungan 
ketika diperlukan atau ketika kapasitas responder 
kedauratan dilapangan tidak mampu menanganinya. 

Sementara di Indonesia, khususnya Seksi Tanggap 
darurat pada Direktorat PKTDLB3 baru terbentuk pada 
tahun 2015 dengan kasus kedaruratan dalam 
Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 (PLB3) pada tahun 
2016 sampai dengan 2018 menunjukkan jumlah kasus 
rata-rata per tahun sebanyak 35 kejadian. Kasus 
kedaruratan tersebut meningkat pada tahun 2019 
sebanyak 67 kejadian dan terjadi penurunan kasus 
kedaruratan pada tahun 2020 dan tahun 2021 yakni 
dengan rata-rata 21 kejadian kedaruratan sebagaimana 
dapat dilihat pada Gambar 3. Peningkatan jumlah laporan 
kedaruratan secara fluktuatif per tahun diimbangi dengan 
peningkatan jumlah laporan yang ditindaklanjuti langsung 
oleh KLHK sesuai dengan skala dan jenis 
kedaruratannya. 
 
 

 
Gambar 3 Kasus Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau 

Limbah B3 (Sumber: Aplikasi Berbasis Web Quick 
Response System (QRS) 
 

Informasi kedaruratan PLB3 melalui Aplikasi QRS 
KLHK menunjukkan bahwa sebaran lahan terdampak 
Limbah B3 menyebar di seluruh wilayah Indonesia. 
Penyebaran lokasi lahan terdampak Limbah B3 berada di 
area industri yang mayoritas menggunakan B3 sebagai 
bahan baku dengan produk yang dihasilkan juga dalam 
bentuk B3 dan hasil sampingannya berupa Limbah B3 
(Gambar 4). Hal tersebut memicu potensi terjadinya 
kedaruratan di area kerja maupun lingkungan masyarakat 

di sekitar area kerja yang dapat bersumber dari siklus 
proses produksi maupun pada tahapan pengelolaan 
Limbah B3 nya. 

 

 
Gambar 4. Peta Lokasi Kedaruratan Pengelolaan B3 
dan/atau Limbah B3 Sumber: Aplikasi Berbasis Web 
Quick Response System (QRS) 

 
Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa 

kedaruratan di lokasi padat penduduk dan jauh dari sektor 
industri menjadi sangat mungkin terjadi apabila area 
tersebut merupakan jalur distribusi pipa penyalur B3 
maupun jalur pengangkutan B3 dan/atau Limbah B3. Oleh 
karena itu, Direktorat PKTDLB3 selain melakukan 
pendampingan penyusunan program kedaruratan secara 
intens kepada pemda dan pelaku usaha dan/atau 
kegiatan, di tahun 2021 mulai melakukan kerjasama 
dengan Jasa Marga Tollroad Operator (JMTO) dalam 
rangka meningkatkan kemampuan dua belah pihak dalam 
upaya penanggulangan kedaruratan secara tepat dan 
efektif di area jalan tol. 

Berbicara tentang Kedaruratan dalam PLB3, 
masyarakat Indonesia saat ini darurat pengetahuan dan 
pemahaman terkait pentingnya suatu sistem tanggap 
darurat dalam PLB3. Meskipun bagi pelaku usaha 
dan/atau kegiatan skala menengah ke atas telah memiliki 
Tim kedaruratan, fasilitas dan peralatan serta fungsi 
penanggulangan yang tersistem dengan baik. Namun, 
tidak menutup kemungkinan kedaruratan dapat terjadi 
akibat dari dari faktor bencana alam, vandalisme/illegal 
tapping oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, 
kegagalan teknologi dan lain-lain. 

Pada Gambar 5, Kasus Kedaruratan PLB3 dari 
tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berasal dari 
kegiatan menghasilkan B3, mengedarkan B3, 
mengangkut B3 dan mengangkut Limbah B3. Salah satu 
kasus kedaruratan PLB3 yang terbesar tahun 2021 
adalah meledaknya kilang pertalite PT Pertamina RU VI 
Balongan, pelepasan uap/vapor dan odor di area 
pengelolaan Limbah B3 milik PT Prasadha Pamunah 
Limbah Industri. Selain itu, terjadinya tumpahan minyak 
bumi disepanjang pantai di Kabupaten Karawang, 
Kabupaten Bekasi dan Kepulauan 

Seribu yang berasal dari sumur YYA-1 dan bocornya 
pipa BZZA milik PT PHE ONWJ pada tahun 2020 dan 
2021. Dimana kedaruratan tersebut, selain berdampak 
pada aset perusahaan dan pegawainya juga berdampak 
terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan disekitar 
lokasi tersebut. Kasus kedaruratan PLB3 terparah terjadi 
pada tahun 2019 berupa meledak dan bocornya pipa CB-
2 PT Pertamina Fuel Terminal Bandung akibat kelalaian 
pekerja PT Kereta Cepat Indonesia China yang 
menyebabkan satu korban jiwa manusia. 

Sebagian besar kedaruratan tersebut disebabkan 
oleh illegal tapping, kegagalan teknologi, faktor alam dan 
sisanya adalah kelalaian dalam pengangkutan serta 
faktor lainnya. Dalam mengantisipasi hal tersebut 
dibutuhkan suatu sinergitas bersama antara pelaku usaha 
dan/atau kegiatan dengan perusahaan lain sekitar area 
kerja, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar untuk 
membangun suatu sistem tanggap darurat berdasarkan 
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pengelolaan Limbah B3 milik PT Prasadha Pamunah 
Limbah Industri. Selain itu, terjadinya tumpahan minyak 
bumi disepanjang pantai di Kabupaten Karawang, 
Kabupaten Bekasi dan Kepulauan 

Seribu yang berasal dari sumur YYA-1 dan bocornya 
pipa BZZA milik PT PHE ONWJ pada tahun 2020 dan 
2021. Dimana kedaruratan tersebut, selain berdampak 
pada aset perusahaan dan pegawainya juga berdampak 
terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan disekitar 
lokasi tersebut. Kasus kedaruratan PLB3 terparah terjadi 
pada tahun 2019 berupa meledak dan bocornya pipa CB-
2 PT Pertamina Fuel Terminal Bandung akibat kelalaian 
pekerja PT Kereta Cepat Indonesia China yang 
menyebabkan satu korban jiwa manusia. 

Sebagian besar kedaruratan tersebut disebabkan 
oleh illegal tapping, kegagalan teknologi, faktor alam dan 
sisanya adalah kelalaian dalam pengangkutan serta 
faktor lainnya. Dalam mengantisipasi hal tersebut 
dibutuhkan suatu sinergitas bersama antara pelaku usaha 
dan/atau kegiatan dengan perusahaan lain sekitar area 
kerja, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar untuk 
membangun suatu sistem tanggap darurat berdasarkan 

seluruh hasil identifikasi resiko kedaruratannya. 

 
 
Gambar 5 Kasus Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau 
Limbah B3 Kurangnya kepedulian pengelolaan Limbah 
B3 berbasis masyarakat berupa belum diterapkannya 
protokol kesemalatan kerja di area kerja dan sistem 
pengelolaan Limbah B3 yang tidak sesuai ketentuan yang 
berlaku menyebabkan taraf kesehatan masyarakat 
menjadi rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh 
kegiatan peleburan aki bekas, kegiatan peleburan logam 
seperti timah, alumunium, tembaga, kuningan dan daur 
ulang aki bekas berbasis masyarakat serta pembuangan 
limbah B3 secara illegal yang semakin marak terjadi di 
area masyarakat (Data Aplikasi QRS). 

Sejak tahun 2016 Direktorat PKTDLB3 telah 
melakukan pendataan dan pelaporan kejadian 
kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3. 
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat 
PKTDLB3 melakukan supervisi dan pendampingan 
terhadap pelaksanaan penanggulangan kedaruratan 
baik oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
maupun pemerintah daerah agar sesuai dengan 
ketentuan. Saat ini Peraturan Menteri LHK tentang 
penanggulangan kedaruratan PLB3 sedang dalam 
tahapan penyusunan sehingga di masa depan 
diharapkan seluruh aspek penanggulangan kedaruratan 
dapat mengacu pada peraturan tersebut. 
Dalam rangka untuk melatih kesiapsiagaan Tim 
penanggulangan kedaruratan, maka pada BAB III 
Permen LHK 74/2019 telah diatur ketentuan bahwa bagi 
setiap lapisan pemerintah dan perusahaan di bidang 
pengelolaan Limbah B3 diwajibkan untuk melakukan 
pelatihan dan/atau geladi kedaruratan. Beberapa tahun 
terakhir KLHK telah bekerjasama dengan perusahaan 
dan pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas 
dalam bentuk pelatihan dan/atau geladi kedaruratan. 
Skenario geladi kedaruratan yang dibuat disesuaikan 
antara jenis B3 dan/atau Limbah B3 dengan fasilitas 
penanggulangan kedaruratan yang dimiliki. Selain itu, 
perlu adanya penambahan adegan sistem koordinasi 
antara pihak internal perusahaan dan eksternal 
perusahan meliputi pemerintah daerah dan perusahan 
lain disekitar lokasi kedaruratan sesuai dengan 
peningkatan skala kedaruratannya. Suatu industri PLB3 
yang baik adalah sebuah industri yang mampu untuk 
mencegah terjadinya kedaruratan dibandingkan 
dengan kemampuannya dalam menanggulangi 
kedaruratan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam rangka 
untuk mencapai zero accident, maka KLHK pada tahun 
2019 sampai dengan tahun 2021 melakukan 
pendampingan penyusunan program kedaruratan 
secara intens yang dilakukan pada tingkat tapak yakni 
bagi para pelaku usaha dan/atau kegiatan dan pemda 
mulai dari skala kabupaten/kota sampai dengan skala 
provinsi. Langkah tersebut merupakan kegiatan yang 
paling penting untuk ditingkatkan di tingkat tapak untuk 
mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup lebih 
banyak lagi. Selain itu, keterlibatan 
Kementerian/Lembaga terkait menjadi salah satu 
target KLHK dalam mendorong pencapaian sistem 

tanggap darurat di tingkat nasional. Di Tahun 2021, 
sebanyak 21 (duapuluh satu) industri besar dan 29 
(duapuluh sembilan) pemerintah daerah 
telah mengirimkan program kedaruratannya 
kepada KLHK dengan memperhatikan seluruh resiko 
kedaruratan yang dapat terjadi baik dari aspek 
kesehatan, lingkungan, kegagalan teknologi, 
vandalisme dan kondisi alam. 

Mengacu pada United States Enviromental 
Protection Agency (US EPA 2019) dimana 
diperlukannya pembangunan Pusat kedaruratan 
(Emergency Operations Centre (EOC) sebagai pusat 
komunikasi dan koordinasi serta manajemen data untuk 
mendukung proses respons kedaruratan, KLHK telah 
membangun pusat kedaruratan PLB3 yang saat ini 
dalam tahapan proses pengembangan (Gambar 6). Pusat 
Kedaruratan merupakan satu sistem yang meliputi 
perpaudan dari sumberdaya manusia, mekanisme kerja, 
fasilitas dan peralatan serta standar operasional yang 
tepat agar penanggulangan kedaruratan dapat 
dilaksanakan dengan cepat, tepat dan terorganisir. 
Pusat kedaruratan KLHK berfungsi untuk menerima 
laporan pencemaran lingkungan terkait B3 dan/atau 
Limbah B3 dari masyarakat, menjalankan kaji cepat dan 
jejaring penyebaran informasi. 

Dalam rangka pengembangan pusat kedaruratan 
pengelolaan Limbah B3, saat ini KLHK telah memiliki 
aplikasi berbasis android dan web sebagai sarana untuk 
mempercepat proses penerimaan pelaporan yang saat ini 
masih dalam tahapan pengembangan meliputi Aplikasi 
Darurat Limbah B3 berbasis android sebagai aplikasi 
untuk pelaporan kedaruratan apabila terjadi kedaruratan 
Pengelolaan Limbah B3 (Gambar 7). Aplikasi (QRS) 
digunakan untuk mempermudah Tim Kedaruratan 
Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 yang berkedudukan 
di Pusat Kedaruratan KLHK dalam merespon laporan 
kedaruratan yang masuk. Secara teknis untuk 
memperlancar komunikai kedaruratan di ruangan pusat 
kedaruratan PLB3 telah tersedia TV Wall Mount untuk 
memonitoring kasus kedaruratan, Personal Computer, 
telephone dan server (Gambar 6). 
 

 
 
 

Gambar 6 Pusat Kedaruratan PLB3 KLHK 
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Gambar 7 Tampilan Aplikasi QRS dan Aplikasi Darurat 
LB3 

 
Dalam rangka reaksi cepat dan tanggap 

penanggulangan kedaruratan di lapangan KLHK memiliki 
peralatan portable untuk analisis cepat sampel lingkungan 
on-site meliputi alat remscan untuk mendeteksi kandungan 
minyak bumi, detektor logam/XRF, detektor gas dan pH 
meter tanah. Peralatan penanggulangan kedaruratan 
lainnya meliputi Spill kit, absorbent oil boom, APAR, 
pesawat terbang tanpa awak/drone, meteran laser, Global 
Positioning System (GPS), Radio VHF, Handy Talky dan 
mobil rescue serta Alat Pelindung Diri (meliputi helmet, 
full facepiece Rusable Mask, masker respirator single, 
masker bedah, sarung tangan/glove dan coverall serta 
baju tahan api). 

Untuk mendayagunakan fungsi Pusat Kedaruratan 
Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 yang berkedudukan 
di KLHK serta meningkatkan keberhasilan penanganan 
kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3, maka diperlukan 
dukungan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, 
pemerintah daerah provinsi dan juga para pelaku usaha 
dan/atau kegiatan. Oleh sebab itu, diperlukan sosialisasi 
mengenai fungsi dan peran Pusat Kedaruratan 
Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 di tingkat provinsi, 

kabupaten/kota dan para pelaku usaha dan/atau 
kegiatan. 

Berdasarkan data dan informasi dalam laporan ini, 
maka kebijakan dan rencana tindak lanjut KLHK antara 
lain adalah peningkatan intensitas koordinasi dengan 
kementerian/lembaga terkait serta stakeholders yang 
relevan dalam penyusunan dan implementasi NSPK di 
bidang tanggap darurat PLB3. Di samping perlu 
optimalisasi pelaksanaan aspek pencegahan 
kedaruratan PLB3 melalui sosialisasi dan bimbingan 
teknis penerapan sistem tanggap darurat PLB3, 
penyusunan program kedaruratan PLB3 serta 
pelaksanaan pelatihan dan geladi kedaruratan. Supervisi 
dan pemantauan terhadap efektivitas penerapan sistem 
tanggap darurat juga harus dilaksanakan. Sejalan dengan 
itu, maka diperlukan juga penyediaan dan 
operasionalisasi sarana dan prasarana pendukung 
pelaksanaan penanggulangan kedaruratan yang meliputi 
sistem informasi, sistem komunikasi serta peralatan 
tanggap darurat PLB3. 
 
PENUTUP 

Pengembangan unit kerja yang membidangi 
tanggap darurat Pengelolaan Limbah B3 sangat 
dibutuhkan untuk mencapai SGDs khususnya di dalam 
aspek lingkungan, sosial dan ekonomi guna 
meningkatkan kehidupan masyarakat yang sehat dan 
sejahtera. Upaya tersebut dilakukan dengan 
mengoptimalisasikan tindakan pencegahan 
dibandingkan dengan tindakan penanganan guna 
meminimalisir pencemaran lingkungan hidup akibat 
Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3. Optimalisasi 
tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan 
teknis penerapan sistem tanggap darurat PLB3, 
penyusunan program kedaruratan PLB3 serta 
pelaksanaan pelatihan dan geladi kedaruratan secara 
rutin melalui perlibatan seluruh pihak yang terkait. 

Harapan ke depannya, Unit Tanggap Darurat PLB3 
dapat berdiri sendiri secara tersistem dengan memiliki Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) di area yang rentan terhadap 
kedaruratan. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut 
dibutuhkan kaca mata luas dari segala sisi khususnya 
dalam pemenuhan segi kuantitas dan kapabilitas 
sumberdaya manusia serta dukungan infrastruktur 
maupun kerjasama dengan negara lain yang memiliki 
sistem tanggap darurat yang maju. Hal tersebut dilakukan 
untuk mengimbangi pencegahan dan penanganan 
kedaruratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna 
meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera. 
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Gambar 7 Tampilan Aplikasi QRS dan Aplikasi Darurat 
LB3 

 
Dalam rangka reaksi cepat dan tanggap 

penanggulangan kedaruratan di lapangan KLHK memiliki 
peralatan portable untuk analisis cepat sampel lingkungan 
on-site meliputi alat remscan untuk mendeteksi kandungan 
minyak bumi, detektor logam/XRF, detektor gas dan pH 
meter tanah. Peralatan penanggulangan kedaruratan 
lainnya meliputi Spill kit, absorbent oil boom, APAR, 
pesawat terbang tanpa awak/drone, meteran laser, Global 
Positioning System (GPS), Radio VHF, Handy Talky dan 
mobil rescue serta Alat Pelindung Diri (meliputi helmet, 
full facepiece Rusable Mask, masker respirator single, 
masker bedah, sarung tangan/glove dan coverall serta 
baju tahan api). 

Untuk mendayagunakan fungsi Pusat Kedaruratan 
Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 yang berkedudukan 
di KLHK serta meningkatkan keberhasilan penanganan 
kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3, maka diperlukan 
dukungan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, 
pemerintah daerah provinsi dan juga para pelaku usaha 
dan/atau kegiatan. Oleh sebab itu, diperlukan sosialisasi 
mengenai fungsi dan peran Pusat Kedaruratan 
Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 di tingkat provinsi, 

kabupaten/kota dan para pelaku usaha dan/atau 
kegiatan. 

Berdasarkan data dan informasi dalam laporan ini, 
maka kebijakan dan rencana tindak lanjut KLHK antara 
lain adalah peningkatan intensitas koordinasi dengan 
kementerian/lembaga terkait serta stakeholders yang 
relevan dalam penyusunan dan implementasi NSPK di 
bidang tanggap darurat PLB3. Di samping perlu 
optimalisasi pelaksanaan aspek pencegahan 
kedaruratan PLB3 melalui sosialisasi dan bimbingan 
teknis penerapan sistem tanggap darurat PLB3, 
penyusunan program kedaruratan PLB3 serta 
pelaksanaan pelatihan dan geladi kedaruratan. Supervisi 
dan pemantauan terhadap efektivitas penerapan sistem 
tanggap darurat juga harus dilaksanakan. Sejalan dengan 
itu, maka diperlukan juga penyediaan dan 
operasionalisasi sarana dan prasarana pendukung 
pelaksanaan penanggulangan kedaruratan yang meliputi 
sistem informasi, sistem komunikasi serta peralatan 
tanggap darurat PLB3. 
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Pengembangan unit kerja yang membidangi 
tanggap darurat Pengelolaan Limbah B3 sangat 
dibutuhkan untuk mencapai SGDs khususnya di dalam 
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penyusunan program kedaruratan PLB3 serta 
pelaksanaan pelatihan dan geladi kedaruratan secara 
rutin melalui perlibatan seluruh pihak yang terkait. 

Harapan ke depannya, Unit Tanggap Darurat PLB3 
dapat berdiri sendiri secara tersistem dengan memiliki Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) di area yang rentan terhadap 
kedaruratan. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut 
dibutuhkan kaca mata luas dari segala sisi khususnya 
dalam pemenuhan segi kuantitas dan kapabilitas 
sumberdaya manusia serta dukungan infrastruktur 
maupun kerjasama dengan negara lain yang memiliki 
sistem tanggap darurat yang maju. Hal tersebut dilakukan 
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kedaruratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna 
meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera. 
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ABSTRAK 
Kerusakan lingkungan memberikan dampak buruk 
terhadap ekosistem, penyediaan jasa lingkungan, dan 
kerugian ekonomi. Salah satunya adalah kerusakan 
lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan. Berbagai 
penelitian telah mencoba untuk menggambarkan 
kerusakan lingkungan menggunakan valuasi ekonomi, 
namun belum banyak yang membahas potensi nilai 
ekonomi berkelanjutan dari keberhasilan pengendalian 
karhutla. Studi ini akan menunjukkan potensi ekonomi 
berkelanjutan yang dapat diperoleh dari keberhasilan 
upaya pencegahan karhutla. Studi ini dilakukan dengan 
menganalisis data tingkat kerawanan dan luas karhutla di 
Pulau Sulawesi terhadap jenis tutupan lahan, sehingga 
diperoleh hasil luasan wilayah ‘Rawan’ yang tidak 
terbakar. Luasan ini kemudian dinilai potensi ekonominya 
dari pembuatan bioenergi dan cadangan karbon 
menggunakan pendekatan harga pasar. Sehingga 
diperoleh, pemanfaatan bioenergi (@Rp. 4.300/kg ) dan 
cadangan karbon dengan menggunakan valuasi 
pertonCO2 15$, menghasilkan Rp. 
35.507.420.490.544,30 – 41.034.326.523.253,10 potensi 
nilai ekonomi lingkungan yang berkelanjutan dari upaya 
pencegahan karhutla di Pulau Sulawesi. 
Kata Kunci : Pengendalian karhutla, ekonomi 
berkelanjutan, Pulau Sulawesi 
 
LATAR BELAKANG 

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah 
dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan 
berkelanjutan Indonesia karena efeknya secara langsung 
bagi ekosistem, kontribusinya terhadap peningkatan 
emisi karbon, dan dampaknya bagi keanekaragaman 
hayati (Tacconi, 2003), serta hubungan lateral antar 
negara yang berbatasan dengan Indonesia. Hal ini tentu 
saja merugikan Indonesia sebagai negara dengan 
kekayaan Indonesia sumberdaya alam (SDA)yang besar. 
Kekayaan SDA yang ada di Indonesia bisa digunakan 
untuk turut andil dalam melakukan mitigasi atau adaptasi 
terhadap dampak negatif perubahan iklim (Pemerintah 
Indonesia, 2016). Apalagi dalam waktu dekat, 
pengendalian perubahan iklim melalui peningkatan 
cadangan karbon akan mampu menjadi sumber ekonomi 
baru dengan diterapkannya perdagangan karbon (carbon 
trade). Sebuah solusi agar terpeliharanya Kawasan hutan 
tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat sekitar 
hutan. Konsep pembangunan ekonomi yang selaras 
dengan pelestarian lingkungan ini tertuang dalam konsep 
Ekonomi Hijau (Green Economy). Dengan memasukkan 
nilai lingkungan hidup dalam aktivitas ekonomi, 
masyarakat secara konkret dapat melihat pentingnya 
keberadaan lingkungan hidup dalam menunjang setiap 
aspek kehidupan. 

Kelestarian SDA Indonesia akan mampu 
menyediakan ekonomi berkelanjutan. Ini juga dapat 
menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan SDGs 
(Sustainable Development Goals) dalam pengentasan 
kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam 
bentuk aksi nyata. Dalam kaitannya dengan itu, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 

berupaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dari 
deforestasi dan degradasi untuk mendukung aksi 
mengatasi perubahan iklim, salah satunya dari karhutla. 
Perhatian Presiden RI secara khusus memberikan 
perhatian terhadap segala upaya deforestasi dari karhutla. 
Melalui pembentukan  direktorat khusus yang memiliki 
tugas mencegah deforestasi dari karhutla, di KLHK 
diharapkan dapat menekan luas karhutla lebih banyak 
lagi.  

Sejak Tahun 2016, melalui Direktorat Jenderal 
Pengendalian Perubahan Iklim (Dirjen PPI) dengan UPT 
– UPT yang berada di 5 pulau besar Indonesia (Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, Jawa Bali 
Nusa Tenggara) tren luas karhutla di Indonesia dapat 
dikendalikan. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa, 
ada banyak Kawasan hutan dan lahan di Indonesia yang 
dapat dipertahankan keberadaannya. Dengan 
dipertahankannya luas Kawasan hutan dan lahan di 
Indonesia, 48 juta masyarakat Indonesia yang 
menggantungkan hidupnya dari hasil hutan dapat terus 
menjalankan kegiatan ekonominya. 

Pengawasan terhadap wilayah – wilayah rawan 
karhutla ini dilakukan sejak awal tahun melalui 
penyusunan peta rawan karhutla. Pada peta rawan 
karhutla akan diberikan skala tingkat kerawanan 
berdasarkan nilai skoring dari hasil pengecekan di 
lapangan dan pengolahan peta.  Semakin tinggi skoring 
yang diberikan maka potensi karhutla pada wilayah itu 
semakin tinggi. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang 
baik dalam pengendalian karhutla pada lokasi – lokasi 
tersebut. Keberhasilan pengendalian karhutla ini tentu 
berpotensi berkontribusi ke ekonomi berkelanjutan.  

Pendugaan besaran kontribusi ini belum banyak 
dihitung. Perhitungan kontribusi kepada ekonomi 
berkelanjutan atau dalam hal ini ekonomi hijau difokuskan 
terhadap potensi – potensi ekonomi berkelanjutan yang 
dapat tercipta bersamaan dengan upaya pengendalian 
karhutla di Kawasan hutan dan lahan. Potensi – potensi 
ekonomi yang akan dihitung dalam studi kali ini adalah 
pemanfaatan SDA untuk pembuatan bioenergi dan nilai 
cadangan karbon. Perhitungan ekonomi hijau secara 
sederhana dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
harga pasar untuk setiap hektar wilayah dengan skala 
‘Rawan’ yang terlindung dari bahaya karhutla. 

 
MAKSUD 
Maksud dari studi ini adalah untuk mengukur besaran 
potensi peningkatan ekonomi hijau dari pengendalian 
karhutla di Pulau Sulawesi. 
 
TUJUAN 
Tujuan pelaksanaan studi ini adalah : 
a. Mendapatkan nilai total valuasi ekonomi dari 

pembuatan bioenergi dan nilai cadangan karbon dari 
wilayah – wilayah dengan skala ‘Rawan’ yang 
terlindung dari karhutla.  

b. Menjadi dorongan bagi para pihak untuk 
mengintensifkan pencegahan deforestasi dari 
pengendalian karhutla.  
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c. Memberikan gambaran potensi pemasukan ekonomi 
berkelanjutan dari pemanfaatan SDA. Dengan 
terpeliharanya Kawasan hutan terus menerus dari 
bahaya karhutla, diharapkan dapat menciptakan 
lingkungan tumbuh bagi pelaku – pelaku ekonomi 
berkelanjutan. Green jobs seperti usaha pembuatan 
pellet kayu, pupuk kompos, pemanfaatan air dan 
ekowisata, carbon trading, hingga peningkatan usaha 
sekunder di bidang kehutanan dan lingkungan hidup 
diharapkan dapat terus bertumbuh. 

d. Mencapai Tujuan Hutan Lestari, Masyarakat 
Sejahtera. Kawasan hutan yang terjaga dari karhutla 
dapat menjadi peluang kerjasama pemerintah dan 
masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan 
Kawasan hutan dengan skema kelestarian 

 
PENGOLAHAN DATA 

2.1 Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah data sekunder dari hasil 
pengolahan data lapangan laporan kejadian karhutla 
dan peta tingkat kerawanan karhutla Balai PPIKHL 
Wilayah Sulawesi Tahun 2020.  

 
2.2 Metode Pengolahan Data 
Pengolahan data dilakukan dengan tahapan : 
a. Melakukan analisis data karhutla Tahun 2020 

berdasarkan jenis tutupan lahan dan tingkat 
kerawanannya 

b. Menghitung selisih luas wilayah ‘karhutla’ yang 
berada pada wilayah ‘Rawan’ karhutla dengan 
wilayah ‘Rawan’ pada Peta Kerawanan 
Karhutla dengan Wilayah Karhutla sebagai 
sumber data untuk dilakukan perkiraan potensi 
ekonomi hijaunya 

c. Menghitung nilai ekonomi b2ioenergy dengan 
menggunakan pendekatan harga pasar, 
kemudian dihitung dengan rumus sederhana : 

NEb = H x P 
Ket : NEb = Nilai Ekonomi bioenergi (Rp) 

H = Harga Pasar (Rp.) 
P = Estimasi Produksi bionergi pertahun 

(kg)  
d. Menghitung nilai ekonomi dari cadangan 

karbon dengan menggunakan valuasi karbon 
15$ (@Rp.14.256)per ton CO2 (Salon dan 
Clough, 2002), kemudian dihitung totalnya 
dengan : 

NEck = Ʃ(L  x Serapan CO2 x 
(15$xRp.14.256) 

Ket.: NEck = Nilai Ekonomi Cadangan Karbon 
(Rp) 

L : Luas Kawasan Hutan berdasarkan 
Jenis (Ha) 

Serapan CO2 : Total Serapan CO2 
berdasarkan jenis tutupan 
lahan (tonCO2/ha) 

e. Menjumlahkan kedua nilai ekonomi untuk 
mendapatkan total nilai ekonomi dari 
pengendalian karhutla. 

 
PENGOLAHAN DATA PENGENDALIAN 
KARHUTLA DI PULAU SULAWESI TAHUN 2020 

1.1 Gambaran Tingkat Kerawanan Karhutla 
Kawasan Hutan dan Lahan Pulau Sulawesi 

Sebagai pulau yang dilewati garis 
khatulistiwa, tingkat kerawanan karhutla pada 
Pulau Sulawesi tersebar ke dalam beberapa 
tingkatan. Mulai dari skala ‘Tidak Rawan’, 
‘Kurang Rawan’, hingga ‘Rawan’ seperti yang 
dapat dilihat pada gambar di bawah. 

Dari gambar di atas diketahui Pulau 
Sulawesi memiliki 32% daerah dengan tingkat 
“Rawan” atau seluas 5.989.464,33 hektar, 
Kurang Rawan seluas 10.860.207,98 atau 
sekitar 58%, dan Tidak Rawan seluas 
1.785.271,10 atau 9,6%. Pencegahan karhutla 
diprioritaskan pada wilayah dengan skala 
‘Rawan’ yang memiliki potensi terjadinya 
karhutla paling tinggi.  

 

 
Dari 5.989.464,33 ha wilayah ‘Rawan’, 

presentase jenis tutupan lahan terbesar adalah 
‘Pertanian Lahan Kering Campur’ sebanyak 
38,26% seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1. Sebaran Wilayah ‘Rawan’ Karhutla pada Berbagai Jenis Tutupan Lahan 

No. Jenis Tutupan Lahan Luas (Ha) Presentase (%) 
1. Hutan Mangrove  14,220.903801  0.24 
2. Hutan Lahan Kering Primer  97,141.675175  1.63 
3. Hutan Lahan Kering Sekunder  7,489.185425  0.13 
4. Hutan Rawa Sekunder 1,448,714.023219  24.36 
5. Hutan Tanaman  8,907.132286  0.15 
6. Savanah  193,072.290215  3.25 
7. Pertanian Lahan Kering  306,654.337844  5.16 
8. Pertanian Lahan Kering Campur 2,274,774.060924  38.26 
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c. Memberikan gambaran potensi pemasukan ekonomi 
berkelanjutan dari pemanfaatan SDA. Dengan 
terpeliharanya Kawasan hutan terus menerus dari 
bahaya karhutla, diharapkan dapat menciptakan 
lingkungan tumbuh bagi pelaku – pelaku ekonomi 
berkelanjutan. Green jobs seperti usaha pembuatan 
pellet kayu, pupuk kompos, pemanfaatan air dan 
ekowisata, carbon trading, hingga peningkatan usaha 
sekunder di bidang kehutanan dan lingkungan hidup 
diharapkan dapat terus bertumbuh. 

d. Mencapai Tujuan Hutan Lestari, Masyarakat 
Sejahtera. Kawasan hutan yang terjaga dari karhutla 
dapat menjadi peluang kerjasama pemerintah dan 
masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan 
Kawasan hutan dengan skema kelestarian 

 
PENGOLAHAN DATA 

2.1 Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah data sekunder dari hasil 
pengolahan data lapangan laporan kejadian karhutla 
dan peta tingkat kerawanan karhutla Balai PPIKHL 
Wilayah Sulawesi Tahun 2020.  

 
2.2 Metode Pengolahan Data 
Pengolahan data dilakukan dengan tahapan : 
a. Melakukan analisis data karhutla Tahun 2020 

berdasarkan jenis tutupan lahan dan tingkat 
kerawanannya 

b. Menghitung selisih luas wilayah ‘karhutla’ yang 
berada pada wilayah ‘Rawan’ karhutla dengan 
wilayah ‘Rawan’ pada Peta Kerawanan 
Karhutla dengan Wilayah Karhutla sebagai 
sumber data untuk dilakukan perkiraan potensi 
ekonomi hijaunya 

c. Menghitung nilai ekonomi b2ioenergy dengan 
menggunakan pendekatan harga pasar, 
kemudian dihitung dengan rumus sederhana : 

NEb = H x P 
Ket : NEb = Nilai Ekonomi bioenergi (Rp) 

H = Harga Pasar (Rp.) 
P = Estimasi Produksi bionergi pertahun 

(kg)  
d. Menghitung nilai ekonomi dari cadangan 

karbon dengan menggunakan valuasi karbon 
15$ (@Rp.14.256)per ton CO2 (Salon dan 
Clough, 2002), kemudian dihitung totalnya 
dengan : 

NEck = Ʃ(L  x Serapan CO2 x 
(15$xRp.14.256) 

Ket.: NEck = Nilai Ekonomi Cadangan Karbon 
(Rp) 

L : Luas Kawasan Hutan berdasarkan 
Jenis (Ha) 

Serapan CO2 : Total Serapan CO2 
berdasarkan jenis tutupan 
lahan (tonCO2/ha) 

e. Menjumlahkan kedua nilai ekonomi untuk 
mendapatkan total nilai ekonomi dari 
pengendalian karhutla. 

 
PENGOLAHAN DATA PENGENDALIAN 
KARHUTLA DI PULAU SULAWESI TAHUN 2020 

1.1 Gambaran Tingkat Kerawanan Karhutla 
Kawasan Hutan dan Lahan Pulau Sulawesi 

Sebagai pulau yang dilewati garis 
khatulistiwa, tingkat kerawanan karhutla pada 
Pulau Sulawesi tersebar ke dalam beberapa 
tingkatan. Mulai dari skala ‘Tidak Rawan’, 
‘Kurang Rawan’, hingga ‘Rawan’ seperti yang 
dapat dilihat pada gambar di bawah. 

Dari gambar di atas diketahui Pulau 
Sulawesi memiliki 32% daerah dengan tingkat 
“Rawan” atau seluas 5.989.464,33 hektar, 
Kurang Rawan seluas 10.860.207,98 atau 
sekitar 58%, dan Tidak Rawan seluas 
1.785.271,10 atau 9,6%. Pencegahan karhutla 
diprioritaskan pada wilayah dengan skala 
‘Rawan’ yang memiliki potensi terjadinya 
karhutla paling tinggi.  

 

 
Dari 5.989.464,33 ha wilayah ‘Rawan’, 

presentase jenis tutupan lahan terbesar adalah 
‘Pertanian Lahan Kering Campur’ sebanyak 
38,26% seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1. Sebaran Wilayah ‘Rawan’ Karhutla pada Berbagai Jenis Tutupan Lahan 

No. Jenis Tutupan Lahan Luas (Ha) Presentase (%) 
1. Hutan Mangrove  14,220.903801  0.24 
2. Hutan Lahan Kering Primer  97,141.675175  1.63 
3. Hutan Lahan Kering Sekunder  7,489.185425  0.13 
4. Hutan Rawa Sekunder 1,448,714.023219  24.36 
5. Hutan Tanaman  8,907.132286  0.15 
6. Savanah  193,072.290215  3.25 
7. Pertanian Lahan Kering  306,654.337844  5.16 
8. Pertanian Lahan Kering Campur 2,274,774.060924  38.26 
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No. Jenis Tutupan Lahan Luas (Ha) Presentase (%) 
9. Belukar 1,104,452.921938  18.58 

10. Belukar Rawa  35,539.819456  0.60 
11. Perkebunan  74,031.140476  1.25 
12. Lahan Terbuka  84,943.252853  1.43 
13. Rawa 845.21043382670 0.01 
14. Sawah 248,684.210888 4.18 
15. Air  8,186.141734  0.14 
16. Tambak  11,118.992822  0.19 
17. Bandara  183.95318  0.00 
18. Transmigrasi  2,513.94854  0.04 
19. Permukiman  18,551.43258  0.31 

20. Pertambangan  5,861.16993  0.10 
Total 5,945,885.803715 100.00 

Sumber Data : Peta Rawan Karhutla Balai PPIKHL Wilayah Sulawesi yang diolah, 2020 
Langkah – langkah pencegahan karhutla seperti patroli pencegahan karhutla, groundcheck hotspot, hingga 

pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di lokasi – lokasi rawan karhutla perlu dilakukan untuk menekan luas karhutla 
Tahun 2020.  

 
1.2 Karhutla di Wilayah Sulawesi Tahun 2020 

Dalam Rencana Strategis Balai PPIKHL Wilayah Sulawesi Tahun 2020 – 2024, disebutkan bahwa target 
pengendalian karhutla sebesar 2% per tahun dari baseline tahun 2019. Pada tahun 2019, total luas karhutla 
berdasarkan data laporan kejadian di lapangan adalah sebesar 3.219, 54 ha. Sehingga, target pengendalian karhutla 
Tahun 2020 adalah 64,3908 ha atau total karhutla maksimal adalah 3.155,149 ha. Dari hasil laporan kejadian karhutla 
selama Tahun 2020, diketahui total luas karhutla di Pulau Sulawesi sebesar 473,15 ha atau  424% lebih rendah dari 
target pengendalian karhutla. Sebaran karhutla Balai PPIKHL Wilayah Sulawesi selama tahun 2020 dapat dilihat di 
tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.2.a. Sebaran Karhutla pada Berbagai Jenis Tutupan Lahan di Pulau Sulawesi 

No. Jenis Tutupan Lahan Luas (Ha) 
1. Hutan Lahan Kering Primer 4.59 
2. Hutan Lahan Kering Sekunder 32.49 
3. Hutan Rawa Sekunder 2.06 
4. Savanah 11.24 
5. Pertanian Lahan Kering 108.07 
6. Pertanian Lahan Kering Campur 75.92 
7. Belukar 109.10 
8. Belukar Rawa 1.57 
9. Perkebunan 16.26 

10. Lahan Terbuka 44.50 
11. Sawah 64.45 
12. Tambak 1.00 
13 Permukiman 1.90 

Total 473.15 
Sumber Data : Data Primer yang diolah, 2021  
  Dari Tabel 3.2.a terlihat kejadian karhutla terbesar berada pada jenis tutupan lahan ‘Belukar’ dengan luas 109,10 
ha diikuti ‘Pertanian Lahan Kering’ dengan luas 108,07 ha. Sehingga, jika disandingkan antara wilayah dengan skala 
‘Rawan’ dan wilayah kejadian karhutla, diperoleh data: 

Tabel 3.2.b. Perbandingan Wilayah ‘Rawan’ Karhutla dan Luas Karhutla pada Daerah ‘Rawan’ Berbagai Jenis Tutupan 
Lahan di Pulau Sulawesi 

No. Jenis Tutupan Lahan Luas Wilayah Rawan 
(Ha) 

Luas 
Karhutla 

(ha) 
Luas Wilayah 

Tanpa Karhutla 

1 Hutan Mangrove 14,220.90 - 14,220.90 
2 Hutan Lahan Kering Primer 97,141.68 2.7 97,138.98 
3 Hutan Lahan Kering Sekunder 7,489.19 17.54 7,471.65 
4 Hutan Rawa Sekunder 1,448,714.02 2 1,448,712.02 
5 Hutan Tanaman 8,907.13 - 8,907.13 
6 Savanah 193,072.29 2.24 193,070.05 
7 Pertanian Lahan Kering 306,654.34 49.62 306,604.72 
8 Pertanian Lahan Kering Campur 2,274,774.06 55.86 2,274,718.20 
9 Belukar 1,104,452.92 80.42 1,104,372.50 

10 Belukar Rawa 35,539.82 0.82 35,539.00 
11 Perkebunan 74,031.14 6.02 74,025.12 
12 Lahan Terbuka 84,943.25 37.50 84,905.75 
13 Rawa 845.2104338 - 845.21 
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No. Jenis Tutupan Lahan Luas Wilayah Rawan 
(Ha) 

Luas 
Karhutla 

(ha) 
Luas Wilayah 

Tanpa Karhutla 

14 Sawah 248,684.21 47.13 248,637.08 
15 Air 8,186.14 - 8,186.14 
16 Tambak 11,118.99 - 11,118.99 
17 Bandara 183.95318 - 183.95 
18 Transmigrasi 2,513.95 - 2,513.95 
19 Permukiman 18,551.43 - 18,551.43 
20 Pertambangan 5,861.17 - 5,861.17 

Total 5,945,885.80 301.85 5,945,583.95 
 
Pengendalian karhutla yang baik ini tidak 

terlepas dari pengelolaan wilayah ‘Rawan’ oleh Daops 
– daops Manggala Agni di Pulau Sulawesi. Dari data 
‘Wilayah Tidak Terbakar’ yang terlihat di Tabel 3.2.b 
inilah yang akan digunakan untuk menghitung potensi 
ekonomi berkelanjutan dengan opsi pengolahan 
menjadi bionergi dan perdagangan karbon dari total 
cadangan karbon. Jenis tutupan lahan yang akan 
digunakan dalam studi ini adalah jenis tutupan lahan 
hutan, yang berdasarkan Tabel 3.2.b bagian Luas 
Wilayah Tidak Terbakar adalah Hutan Mangrove 
hingga Hutan Tanaman. 

 
2. ESTIMASI GREEN ECONOMY DARI HASIL 

PENGENDALIAN KARHUTLA TAHUN 2020 
2.1 Potensi Bionergi  

Perkiraan potensi ekonomi dari 
pengolahan Bioenergi dilakukan dengan 
memperkirakan potensi bioenergi dari 

pembuatan briket daun kering dikalikan dengan 
harga pasaran saat ini. Briket daun kering 
berada di kisaran harga (H) Rp. 4.300/kg dan 
kapasitas produksi untuk menghasilkan 
15.000kg briket arang daun kering 
membutuhkan input 30.000kg daun kering per 
tahun(Mulyati, 2016). Diperkirakan banyaknya 
serasah daun gugur pertahun pada hutan dapat 
mencapai 520 kg/ha/tahun (Raharjoe & Almd, 
2013). Jika diperoleh 520 kg daun kering per 
hektar/tahun, maka diperkirakan 260 kg briket 
daun kering dapat dihasilkan per hektar/tahun. 
Sehingga untuk memperkirakan potensi bionergi 
hanya dapat dilakukan pada Hutan dengan 
lantai hutan yang kering yaitu Hutan Lahan 
Kering Primer dan Sekunder dan Hutan 
Tanaman.  

Maka, berdasarkan data pada Tabel 3.2.b, 
diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini. 
 

Tabel 4.1. Potensi Nilai Ekonomi Bionergi Briket Daun Kering dari Pengendalian Karhutla 

No. Jenis Tutupan 
Lahan Luas Wilayah (ha) Potensi Produk 

Bioenergi briket (kg) 

Potensi Nilai Ekonomi  
(Rp) 

NEb = H x P 
 

1. Hutan Lahan 
Kering  104.610,63 271.987.638 116.954.684.340 

2. Hutan 
Tanaman 

8,907.13 2.315.853,8 9.958.171.340 

Total 113.517,76 124.303.491,8 126.912.855.680 
Dari perhitungan potensi bionergi briket daun kering berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh nilai ekonomi dari 

pemanfaatan bionergi sebesar Rp. 126.912.855.680. 
 
 

2.2 Potensi Cadangan Karbon 
Dari 473,15 ha luas karhutla, sebanyak 301,85 ha berada pada wilayah dengan skala ‘Rawan’. 

Menggunakan valuasi yang tercatat dalam jurnal Dengan demikian jika menggunakan valuasi nilai terendah 
15$ (@Rp. 14.256) dan data dari Tabel 1.3.2.b, dapat dilihat bahwa nilai valuasi cadangan karbon dari Kawasan 
hutan yang terlindungi dari karhutla adalah : 

 
 

Tabel 4.2 Potensi Nilai Cadangan Karbon di Pulau Sulawesi dari Upaya Pengendalian Karhutla 

No. Jenis Tutupan Lahan Luas Wilayah 
(ha) 

Potensi Cadangan 
Karbon 

(tonCO2/ha) 

Potensi Nilai Cadangan Karbon 
(Rp) 

NEck = (L  x Serapan CO2 x 
(15$xRp.14.256)) 

 
1. Hutan Mangrove 14,220.90 122,13 – 237,52 24,759,806,276.22 - 

48,153,190,753.52 

2. Hutan Lahan Kering  104.610,63 77,19 – 278,29 1,726,735,446,231.05 - 
6,225,329,800,902.17 

3. Hutan Rawa Sekunder 1,448,712.02 108,5373 – 
111,7641 

33,624,050,014,885.50- 
34,623,688,706,727.20 

4. Hutan Tanaman 8,907.13 39,0799 – 80,6581 4,962,367,471.54 - 
10,241,969,190.20 
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No. Jenis Tutupan Lahan Luas Wilayah Rawan 
(Ha) 

Luas 
Karhutla 

(ha) 
Luas Wilayah 

Tanpa Karhutla 

14 Sawah 248,684.21 47.13 248,637.08 
15 Air 8,186.14 - 8,186.14 
16 Tambak 11,118.99 - 11,118.99 
17 Bandara 183.95318 - 183.95 
18 Transmigrasi 2,513.95 - 2,513.95 
19 Permukiman 18,551.43 - 18,551.43 
20 Pertambangan 5,861.17 - 5,861.17 

Total 5,945,885.80 301.85 5,945,583.95 
 
Pengendalian karhutla yang baik ini tidak 

terlepas dari pengelolaan wilayah ‘Rawan’ oleh Daops 
– daops Manggala Agni di Pulau Sulawesi. Dari data 
‘Wilayah Tidak Terbakar’ yang terlihat di Tabel 3.2.b 
inilah yang akan digunakan untuk menghitung potensi 
ekonomi berkelanjutan dengan opsi pengolahan 
menjadi bionergi dan perdagangan karbon dari total 
cadangan karbon. Jenis tutupan lahan yang akan 
digunakan dalam studi ini adalah jenis tutupan lahan 
hutan, yang berdasarkan Tabel 3.2.b bagian Luas 
Wilayah Tidak Terbakar adalah Hutan Mangrove 
hingga Hutan Tanaman. 

 
2. ESTIMASI GREEN ECONOMY DARI HASIL 

PENGENDALIAN KARHUTLA TAHUN 2020 
2.1 Potensi Bionergi  

Perkiraan potensi ekonomi dari 
pengolahan Bioenergi dilakukan dengan 
memperkirakan potensi bioenergi dari 

pembuatan briket daun kering dikalikan dengan 
harga pasaran saat ini. Briket daun kering 
berada di kisaran harga (H) Rp. 4.300/kg dan 
kapasitas produksi untuk menghasilkan 
15.000kg briket arang daun kering 
membutuhkan input 30.000kg daun kering per 
tahun(Mulyati, 2016). Diperkirakan banyaknya 
serasah daun gugur pertahun pada hutan dapat 
mencapai 520 kg/ha/tahun (Raharjoe & Almd, 
2013). Jika diperoleh 520 kg daun kering per 
hektar/tahun, maka diperkirakan 260 kg briket 
daun kering dapat dihasilkan per hektar/tahun. 
Sehingga untuk memperkirakan potensi bionergi 
hanya dapat dilakukan pada Hutan dengan 
lantai hutan yang kering yaitu Hutan Lahan 
Kering Primer dan Sekunder dan Hutan 
Tanaman.  

Maka, berdasarkan data pada Tabel 3.2.b, 
diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini. 
 

Tabel 4.1. Potensi Nilai Ekonomi Bionergi Briket Daun Kering dari Pengendalian Karhutla 

No. Jenis Tutupan 
Lahan Luas Wilayah (ha) Potensi Produk 

Bioenergi briket (kg) 

Potensi Nilai Ekonomi  
(Rp) 

NEb = H x P 
 

1. Hutan Lahan 
Kering  104.610,63 271.987.638 116.954.684.340 

2. Hutan 
Tanaman 

8,907.13 2.315.853,8 9.958.171.340 

Total 113.517,76 124.303.491,8 126.912.855.680 
Dari perhitungan potensi bionergi briket daun kering berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh nilai ekonomi dari 

pemanfaatan bionergi sebesar Rp. 126.912.855.680. 
 
 

2.2 Potensi Cadangan Karbon 
Dari 473,15 ha luas karhutla, sebanyak 301,85 ha berada pada wilayah dengan skala ‘Rawan’. 

Menggunakan valuasi yang tercatat dalam jurnal Dengan demikian jika menggunakan valuasi nilai terendah 
15$ (@Rp. 14.256) dan data dari Tabel 1.3.2.b, dapat dilihat bahwa nilai valuasi cadangan karbon dari Kawasan 
hutan yang terlindungi dari karhutla adalah : 

 
 

Tabel 4.2 Potensi Nilai Cadangan Karbon di Pulau Sulawesi dari Upaya Pengendalian Karhutla 

No. Jenis Tutupan Lahan Luas Wilayah 
(ha) 

Potensi Cadangan 
Karbon 

(tonCO2/ha) 

Potensi Nilai Cadangan Karbon 
(Rp) 

NEck = (L  x Serapan CO2 x 
(15$xRp.14.256)) 

 
1. Hutan Mangrove 14,220.90 122,13 – 237,52 24,759,806,276.22 - 

48,153,190,753.52 

2. Hutan Lahan Kering  104.610,63 77,19 – 278,29 1,726,735,446,231.05 - 
6,225,329,800,902.17 

3. Hutan Rawa Sekunder 1,448,712.02 108,5373 – 
111,7641 

33,624,050,014,885.50- 
34,623,688,706,727.20 

4. Hutan Tanaman 8,907.13 39,0799 – 80,6581 4,962,367,471.54 - 
10,241,969,190.20 

 

5 
 

No. Jenis Tutupan Lahan Luas Wilayah 
(ha) 

Potensi Cadangan 
Karbon 

(tonCO2/ha) 

Potensi Nilai Cadangan Karbon 
(Rp) 

NEck = (L  x Serapan CO2 x 
(15$xRp.14.256)) 

 
Total 1.576.450,68 - 35,380,507,634,864.30 -

 40,907,413,667,573.10 
Sumber Data : Dikutip dari berbagai penelitian 

 
Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat Total Potensi Nilai 

Karbon dari Kawasan hutan yang terlindung dari karhutla 
adalah Rp. 35,380,507,634,864.30 - 
40,907,413,667,573.10. Sehingga, total potensi 
pemasukan nilai lingkungan ke dalam Green Economy di 
Pulau Sulawesi (Total Valuasi Nilai Lingkungan = NEb + 
NEck) adalah : Rp. 35.507.420.490.544,30 – 
41.034.326.523.253,10. 
 
KESIMPULAN 

a. Dari perhitungan bioenergi dan cadangan 
karbon pada tutupan lahan terkendali karhutla 
diperoleh potensi nilai ekonomi lingkungan 

sebesar Rp. 35.507.420.490.544,30 – 
41.034.326.523.253,10. 

b. Pengendalian karhutla penting untuk dilakukan 
untuk mencegah hilangnya nilai ekonomi 
lingkungan dari bionergi dan pemanfaatan nilai 
cadangan karbon yang dapat digunakan dalam 
carbon trade. Dengan demikian, upaya 
perlindungan Kawasan hutan dari karhutla dapat 
menyediakan alternatif sumber ekonomi baru 
bagi pemerintah dan masyarakat 
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GAMBARAN UMUM PERUBAHAN IKLIM 
Bumi merupakan planet di tata surya yang unik, 

yaitu memiliki atmosfer dan air. Kondisi ini membuat 
planet bumi menjadi tempat ideal untuk hidup dan 
berkembang. Makhluk hidup sangat bergantung pada 
atmosfer untuk mempertahankan suhu bumi agar 
mampu bertahan hidup. Lapisan-lapisan udara yang 
mengelilingi planet ini berperan sebagai tabir surya untuk 
melindungi kehidupan dari radiasi matahari sekaligus 
mempertahankan panas dalam bumi. Radiasi matahari 
gelombang pendek melewati atmosfer dan masuk ke 
bumi. Saat bumi menyerap energi matahari, sebagian 
radiasinya dipantulkan dalam bentuk radiasi gelombang 
panjang. Seperti di permukaan bumi, gas-gas di 
atmosfer melepaskan sebagian energi panas kembali ke 
atmosfer, namun gas-gas tersebut juga menyerap dan 
memancarkannya kembali ke bumi. Hal ini membuat 

suhu bumi tetap hangat dan menjadi tempat tinggal bagi 
makhluk hidup. Akan tetapi, tingginya konsentrasi gas-
gas tersebut menyebabkan banyaknya energi panas 
yang tidak dikeluarkan dari bumi, sehingga terperangkap 
dan membuat suhu bumi semakin panas. Hal ini disebut 
sebagai efek rumah kaca. Gas-gas yang 
menyebabkannya dikenal sebagai Gas Rumah Kaca.  

Berdasarkan data dari 85 stasiun pengamatan 
BMKG, suhu udara normal pada bulan Juli periode 1981-
2010 di Indonesia adalah sebesar 26.2 oC 
(dalam range normal 20.8 oC - 28.0 oC) dan suhu udara 
rata-rata bulan Juli 2021 adalah sebesar 26.9 oC. 
Berdasarkan nilai-nilai tersebut, anomali suhu udara 
rata-rata pada bulan Juli 2021 merupakan anomali positif 
dengan nilai sebesar 0.7 oC. Anomali suhu udara 
Indonesia pada bulan Juli 2021 ini merupakan nilai 
anomali tertinggi ke-2 sepanjang periode data 
pengamatan sejak 1981 (BMKG : 2021). 

 

 
Gambar 1. Perbandingan suhu rata-rata bulanan Indonesia hingga bulan Juli 2021 

 
Terperangkapnya energi panas di bumi tentunya 

akan mempengaruhi keseimbangan. Pola cuaca di bumi 
akan berubah, dan berujung pada perubahan iklim yang 
ada di bumi. Hal ini akan menyebabkan beberapa 
dampak yang sering kita dengar hingga saat ini, 
diantaranya mencairnya gletser di kutub utara yang 
dapat menyebabkan meningkatnya permukaan air laut di 
bumi. Peningkatan muka air laut akan menyebabkan 
beberapa efek lainnya, diantaranya adalah 
tenggelamnya pulau-pulau kecil. Hal ini tentu saja akan 
mengancam kehidupan masyarakat Indonesia yang 
terkenal sebagai negara kepulauan.  

Selain itu dampak perubahan iklim lainnya adalah 
peningkatan cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan 
peningkatan bencana hidrometeorologi, gagal panen, 
dan peningkatan penyakit. Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.205 

bencana alam terjadi dari 1 Januari 2021 hingga 30 April 
2021. Bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin 
puting beliung dan tanah longsor, dominan terjadi pada 
periode waktu tersebut. Bencana banjir menjadi kejadian 
yang paling sering terjadi dengan 501 kali, disusul angin 
puting beliung 339, dan tanah longsor 233. Dilihat dari 
periode waktu tersebut, total jumlah kejadian mengalami 
kenaikan 1% dari tahun sebelumnya. Sedangkan korban 
meninggal, total jumlah mengalami kenaikan 1,83%. 
(BNPB, 2021). 

 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DALAM 
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM 

Sustainable development goals (SDG’s) adalah 
agenda 2030 berupa kesepakatan pembangunan 
berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan 
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KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DALAM 
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM 

Sustainable development goals (SDG’s) adalah 
agenda 2030 berupa kesepakatan pembangunan 
berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan 

kesetaraan (Bappenas 2021). SDG’s yang telah disusun 
memiliki 17 tujuan yang harus dicapai, salah satunya 
adalah SDG’s 13 Penanganan Perubahan Iklim. Namun 
dilihat dari berbagai fenomena yang ada, dampak 
perubahan iklim tentunya dapat mempengaruhi berbagai 
sektor kehidupan bahkan mampu mempengaruhi 
pencapaian SDG’s. Perubahan iklim mampu 
memberikan dampak negatif yang berimplikasi pada 
gagal panen yang dapat menyebabkan kelaparan, 
berbagai bencana iklim yang mempengaruhi kehidupan 
sosial dan ekonomi masyarakat, serta dampak buruk 
lainnya. Penanganan perubahan iklim menjadi sebuah 
prasyarat yang harus diselesaikan agar seluruh manusia 
di bumi mampu mencapai target SDG’s lainnya. 
Besarnya dampak perubahan iklim tentunya harus 
dikurangi dengan berbagai cara, diantaranya 
mengurangi konsentrasi gas-gas rumah kaca di 
atmosfer.  

Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca tidak 
dapat dipisahkan dari peran manusia. Sejak era revolusi 
industri, manusia telah menikmati berbagai perubahan 
teknologi yang telah mengubah kehidupan. Namun 

semua perubahan yang telah terjadi menyebabkan 
konsumsi energi yang besar. Terlebih energi yang 
dihasilkan menggunakan bahan bakar fosil yang 
melepaskan karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca 
penyebab perubahan iklim. 

Sejalan dengan target SDG’s bidang penanganan 
perubahan iklim, Indonesia telah banyak terlibat dalam 
upaya-upaya pengendalian perubahan iklim. Salah 
satunya melalui keikutsertaan dalam Paris Agreement 
pada tahun 2015, yaitu persetujuan dalam Konvensi 
Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) untuk 
menurunkan emisi gas rumah kaca dan menahan 
kenaikan suhu rata-rata global di bawah 20C. Indonesia 
juga telah mengintegrasikan tindakan antisipasi 
perubahan iklim ke dalam kebijakan strategi dan 
perencanaan nasional melalui ratifikasi Paris Agreement 
pada Undang-undang No.16 Tahun 2016. Dengan 
adanya ratifikasi Paris Agreement, Indonesia memiliki 
target pencapaian penurunan emisi yang dituangkan 
dalam dokumen Nationally Determined Contribution 
(NDC) yaitu sebesar 29% melalui upaya mandiri dan 
41% dengan bantuan internasional.  

 
 

Gambar 2. Target penurunan emisi di lima sektor 
 

PENURUNAN EMISI GRK SEKTOR KEHUTANAN 
MELALUI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN 
DAN LAHAN 

Berdasarkan dokumen NDC, sektor kehutanan dan 
penggunaan lahan menjadi target penurunan emisi yang 
paling besar dibandingkan sektor lainnya. Ancaman 
deforestasi, degradasi hutan dan kebakaran hutan dan 
lahan merupakan tantangan yang harus di selesaikan 
untuk mencapai target tersebut. Kebakaran hutan dan 
lahan menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca yang 
cukup besar. Pembukaan lahan dengan cara membakar 
hutan akan melepaskan semua karbon yang diserap 
pohon-pohon di hutan selama masa hidupnya. Selain itu, 
perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi 
tanaman yang lebih kecil seperti ilalang dan semak 

belukar akan mempengaruhi penyerapan karbon yang 
lebih sedikit dibandingkan tutupan lahan berhutan. Hal 
ini tentunya berkontribusi besar terhadap meningkatnya 
gas rumah kaca di atmosfer. 

Berdasarkan dokumen Second Biennial Update 
Report (BUR) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 
Pengendalian Perubahan Iklim sebagai pelaporan 
pencapaian penurunan emisi setiap dua tahun sekali 
kepada UNFCCC (United Framework Convention on 
Climate Change), Inventarisasi GRK nasional tahun 
2016 menunjukkan bahwa total tiga gas utama (CO2, 
CH4 dan N2O) telah mencapai 1.457.774 Gg CO2e. 
Meningkat 432.153 Gg CO2e atau 42,14% dari tingkat 
emisi tahun 2000. GRK didominasi oleh CO2 (82,46%), 
diikuti oleh CH4 (13,29%) dan N2O (4,26%) (Ditjen PPI 
2018)  

Source : Dokumen Updated Nationally Determined Contribution (NDC) 
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Gambar 3. Ringkasan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional Tahun 2000 – 2016 (dalam satuan Gg CO2e)  
 
Mengacu pada gambar 3, sumber utama ketiga gas 

tersebut adalah AFOLU (Agriculture, Forestry, and Other 
Land Uses) dan kebakaran hutan yang menyumbang 
51,59% dari total GRK (tiga gas) diikuti oleh energi, 
limbah, dan IPPU, yaitu masing-masing 36,91%, 7,71%, 
dan 3,79%. Tanpa FOLU dan kebakaran hutan, sektor 
energi menjadi penyumbang utama yang menyumbang 
65,43% dari total emisi GRK (Ditjen PPI 2018). Data 
tersebut menunjukkan besarnya kontribusi kebakaran 
hutan dan lahan terhadap peningkatan emisi gas rumah 
kaca di Indonesia. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan 
Iklim telah banyak melakukan berbagai upaya untuk 
pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Setelah 
dibentuk pada tahun 2015, Direktorat Jenderal 
Pengendalian Perubahan Iklim menekankan paradigma 
pencegahan untuk mengatasi kebakaran hutan dan 
lahan. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan 
merupakan kunci keberhasilan untuk menekan laju emisi 
gas rumah kaca di sektor kehutanan. Upaya-upaya yang 
dilakukan antara lain melalui analisis iklim dan teknologi 
modifikasi cuaca sebagai upaya pencegahan karhutla 
dengan tujuan membasahi kawasan gambut yang rawan 
karhutla, mengisi kanal-kanal gambut, dan embung. 
Seluruh kegiatan dilakukan secara paralel oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 
pihak terkait lainnya. 

Paradigma pencegahan kebakaran hutan dan lahan 
juga dilakukan oleh Balai Pengendalian Perubahan Iklim 
dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Jawa Bali 
Nusa Tenggara (BPPIKHL JabalNusa) sebagai salah 
satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal 
Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sejak dibentuk di 
tahun 2016, BPPIKHL JabalNusa telah bekerja sama 
dengan berbagai instansi pemerintah seperti Balai 
Taman Nasional, Balai Konservasi Sumberdaya Alam, 

KPH, Tahura, BPBD, dan POLRI/TNI untuk melakukan 
kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 
Berbagai kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan 
target SDG’s Penanganan Perubahan Iklim untuk 
memperkuat kapasitas ketahanan terhadap bencana 
iklim melalui skema mitigasi perubahan iklim di sektor 
kehutanan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain: 

a. Patroli mandiri pencegahan kebakaran hutan 
dan lahan  

Patroli dilakukan di daerah rawan kebakaran 
hutan dan lahan bersama pemangku kawasan 
dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan 
cara menganalisis tingkat kekeringan bahan 
bakar melalui uji remas, identifikasi sumber air 
untuk antisipasi pemadaman, menyusuri daerah 
rawan yang memiliki banyak akses masuk ke 
dalam kawasan hutan, maupun tempat yang 
memiliki riwayat kebakaran hutan dan lahan di 
tahun – tahun sebelumnya  

b. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan 
lahan kepada masyarakat 

Kegiatan dilakukan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan masyarakat di 
daerah terkait pencegahan kebakaran hutan 
dan lahan. Kegiatan sosialisasi dilakukan di 
lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan serta 
kelembagaan masyarakat yang kurang optimal.  

c. Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 

Peningkatan kapasitas dilakukan kepada 
Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan 
Lahan (Brigdalkarhutla) di wilayah kerja. Para 
anggota brigdalkarhutla akan mendapatkan 
materi deteksi dini penanganan karhutla, 
mekanisme pelaporan karhutla secara 
berjenjang, penggunaan alat pemadam dan 
teknik pemadaman langsung. 

d. Pembentukan Posko Pemantauan Hotspot  

Source : Dokumen Second Biennial Updated Report (BUR) 2018 
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65,43% dari total emisi GRK (Ditjen PPI 2018). Data 
tersebut menunjukkan besarnya kontribusi kebakaran 
hutan dan lahan terhadap peningkatan emisi gas rumah 
kaca di Indonesia. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan 
Iklim telah banyak melakukan berbagai upaya untuk 
pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Setelah 
dibentuk pada tahun 2015, Direktorat Jenderal 
Pengendalian Perubahan Iklim menekankan paradigma 
pencegahan untuk mengatasi kebakaran hutan dan 
lahan. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan 
merupakan kunci keberhasilan untuk menekan laju emisi 
gas rumah kaca di sektor kehutanan. Upaya-upaya yang 
dilakukan antara lain melalui analisis iklim dan teknologi 
modifikasi cuaca sebagai upaya pencegahan karhutla 
dengan tujuan membasahi kawasan gambut yang rawan 
karhutla, mengisi kanal-kanal gambut, dan embung. 
Seluruh kegiatan dilakukan secara paralel oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 
pihak terkait lainnya. 

Paradigma pencegahan kebakaran hutan dan lahan 
juga dilakukan oleh Balai Pengendalian Perubahan Iklim 
dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Jawa Bali 
Nusa Tenggara (BPPIKHL JabalNusa) sebagai salah 
satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal 
Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sejak dibentuk di 
tahun 2016, BPPIKHL JabalNusa telah bekerja sama 
dengan berbagai instansi pemerintah seperti Balai 
Taman Nasional, Balai Konservasi Sumberdaya Alam, 

KPH, Tahura, BPBD, dan POLRI/TNI untuk melakukan 
kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 
Berbagai kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan 
target SDG’s Penanganan Perubahan Iklim untuk 
memperkuat kapasitas ketahanan terhadap bencana 
iklim melalui skema mitigasi perubahan iklim di sektor 
kehutanan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain: 

a. Patroli mandiri pencegahan kebakaran hutan 
dan lahan  

Patroli dilakukan di daerah rawan kebakaran 
hutan dan lahan bersama pemangku kawasan 
dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan 
cara menganalisis tingkat kekeringan bahan 
bakar melalui uji remas, identifikasi sumber air 
untuk antisipasi pemadaman, menyusuri daerah 
rawan yang memiliki banyak akses masuk ke 
dalam kawasan hutan, maupun tempat yang 
memiliki riwayat kebakaran hutan dan lahan di 
tahun – tahun sebelumnya  

b. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan 
lahan kepada masyarakat 

Kegiatan dilakukan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan masyarakat di 
daerah terkait pencegahan kebakaran hutan 
dan lahan. Kegiatan sosialisasi dilakukan di 
lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan serta 
kelembagaan masyarakat yang kurang optimal.  

c. Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 

Peningkatan kapasitas dilakukan kepada 
Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan 
Lahan (Brigdalkarhutla) di wilayah kerja. Para 
anggota brigdalkarhutla akan mendapatkan 
materi deteksi dini penanganan karhutla, 
mekanisme pelaporan karhutla secara 
berjenjang, penggunaan alat pemadam dan 
teknik pemadaman langsung. 

d. Pembentukan Posko Pemantauan Hotspot  

Source : Dokumen Second Biennial Updated Report (BUR) 2018 

Posko pemantauan BPPIKHL JabalNusa 
akan memantau hotspot (titik panas) yang ada 
di wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Apabila 
menemukan informasi titik panas di wilayah 
Jawa Bali Nusa Tenggara, petugas posko akan 
menyampaikan informasi kepada pemangku 
kawasan sebagai upaya deteksi dini 
pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 

 
Selain dengan instansi pemerintah, masyarakat 

sekitar hutan memiliki peranan penting bagi BPPIKHL 
JabalNusa dalam pengendalian kebakaran hutan dan 
lahan di wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Masyarakat 
sekitar hutan memiliki dua pilihan dalam pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan. Merambah dan membuka 
lahan hutan sekitarnya dengan cara dibakar untuk 
bercocok tanam atau ikut serta bersama pemerintah 
menjadi mitra dalam menjaga kawasan hutan dari bahaya 
kebakaran hutan dan lahan. Diperlukan upaya 
pendekatan dengan komunikasi yang intensif kepada 
masyarakat untuk memilih menjadi mitra dalam menjaga 
kawasan hutannya dari kebakaran hutan dan lahan. 
Masyarakat yang memilih untuk menjaga kawasan 
hutannya dari kebakaran hutan dan lahan akan dibina 
dan dibentuk oleh BPPIKHL JabalNusa dengan sebutan 
Masyarakat Peduli API (MPA). Di beberapa lokasi, para 
Anggota MPA merupakan mantan penebang hutan, dan 
pencari lebah di dalam kawasan. Anggota MPA telah 
merasakan dampak buruk akibat kebakaran hutan, 
seperti hilangnya beberapa mata air yang akan 
berdampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar 
hutan. Adanya kepedulian terhadap lingkungan 
sekitarnya menjadi sebuah modalitas yang kuat bagi 
MPA untuk menjaga kawasannya dari bahaya kebakaran 
hutan dan lahan. 

MPA merupakan bentuk kemitraan antara 
pemerintah dengan masyarakat untuk bekerja sama 
dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. 
Kegiatan pembentukan dan pembinaan MPA oleh 
BPPIKHL JabalNusa telah dilakukan berdasarkan 
Peraturan Direktorat Jenderal PPI No.3 Tahun 2018 
tentang Pembentukan dan Pembinaan MPA. Terdapat 
106 regu MPA di wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yang 
sebagian besar telah dibentuk oleh pemangku kawasan. 
Dengan wilayah kerja yang luas dan keterbatasan 
personil, para anggota MPA memegang peranan penting 
dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di 
wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yang tidak memiliki 
Daerah Operasional (Daops) Manggala Agni seperti di 
Wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Menyadari 
hal tersebut, BPPIKHL JabalNusa melakukan berbagai 
upaya sinergitas pengendalian kebakaran hutan dan 
lahan dengan Masyarakat Peduli Api.  

Sejak tahun 2017, BPPIKHL JabalNusa telah 
melakukan pembinaan kepada 58 regu MPA yang 
masing-masing regunya memiliki 30 orang anggota. 

Regu MPA akan mendapatkan pemahaman mengenai 
teknik deteksi dini kebakaran hutan dan lahan, teknik 
pencegahan hingga teknik pemadaman kebakaran hutan 
dan lahan. Anggota MPA juga mendapatkan pemahaman 
mengenai gambaran umum perubahan iklim untuk 
meningkatkan kepedulian terhadap wilayahnya agar 
terhindar dari kebakaran hutan dan lahan yang dapat 
menyumbang emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan. 
Selain pembinaan, anggota MPA dilibatkan dalam setiap 
kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di 
pemangku kawasan. Misalnya dalam pembuatan sekat 
bakar, upaya deteksi dini hotspot, hingga patroli mandiri 
pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 

 

 
Gambar 4. Penguatan Kelompok MPA Berbasis Usaha Ekonomi di TN 

Tambora 

 
 
Mengingat anggota MPA merupakan sukarelawan, 

di tahun 2021 BPPIKHL JabalNusa juga memberikan 
pelatihan budidaya lebah madu trigona beserta bantuan 
10 stup (tempat budidaya lebah) dan lebah trigona 
kepada kelompok MPA di 5 lokasi, yaitu MPA di Taman 
Nasional Baluran, Taman Nasional Alas Purwo, Taman 
Nasional Tambora, KPH Bali Utara dan KPH Bali Timur. 
Upaya ini merupakan bentuk paradigma pencegahan 
dalam mencari solusi permanen untuk pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan dengan motif ekonomi. 
Kegiatan ini juga dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas 
keterlibatan regu MPA yang banyak membantu 
pengendalian karhutla di wilayahnya serta sebagai 
bentuk penguatan ekonomi kelompok MPA yang nantinya 
akan berpengaruh kepada masyarakat sekitar hutan 
lainnya. Para anggota MPA diharapkan mampu menjadi 
agent of change yang akan memberikan pengaruh 
kepada masyarakat lainnya agar tidak membuka lahan 
dengan cara dibakar untuk memenuhi kebutuhan 
ekonominya, namun beralih ke aktivitas lain yang 
menguntungkan seperti budidaya lebah madu. Upaya 
pelibatan masyarakat dalam bentuk MPA sejalan dengan 
target SDG’s Penanganan Perubahan Iklim, yaitu 
meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta 
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kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim.  
 

 
Gambar 5. Stimulus peningkatan ekonomi masyarakat sebagai upaya 

solusi permanen pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

 
1. Catatan Penutup 

Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan 
Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang menjadi 
prioritas dalam penanganan karhutla di wilayah Jawa Bali 
Nusa Tenggara, mengingat tingginya angka kebakaran di 
provinsi tersebut. Di wilayah Nusa Tenggara, kebakaran 
didominasi oleh kebakaran sabana (padang rumput). 

Sebagian besar penyebab terjadinya kebakaran adalah 
pembakaran sabana kering di luar kawasan hutan. 
Pembakaran dilakukan untuk menumbuhkan tunas 
rumput baru yang dapat digunakan untuk pakan ternak. 
Keadaan ini diperparah dengan hari tanpa hujan yang 
cukup lama di wilayah Nusa Tenggara, sehingga bahan 
bakar menjadi semakin kering. Berbeda dengan wilayah 
Nusa Tenggara, di wilayah Jawa khususnya, kebakaran 
hutan dan lahan sebagian besar disebabkan pembukaan 
lahan dengan cara dibakar untuk kegiatan lahan 
pertanian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPPIKHL 
JabalNusa dan pihak terkait lainnya melakukan berbagai 
upaya mulai dari fasilitasi patroli mandiri di lokasi rawan 
pada puncak musim kemarau (Bulan Juli – Agustus) dan 
posko pemantauan karhutla di provinsi Jawa Timur, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 

Berbagai upaya pencapaian target SDG’s dalam 
bidang penanganan perubahan iklim yang telah dilakukan 
oleh multipihak mulai membuahkan hasil. Dalam tiga 
tahun terakhir, luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah 
Jawa Bali Nusa Tenggara mengalami penurunan 
signifikan. Upaya penurunan luas kebakaran hutan 
tentunya akan mempengaruhi penurunan emisi gas 
rumah kaca.  

 

 
Source: Sipongi.menlhk.go.id 

Gambar 6. Penurunan Luas Kebakaran di Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara 
 

Penurunan luasan kebakaran hutan dan lahan di 
wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara merupakan sebuah 
tren positif yang harus dilanjutkan dan dilakukan di 
wilayah lainnya di Indonesia. Penurunan luas kebakaran 
hutan dan lahan merupakan langkah awal dalam 
menurunkan emisi gas rumah kaca. Penurunan emisi gas 
rumah kaca di atmosfer akan mempengaruhi suhu bumi 
agar tetap terjaga dan tidak naik melebihi 2oC sesuai 
dengan Paris Agreement yang telah disepakati 
Indonesia. Hal ini menunjukkan Multiplier Effect yang 
panjang dimulai dari pencegahan kebakaran hutan dan 
lahan hingga mempengaruhi pengendalian perubahan 
iklim yang tentunya dapat mempengaruhi pencapaian 
SDG’s. 

Paradigma pencegahan kebakaran hutan dan lahan 
merupakan arah kebijakan pemerintah saat ini. Terutama 
pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan 

pelibatan masyarakat (MPA). Dengan adanya partisipasi 
aktif dari MPA, harapannya MPA akan dibentuk menjadi 
3 jenis, yaitu MPA Wanalestari yang kelembagaannya di 
inisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, MPA Paralegal yang kelembagaannya di 
inisiasi oleh lintas pihak seperti TNI, POLRI, dan BPBD 
serta MPA Program Kampung Iklim yang 
kelembagaannya di inisiasi langsung oleh masyarakat. 
Pelibatan masyarakat secara aktif serta didukung dengan 
adanya stimulus peningkatan ekonomi MPA diharapkan 
mampu menjawab solusi permanen kebakaran hutan dan 
lahan yang ada di Indonesia. 

Sinergitas multipihak merupakan sebuah strategi 
tepat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan 
secara umum dan pencapaian target SDG’s secara 
khusus. Kebakaran hutan dan lahan tidak dapat 
dikendalikan sendiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup 
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Sinergitas multipihak merupakan sebuah strategi 
tepat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan 
secara umum dan pencapaian target SDG’s secara 
khusus. Kebakaran hutan dan lahan tidak dapat 
dikendalikan sendiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, namun memerlukan sinergitas dan 
dukungan dari berbagai pihak seperti TNI/POLRI, 
Pemerintah Provinsi, BNPB, BPPT, masyarakat dan 
pihak lainnya. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh 

berbagai pihak harus menuju vektor yang sama, yaitu 
pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk 
mendukung penanganan perubahan iklim dalam 
pencapaian target SDG’s  
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PENGENDALIAN KARHUTLA DI SUMATERA: IMPLEMENTASI PENCAPAIAN SDGS DI 
TINGKAT TAPAK 
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PENDAHULUAN 
Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk 
menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 
tetap menjaga peningkatan kualitas lingkungan hidup 
secara berkesinambungan dengan menyatukan aspek 
sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam 
implementasinya, banyak tantangan yang dihadapi dalam 
upaya mencapai SDGs, tak terkecuali tantangan dalam 
bidang penanganan perubahan iklim (goal 13). Iklim 
berubah secara terus menerus karena interaksi antara 
komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti 
erupsi vulkanik dan faktor-faktor yang disebabkan oleh 
kegiatan manusia seperti misalnya perubahan 
pengunaan lahan dari hutan menjadi non hutan dan 
penggunaan bahan bakar fosil.  
Laporan IPCC menegaskan bahwa aktivitas manusia 
merupakan penyebab terjadinya perubahan iklim, 
terutama dalam 50 tahun terakhir. Pengaruh manusia 
(antropogenic caused) tampak dari meningkatnya emisi 
gas rumah kaca (karbondioksida, metana, nitrogen 
oksida dan sejumlah gas industri) dari aktivitas manusia. 
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembakaran 
bahan bakar fosil dan penggundulan hutan (Purbo dkk, 
2016). 
Pertambahan jumlah penduduk juga akan menyebabkan 
bertambahnya kebutuhan akan lahan. Lahan merupakan 
salah satu sumberdaya alam yang sangat dibutuhkan. 
Bagi manusia, lahan sangat dibutuhkan dalam menjamin 
kelangsungan hidup seperti untuk membangun 
permukiman, lahan pertanian dan perkebunan. Hal 
tersebut dapat menyebabkan masyarakat melakukan 
eksploitasi terhadap lahan. Eksploitasi yang dilakukan 
secara terus menerus akan mengancam keberadaan 
sumberdaya alam. Salah satu sumberdaya alam yang 
terancam keberadaannya adalah hutan. 
Berdasarkan data dari hasil Sensus Penduduk yang 
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 
2020, tercatat jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 
270,20 juta jiwa, meningkat sebanyak 32,56 juta jiwa 
dibandingkan hasil sensus penduduk tahun 2010 yang 
sebanyak 237,64 juta jiwa (bps.go.id). Hal ini 
menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 10 tahun telah 
terjadi penambahan jumlah penduduk. Dengan demikian 
kebutuhan akan lahan juga semakin meingkat. 
Kebutuhan lahan yang semakin meningkat dapat memicu 
terjadinya perubahan penggunaan lahan dari hutan 
menjadi non hutan untuk permukiman, lahan pertanian, 
dan perkebunan. Selain itu, bertambahnya jumlah 
penduduk juga dapat menyebabkan semakin 
bertambahnya penggunaan bahan bakar fosil untuk 
keperluan transportasi dan lain-lain. Perubahan hutan 
menjadi non hutan dan meningkatnya penggunaan bahan 
bakar fosil akan meningkatkan emisi gas rumah kaca 
sebagai penyebab perubahan iklim. 
Temuan IPCC membuktikan bahwa perubahan iklim telah 
berdampak pada ekosistem dan manusia di seluruh 
bagian benua dan samudera di dunia. Perubahan iklim 
dapat menimbulkan risiko besar bagi kesehatan manusia, 
keamanan pangan global, dan pembangunan ekonomi. 
Tindakan untuk mengurangi emisi sangat penting dan 
mendesak untuk dilakukan guna menghindari bahaya 

perubahan iklim. Indonesia merupakan negara yang 
rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dengan jumlah 
pulau lebih dari 17.000, dan sebagian besar ibu kota 
provinsi serta hampir 65 % penduduk tinggal di wilayah 
pesisir, wilayah Indonesia rentan terhadap dampak 
perubahan iklim, khususnya yang disebabkan oleh 
kenaikan muka air laut serta penggenangan akibat banjir 
di wilayah pesisir atau rob (Purbo dkk, 2016). 
Dalam Paris Agreement / Perjanjian Paris diamanatkan 
bahwa setiap negara wajib untuk mengurangi emisi yang 
dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. 
Perjanjian Paris bertujuan untuk menahan laju 
peningkatan suhu global di bawah 2oC dari masa pra-
industrialisasi dan melanjutkan upaya menekan kenaikan 
suhu 1,5oC. Perjanjian Paris juga mengarahkan untuk 
peningkatan kemapuan adaptasi dampak perubahan 
iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan pembangunan 
rendah emisi. 
Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Pengesahan Paris Agreement to the United Nations 
Framework Convention on Climate Change. Dengan 
demikian, pengendalian perubahan iklim di Indonesia 
sudah menjadi amanat konstitusi. Indonesia telah 
berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29% 
dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan 
internasional. 
Sumber emisi terbesar di Indonesia pada sektor 
penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan 
kehutanan (LULUCF) adalah kebakaran hutan dan lahan, 
terutama di lahan gambut. Kemampuan lahan gambut 
dalam menyerap dan menyimpan karbon menjadikan 
gambut juga berperan sebagai pengendali iklim global. 
Oleh karena itu, setiap kerusakan yang terjadi di lahan 
gambut akan menyebabkan hilangnya karbon ke udara 
dan menjadi penyebab utama terjadinya pemanasan 
global. Tingginya tingkat kehilangan CO2 ke udara jika 
terjadi kerusakan pada gambut, baik melalui penebangan 
liar, konversi lahan gambut, ataupun kebakaran lahan 
diakibatkan komposisi bahan pembentuk gambut yang 
terdiri dari bahan organik yang mengandung lebih dari 
50% karbon sebagai unsur pembentuknya (Saharjo dkk. 
2018). 
Penurunan emisi gas rumah kaca melalui pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan di wilayah gambut akan 
menghadapi lebih banyak tantangan. Hal ini disebabkan 
karena semakin bertambahnya jumlah penduduk 
sehingga kebutuhan lahan untuk pertanian dan 
perkebunan juga semakin meningkat. 

 
PEMBAHASAN 

 
A. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan 

Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera 
Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran 
Hutan dan Lahan (BPPIKHL) Wilayah Sumatera 
merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim 
(Ditjen PPI) KLHK. Sesuai Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.13/Menlhk/ Setjen/OTL.0/1/2016 tentang 
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PENDAHULUAN 
Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk 
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A. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan 

Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera 
Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran 
Hutan dan Lahan (BPPIKHL) Wilayah Sumatera 
merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim 
(Ditjen PPI) KLHK. Sesuai Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.13/Menlhk/ Setjen/OTL.0/1/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian 
Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan, 
BPPIKHL mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi 
peningkatan kapasitas daerah dalam kemampuan 
adapatsi dan mitigasi perubahan iklim, pencegahan 
kebakaran hutan dan lahan, serta inventarisasi Gas 
Rumah Kaca (GRK) di daerah, serta evaluasi dan 
pelaporan renana aksi daerah dalam penurunan 
Gas Rumah kaca. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPIKHL 
menyelenggarakan fungsi (a) penyusunan rencana 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan 
pencegahan kebakaran hutan dan lahan; (b) 
pelaksanaan evaluasi adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim dan pencegahan kebakaran hutan 
dan lahan; (c) fasilitasi peningkatan kapasitas 
daerah dalam adaptasi, mitigasi, pencegahan 
kebakaran hutan dan lahan, serta inventarisasi gas 
rumah kaca; (d) pelaksanaan sosialisasi dan 
bimbingan teknis adaptasi, mitigasi dan 

pencegahan kebakaran hutan dan lahan; (e) 
fasilitasi penanggulangan kebakaran hutan dan 
lahan; dan (f) pelaksanaan urusan tata usaha dan 
rumah tangga balai. 
Wilayah kerja BPPIKHL Wilayah Sumatera meliputi 
10 Provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, 
Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, 
Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi 
Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera 
Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Bangka 
Belitung.  
BPPIKHL Wilayah Sumatera memiliki 17 Daerah 
Operasi (Daops) yang tersebar di 5 provinsi rawan 
kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Daerah 
Operasi (Daops) merupakan pelaksana tugas teknis 
Balai PPIKHL di lapangan yang dipimpin oleh 
Kepala Daops (PNS), dengan anggota personil 
Manggala Agni. Personil Manggala Agni merupakan 
personil yang bertugas dalam pencegahan, 
pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. 

 

 
Gambar 1. Sebaran lokasi Daops lingkup BPPIKHL Wilayah Sumatera 

 dan SDM Manggala Agni (September 2021) 
 

B. Sekilas Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah 
Sumatera pada Tahun 2015-2020 
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi 
pada tahun 2015 merupakan salah satu kebakaran 
yang sangat parah, menyebabkan kondisi darurat 
kabut asap di Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera 
Selatan. Kebakaran ini terjadi salah satunya karena 
didukung cuaca ekstrim akibat perubahan iklim, El 
Nino yang menyebabkan kemarau panjang yang 
kering. 
Hasil monitoring titik panas (hotspot) pada tahun 
2015 dari satelit NOOA mendeteksi 1.927 hotspot di 
wilayah Riau, 1.740 hostpot di wilayah Jambi, dan 
3.264 hostpot di wilayah Sumatera Selatan 
(Krisnanto dkk, 2017).  
Lebih lanjut Krisnanto dkk. (2017) mengungkapkan 
luas Karhutla pada provinsi rawan 1 di wilayah 
Sumatera tersebut berdasarkan citra satelit yaitu 
170.236 hektar di wilayah Riau, 120.529 hektar di 
wilayah Jambi, dan 638.263 hektar di wilayah 
Sumatera Selatan. 

Berdasarkan kejadian Karhutla pada tahun 2015 
kemudian dilakukan evaluasi dan atur strategi di 
lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Catatan dari hasil evaluasi yaitu 
perlunya sinergi dengan berbagai pihak di tingkat 
tapak dalam pengendalian Karhutla. Personil 
Manggala Agni terbatas sehingga tidak akan 
mampu tanpa adanya koordinasi dan sinergi 
dengan berbagai pihak dan masyarakat. Oleh 
karena itu, selain adanya Patroli Mandiri 
Pencegahan Karhutla kemudian diadakan pula 
Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla yang 
melibatkan TNI, POLRI, dan masyarakat. 
Patroli Terpadu merupakan langkah awal dalam 
sinergi pengendalian Karhutla bersama para pihak 
di tingkat tapak. Setelah dilaksanakannya Patroli 
Terpadu pada tahun 2016 nampak terjadi 
penurunan hotspot. Oleh karena itu, kegiatan Patroli 
Terpadu terus dilaksanakan hingga saat ini. Tren 
penurunan hotspot dapat dilihat pada gambar 
berikut. 
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Gambar 2. Jumlah Hotspot di Wilayah Sumatera tahun 2015-2020 

 
Berdasarkan citra satelit, terjadi penurunan jumlah 
hotspot pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan 
jumlah hotspot pada tahun 2015, dan semakin 
menurun jumlahnya pada tahun 2017. Namun, pada 
tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah hotspot dan 
semakin meningkat jumlahnya pada tahun 2019. 
Kenaikan jumlah hotspot ini terjadi karena adanya 
pengaruh El Nino yang menyebabkan kemarau 
panjang. Namun, jumlah hotspot kembali 
menunjukkan penurunan pada tahun 2020. 
Luasan Karhutla juga menunjukkan tren penurunan 
pada tahun 2016 dan 2017 dibandingkan tahun 
2015, tetapi kembali mengalami kenaikan pada 
tahun 2018 dan semakin meningkat pada tahun 

2019. Meskipun upaya pencegahan oleh Balai 
PPIKHL Wilayah Sumatera bersama para pihak 
terus dilakukan, namun faktor cuaca ekstrim berupa 
fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau 
panjang turut berpengaruh terhadap peningkatan 
luas kebakaran pada tahun 2019. Akan tetapi, 
sinergi dan kolaborasi Balai PPIKHL Wilayah 
Sumatera bersama para pihak yang terus berjalan 
dalam pengendalian Karhutla berhasil menurunkan 
luas Karhutla pada tahun 2020. Luasan Karhutla 
pada tahun 2015-2020 di wilayah Sumatera tampak 
seperti pada gambar berikut. 
 

 

 
Gambar 3. Luasan Karhutla Wilayah Sumatera tahun 2015-2020 

 
C. Situasi 2021 

Berdasarkan pantauan citra satelit TERRA/AQUA 
pada SiPongi KLHK hingga 16 September 2021, 
terjadi penurunan jumlah hotspot jika dibandingkan 
periode yang sama pada tahun 2020. Begitu pula 
luas Karhutla hingga bulan Agustus 2021 juga 
terjadi penurunan dibandingkan periode yang sama 
pada tahun 2020, dengan rincian seperti pada 
Tabel. 1 berikut. 
 

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Hotspot dan Luas 
Karhutla tahun 2020-2021 di Wilayah Sumatera. 

Tahun Jumlah Hotspot 
(Terra/Aqua)* 

Luas Karhutla 
(Ha)** 

2020 572 31.302 
2021 220 18.441 

*Periode bulan Januari – September 
** Periode bulan Januari – Agustus 

Sumber : SiPongi KLHK 
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D. Upaya yang Telah Dilakukan dan Capaian Balai 
PPIKHL Wilayah Sumatera 
Dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan 
lahan, Balai PPIKHL Wilayah Sumatera telah 
melaksanakan kegiatan pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.  
1. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 

Kegiatan pencegahan Karhutla berupa Patroli 
Terpadu Pencegahan Karhutla, Patroli Mandiri 
Pencegahan Karhutla, Pembinaan Masyarakat 
Peduli Api (MPA), Patroli Pencegahan Karhutla 
Manggala Agni Bersama MPA, dan Monitoring 
Kejadian Titik Panas (Hotspot). 
a) Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla 

Kegiatan Patroli Terpadu bertujuan untuk 
mensinergikan upaya para pihak dalam 
pencegahan Karhutla. Dalam 1 tim 
pelaksana kegiatan Patroli Terpadu terdiri 
dari anggota Manggala Agni (2 orang), TNI 
(1 orang), POLRI (1 orang), dan masyarakat 
(1 orang). Patroli terpadu dilaksanakan 
selama 30 hari sesuai dengan Surat 
Perintah Tugas dengan sasaran 
desa/kelurahan rawan Karhutla. 
 

 
Gambar 4. Tim Patroli Terpadu 

 
Kegiatan Patroli Terpadu meliputi deteksi 
dini pada wilayah rawan Karhutla, 
sosialisasi dan penyadartahuan kepada 
masyarakat tentang pengendalian Karhutla, 
dan melakukan pemadaman dini jika terjadi 
Karhutla. Selain itu, tim Patroli Terpadu juga 
melakukan koordinasi dengan para pihak di 
tingkat desa, memetakan stakeholder 
terkait dalam pelaksanaan pengendalian 
Karhutla di tingkat desa, serta mendorong 
terbentuknya organisasi pengendalian 
Karhutla tingkat desa. 

 

 
Gambar 5. Tim Patroli Terpadu melakukan patroli dan pengecekan sumber air 

 
Gambar 6. Tim Patroli Terpadu melakukan sosialisasi dan penyadartahuan kepada masyarakat 

 
Sasaran dan capaian kegiatan Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla Balai PPIKHL Wilayah Sumatera 
tercantum pada Tabel 2. berikut. 
Tabel 2. Jumlah sasaran dan capaian kegiatan Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla 

PATDU 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 

Sasaran 148 130 290 246 115 106 

Capaian (posko) 148 120 140 246 142 106** 

* Sumber dana DIPA Dit. PKHL, data 2017-2020 sumber dana DIPA BPPIKHLWilayah Sumatera 
** Capaian (posko) hingga September 2021 
Sumber : Laporan Tahunan Balai PPIKHL Wil. Sumatera, dan Laporan Bulanan Seksi KHL 

 
Tim Patroli Terpadu melaporkan hasil 
pelaksanaan kegiatan setiap harinya. 
Laporan disampaikan melalui Whatsapp 
(WA) ke Posko Dalkarhutla di balai dan 
diteruskan ke Posko Dalkarhutla Pusat. 
Laporan hasil kegiatan patroli ini kemudian 
digunakan untuk menganalisis kerawanan 

suatu wilayah. Dengan demikian dapat 
disusun strategi untuk mencegah 
terjadinya Karhutla. 

b) Patroli Mandiri Pencegahan Karhutla 
Patroli Mandiri Pencegahan Karhutla 
dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan 
5 orang anggota Manggala Agni. Sasaran 
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kegiatan Patroli Mandiri ini adalah wilayah 
rawan Karhutla. Patroli Mandiri 
dilaksanakan selama 5 hari sesuai Surat 
Perintah Tugas. 
 

 
Gambar 7. Tim Patroli Mandiri melakukan 

koordinasi di Kantor Desa 

Pelaksanaan kegiatan Patroli Mandiri sama 
dengan pelaksanaan pada Patroli Terpadu, 
yaitu meliputi deteksi dini pada wilayah 
rawan Karhutla, sosialisasi dan 
penyadartahuan kepada masyarakat 
tentang pengendalian Karhutla, dan 
melakukan pemadaman dini jika terjadi 
Karhutla. Selain itu, tim Patroli Terpadu juga 
melakukan koordinasi dengan para pihak di 
tingkat desa, memetakan stakeholder 
terkait dalam pelaksanaan pengendalian 
Karhutla di tingkat desa, serta mendorong 
terbentuknya organisasi pengendalian 
Karhutla tingkat desa. 

 

 
Gambar 8. Tim Patroli Mandiri melakukan uji remas dan pengecekan sumber air 

 
Gambar 9. Tim Patroli Mandiri melakukan sosialisasi dan penyadartahuan kepada masyarakat 

 
Sasaran dan capaian kegiatan Patroli Pencegahan Karhutla Balai PPIKHL Wilayah Sumatera tercantum 
pada Tabel 3. berikut. 
 
Tabel 3. Jumlah Sasaran dan Capaian kegiatan Patroli Mandiri Pencegahan Karhutla 

PATGAH 2017 2018 2019 2020 2021 

Sasaran 180 310 955 353 524 

Capaian (kali) 175 511 955 1.103 320* 

* hingga September 2021 
Sumber : Laporan Tahunan Balai PPIKHL Wil. Sumatera, dan Laporan Bulanan Seksi KHL 

 
Berdasarkan laporan hasil kegiatan patroli 
ini dapat diketahui kondisi kerawanan 
suatu wilayah sehingga dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan dalam 
menyusun strategi pencegahan Karhutla 
selanjutnya. 

c) Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) 
Pembinaan MPA dilakukan untuk 
mengoptimalkan fungsi MPA yang telah 

terbentuk, mengasah kembali pengetahuan 
dan keterampilan anggota MPA, 
memotivasi dan menumbuhkan kembali 
semangat untuk berperan aktif dalam 
pengendalian Karhutla di wilayahnya. 
Capaian kegiatan pembinaan MPA Balai 
PPIKHL Wilayah Sumatera dapat dilihat 
pada gambar berikut. 
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Gambar 8. Pembinaan MPA Pengendalian Karhutla Tahun 2016– 2019 

Sumber : Laporan Tahunan Balai PPIKHL Wil. Sumatera, dan Laporan Bulanan Seksi KHL 
 
Pada tahun 2020, kegiatan pembentukan 
dan pembinaan MPA dilaksanakan dalam 
bentuk Pembentukan MPA Lingkup 
Wilayah Sumatera dalam Rangka 
Peningkatan Peran Serta Masyarakat 
dalam Pengendalian Karhutla melalui 
Pembinaan Masyarakat Berkesadaran 
Hukum (MPA Paralegal). Kegiatan tersebut 
melibatkan para pihak di daerah rawan 
Karhutla yang meliputi BPBD, Koramil, 
Polsek, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, 
Babinsa, Bhabinkamtibmas, Manggala 
Agni, MPA , dan Paralegal. 
Kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan 
secara hybrid (online dan offline) selama 6 
(enam) hari dengan tahapan berupa (1) 
sosialisasi pencegahan dan 
penanggulangan terpadu; (2) sosialisasi 
dan persiapan pelaksanaan E-Learning; (3) 
pelaksanaan E-Learning (teori); (4) 
pelaksanaan pelatihan praktik; dan (5) 
evaluasi pelaksanaan E-Learning. 

 

 
Gambar 9. Pelaksanaan E-Learning 

 

 
Gambar 10. Praktik pembuatan papan 
Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran 
(SPBK) (kiri) dan Pelatihan Ekonomi 

Produkti Budidaya Lebah Madu (kanan) 
 

Lokasi pelaksanaan dan jumlah peserta 
kegiatan seperti pada rincian berikut : 
- Provinsi Sumatera Selatan : 2 desa, 44 

orang 
- Provinsi Jambi : 1 desa, 22 orang 
- Provinsi Riau : 5 desa, 127 orang 
Setelah melalui proses pelatihan tersebut, 
kelompok masyarakat berkesadaran hukum 
ini melaksanakan tugasnya dalam 
pengendalian Karhutla berupa sosialisasi 
dan penyuluhan pencegahan Karhutla 
kepada masyarakat di wilayahnya masing-
masing. 

d) Patroli Pencegahan Karhutla Manggala 
Agni Bersama MPA 
Patroli Pencegahan Manggala Agni 
bersama MPA ini bertujuan untuk 
meningkatkan peran aktif kelompok MPA 
yang telah terbentuk dalam pencegahan 
Karhutla. Dalam pelaksanaannya dalam 1 
tim terdiri dari 2 orang anggota Manggala 
Agni dan 3 orang anggota MPA yang 
melaksanakan patroli selama 5 hari. 
Pelaksanaan patroli antara lain meliputi 
pengecekan bahan bakar di areal rawan 
Karhutla, sosialisasi kepada masyarakat, 
dan pelaporan kegiatan. Sasaran kegiatan 
patroli tahun 2020 sebanyak 117 desa 
dengan jumlah kegiatan sebanyak 177, 
dengan rincian sebagai berikut : 
- Provinsi Sumatera Selatan : 30 desa, 

53 kali 
- Provinsi Jambi : 37 desa, 40 kali 
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- Provinsi Riau : 31 desa, 40 kali 
- Provinsi Sumatera Utara : 16 desa, 32 

kali 
e) Monitoring Kejadian Titik Panas (Hotspot) 

Titik panas (hotspot) merupakan salah satu 
indikator terjadinya Karhutla, tetapi tidak 
semua hotspot yang terdeteksi adalah titik 
api (firespot). Hotspot dapat terdeteksi di 
suatu lokasi karena memiliki suhu yang 
relatif lebih tinggi dibandingkan suhu di 
sekitarnya. Informasi hotspot ini sangat 
berguna sebagai peringatan dini (early 
warning system) adanya titik api, sehingga 
perlu segera dilakukan pengecekan ke 
lapangan (ground check) oleh anggota 
Manggala Agni. Jika ditemukan titik api 
maka dapat segera dipadamkan sebelum 
kebakaran semakin meluas. Pemantauan 
hostpot dilakukan dengan mengakses 
website http://www.sipongi.menlhk.go.id 
dan https://www.lapan.go.id. Dari website 
tersebut dapat diketahui jumlah dan 
sebaran hostpot harian. 
 

2. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan 
Lahan 
Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 
berupa pemadaman darat yang bertujuan untuk 
memadamkan api sehingga kebakaran tidak 
semakin meluas. Pemadaman darat 
dilaksanakan oleh anggota Manggala Agni, 
bekerjasama dengan BPBD, TNI, POLRI, 
masyarakat, dan stakeholder lainnya. 
Pemadaman darat pada wilayah kerja Balai 
PPIKHL Wilayah Sumatera tergambar pada 
Tabel 4. berikut. 

 
Tabel 4. Kegiatan Pemadaman Karhutla Balai 
PPIKHL Wil. Sumatera 

PEMADAMA
N 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Sasaran 378 800 441 393 

Capaian 
(hari) 

259 812 441 439 

* Sumber : Laporan Tahunan Balai PPIKHL 
Wil. Sumatera 

 

 
Gambar 11. Pemadaman darat oleh Manggala 

Agni dan stakeholder 
 

Dalam upaya untuk terus berkontribusi dalam 
mencapai tujuan SDGs terutama dalam hal 
penanganan perubahan iklim melalui pengendalian 
Karhutla, Balai PPIKHL Wilayah Sumatera akan 
terus melakukan kegiatan pencegahan Karhutla 
dengan terus melibatkan peran serta masyarakat 
dan bersinergi dengan para pihak/stakeholder 
lainnya. 

 
 
PENUTUP 
Dalam upaya pencapaian SDGs di tingkat tapak, Balai 
PPIKHL Wilayah Sumatera sebagai Unit Pelaksana 
Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan 
Iklim berkontribusi melalui kegiatan pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kegiatan yang 
dilakukan antara lain pencegahan dan penanggulangan 
Karhutla. 
Kegiatan Pencegahan Karhutla meliputi Patroli Terpadu 
Pencegahan Karhutla, Patroli Mandiri Pencegahan 
Karhutla, Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), 
Patroli Pencegahan Karhutla Manggala Agni bersama 
MPA, dan Monitoring Kejadian Titip Panas (Hotspot). 
Kegiatan Penanggulangan Karhutla berupa pemadaman 
darat. 
Karhutla merupakan permasalahan bersama. Oleh 
karena itu Balai PPIKHL Wilayah Sumatera akan terus 
bersinergi dengan masyarakat dan stakeholder terkait 
dalam pengendaliannya. Dengan adanya sinergi tersebut 
terbukti mampu menurunkan kejadian Karhutla. 
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FAKTA ILMIAH PERUBAHAN IKLIM 
Perubahan Iklim adalah salah satu permasalahan 

global yang ramai diperbincangkan, tidak terkecuali 
generasi milenial (kelahiran tahun 1981-1996). Survei 
World Economic Forum (2016) menunjukkan bahwa dari 
10 masalah utama global, generasi milenial menganggap 
perubahan iklim adalah permasalahan yang paling 
dikhawatirkan. Kekhawatiran tersebut bukanlah isapan 
jempol belaka, karena berbagai fakta ilmiah telah 
diungkap oleh Intergovermental Panel on Climate 
Change (IPCC) dan diakui secara resmi di tingkat 
internasional. IPCC dalam Laporan Kajian Kelima 
(Assessment Reports 5) tahun 2014 menguraikan bukti-
bukti bahwa perubahan iklim memang sudah terjadi, 
dimana suhu bumi meningkat sekitar 0,8°C selama satu 
abad terakhir (1880 hingga 2012). Berdasarkan skenario 
pemodelan (Gambar 1), diperkirakan pada akhir 2100, 
suhu global akan mencapai 4°C dan apabila 
dibandingkan dengan periode pra-industri (1750), 
kenaikan suhu global ini setara dengan 2,5-4,7°C.  Selain 
itu, Selama periode 1901-2010 jugs terjadi kenaikan 
permukaan air laut sebesar 0,19 m dan diprediksikan 
mencapai 0,7 m pada tahun 2100 (IPCC, 2014). Kenaikan 
ini terjadi sebagai respon terhadap peningkatan suhu 
global. 

 

 
Gambar 1. Rerata perubahan suhu secara global dan 

kenaikan permukaan air laut. Sumber: 
IPCC, 2014. 

 
Peningkatan suhu global terjadi akibat 

tertahannya gas rumah kaca (GRK) yang terdiri atas 
karbon dioksida (CO2), metana (CH4), nitrogen dioksida 
(N2O) di atmosfer bumi (IPCC, 2006). Gas tersebut 

dibutuhkan dalam jumlah tertentu untuk menjaga suhu 
bumi tetap stabil. Namun apabila jumlahnya berlebih, 
dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global.  

Selama beberapa dekade terakhir, perubahan 
iklim telah menyebabkan dampak pada sistem alam dan 
manusia di semua benua dan di seluruh lautan seperti 
penurunan permukaan tanah, kepunahan spesies, banjir, 
kekeringan, dan kerusakan ekosistem. Salah satu 
penyebab percepatan terjadinya perubahan iklim adalah 
manusia dengan berbagai aktivitasnya, terutama 
peningkatan penggunaan energi dari bahan bakar fosil 
sejak era revolusi industri pada abad 18 (Royal Society 
dan National Academy of Sciences, 2020). Aktivitas 
tersebut terus meningkat eskalasinya dari sampai saat ini, 
sehingga menyebabkan emisi yang dihasilkan semakin 
banyak. 

Emisi GRK yang dihasilkan dan terperangkap di 
atmosfer secara terus menerus akan menyebabkan 
pemanasan lebih lanjut dan perubahan jangka panjang 
akan meningkatkan kemungkinan dampak yang semakin 
parah dan meluas. Tindakan rasional yang dapat 
dilakukan adalah dukungan dan komitmen seluruh 
negara untuk membatasi resiko perubahan iklim melalui 
aksi adaptasi dan mitigasi. 

 
KOMITMEN INDONESIA MENGURANGI 
PERUBAHAN IKLIM 

Beragam fakta di atas, membuat sebagian besar 
negara di dunia memiliki pandangan dan perhatian serius 
terhadap ancaman perubahan iklim. Diawali dari KTT 
Bumi di Brazil pada tahun 1992, yang kemudian 
bersepakat melalui Persetujuan Paris (Paris Aggreement) 
pada tahun 2015 untuk berkomitmen bersama menjaga 
kenaikan suhu bumi di bawah 20C. Selain melalui 
Persetujuan Paris, komitmen tersebut juga tertuang 
dalam Sustainable Development Goals (SDGs), dimana 
salah satu tujuannya (Goals) adalah penanganan 
perubahan iklim (KLHK, 2020). Namun tidak dapat 
mungkiri mengingat dampak perubahan iklim menyeluruh 
pada semua sektor, sehingga apabila penanganan 
perubahan iklim tidak serius akan berdampak pada 
pencapaian tujuan SDGs secara keseluruhan. 

Indonesia menunjukkan komitmennya dalam 
penanganan perubahan iklim dengan meratifikasi 
Persetujuan Paris melalui Undang-Undang nomor 16 
tahun 2016 dan menyampaikan Nationally Determined 
Contribution (NDC) kepada Sekretariat UNFCCC pada 
tahun 2016. Dokumen NDC mencakup aspek mitigasi 
dan adaptasi yang sejalan dengan Persetujuan Paris. 
NDC juga memuat komitmen nasional dalam mengurangi 
emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan menjadi 
41% dengan bantuan internasional melalui skema 
business as usual (BAU) pada tahun 2030 guna 
mencapai tujuan pembangunan rendah emisi dan 
berketahanan iklim. Dalam upaya tersebut, NDC telah 
merencanakan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim sebagai aksi yang terintegrasi untuk membangun 
ketahanan dalam menjaga sumber daya pangan, air, dan 
energi (Ditjen PPI, 2017a). Aksi adaptasi dan mitigasi 
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tersebut diterjemahkan dan diaplikasikan di tingkat tapak 
serta dapat terpotret melalui Program Kampung Iklim 
(ProKlim). 

 
PROKLIM DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS (SDGS) 

Upaya pengendalian perubahan iklim merupakan 
tanggung jawab global melalui aksi mitigasi dan adaptasi 
yang Demonstrable, Measureable, Reportable and 
Verifiable (D-MRV). ProKlim sebagai sebuah gerakan 
nasional pengendalian perubahan iklim berbasis 
masyarakat merupakan aksi nyata di tingkat tapak 
(demonstrable) yang sekaligus dapat diukur, dilaporkan, 
dan diverifikasi (MRV). ProKlim merupakan inisiatif 
berbasis masyarakat melalui aksi adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim dalam meningkatkan ketahanan iklim 
dan mengurangi emisi GRK atau berkontribusi menahan 
kenaikan suhu rata-rata global di bawah 20C 
sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Paris. 
Kenaikan suhu rata-rata global ini menjadi prasyarat daya 
dukung lingkungan dalam pencapaian goals pada 
Sustainable Development. Kondisi ini memberikan 
gambaran bahwa kehadiran ProKlim yang basisnya di 
tingkat tapak, mendukung pencapaian tujuan SDGs. 

ProKlim diharapkan menjadi pintu dalam upaya 
penguatan aksi adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak, 
terutama pada daerah yang teridentifikasi rentan 
terhadap dampak perubahan iklim (Ditjen PPI, 2017b). 
Keseriusan penanganan perubahan iklim melalui ProKlim 
diperkuat dengan ditetapkannya target 20.000 kampung 
iklim pada tahun 2024 sebagaimana yang telah 
disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara 
pembukaan Climate Adaptation Summit 2021 (Ditjen PPI, 
2021). Target tersebut tidak dapat dicapai dengan 
mudah, oleh karenanya penting untuk mengidentifikasi 
faktor pendukung pencapaian target ProKlim. Setidaknya 
ada empat strategi untuk mewujudkannya, yaitu 
implementasi dan konektivitas kebijakan, penguatan 
kelembagaan di tingkat sub nasional, peningkatan 
kapasitas ProKlim, dan ragam aksi ProKlim di tingkat 
tapak termasuk proses monitoring, reporting, dan 
verification pada SRN PPI. 

 
➢ Implementasi dan Konektivitas Kebijakan terkait 

ProKlim 
Pelaksanaan ProKlim telah diperkuat 

dengan keberadaan Peraturan Menteri LHK nomor 
84 tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim. 
Peraturan ini menjadi pedoman bagi pelaksana 
ProKlim, pemerintah, dan pendukung ProKlim. 
Namun pengaturan kelembagaan dan keterlibatan 
multipihak belumlah mendetail, sehingga akan lebih 
baik apabila lebih diperinci terkait multipihak mana 
saja yang dilibatkan dan sejauh mana kontribusi 
yang diharapkan. 

Selain peraturan tersebut, terdapat pula 
dokumen Roadmap ProKlim di tahun 2017 yang 
memuat tentang kebijakan, gambaran program, 
pelaksanaan, maupun rencana pencapaian target 
program di tahun 2030 dengan berlandaskan 
peraturan ProKlim tersebut. Namun jika kita menilik 
kembali target yang tertuang dalam dokumen 
roadmap ProKlim, maka itu sudah tidak relevan lagi 
dan harus dilakukan pembaharuan/penyesuaian 
guna mengakomodir target yang telah disampaikan 
oleh Presiden. Sebagai informasi, target yang 
tertuang dalam roadmap ProKlim tahun 2017 adalah 
10.000 kampung iklim pada tahun 2030 dengan 
setidaknya 20 ProKlim tiap kabupaten/kota, 

sedangkan target saat ini adalah terbentuknya 
20.000 kampung iklim pada tahun 2024.  

Adanya penambahan jumlah lokasi dengan 
durasi waktu yang diperpendek, maka diperlukan 
strategi baru untuk pencapaian target tersebut, 
dimana setidaknya menjadi 40 ProKlim tiap 
kabupaten/kota agar mencapai 20.000 ProKlim. 
Namun perlu menjadi pertimbangan apakah akan 
dibagi rata 40 ProKlim setiap tahunnya, mengingat 
tiap kabupaten/kota memiliki karakteristik lokasi 
yang beragam. Menyikapi hal tersebut, upaya 
pembaharuan yang dapat dilakukan adalah dengan 
adanya penerjemahan target di tingkat sub nasional 
(Provinsi dan Kabupaten). Penerjemahan tersebut 
dapat direalisasikan melalui peningkatan 
implementasi kebijakan secara berjenjang sampai 
dengan tingkat tapak melalui penyusunan peraturan 
tentang Proklim sampai tingkat tapak. Peraturan ini 
juga dimungkinkan untuk memberikan acuan dalam 
pengaturan kelembagaan dan keterlibatan 
multipihak. Hal ini bertujuan untuk memudahkan 
dan memperluas jangkauan di tingkat tapak, 
sehingga semakin banyak lokasi yang akan terjaring 
dan mendaftar ProKlim. 

 
➢ Penguatan Kelembagaan (Institutional 

arrangement) di Tingkat Sub Nasional 
Poin penting lainnya dalam pencapaian 

target adalah penguatan kelembagaan di tingkat 
sub nasional. Penguatan kelembagaan di tingkat 
sub nasional dapat dilakukan dengan mendorong 
pemerintah daerah dalam membuat kebijakan 
seperti peraturan gubernur, peraturan bupati, dan 
bentuk lainnya. Ini bukanlah sesuatu yang mustahil. 
Beberapa provinsi telah melakukannya, seperti 
Banten (Pergub nomor 43 tahun 2016), DKI Jakarta 
(Instruksi Gubernur nomor 127 tahun 2017), Riau 
(Instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2017), Jawa 
Tengah (Pergub 51 tahun 2019), dan Kalimantan 
Tengah (Pergub nomor 36 tahun 2020). Tidak 
hanya di provinsi, penguatan kelembagaan juga 
dilakukan di tingkat kabupaten/kota seperti Kudus 
(Perbup nomor 32 tahun 2020), Banyumas (SK 
Bupati nomor 660.1 tahun 2021), Pati (Perbup 
nomor 34 tahun 2021) dan beberapa lokasi lainnya.  

Beragam kebijakan di tingkat daerah ini 
menjadi angin segar dalam perwujudan kampung 
iklim. Tidak berhenti sampai titik ini saja, namun 
harus terus mengupayakan agar seluruh 
kabupaten/kota di Indonesia dapat membuat 
kebijakan serupa. Selain itu, alangkah lebih baik lagi 
apabila kebijakan tersebut mampu turunkan dan 
diaplikasikan sampai tingkat tapak untuk 
mendorong terwujudnya pengaturan  dan lembaga 
yang berkelanjutan, sehingga semakin mendukung 
pencapaian target 20.000 ProKlim.  

Kelembagaan adalah salah satu komponen 
dalam penilaian ProKlim dengan bobot yang besar. 
Oleh karenanya, keberadaaan regulasi atau 
kebijakan di tingkat sub nasional diharapkan dapat 
mendorong semakin banyaknya pembentukan 
ProKlim di tingkat tapak serta menyinergiskan 
ProKlim dengan program-program strategis lain 
yang dikoordinasikan oleh unit kerja teknis di lingkup 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
seperti Adipura, Proper, Kalpataru serta 
Kementerian/Lembaga lain seperti desa tangguh 
bencana (BNPB), desa sehat (Kemenkes), desa 
wisata (Kemendes), dan sebagainya (Ditjen PPI, 
2017b). Melalui sinergitas pada lokasi yang sama, 
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Kelembagaan adalah salah satu komponen 
dalam penilaian ProKlim dengan bobot yang besar. 
Oleh karenanya, keberadaaan regulasi atau 
kebijakan di tingkat sub nasional diharapkan dapat 
mendorong semakin banyaknya pembentukan 
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diharapkan kegiatan adaptasi dan mitigasi dapat 
lebih berkembang sehingga terbentuk masyarakat 
berketahanan iklim dengan disertai adanya 
peningkatan kesejahteraan. 

Ketika regulasi telah dibuat, satu hal yang 
terpenting adalah bagaimana mengawal kebijakan 
tersebut benar-benar diterapkan di tingkat tapak. 
Jangan sampai berhenti hanya dengan dibuatnya 
regulasi. Maka dari itu sinergitas, koordinasi, dan 
komunikasi aktif menjadi kunci agar kebijakan 
tersebut benar-benar dilaksanakan sampai dengan 
tingkat tapak. 

 
➢ Peningkatan Kapasitas untuk ProKlim  

Strategi selanjutnya dalam pencapaian 
target ProKlim adalah peningkatan kapasitas aksi 
mitigasi dan adaptasi sebagai prasyarat tercapainya 
SDGs di tingkat tapak secara bertahap dan 
berkelanjutan. Banyaknya jumlah ProKlim yang 
harus dicapai dalam durasi yang relatif singkat, 4 
tahun lagi, sehingga diperlukan dukungan sumber 
daya baik dari segi kuantitas maupun kualitas SDM-
nya. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan 
mengoptimalkan teknologi informasi dalam 
peningkatan kapasitas. 

Teknologi informasi di era digital saat ini 
adalah kunci untuk berkembang. Balai 
Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran 
Hutan dan Lahan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara 
(BPPIKHL JabalNusa) berinovasi dalam 
mengoptimalkan teknologi yang ada saat ini dengan 
melakukan penjaringan potensi ProKlim melalui 
google form pada link 
http://bit.ly/DJPPI20000ProKlim. Kepala Balai 
PPIKHL JabalNusa dalam Rapim Internal lingkup 
Ditjen PPI (2021) menjelaskan bahwa dari hasil 
pemetaan memberikan justifikasi mengenai 
ProKlim, yaitu: 

1. lokasi yang belum melakukan aksi 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
namun memiliki potensi;  

2. lokasi yang sudah melakukan aksi 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
namun belum tahu adanya ProKlim;  

3. lokasi yang sudah melakukan aksi 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
serta telah mendaftarkan ProKlim; dan  

4. Pengembangn lokasi pasca ProKlim. 

 
 
Poin pertama dan kedua merupakan lokasi 

potensial untuk dibina dan didaftarkan ProKlim. 
Untuk menjembatani ini, BPPIKHL JabalNusa selain 
berinovasi melalui penjaringan potensi ProKlim, 
juga melaksanakan klinik Sistem Registri Nasional 
Pengendalian Perubahan Iklim (Klinik SRN PPI) 

yang dilakukan secara daring setiap Jumat Legi dan 
Jumat Kliwon dengan cara mendaftar di https://bit.ly/ 
RegistrasiKlinikSRNPPI, serta menayangkannya di 
media sosial balai.  Kehadiran Klinik SRN PPI dapat 
dikatakan sebagai sarana pelayanan publik 
sekaligus strategi balai dalam mengoptimalkan 
teknologi informasi digital  untuk penyebarluasan 
informasi dan menjaring potensi ProKlim sebanyak 
mungkin. 

Hasil dari pemetaan potensi yang telah 
dilakukan dapat menjadi acuan dalam upaya 
peningkatan kapasitas SDM terkait ProKlim. 
Adanya pandemi COVID-19 yang masih 
berlangsung sampai saat ini, menjadi tantangan 
tersendiri bagi Balai, mengingat kegiatan yang 
sifatnya interaksi secara langsung menjadi terbatas. 
Untuk menyiasatinya, Balai mengombinasikan 
pertemuan secara tatap muka dengan prokes ketat 
dan online melalui zoom. Berikut kegiatan BPPIKHL 
JabalNusa terkait peningkatan kapasitas guna 
mendukung percepatan pencapaian target 20.000 
ProKlim, yaitu: 
1. Sosialisasi ProKlim 

 
 
Kegiatan Sosialisasi ProKlom bertujuan 

untuk meningkatkan pemahaman, koordinasi, dan 
menjaring aspirasi dari setiap stakeholder mengenai 
ProKlim. Pada kegiatan ini penyampaian informasi 
yang ditekankan adalah terkait cara pendaftaran, 
cara pengisian formulir, pendataan aksi adaptasi 
dan mitigasi perubahan iklim ProKlim, dan 
menyebarluaskan informasi tentang kegiatan 
ProKlim kepada para pihak agar berpartisipasi aktif 
mendukung ProKlim di Indonesia. Kegiatan 
sosialisasi ProKlim rutin dilakukan setiap tahun, 
dengan harapan mampu menjaring sebanyak-
banyaknya potensi untuk di daftarkan ke SRN PPI. 

 

 
 
 

2. Verifikasi Usulan ProKlim 
Penetapan ProKlim terbagi ke dalam empat 

kategori yaitu ProKlim Pratama, Madya, Utama, dan 
Lestari. Verifikasi dilakukan untuk melakukan 
kroscek antara data yang diusulkan melalui SRN 
PPI dengan kenyataan di lapangan sebelum 
nantinya ditetapkan kategori ProKlim yang sesuai. 
Verifikasi juga menjadi bentuk apresiasi kepada 
desa/kampung yang telah menerapkan kegiatan 

Gambar 2. Klinik SRN PPI Secara Daring 
Sumber: Tim Humas BPPIKHL JabalNusa 
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adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. ProKlim yang 
akan dilakukan verifikasi lapangan adalah lokasi 
dengan kategori utama dan lestari.  

 
 

 
 
 
 
 

3. Fasilitasi Registri ke SRN di Provinsi NTB 
Fasilitasi Registri ke SRN bertujuan untuk 

mendukung dan meningkatkan kapasitas daerah 
dalam mengidentifikasi serta menginput aksi dan 
sumber daya adaptasi dan mitigasi di berbagai 
sektor ke dalam aplikasi SRN PPI, termasuk 
mengenai ProKlim. Sasaran kegiatan ini adalah 
instansi pemerintah atau stakeholder lainnya yang 
sudah melaksanakan aksi dan sumberdaya 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga aksi 
yang telah dilaksanakan dapat dilakukan registrasi 
ke dalam SRN dan mendukung pelaporan 
penurunan emisi GRK oleh Indonesia. Pemilihan 
Provinsi NTB karena memiliki banyak potensi aksi 
adaptasi dan mitigasi sumber daya yang dapat 
diregister ke dalam SRN PPI, sekaligus diharapkan 
menjadi role model daerah yang berkomitmen pada 
penurunan emisi GRK.  

 

 

 
 

4. Mobile Klinik SRN PPI 
Mobile Klinik SRN merupakan salah satu 

langkah konkrit Balai hadir secara langsung ke 
lapangan untuk mendampingi, memfasilitasi 
sekaligus konsultasi dengan instansi di daerah yang 
mengalami kendala dalam pengisian SRN. Melalui 
Mobile Klinik SRN juga berupaya mengenalkan 
kepada berbagai stakeholder, terutama UPT KLHK 
di daerah mengenai pentingnya pencatatan aksi 
yang telah dilakukan ke dalam SRN untuk 
mendukung upaya penurunan emisi yang telah 
disepakati pada Perjanjian Paris. Mobile Klinik SRN 
di tahun 2021 di lakukan pada beberapa stakeholder 
di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali. 

 

 
 

➢ Ragam Aksi ProKlim di Tingkat Tapak termasuk 
Proses Monitoring, Reporting, dan Verification 
pada SRN PPI 

ProKlim adalah kunci penting dalam 
mendukung keberhasilan penurunan emisi 
sekaligus pencapaian target Nasional. Ibarat 
ekosistem hutan, ProKlim adalah pepohonan, 
dimana semakin banyak pohon tumbuh dan 
berkembang, maka hutan akan asri dan lestari. 
Begitu pula dengan ProKlim, semakin banyak yang 
terbentuk, maka dapat mendukung penurunan emisi 
di Indonesia. Berbicara mengenai ProKlim tentu 
tidak bisa dilepaskan dengan ragam bentuk aksi 
adaptasi dan mitigasi yang bervariasi tiap lokasi. 
Sampai saat ini, telah banyak bentuk aksi adaptasi 
dan mitigasi yang BPPIKHL JabalNusa jumpai saat 
melakukan verifikasi lapangan. Beberapa aksi 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.  

Gambar 4. Minapadi di Dsn Joben 
Sumber: Tim Humas BPPIKHL JabalNusa 

Gambar 5. Fasilitasi Registri SRN di NTB 
Sumber: Tim Humas BPPIKHL JabalNusa 

Gambar 6. Mobile Klinik SRN  di Situbondo 
Sumber: Tim Humas BPPIKHL JabalNusa 
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adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. ProKlim yang 
akan dilakukan verifikasi lapangan adalah lokasi 
dengan kategori utama dan lestari.  
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Fasilitasi Registri ke SRN bertujuan untuk 

mendukung dan meningkatkan kapasitas daerah 
dalam mengidentifikasi serta menginput aksi dan 
sumber daya adaptasi dan mitigasi di berbagai 
sektor ke dalam aplikasi SRN PPI, termasuk 
mengenai ProKlim. Sasaran kegiatan ini adalah 
instansi pemerintah atau stakeholder lainnya yang 
sudah melaksanakan aksi dan sumberdaya 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga aksi 
yang telah dilaksanakan dapat dilakukan registrasi 
ke dalam SRN dan mendukung pelaporan 
penurunan emisi GRK oleh Indonesia. Pemilihan 
Provinsi NTB karena memiliki banyak potensi aksi 
adaptasi dan mitigasi sumber daya yang dapat 
diregister ke dalam SRN PPI, sekaligus diharapkan 
menjadi role model daerah yang berkomitmen pada 
penurunan emisi GRK.  

 

 

 
 

4. Mobile Klinik SRN PPI 
Mobile Klinik SRN merupakan salah satu 

langkah konkrit Balai hadir secara langsung ke 
lapangan untuk mendampingi, memfasilitasi 
sekaligus konsultasi dengan instansi di daerah yang 
mengalami kendala dalam pengisian SRN. Melalui 
Mobile Klinik SRN juga berupaya mengenalkan 
kepada berbagai stakeholder, terutama UPT KLHK 
di daerah mengenai pentingnya pencatatan aksi 
yang telah dilakukan ke dalam SRN untuk 
mendukung upaya penurunan emisi yang telah 
disepakati pada Perjanjian Paris. Mobile Klinik SRN 
di tahun 2021 di lakukan pada beberapa stakeholder 
di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali. 

 

 
 

➢ Ragam Aksi ProKlim di Tingkat Tapak termasuk 
Proses Monitoring, Reporting, dan Verification 
pada SRN PPI 

ProKlim adalah kunci penting dalam 
mendukung keberhasilan penurunan emisi 
sekaligus pencapaian target Nasional. Ibarat 
ekosistem hutan, ProKlim adalah pepohonan, 
dimana semakin banyak pohon tumbuh dan 
berkembang, maka hutan akan asri dan lestari. 
Begitu pula dengan ProKlim, semakin banyak yang 
terbentuk, maka dapat mendukung penurunan emisi 
di Indonesia. Berbicara mengenai ProKlim tentu 
tidak bisa dilepaskan dengan ragam bentuk aksi 
adaptasi dan mitigasi yang bervariasi tiap lokasi. 
Sampai saat ini, telah banyak bentuk aksi adaptasi 
dan mitigasi yang BPPIKHL JabalNusa jumpai saat 
melakukan verifikasi lapangan. Beberapa aksi 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.  

Gambar 4. Minapadi di Dsn Joben 
Sumber: Tim Humas BPPIKHL JabalNusa 

Gambar 5. Fasilitasi Registri SRN di NTB 
Sumber: Tim Humas BPPIKHL JabalNusa 

Gambar 6. Mobile Klinik SRN  di Situbondo 
Sumber: Tim Humas BPPIKHL JabalNusa 

 
Gambar 7. Ragam aksi adaptasi dan mitigasi tingkat tapak di berbagai lokasi Sumber: Tim verifikasi lapangan BPPIKHL 

JabalNusa 
 

Wilayah di Indonesia sangat luas dengan 
kearifan lokal yang beragam, sehingga aksi 
adaptasi dan mitigasi yang dilakukan beragam pula. 
Lokasi yang telah berhasil dalam melakukan aksi 
tersebut, maka akan ada penghargaan, dan 
diharapkan akan menjadi percontohan untuk lokasi 
lainnya. moto awal, dimana keberhasilan ProKlim di 
satu lokasi diharapkan akan menularkan virus 
semangat membangun ProKlim di lokasi lainnya di 
penjuru Indonesia. Semangat dari ProKlim bukanlah 
berlomba-lomba untuk diakui sebagai Kampung 
Iklim, namun lebih besar dari itu, ProKlim adalah 
bentuk nyata kesadaran komunitas di tingkat tapak 
sebagai langkah antisipasi terhadap resiko yang 
harus dihadapi dari terjadinya perubahan iklim.  

Pengakuan terhadap setiap aksi adaptasi 
dan mitigasi dalam ProKlim hanya diberikan kepada 
mereka yang telah melakukan registri di SRN PPI. 
Hal ini dikarenakan SRN PPI adalah salah satu tools 

yang diakui dalam pencatatan penurunan emisi 
yang dihasilkan. Pengakuan atas aksi tidak sebatas 
kepada aksi yang telah dicatat di SRN PPI, namun 
harus melalui proses monitoring, reporting, dan 
verifikasi pada SRN PPI serta verifikasi lapangan. 

 
PROGRES CAPAIAN PROKLIM DI WILAYAH 
JAWA BALI NUSA TENGGARA 

Penguatan peran ProKlim sebagai aksi adaptasi 
dan mitigasi menjadi langkah awal dalam pencapaian 
SDGs yang sekaligus berkontribusi dalam penurunan 
emisi global. Oleh karenanya, penjaringan lokasi ProKlim 
di tingkat tapak harus terus dilakukan. Sejak berdiri pada 
tahun 2016, sampai tahun 2020 terdapat 1.138 usulan 
ProKlim di wilayah kerja BPPIKHL JabalNusa atau 
mencapai 49,09 % dari total 2.318 lokasi usulan ProKlim 
secara nasional (Gambar 8). 

 
Gambar 8. Profil Usulan ProKlim Nasional dan Wilayah Kerja BPPIKHL JabalNusa (2015 -2020). Sumber: Statistik Ditjen 
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Gambar 9. Perbandingan Lokasi ProKlim Terverifikasi dan Jumlah Desa/Kelurahan Wilayah JabalNusa. Statistik Ditjen 

PPI (2020), SRN PPI, dan BPS Indonesia (2020) 
 
Data grafik Gambar 8 menunjukkan bahwa lokasi 

calon ProKlim yang ada di wilayah kerja BPPIKHL 
JabalNusa memiliki peran penting dalam pencapaian 
target 20.000 ProKlim di tahun 2024. Hal ini bukan 
perkara mudah, namun bukan berarti tidak mungkin. 
Fakta Bahwa 61,64% penduduk di Indonesia berada di 
Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (BPS Indonesia, 
2020) menjadi modalitas penting dalam pencapaian 
target tersebut. Selain itu, Sebenarnya lokasi yang telah 
diverifikasi jumlahnya masih relatif sedikit, berkisar antara 
0,5%-23,2% dari jumlah desa yang ada di tiap Provinsi 
(Gambar 9). Angka tersebut menunjukkan bahwa perlu 
usaha ekstra guna pencapaian target, setidaknya untuk 
dapat mencapai 20% dari jumlah desa di tiap Provinsi. 
Artinya, upaya peningkatan usulan ProKlim dapat terus 
dipacu dan ditingkatkan dengan beragam strategi yang 
telah disebutkan di atas.  

Berdasarkan grafik pada gambar 8 dan 9, 
BPPIKHL JabalNusa melakukan analisa dan exercise, 
serta menuangkan target usulan ProKlim di wilayah kerja 
ke dalam Rencana Strategis Balai Tahun 2020-2024, 
dimana mulai tahun 2021-2024 diharapkan adanya 
penambahan sebanyak 6.147 usulan ProKlim yang telah 
teregister di SRN PPI (Gambar 10).  

 

 
Gambar 10. Target ProKlim yang terverifikasi oleh 

BPPIKHL JabalNusa dan *Jumlah desa di 

wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yang 
teregister ke SRN PPI. Sumber: Renstra 
BPPIKHL JabalNusa Tahun 2020-2024. 

 
CATATAN PENUTUP 

ProKlim sebagai gerakan nasional berbasis 
komunitas, penting untuk dikembangkan dan didukung 
eksistensinya di tingkat tapak guna mengantisipasi resiko 
perubahan iklim. Pengembangan ProKlim menjadi hal 
mutlak untuk mendukung pencapaian SDGs. Jika ditarik 
lebih luas lagi, pengembangan ProKlim dapat 
mendukung tiga dari empat pilar SDGs, yaitu 
pembangunan lingkungan, pembangunan sosial, dan 
pembangunan ekonomi. Sebagai aksi nyata di tingkat 
tapak yang dapat di-MRV, ProKlim memerlukan 
beberapa langkah strategis dalam pencapaian target 
20.000 kampung iklim di tahun 2024, yaitu: 
1. Peningkatan implementasi kebijakan secara 

berjenjang sampai dengan tingkat tapak melalui 
penyusunan peraturan tentang Proklim sampai 
tingkat tapak. Peraturan ini juga dimungkinkan untuk 
memberikan acuan dalam pengaturan 
kelembagaan dan keterlibatan multipihak. 

2. Penguatan kelembagaan yang disesuaikan dengan 
kondisi dan kearifan lokal di masing-masing wilayah 
untuk mendorong terwujudnya pengaturan dan 
lembaga yang berkelanjutan dengan pelibatan 
multipihak secara menyeluruh. 

3. Peningkatan kapasitas aksi mitigasi dan adaptasi 
sebagai prasyarat tercapainya SDGs di tingkat 
tapak secara bertahap dan berkesinambungan. 

4. Mengoptimalkan teknologi informasi dalam 
peningkatan kapasitas dan ragam aksi di tingkat 
tapak, termasuk dalam proses monitoring, reporting, 
dan verification pada SRN PPI. 

5. Penguatan peran ProKlim sebagai aksi adaptasi 
dan mitigasi yang menjadi langkah awal dalam 
pencapaian SDGs yang sekaligus berkontribusi 
dalam penurunan emisi global. 
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PENDAHULUAN 

Dampak perubahan iklim secara global telah menjadi 
perhatian masyarakat dunia dan bangsa-bangsa, 
termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang 
memiliki berbagai sumber daya alam dan 
keanekaragaman yang tinggi, Indonesia memiliki potensi 
yang besar untuk terkena dampak negatif perubahan 
iklim, dan sekaligus juga memiliki potensi yang besar 
untuk turut andil dalam melakukan mitigasi maupun 
adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim (UU 
16/2016). 

Setahun sebelum Indonesia meratifikasi Paris 
Agreement, para pemimpin lebih dari 190 negara pada 25 
September 2015 mengesahkan Agenda Sustainable 
Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) dengan tema "Mengubah Dunia 
Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". 
Saat ini, SDGs merupakan komitmen global termasuk 
Indonesia dalam upaya untuk memakmurkan masyarakat 
sekarang dan nanti yang mencakup 17 tujuan yaitu (1) 
Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan 
Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) 
Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) 
Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan 
Pertumbuhan Ekonomi; dan (9) Industri, Inovasi, dan 
Infrastruktur. Kemudian tujuan (10) Berkurangnya 
Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang 
Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang 
Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; 
(14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) 
Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; 
(17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (BAPPENAS, 
2017). Dapat disimpulkan bahwa SDGs merupakan 
komitmen dunia dalam menangani ketidakadilan 
intragenerasi terkait ketimpangan dan antargenerasi 
tentang hak masa depan yang dipakai hari ini. 

Hal tersebut berarti bahwa 17 tujuan SDGs harus 
termuat dalam rencana pembangunan setiap Negara 
termasuk Indonesia, sampai dengan 2030 mendatang. 
Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen Indonesia untuk 
melaksanakan SDGs maka diterbitkan Peraturan 
Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 
Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah menginginkan 
agar perencanaan, pelaksanaan hingga pencapaian 
SDGs dilaksanakan secara partisipatif melalui 
keterlibatan seluruh pihak sesuai dengan kapasitasnya 
masing-masing. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020-2024 merupakan tonggak penting dalam 
upaya mencapai SDGs terutama tujuan ke 13 yaitu 
Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil Tindakan 
Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan 
Dampaknya. Karena pada RPJMN tersebut, hal terkait 
penanganan perubahan iklim secara khusus muncul 
menjadi judul BAB 7 yaitu Membangun Lingkungan 
Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan 
Perubahan Iklim. Kemudian Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan visi dalam 
Rencana Strategis 2020-2024 yang bermakna 

Keberlanjutan pembangunan dan Kesejahteraan 
masyarakat. 

KLHK menempatkan program pengendalian 
perubahan iklim sebagai kontribusi atas tujuan 3, 5, 11, 
13 dan 15 SDGs (KLHK, 2020). Oleh karena itu, para 
pihak perlu mengidentifikasi kontribusi yang akan dan 
telah diupayakan dalam mencapai tujuan SDGs yang 
telah ditetapkan, sehingga dalam implementasinya harus 
ada koordinasi baik antar program kegiatan maupun 
instansi kunci. 

Sebagai bagian dari modalitas, KLHK terutama 
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam 
berkontribusi mencapai tujuan SDGs telah mempunyai 
Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) untuk 
menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim. Selain 
itu, juga ada Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai 
upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dan 
pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan 
kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim 
dan penurunan emisi gas rumah kaca. 

 
PEMBAHASAN 

SIDIK menghasilkan tingkat kerentanan dengan peta 
sebaran wilayah dari tingkat nasional hingga desa pada 
semua pulau di Indonesia. Berdasarkan hasil perhitungan 
SIDIK dengan basis data Potensi Desa (PoDes) tahun 
2018, dari sejumlah 83.931 desa di Indonesia, sebagian 
besar mempunyai tingkat kerentanan sedang hingga 
sangat tinggi sebagaimana Grafik 1 berikut ini. Artinya 
ancaman dampak negatif perubahan iklim di sebagian 
besar wilayah Indonesia perlu segera disikapi. Hal 
tersebut sejalan dengan SDGs khususnya tujuan 13. 

 

 
Grafik 1. Sebaran Wilayah per Kelas Kerentanan 
(Sumber: SIDIK, 2021) 

 
Sebagai salah satu upaya mengatasi hal tersebut, 

KLHK memacu perkembangan ProKlim. Sehingga saat 
ini sekira 3,9% wilayah setingkat Rukun 
Warga/Dusun/Desa/Kelurahan di Indonesia 
sebagaimana Grafik 2 berikut diharapkan telah lebih baik 
tingkat ketahanan iklimnya.  
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Berkelanjutan (TPB) dengan tema "Mengubah Dunia 
Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". 
Saat ini, SDGs merupakan komitmen global termasuk 
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sekarang dan nanti yang mencakup 17 tujuan yaitu (1) 
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Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) 
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melaksanakan SDGs maka diterbitkan Peraturan 
Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 
Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah menginginkan 
agar perencanaan, pelaksanaan hingga pencapaian 
SDGs dilaksanakan secara partisipatif melalui 
keterlibatan seluruh pihak sesuai dengan kapasitasnya 
masing-masing. 
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Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil Tindakan 
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KLHK menempatkan program pengendalian 
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dan penurunan emisi gas rumah kaca. 

 
PEMBAHASAN 

SIDIK menghasilkan tingkat kerentanan dengan peta 
sebaran wilayah dari tingkat nasional hingga desa pada 
semua pulau di Indonesia. Berdasarkan hasil perhitungan 
SIDIK dengan basis data Potensi Desa (PoDes) tahun 
2018, dari sejumlah 83.931 desa di Indonesia, sebagian 
besar mempunyai tingkat kerentanan sedang hingga 
sangat tinggi sebagaimana Grafik 1 berikut ini. Artinya 
ancaman dampak negatif perubahan iklim di sebagian 
besar wilayah Indonesia perlu segera disikapi. Hal 
tersebut sejalan dengan SDGs khususnya tujuan 13. 

 

 
Grafik 1. Sebaran Wilayah per Kelas Kerentanan 
(Sumber: SIDIK, 2021) 

 
Sebagai salah satu upaya mengatasi hal tersebut, 

KLHK memacu perkembangan ProKlim. Sehingga saat 
ini sekira 3,9% wilayah setingkat Rukun 
Warga/Dusun/Desa/Kelurahan di Indonesia 
sebagaimana Grafik 2 berikut diharapkan telah lebih baik 
tingkat ketahanan iklimnya.  
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Grafik 2. Jumlah Registrasi ProKlim 2012-2021 (Sumber: KLHK, 2021) 
 
Pada Grafik 2 di atas terlihat bahwa jumlah wilayah 
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(KLHK, 2017). Sehingga ProKlim dapat dikembangkan di 
perdesaan maupun perkotaan sesuai dengan 
karakteristik wilayahnya. Walaupun sangat potensial 
kegiatan ProKlim yang diusulkan memiliki kelemahan dari 
sisi substansial, dan cenderung untuk memperoleh 
penghargaan (DMSDSR, 2017). 

Meskipun berkontribusi juga pada tujuan lain, namun 
Proklim dirancang dan diimplementasikan untuk 
mencapai target SDGs 13, khususnya yang terkait 
dengan: 
a. Penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi 

terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam, dan 
b. Peningkatan pendidikan, penumbuhan kesadaran, 

serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait. 
(KLHK, 2020) 
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Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada 
acara pembukaan Climate Adaptation Summit 2021 
menyampaikan komitmen bahwa “seluruh potensi 
masyarakat harus digerakkan. Indonesia melibatkan 
masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim 
melalui program “Kampung Iklim” yang mencakup 20.000 
desa di tahun 2024” (presidenri.go.id). Sebagai salah satu 
upaya mencapai komitmen tersebut maka sedang 
dilakukan revisi atas Road Map ProKlim yang telah 
disusun tahun 2017. Selain itu berbagai langkah untuk 
mencapai komitmen tersebut juga dilakukan oleh 
Direkorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim – 
KLHK antara lain melalui: 
a. Optimalisasi Sumberdaya Manusia 

- Pendampingan tokoh/penggerak/personil di 
lokasi ProKlim untuk mengajak wilayah 
sekitarnya mendaftar di SRN, 

- Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dan 
lingkungan hidup terkait perubahan iklim agar 
dapat menggerakkan masyarakat mengikuti 
ProKlim, dan 

- Pemberian informasi/pengertian pada 
pendamping/fasilitator Desa untuk membuat 
program kegiatan terkait ProKlim. 

b. Peningkatan dan Penguatan Kolaborasi dan Sinergi 
- Internalisasi ProKlim pada eselon 1 lingkup 

KLHK agar terjadi kesepemahaman sehingga 
diharapkan ada kolaborasi dan sinergi pada 
program yang sejenis, 

- Eksternalisasi pada Kementerian/Lembaga 
terkait agar mendapatkan dukungan bahkan 
pengembangan dari program sejenis di 
instansinya untuk diikutsertakan dalam ProKlim, 
dan 

- Intensifikasi Pemerintah Daerah, Perguruan 
Tinggi, Dunia Usaha, Lembaga Keuangan 
maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam 
pemberian dukungan dan pendampingan 
wilayah menuju ProKlim. 

c. Pembaruan Instrumen Kebijakan dan Perangkat 
Pelaksanaan 
- Revisi peraturan dan kebijakan disesuaikan 

dengan kondisi terkini yang dapat lebih 
memperkuat aksi adaptasi, mitigasi serta 
kelembagaan masyarakat, 

- Pengkinian sistem basis data lokasi ProKlim 
beserta aksinya yang lebih detil sehingga 
didapatkan informasi yang memadai, dan 

- Pemberian insentif yang memadai sebagai 
bentuk apresiasi dari KLHK, sehingga dapat 
digunakan untuk mengembangkan kegiatan di 
lokasi ProKlim. 

Berbagai upaya untuk mewujudkan komitmen 
Presiden tersebut sekaligus sebagai usaha peningkatan 
kontribusi nyata terutama bagi tujuan ke-13 SDGs. Upaya 
pencapaian tujuan SDGs perlu kerjasama dari berbagai 
pihak dan merupakan tanggung jawab bersama antara 
pemerintah, swasta, masyarakat serta mitra 
pembangunan lainnya. ProKlim yang berada di wilayah 
tapak/ administrasi terendah tentu perlu adanya 
dukungan penuh dari Pemerintah Daerah setempat 
dalam pelaksanaannya. Dukungan tersebut dapat berupa 
pendanaan, pendampingan, kebijakan, program maupun 
kegiatan yang secara langsung menyentuh masyarakat 
untuk mengembangkan aksi adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim. 

Masyarakat pada lokasi ProKlim bukan hanya 
sebagai target/penerima manfaat atas aksi yang 
dilakukannya namun sekaligus sebagai pelaku 
pembangunan sehingga sesuai dengan prinsip 
inklusivitas pencapaian SDGs yaitu “tidak ada satupun 
yang tertinggal (no one left behind)”. Berdasarkan 
berbagai aspek kegiatan ProKlim, jika mengacu pada  
dokumen Potret Kontribusi TPB/SDGs KLHK 2020 maka 
dapat terlihat kontribusinya sebagaimana pada Tabel 1 
berikut ini. 

 
Tabel 1. Kontribusi Proklim terhadap Tujuan SDGs 

 Tujuan SDGs 
Aspek 3 5 11 13 15 

Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor      
Peningkatan ketahanan pangan      
Pengendalian penyakit terkait iklim      
Pengelolaan sampah, limbah padat, dan cair      
Penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi      
Penanganan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca      
Peningkatan dan/ atau mempertahankan tutupan vegetasi      
Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan      
Kelompok Masyarakat yang Berkelanjutan      

Keterangan:             Adaptasi;             Mitigasi;             Kelembagaan 
 
 
Tujuan 13 SDGs menjadi target utama atas 

implementasi Proklim. Berdasarkan Tabel 1 di atas, 
terlihat bahwa jika semua aspek kegiatan dalam ProKlim 
dilakukan dengan baik, maka target penguatan 
ketahanan dan kapasitas adaptif terhadap bahaya terkait 
iklim dan bencana alam bagi warga Negara sebagaimana 
tujuan 13.1 dapat tercapai. Sehingga hal tersebut dapat 
berdampak pada pencapaian berkurangnya jumlah 
kematian, orang hilang, dan orang yang terkena dampak 
bencana.  

ProKlim sebagai program nasional pada tingkat 
lokal/tapak yang didukung pemerintah daerah, 
mempunyai kegiatan yang bersifat preventif, advokatif 
dan deteksi dini dalam pencegahan bencana sekaligus 

pengendalian upaya mitigasi bencana termasuk 
kebakaran hutan/lahan dan konservasi hutan. Hal 
tersebut juga merupakan bentuk keterlibatan KLHK 
dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 
2020-2024 sehingga mendukung pencapaian jumlah 
negara dengan strategi pengurangan risiko bencana 
nasional dan lokal.  

Secara substansi, ProKlim merupakan bagian dari 
keterlibatan KLHK dalam strategi pengurangan risiko 
bencana pada tingkat lokal yang secara 
menyeluruh/agregat akan mempengaruhi tingkat 
nasional. Substansi tersebut yaitu adanya aksi 
masyarakat/komunitas dengan dukungan pemerintah 
daerah menerapkan sistem peringatan dini dalam 
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menanggulangi bencana serta berbagai kegiatan yang 
meningkatkan ketahanan ekonomi lokal/daerah. Oleh 
karena itu, maka pemerintah daerah membuat kebijakan 
yang selaras dengan pemerintah pusat terkait 
penanggulangan bencana yang sebagian aksinya sinkron 
dengan ProKlim. Sehingga hal tersebut berkontribusi 
pada proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan 
menerapkan strategi pengurangan risiko bencana lokal 
sejalan dengan nasional. 

ProKlim merupakan bagian dari upaya 
pembangunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan 
ketahanan bencana, pengendalian perubahan iklim serta 
penerapan pembangunan rendah karbon pada tingkat 
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secara esensial ProKlim dapat turut serta dalam 
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bahaya iklim sebagaimana sasaran Prioritas Nasional 6. 
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Program Kampung Iklim beserta peraturan turunannya 
merupakan acuan harus dipedomani oleh seluruh 
pelaksana, pembina dan pendukung ProKlim. Berbagai 
hal tersebut menunjukkan bahwa ProKlim telah 
diintegrasikan ke dalam kebijakan, strategi dan 
perencanaan pembangunan nasional sehingga 
menyumbang upaya pencapaian tujuan 13.2 pada SDGs. 

ProKlim merupakan program nasional gabungan 
aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga 
sebagai implementasi artikel 13 Paris Agreement maka 
tercatat sebagai komitmen dalam Nationally Determined 
Contributions dan dikomunikasikan melalui dokumen 
National Communication under the United Nation Nations 
Framework Convention on Climate Change. Hal tersebut 
dapat berkontribusi pada upaya komunikasi kebijakan 
dan penguatan aksi pembangunan dalam pengendalian 
perubahan iklim. 

Kelembagaan masyarakat yang berkelanjutan 
diwajibkan dalam ProKlim. Kelembagaan tersebut 
memuat sistem kaderisasi dengan program yang 
mendukung pengendalian perubahan iklim untukusia 
sekolah dan pelajar. Upaya tersebut sejalan dengan 
tujuan 13.3 untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya 
manusia dan kelembagaan termasuk institusi pendidikan 
dalam mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim 
dalam kurikulumnya.  

Lokasi ProKlim dapat menjadi obyek pendanaan 
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masyarakat/komunitas tingkat tapak yang melibatkan 
perempuan melalui kelompok Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga dan Karang Taruna yang 
menggerakkan pemuda merupakan pencapaian bagi 
tujuan 13 huruf b. 

ProKlim, meskipun direncanakan dan 
diimplementasikan untuk mencapai tujuan 13, namun 
juga mempunyai dampak bagi tujuan SDGs lainnya. 
Aspek pengendalian penyakit terkait iklim dengan 
kegiatan pengendalian vektor, sanitasi total berbasis 
masyarakat serta pola hidup bersih dan sehat akan 
mendukung pengurangan berbagai penyakit menular dan 
tidak menular sebagaimana tujuan 3.1 dan 3.2 pada 
SDGs. Kemudian melalui pengelolaan sampah dan 
limbah serta budidaya pertanian rendah emisi gas rumah 
kaca khususnya CO2 diharapkan secara substansial 
dapat mengurangi penyakit yang disebabkan oleh bahan 

kimia berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, 
air dan tanah sebagaimana tujuan 3.4. Terkait polusi dan 
kontaminasi udara juga disumbang dari ProKlim dalam 
upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran 
hutan dan lahan melalui pembukaan lahan tanpa bakar, 
pengelolaan air gambut serta pengendalian kebakaran 
hutan dan lahan. 

Peran serta kelompok masyarakat dalam ProKlim 
mengharuskan pemberlakukan kesetaraan gender 
melalui proporsionalitas partisipasi warga laki-laki, 
perempuan, anak-anak, lanjut usia dan disabilitas. Hal 
tersebut dilakukan sebagai upaya menjamin tidak adanya 
diskriminasi dan pemberian kesempatan yang sama bagi 
perempuan sebagaimana tujuan 5 pada SDGs. Selain itu 
juga berkontribusi pada tujuan 11 yang secara substantif 
mengurangi kerugian ekonomi langsung berhubungan 
dengan produk domestik bruto global yang disebabkan 
oleh bencana termasuk bencana terkait air melalui 
kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pengendali 
banjir dan longsor, greenbelt, rancang bangun yang 
adaptif, struktur perlindungan buatan dan relokasi 
pemukiman. 

Peningkatan mutu pemukiman kota agar tidak 
kumuh pada tujuan 11 dapat dikontribusikan melalui 
pengendalian vector penyakit, sanitasi total berbasis 
masyarakat dan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian 
pengurangan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 
bencana termasuk bencana terkait air dikontribusikan 
terutama melalui kegiatan peningkatan sarana dan 
prasarana pengendali banjir dan longsor, greenbelt, 
rancang bangun yang adaptif, struktur perlindungan 
buatan dan relokasi pemukiman. Selain itu, peningkatan 
ketahanan pangan merupakan salah satu aspek dalam 
ProKlim yang djuga mendukung pencapaian tujuan 11 
melalui urban farming dan pengelolaan pesisir terpadu 
bagi perkotaan yang berbatasan dengan laut. Kemudian 
aspek pengelolaan sampah dan limbah juga berkontribusi 
pada tujuan yang sama. 

Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor serta 
peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi 
dapat mendukung tujuan 15. Selain itu, ditambah dengan 
upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran 
hutan dan lahan maka dapat menghambat deforestasi, 
merestorasi hutan terdegradasi, meningkatkan aforestasi 
dan reforestasi, memerangi desertifikasi sehingga 
keanekaragaman hayati tetap terjaga.  

ProKlim sebagai upaya pengendalian perubahan 
iklim akan lebih berdampak signifikan jika berada pada 
wilayah yang mempunyai tingkat kerentanan sedang 
sampai sangat tinggi. Hal tersebut juga berkontribusi 
optimal khususnya pada target SDGs yaitu memperkuat 
kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya 
terkait iklim dan bencana alam, selain tentunya juga 
berdampak pada target dan tujuan SDGs lainnya. 
Sehingga diperlukan peran berbagai pihak dan 
sumberdaya pendukung yang memadai untuk 
mencapainya. 
 
KESIMPULAN 

Sebagian besar wilayah Indonesia mempunyai 
tingkat kerentanan perubahan iklim sedang sampai 
sangat tinggi, sehingga perlu aksi nyata untuk 
menyikapinya. Oleh karena itu, Indonesia meratifikasi 
Paris Agreement serta berkomitmen dalam pencapaian 
SDGs terutama tujuan 13 untuk bertindak cepat 
mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. 

ProKlim sebagai gerakan nasional yang 
menggerakkan masyarakat/komunitas agar melakukan 
tindakan gabungan adaptasi dan mitigasi, berkontribusi 
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nyata terutama dalam upaya pencapaian tujuan 13 
SDGs. Hal tersebut perlu ditingkatkan pencapaiannya 
terutama pada wilayah berkerentanan sedang sampai 
sangat tinggi agar lebih optimal ketahanan iklim di lokasi 
tersebut, sehingga dibutuhkan dukungan berbagai 
sumberdaya. 

 
 

REKOMENDASI 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs harus 

dimunculkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan tetap perlu 
diarusutamakan pada RPJMN berikutnya beserta 
dokumen turunannya. RPJPN akan dipedomani RPJMN 
dan Kementerian/Lembaga, kemudian juga diacu oleh 
RPJPD yang menjadi pedoman RPJMD dan Perangkat 
Daerah sehingga banyak kontribusi yang dapat diberikan 
oleh para pihak serta lebih sistematis, terarah dan 
terpadu dalam pengembangan ProKlim untuk mencapai 
SDGs tujuan 13. 

Berbagai langkah lanjutan harus dilakukan sebagai 
upaya optimalisasi pengembangan ProKlim 
sebagaimana komitmen Presiden dan mendukung 
pencapaian SDGs terutama tujuan 13 antara lain: 
1. Perlunya kepemimpinan berkelanjutan yang peduli 

akan masalah global dalam isu lingkungan dan 
perubahan iklim, 

2. Peningkatan ProKlim kategori Utama menjadi Lestari 
agar senantiasa membina membina 10 lokasi lainnya 
sehingga tercipta banyak lokasi baru, 

3. Pengutamaan target ProKlim pada wilayah 
berkerentanan sedang hingga sangat tinggi agar 
dampaknya pada lokasi lebih optimal, 

4. Pengembangan Dusun/Desa/RW/Kelurahan model 
ProKlim di berbagai wilayah sebagai contoh bagi 
wilayah sekitarnya agar termotivasi, 

5. Peningkatan sinergisitas antar 
komunitas/masyarakat ProKlim agar dapat berbagi 
masalah dan jalan keluar sehingga dapat menambah 
ketahanan iklim, 

6. Peningkatan peran serta perusahaan yang 
mendapatkan perizinan lingkup KLHK untuk 
mengembangkan ProKlim di wilayah kerjanya 
bahkan dapat dipertimbangkan menjadi syarat wajib, 

7. Penerapan ProKlim menjadi sebuah konsep 
pembangunan wilayah baru, seperti area 
transmigrasi maupun pemekaran perdesaan dan 
perkotaan, 

8. Penguatan strategi komunikasi publik yang 
menyentuh emosi masyarakat tentang 
penyelamatan lingkungan terutama ProKlim disertai 
anggaran edukasi publik yang proporsional, dan 

9. Penguatan proses sinkronisasi perencanaan dan 
penganggaran pembangunan nasional, bahkan 
menjadikan ProKlim sebagai Prioritas Nasional. 
ProKlim, perlu dikawal dan ditata dengan lebih baik 

agar manfaatnya dirasakan semakin optimal oleh 
masyarakat, sehingga harus lebih mengedepankan 
substansi bukan penghargaan. 
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GAMBARAN UMUM PERUBAHAN IKLIM  

Perubahan iklim saat ini tidak bisa lagi dikatakan 
sebagai isu global. Dampaknya kian dirasakan secara 
nyata mulai dari cuaca yang tidak menentu, 
meningkatnya gagal panen, menurunnya kualitas air 
hingga mencairnya gletser yang mengakibatkan 
meningkatnya tinggi muka air laut. Berdasarkan laporan 
Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) 
(2013), tinggi muka air laut akan meningkat 2,8-3,6 
mm/tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Handoko et.al (2019) yang menyebutkan 
bahwa laju sea level rise di Indonesia sebesar +4,5 
mm/tahun pada periode tahun 1993-2018. Apabila hal ini 
dibiarkan, pulau-pulau di Indonesia terancam tenggelam. 
Sebagai contoh Provinsi Jakarta yang diberitakan akan 
tenggelam di tahun 2030 bisa menjadi kenyataan apabila 
tidak ada upaya preventif atau pengendalian laju 
perubahan iklim. 

Perubahan iklim disebabkan oleh meningkatnya 
konsentrasi gas karbon dioksida (CO2), nitrogen dioksida 
(N2O), metana (CH4), dan freon (SF6, HFC dan PFC) di 
atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Efek 
Rumah Kaca sendiri terjadi karena pancaran panas 
matahari ke bumi terperangkap di atmosfer sehingga 
menyebabkan suhu bumi menjadi lebih hangat. Kondisi 
suhu bumi menjadi lebih hangat ini biasa kita kenal 
dengan pemanasan global. Jika pemanasan global 
dibiarkan, suhu rata-rata bumi dapat meningkat. IPCC 
telah bersepakat untuk mempertahankan suhu bumi tidak 
naik lebih dari 1,5°C. Pengendalian Perubahan Iklim 
merupakan seluruh upaya mempertahankan suhu rata-
rata bumi agar tidak naik lebih dari 1,5°C. Upaya 
mempertahankan suhu bumi ini menjadi prasyarat dalam 
menghindarkan terjadinya dampak perubahan iklim yang 
dapat mempengaruhi keberlanjutan ekologi, ekonomi dan 
sosial termasuk pencapian SDGs. 
 
KONVENSI INTERNASIONAL PERUBAHAN 
IKLIM 

Bermula di tahun 1992, PBB menyelenggarakan 
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Mengenai Perubahan Iklim atau dikenal dengan United 
Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) di Rio de Janeiro. Tujuan utama konvensi 
tersebut adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas 
rumah kaca di atmosfer yang merupakan dampak dari 
kegiatan manusia dan membahayakan sistem iklim. 
Konvensi kerangka kerja ini tidak menetapkan batas 
emisi di setiap negara, akan tetapi menentukan perjanjian 
internasional/protokol yang mengatur batas gas rumah 
kaca. Konvensi yang berlangsung dari tanggal 3 sampai 
14 Juni 1992 ini mulai diberlakukan di tanggal 21 Maret 
1994.  

Conference of Parties (COP) yang bertujuan untuk 
menilai atau melakukan kajian sejauh mana perjanjian 
internasional berdampak pada laju perubahan iklim 
dilakukan setahun sekali dan dimulai sejak tahun 1995 di 
Berlin, Jerman. Dalam COP 1 ini, menyepakati Berlin 
Mandate yang salah satu kesepakatannya adalah untuk 
memulai proses yang memungkinkan untuk melakukan 

tindakan/upaya pengendalian laju perubahan iklim 
setelah tahun 2000. COP 2 dilaksanakan di Jenewa, 
Swiss pada tahun 1996 dan merupakan jembatan dari 
COP 1 di Berlin dan COP 3 di Kyoto. Sebuah sejarah 
dalam dunia perubahan iklim akhirnya terjadi di COP 3 
yang diselenggarakan di Kyoto, Jepang pada tahun 1997. 
Dalam COP 3 ini, lahirlah kesepakatan internasional yang 
dikenal dengan “Kyoto Protocol”. Salah satu kesepakatan 
yang dicapai yaitu negara-negara maju (sebagai 
penyumbang emisi terbesar) wajib melakukan 
reduksi/pengurangan emisi baik melalui mekanisme 
perdagangan emisi (emmision trading), penerapan 
bersama (joint implementation), dan mekanisme 
pembangunan bersih (clean development mechanism). 

Setelah 8 tahun COP berlangsung dengan 
berbagai negosiasi, pada tahun 2005 atau pada COP 11 
muncul kesepakatan yang dikenal dengan “Montreal 
Protocol”. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan 
untuk memperpanjang berlakunya Kyoto Protocol yang 
akan berakhir pada tahun 2012. Setelah itu, COP 13 
diselenggarakan pada tahun 2007 di Bali, Indonesia dan 
menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan “Bali 
Action Plan”. Salah satu hal yang disepakati dalam COP 
kali ini yaitu menyepakati pembentukan The Ad Hoc 
Working Group on Long-term Cooperative Action Under 
the Convention (AWG- LCA). AWG-LCA ini memiliki 
tujuan untuk lebih mengefektifkan kerangka kerjasama 
dalam jangka panjang sampai dengan tahun 2012 dan 
setelah tahun 2012. 

 Berdasarkan informasi yang diambil dari 
Knowledge Centre Perubahan Iklim (KCPI) Ditjen PPI, 
COP 21 diselenggarakan di Paris pada tahun 2015 dan 
menyepakati beberapa keputusan (decisions), di 
antaranya  Decision 1/ CP.21 on Adoption of the Paris 
Agreement sebagai hasil utama. Perjanjian Paris 
bertujuan untuk menahan peningkatan temperatur rata-
rata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-
industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan 
kenaikan temperatur ke 1,5°C di atas tingkat pra–
industrialisasi. Perjanjian Paris mencerminkan 
kesetaraan dan prinsip tanggung jawab bersama yang 
dibedakan sesuai kapabilitas Negara Pihak, dengan 
mempertimbangkan kondisi nasional yang berbeda-beda. 
Mengutip siaran pers PPID Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (2016),  setidaknya sudah ada 195 
negara yang telah mendukung Perjanjian Paris. Di tahun 
2021 COP kembali dilaksanakan di Glasgow pada 
tanggal 1 – 12 November 2021 dan sudah sampai pada 
COP 26. 
 
KEBIJAKAN NASIONAL DALAM 
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM 

Perjalanan keputusan COP menunjukkan bahwa 
diperlukan upaya oleh seluruh pihak di tingkat global 
dalam pengendalian perubahan iklim. Dilansir dari KCPI 
Ditjen PPI, Indonesia telah menunjukkan komitmen 
dalam pengendalian perubahan iklim dengan meratifikasi 
Konvensi Perubahan Iklim melalui Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United 
Nations Framework Convention on Climate Change 
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(Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Perubahan Iklim) dan termasuk dalam negara 
Non-Annex I. Dengan demikian Indonesia secara resmi 
terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk 
memanfaatkan berbagai peluang dukungan yang 
ditawarkan UNFCCC atau Kerangka Kerja PBB dalam 
upaya mencapai tujuan konvensi tersebut.  

Pada tahun 2010, Indonesia menargetkan 
penurunan emisi sebesar 26% dengan upaya sendiri dan 
41% apabila ada dukungan internasional. Pemerintah 
Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam 
mendukung pencapaian target tersebut antara lain 
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK yang 
tertuang dalam PERPRES No. 61/2011 dan Inventarisasi 
GRK melalui PERPRES No. 71/2011. Indonesia kembali 
menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi 
Perjanjian Paris pada tahun 2016. Melalui Perjanjian 
Paris (Paris Agreement) Indonesia berkomitmen untuk 
menurunkan emisi gas rumah kaca dan bergerak secara 
aktif dalam mencegah terjadinya perubahan iklim. 
Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia juga 
telah menerbitkan Undang-Undang No 16 tahun 2016 
tentang Ratifikasi Perjanjian Paris.  

Dalam rangka pengendalian perubahan iklim di 
tingkat global, maka negara-negara yang berpartisipasi 
dalam UNFCCC menuangkan  komitmennya dalam 
dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). 
Dokumen NDC ini memastikan bahwa setiap negara 
melakukan pilihan-pilihan aksi/kegiatan pembagunannya 
dengan menerapkan mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan dokumen 
NDC yang dikenal dengan First Nationally Determined 
Contribution (NDC) Republic of Indonesia pada tahun 
2016 pasca meratifikasi Paris Agreement. First NDC 
Indonesia ini menjelaskan tentang transisi Indonesia 
untuk menuju masa depan yang rendah emisi dan 
berketahanan iklim. Pilihan aksi mitigasi dan adaptasi 
merupakan persyaratan yang tidak dapat dihindarkan 
dalam penyusunan program dan kegiatan dalam 

pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). 
Pencapaian Goals dalam SDGs yang dikategorikan 
dalam keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan 
akan ditentukan  menempatkan pilihan aksi mitigasi dan 
adaptasi sebagai prasyarat dalam   

Pasca tahun 2020, Indonesia merencanakan 
untuk meningkatkan target melebihi komitmen di tahun 
2010 tersebut. Indonesia telah menetapkan target 
penurunan emisi sampai dengan tahun 2030 sebesar 
29% dengan upaya sendiri dan 41% apabila dengan 
bantuan internasional. Target tersebut memerlukan 
pilihan aksi mitigasi dan adaptasi di tingkat tapak yang 
terukur. Pencapaian Goals dalam SDGs yang 
dikategorikan dalam keberlanjutan ekonomi, sosial dan 
lingkungan juga akan ditentukan oleh pilihan aksi mitigasi 
dan adaptasi yang didasarkan hasil pemetaan di tingkat 
tapak.   
 
PEMETAAN AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) cq. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan 
Iklim (Ditjen PPI) selaku National Focal Point (NFP) 
memiliki kewajiban untuk melaporkan penurunan emisi 
beserta dengan aksi mitigasi dan adaptasi ke Sekretariat 
UNFCCC. Untuk mendukung pelaporan tersebut, Balai 
Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan 
Lahan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Balai PPIKHL 
Wilayah JabalNusa) melakukan pemetaan aksi Mitigasi 
Perubahan Iklim di Provinsi Jawa Timur. Ada 3 sektor 
yang menjadi fokus dalam kegiatan ini yaitu Sektor 
Kehutanan, Sektor Energi dan Sektor Limbah. Ketiga 
sektor ini memiliki persentase target penurunan emisi 
tertinggi dalam upaya penurunan emisi nasional, yaitu 
sektor kehutanan 17,2%, sektor energi 11% dan sektor 
limbah 0,38%. Persentase ini dihitung dengan 
membandingkan emisi baseline di masing-masing sektor. 
Data lebih lengkap terkait taget penurunan emisi di 
masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel 1. 

 
 Tabel 1. Proyeksi BAU dan reduksi emisi GRK dari setiap kategori sektor 

 
Sumber : Dokumen Updated NDC Indonesia 
 
- Sektor Kehutanan 

Balai PPIKHL Wilayah JabalNusa melaksanakan 
Pemantauan Lapangan Pelaksanaan Mitigasi 
Perubahan Iklim pada Non Party Stakeholder dan 
Party Stakeholder tahun 2020 di Provinsi Jawa 
Timur. Berdasarkan hasil pemantauan, pilihan aksi 
mitigasi dan adaptasi yang dilaksanakan di sektor 
kehutanan didasarkan pada jenis 

ancaman/gangguan diantaranya: perambahan 
hutan, kebakaran hutan dan lahan, pencurian kayu 
dan hasil hutan bukan kayu. Adanya ancaman dan 
gangguan tersebut merupakan ancaman 
meningkatnya emisi dari sektor kehutanan. Adanya 
ancaman dan gangguan tersebut merupakan 
ancaman meningkatnya emisi dari sektor 
kehutanan. 
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(Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Perubahan Iklim) dan termasuk dalam negara 
Non-Annex I. Dengan demikian Indonesia secara resmi 
terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk 
memanfaatkan berbagai peluang dukungan yang 
ditawarkan UNFCCC atau Kerangka Kerja PBB dalam 
upaya mencapai tujuan konvensi tersebut.  

Pada tahun 2010, Indonesia menargetkan 
penurunan emisi sebesar 26% dengan upaya sendiri dan 
41% apabila ada dukungan internasional. Pemerintah 
Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam 
mendukung pencapaian target tersebut antara lain 
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK yang 
tertuang dalam PERPRES No. 61/2011 dan Inventarisasi 
GRK melalui PERPRES No. 71/2011. Indonesia kembali 
menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi 
Perjanjian Paris pada tahun 2016. Melalui Perjanjian 
Paris (Paris Agreement) Indonesia berkomitmen untuk 
menurunkan emisi gas rumah kaca dan bergerak secara 
aktif dalam mencegah terjadinya perubahan iklim. 
Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia juga 
telah menerbitkan Undang-Undang No 16 tahun 2016 
tentang Ratifikasi Perjanjian Paris.  

Dalam rangka pengendalian perubahan iklim di 
tingkat global, maka negara-negara yang berpartisipasi 
dalam UNFCCC menuangkan  komitmennya dalam 
dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). 
Dokumen NDC ini memastikan bahwa setiap negara 
melakukan pilihan-pilihan aksi/kegiatan pembagunannya 
dengan menerapkan mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan dokumen 
NDC yang dikenal dengan First Nationally Determined 
Contribution (NDC) Republic of Indonesia pada tahun 
2016 pasca meratifikasi Paris Agreement. First NDC 
Indonesia ini menjelaskan tentang transisi Indonesia 
untuk menuju masa depan yang rendah emisi dan 
berketahanan iklim. Pilihan aksi mitigasi dan adaptasi 
merupakan persyaratan yang tidak dapat dihindarkan 
dalam penyusunan program dan kegiatan dalam 

pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). 
Pencapaian Goals dalam SDGs yang dikategorikan 
dalam keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan 
akan ditentukan  menempatkan pilihan aksi mitigasi dan 
adaptasi sebagai prasyarat dalam   

Pasca tahun 2020, Indonesia merencanakan 
untuk meningkatkan target melebihi komitmen di tahun 
2010 tersebut. Indonesia telah menetapkan target 
penurunan emisi sampai dengan tahun 2030 sebesar 
29% dengan upaya sendiri dan 41% apabila dengan 
bantuan internasional. Target tersebut memerlukan 
pilihan aksi mitigasi dan adaptasi di tingkat tapak yang 
terukur. Pencapaian Goals dalam SDGs yang 
dikategorikan dalam keberlanjutan ekonomi, sosial dan 
lingkungan juga akan ditentukan oleh pilihan aksi mitigasi 
dan adaptasi yang didasarkan hasil pemetaan di tingkat 
tapak.   
 
PEMETAAN AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) cq. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan 
Iklim (Ditjen PPI) selaku National Focal Point (NFP) 
memiliki kewajiban untuk melaporkan penurunan emisi 
beserta dengan aksi mitigasi dan adaptasi ke Sekretariat 
UNFCCC. Untuk mendukung pelaporan tersebut, Balai 
Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan 
Lahan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Balai PPIKHL 
Wilayah JabalNusa) melakukan pemetaan aksi Mitigasi 
Perubahan Iklim di Provinsi Jawa Timur. Ada 3 sektor 
yang menjadi fokus dalam kegiatan ini yaitu Sektor 
Kehutanan, Sektor Energi dan Sektor Limbah. Ketiga 
sektor ini memiliki persentase target penurunan emisi 
tertinggi dalam upaya penurunan emisi nasional, yaitu 
sektor kehutanan 17,2%, sektor energi 11% dan sektor 
limbah 0,38%. Persentase ini dihitung dengan 
membandingkan emisi baseline di masing-masing sektor. 
Data lebih lengkap terkait taget penurunan emisi di 
masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel 1. 

 
 Tabel 1. Proyeksi BAU dan reduksi emisi GRK dari setiap kategori sektor 

 
Sumber : Dokumen Updated NDC Indonesia 
 
- Sektor Kehutanan 

Balai PPIKHL Wilayah JabalNusa melaksanakan 
Pemantauan Lapangan Pelaksanaan Mitigasi 
Perubahan Iklim pada Non Party Stakeholder dan 
Party Stakeholder tahun 2020 di Provinsi Jawa 
Timur. Berdasarkan hasil pemantauan, pilihan aksi 
mitigasi dan adaptasi yang dilaksanakan di sektor 
kehutanan didasarkan pada jenis 

ancaman/gangguan diantaranya: perambahan 
hutan, kebakaran hutan dan lahan, pencurian kayu 
dan hasil hutan bukan kayu. Adanya ancaman dan 
gangguan tersebut merupakan ancaman 
meningkatnya emisi dari sektor kehutanan. Adanya 
ancaman dan gangguan tersebut merupakan 
ancaman meningkatnya emisi dari sektor 
kehutanan. 

 
 

Hal ini perlu dicegah atau dikendalikan dengan aksi-
aksi yang berpotensi mengamankan kelestarian 
hutan. Kegiatan pemetaan aksi Mitigasi Perubahan 
Iklim di Provinsi Jawa Timur melibatkan peran dari 
berbagai pihak dalam proses pengumpulan data. 
Tidak hanya dari pemerintah daerah, akan tetapi 
dunia usaha juga memiliki peran dalam mitigasi 
perubahan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa 
pemanasan global tidak hanya menjadi perhatian 
dari pemerintah saja, tenyata dunia usaha/pihak 
swasta juga memberikan perhatian terhadap 
keberlanjutan bumi kita. Hasil pemetaan aksi 
mitigasi perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur 
diantaranya :  
a. Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif 

(Penanaman) 
b. Penambahan luas dan lokasi hutan rakyat 
c. Penetapan hutan kota dan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) 
d. Patroli pengamanan hutan di kawasan taman 

nasional 
e. Patroli pengendalian kebakaran hutan 
f. Pengembangan potensi hasil hutan bukan 

kayu 
Berdasarkan jenis aksi di atas, sektor kehutanan 
memiliki peran sangat penting dalam mitigasi 
perubahan iklim yaitu menyerap emisi Gas Rumah 
Kaca di atmosfer dan sekaligus menghasilkan 
oksigen. Aksi-aksi mitigasi di sektor kehutanan 
berupa penambahan luas hutan rakyat dapat 
menambah luas tutupan lahan dan meningkatkan 
capaian serapan karbon. Provinsi Jawa Timur juga 
aktif dalam melakukan patroli pengamanan hutan 
dan kebakaran hutan, dengan maksud untuk 
mengurangi kerusakan hutan dan kebakaran hutan 
dan lahan akibat ulah manusia. Selain itu adanya 
pengembangan potensi hasil hutan bukan kayu 
akan berdampak pada ekonomi masyarakat 
sehingga masyarakat tidak lagi melakukan 
perambahan hutan.  
 

- Sektor Energi 
Berdasarkan hasil pemantauan pada Non Party 
Stakeholder dan Party Stakeholder di Provinsi Jawa 
Timur diperoleh jenis aksi diantaranya : 
a. Pemanfaatan panas bumi untuk sumber 

energi 
b. Pemanfaatan tenaga surya dan biodiesel 
c. Pembuatan biogas 
d. Pemanfaatan briket untuk bahan bakar industri 

dan rumah tangga 
Pada sektor energi diketahui di Jawa Timur memiliki 
sumber panas bumi (geothermal) dengan potensi 
energi yang dihasilkan sebesar 1.124 MWE (Mega 
Watt Electrical) dari 12 lokasi power plant yang 
tersebar di Provinsi Jawa Timur. Data yang 
diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur ini memiliki 
kemungkinan untuk bertambah karena masih ada 
potensi yang belum teridentifikasi. Selain 
pemanfaatan panas bumi, di Provinsi Jawa Timur 
memiliki solar cell dan biodiesel yang masuk 
sebagai Energi Baru Terbarukan (EBT). Selain 
kedua aksi mitigasi tersebut, Provinsi Jawa Timur 
juga memberikan perhatian pada penggantian gas 
elpiji menjadi bahan bakar yang lebih rendah emisi. 

 
- Sektor Limbah 

Pilihan aksi sektor limbah didasarkan pada sumber, 
jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan di Jawa 
Timur. Beberapa jenis aksi mitigasi sektor limbah 
yang berhasl teridentifikasi diantaranya : 
a. Perubahan tipe TPA menjadi Controlled 

Landfill 
b. Pengelolaan bank sampah  
c. Rumah kompos 
d. Pembangunan TPS 3R dan TPS 
e. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air 

Limbah domestik (sepanjang sungai brantas) 
Limbah menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan 
dari kehidupan manusia, semakin tinggi jumlah 
penduduk maka semakin tinggi juga limbah yang 
dihasilkan. Provinsi Jawa Timur melakukan 
perubahan  tipe TPA menjadi 100% Controlled 
Landfill. Sistem controlled landfill merupakan salah 
satu sistem pengolahan sampah dengan melakukan 
pemadatan dan penimbunan sampah dengan tanah 
ketika sudah mencapai tahap atau periode waktu 
tertentu, jadi penimbunan tidak dilakukan setiap 
hari. Untuk mengurangi timbunan sampah yang 
masuk ke TPA, Provinsi Jawa Timur meningkatkan 
pengelolaan sampah dari sumber yaitu dengan 
menambah jumlah bank sampah, pembangunan 
rumah komposter, hingga pembuatan TPS 3R dan 
TPS yang tersebar di Provinsi Jawa Timur. Dalam 
pengelolaan limbah cair, di sepanjang sungai 
Brantas telah dibangun Instalasi Pengolahan Air 
Limbah Domestik. IPAL ini dimaksudkan untuk 
mengurangi pencemaran limbah pembuangan yang 
masuk ke sungai Brantas sehingga kelestarian 
sungai tetap terjaga. 

Hasil pemetaan aksi mitigasi dan adaptasi 
tersebut merupakan data dan informasi yang akan diinput 
ke dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian 
Perubahan Iklim (SRN PPI) yang telah dikembangkan 
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
SRN PPI berbasis web ini merupakan bentuk 
transparansi yang dapat diakses oleh publik nasional 
maupun internasional. Hal ini selain sebagai bentuk 
rekognisi sekaligus dapat digunakan untuk mendorong 
penyebarluasan informasi dan pembelajaran 
pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi. Hal ini juga 
mendukung pelaksanaan Sustainable Development 
melalui aksi mitigasi dan adaptasi dapat terukur, 
terlaporkan dan terverifikasi kontribusinya dalam 
pengurangan emisi GRK. 
 
CATATAN PENUTUP 

SDGs merupakan keinginan semua negara untuk 
mewujudkannya, namun pengendalian perubahan iklim 
merupakan prasyarat/faktor penting dalam mewujudkan 
17 goals. Hal ini dikarenakan semua aspek akan 
terdampak dengan laju perubahan iklim. Sebagai contoh 
apabila laju perubahan iklim terus dibiarkan, akan 
mengakibatkan banyak bencana iklim yang terjadi, 
sehingga akan mempengaruhi pencapaian 16 goals 
lainnya. Data aksi mitigasi yang telah dipetakan oleh Balai 
PPIKHL Wilayah JabalNusa dapat digunakan sebagai 
rekomendasi atau input dalam penyusunan program dan 
kegiatan dalam SDGs. Beberapa langkah dalam 
mewujudkan tersedianya pilihan aksi mitigasi yang akan 
dipergunakan dalam pencapaian SDGs diantaranya: 
1. Perubahan iklim merupakan permasalahan dan 

tanggung jawab multipihak, sehingga pelibatannya 
sangat diperlukan dalam upaya pengendalian 
perubahan iklim yang dituangkan dalam 
implementasi program SDGs.  
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2. Penguatan database aksi mitigasi dan adaptasi 
menjadi  poin kunci untuk menjembatani 
penyusunan intervensi kebijakan program dan 
kegiatan di daerah. Penguatan database di suatu 
wilayah akan  mendukung pembangunan 
berkelanjutan dengan mendukung pembangunan 
rendah emisi atau green activity. Penguatan 
database dapat dilaksanakan dengan 
mengoptimalkan peran SRN PPI sebagai bentuk 
implementasi transparansi. 

3. Data hasil pemetaan aksi mitigasi diharapkan dapat 
menjadi acuan dalam mereplikasi ataupun scale up 

di Provinsi Jawa Timur ataupun wilayah lainnya 
yang disesuaikan dengan karakteristik setempat.  

4. Dalam melakukan pemetaan aksi mitigasi, perlu 
peran penting dari pelaku pemetaan itu sendiri. 
Perlunya peningkatan kapasitas bagi para pihak 
agar pembuat kebijakan maupun pelaku kegiatan di 
daerah memiliki pemahaman yang sama tentang 
perubahan iklim dan aksi-aksi mitigasinya. 

5. Tersusunnya kebijakan-kebijakan dalam penetapan 
program dan kegiatan akan mempengaruhi 
pencapaian SDGs yang sekaligus berkontribusi 
dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan 
ketahanan iklim. 
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2. Penguatan database aksi mitigasi dan adaptasi 
menjadi  poin kunci untuk menjembatani 
penyusunan intervensi kebijakan program dan 
kegiatan di daerah. Penguatan database di suatu 
wilayah akan  mendukung pembangunan 
berkelanjutan dengan mendukung pembangunan 
rendah emisi atau green activity. Penguatan 
database dapat dilaksanakan dengan 
mengoptimalkan peran SRN PPI sebagai bentuk 
implementasi transparansi. 

3. Data hasil pemetaan aksi mitigasi diharapkan dapat 
menjadi acuan dalam mereplikasi ataupun scale up 

di Provinsi Jawa Timur ataupun wilayah lainnya 
yang disesuaikan dengan karakteristik setempat.  

4. Dalam melakukan pemetaan aksi mitigasi, perlu 
peran penting dari pelaku pemetaan itu sendiri. 
Perlunya peningkatan kapasitas bagi para pihak 
agar pembuat kebijakan maupun pelaku kegiatan di 
daerah memiliki pemahaman yang sama tentang 
perubahan iklim dan aksi-aksi mitigasinya. 

5. Tersusunnya kebijakan-kebijakan dalam penetapan 
program dan kegiatan akan mempengaruhi 
pencapaian SDGs yang sekaligus berkontribusi 
dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan 
ketahanan iklim. 
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PERUBAHAN IKLIM DAN SDGS 
Perubahan iklim dan aktivitas manusia mempunyai 
interaksi yang tidak terpisahkan. Aktivitas pembangunan 
ekonomi dan perubahan penggunaan lahan melepas 
emisi gas rumah kaca (GRK) yang berdampak pada 
pemanasan global dan perubahan iklim. Perubahan iklim 
pada akhirnya berdampak pada semua aspek kehidupan 
manusia dan sistem alam. IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) menggunakan pendekatan 
berbasis risiko dalam laporan kelimanya (IPCC 
Assessment Report 5, 2014), yang menggambarkan 
interaksi antara sistem iklim dan proses-proses sosial-
ekonomi sebagaimana terlihat dalam Gambar 1. 
Besarnya dampak perubahan iklim tersebut direfleksikan 
oleh indikator-indikator sosial-ekonomi, biofisik, tata 
kelola, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang 
dilakukan, dan proyeksi terjadinya peluang bahaya akibat 
perubahan iklim (misalnya banjir, kekeringan, kenaikan 
permukaan laut, dsb.). 
 

 
Gambar 1. Interaksi Proses Sosial-Ekonomi dan Sistem 

Iklim 
(Sumber: Field et al, 2014) 

 
Gambar tersebut juga merefleksikan keterkaitan antara 
perubahan iklim dengan pembangunan berkelanjutan. 
Bagaimana perubahan iklim sangat terkait dengan 
capaian pembangunan yang berkelanjutan? Pertama, 
dampak perubahan iklim dan respon yang tidak memadai 
dapat menggagalkan arus kebijakan pembangunan 
berkelanjutan dan potensi penurunan emisi. Kedua, 
upaya mitigasi berpotensi menahan ancaman iklim pada 
tingkat moderat, dan adaptasi akan meningkatkan 
kemampuan untuk mengatasi dampak sisa, yang pada 
akhirnya dapat memoderasi dampaknya terhadap 
pembangunan berkelanjutan. Ketiga, banyak faktor 
penentu kerentanan perubahan iklim dan kemampuan 
mitigasi dan adaptasi yang berakar kuat dalam proses 
pembangunan. Keempat, pembangunan berkelanjutan 
bersinggungan dengan banyak pendorong perubahan 
iklim (anthropogenic), terutama terkait produksi dan 
konsumsi energi, dan kemampuan mitigasi emisi GRK. 
Kelima, beberapa karakteristik respon perubahan iklim 
tumpang tindih dengan karakteristik pembangunan 
berkelanjutan (contoh: penerapan no regret policy, 
distribusi sumber daya yang adil, peningkatan kapasitas 
adaptasi dan mata pencaharian, ekosistem dan 
keanekaragaman hayati yang berfungsi dan terpelihara), 

sehingga sistem yang memprioritaskan pembangunan 
berkelanjutan boleh jadi lebih baik dalam merancang dan 
menerapkan mitigasi dan adaptasi yang berhasil (Denton 
et al, 2014).  Dengan kata lain, perubahan iklim dan TPB 
merupakan dua hal yang saling berpengaruh. Perubahan 
iklim mempengaruhi kebijakan pembangunan karena 
kebutuhan untuk merespon dampak dan memitigasi 
GRK. Di sisi lain, kebijakan pembangunan akan 
menentukan arah pengurangan emisi GRK, dan 
kemampuan untuk membangun kapasitas adaptasi. 
 
PROYEKSI PERUBAHAN IKLIM DAN 
DAMPAKNYA 
Pada tahun 2018, IPCC merilis laporan khusus tentang 
dampak pemanasan global 1.5°C di atas tingkat pra-
industri (IPCC Special Report 1.5°C).  Dalam laporannya, 
IPCC menyebutkan bahwa hasil observasi suhu rata-rata 
global selama dekade 2006-2015 berada pada level 
0.8°C – 1,2°C DI ATAS suhu rata-rata global pada 
periode tahun 1850-1900.  IPCC juga memperkirakan 
pemanasan global kemungkinan akan mencapai 1,5°C 
antara tahun 2030-2052 jika terus meningkat dengan laju 
saat ini. Bagaimana dengan Indonesia? Hasil analisis 
menunjukkan bahwa laju kenaikan suhu di Indonesia 
berada di bawah laju kenaikan suhu global untuk semua 
skenario (KLHK, 2017). Namun demikian kita tetap harus 
waspada mengantisipasi dampaknya. Untuk skenario 
moderat misalnya, diproyeksikan terjadi kenaikan hingga 
1.5°C sampai dengan tahun 2100.  Dengan skenario 
paling buruk (pembangunan busines as usual), kenaikan 
suhu di Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 3°C. 
IPCC (2018) menekankan bahwa kenaikan suhu pada 
level saat ini telah memberi dampak yang sangat serius 
pada terumbu karang, melelehnya es di kutub, dan banjir 
yang diakibatkan kenaikan muka air laut di Kawasan 
pesisir. Produktivitas tanaman pangan juga cukup 
terdampak oleh kenaikan suhu hingga hampir 1°C seperti 
saat ini. Potensi risiko dan/atau dampak kenaikan suhu 
1.5°C dan 2°C akan jauh lebih besar dibanding dampak 
yang sudah terasa pada saat ini. Hampir semua aspek 
kehidupan manusia dan sistem alam terdampak pada 
level moderat hingga sangat tinggi. 

 
Gambar 2. Proyeksi Kenaikan Rerata Suhu Udara di Indonesia 

(Sumber: KLHK, 2017) 
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Di Indonesia, berdasarkan data bencana antara tahun 
2009-2019 dari BNPB, tren bencana terus mengalami 
kenaikan dan didominasi oleh bencana terkait cuaca dan 
iklim (bencana hidrometeorologis). Bencana 
hidrometerologis selain disebabkan oleh semakin 
menurunnya kualitas lingkungan, juga merupakan 
indikasi adanya perubahan-perubahan pola cuaca dan 
iklim. KLHK memproyeksikan dampak ekonomi akibat 
perubahan iklim diperkirakan mencapai 110,38 – 577,01 
Triliun di tahun 2030 (KLHK, 2020). Estimasi ini lebih 
moderat dibanding proyeksi yang dilakukan Kementerian 
PPN/BAPPENAS yang memperkirakan kerugian 
ekonomi akibat perubahan iklim mencapai 115,53 Triliun 
Rupiah pada tahun 2024 (Kementerian PPN/Bappenas, 
2021). Bila tidak diantisipasi, potensi dampak perubahan 
iklim dapat menjadi tantangan serius dalam pencapaian 
TPB. 
 
KOMITMEN PENGENDALIAN PERUBAHAN 
IKLIM 
 

 
Gambar 3. Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim 

(Sumber: KLHK, 2020) 

 
Pemerintah Indonesia berkomitmen turut berkontribusi 
bersama-sama dengan masyarakat global dalam 
menghadapi perubahan iklim. Komitmen tersebut 
dituangkan dalam dokumen Nationally Determined 
Contribution (NDC) yang disampaikan secara resmi pada 
tahun 2016, sebagai kelanjutan dari ratifikasi parlemen 
atas Perjanjian Paris (Paris Agreement). Komitmen 
tersebut juga ditunjukkan dalam dokumen rencana 
pembangunan nasional. Sebagai penjabaran atas misi 
dan arahan Presiden, salah satu agenda pembangunan 
dalam RPJMN 2020-2024 adalah “membangun 
lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, 
dan perubahan iklim”. Ditargetkan persentase penurunan 
potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan 
iklim terhadap total PDB sebesar 1,25 persen di tahun 
2024 (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).  
Pada 2021, KLHK merilis dua dokumen penting terkait 
perubahan iklim. Yang pertama adalah dokumen 
Updated NDC, sebagai pembaruan atas komitmen 
nasional dalam berkontribusi untuk membatasi kenaikan 
suhu global di bawah 2C. Fitur kunci dari dokumen ini 
adalah penyempurnaan pada aspek ICTU (information 
necessary to facilitate clarity, transparency, and 
understanding) pada semua komponen NDC, pendetilan 
program dan aksi adaptasi, elaborasi kerangka kerja 
transparansi dan means of implementation, serta 
penambahan bagian yang menjadi entry point visi jangka 
panjang perubahan iklim.  Yang kedua adalah dokumen 
Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilient 
2050 (LTS-LCCR 2050). Fitur kunci dari dokumen ini 
adalah proyeksi emisi puncak di tahun 2030 disertai 
dengan net sink pada sektor kehutanan dan penggunaan 
lahan, dan target net zero emission (NZE) di tahun 2060 
atau lebih cepat. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gambar 4. Timeline Komitmen Global dan Nasional dalam Pengendalian Perubahan Iklim 

 
 
 
 

“Pemanasan global 1,5°C akan meningkatkan 
risiko terkait iklim di bidang kesehatan, mata 
pencaharian, ketahanan pangan, air bersih, 
dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi” 
(IPCC SR 1.5°C, 2018) 
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“Pemanasan global 1,5°C akan meningkatkan 
risiko terkait iklim di bidang kesehatan, mata 
pencaharian, ketahanan pangan, air bersih, 
dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi” 
(IPCC SR 1.5°C, 2018) 

ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN TPB 

 
Bila mitigasi merupakan respon untuk mengurangi 
penyebab perubahan iklim (yaitu dengan upaya 
pengurangan emisi GRK), maka adaptasi merupakan 
respon untuk menyesuaikan diri terhadap dampak 
perubahan iklim. Adaptasi mengupayakan aksi yang 
dapat menurunkan kerentanan dan risiko, dan 
meningkatkan ketahanan (resiliensi). Ada berbagai 
macam tindakan adaptasi. Ada yang bersifat 
“autonomus”, dan ada yang “direncanakan” atau di 
dorong oleh kebijakan pemerintah. Ada yang bersifat 
“reaktif” merespon dampak yang sudah dan sedang 
terjadi, dan ada yang bersifat “proaktif” mengantisipasi 
dampak yang diperkirakan muncul. Dalam konteks TPB, 
adaptasi semestinya didorong oleh kebijakan dan 
perencanaan yang memadai, bersifat proaktif, dan 
beroperasi pada skala luas (nasional dan lokal).  
Pembangunan berkelanjutan akan mengurangi 
kerentanan sistemik, meningkatkan kapasitas adaptif 

dengan cara mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, 
kesenjangan sosial dan ekonomi, dan kapasitas 
kelembagaan yang tidak memadai. Adaptasi yang 
dikelola dengan baik mendukung pembangunan 
berkelanjutan. Namun Roy et al (2018) mengidentifikasi 
adanya trade-off antara beberapa strategi adaptasi 
tertentu dengan TPB. Misalnya, adaptasi pertanian untuk 
meningkatkan ketahanan pangan (SDG 2) menyebabkan 
dampak negatif bagi kesehatan, kesetaraan dan 
ekosistem yang sehat (SDGs 3, 5, 6, 10, 14 dan 15), dan 
respon terhadap bahaya iklim gelombang panas 
meningkatkan konsumsi energi (SDGs 3 dan 7).  
Tujuan adaptasi perubahan iklim dalam NDC adalah 
untuk menurunkan risiko perubahan iklim di sektor 
pembangunan yang ditopang oleh 3 pilar ketahanan yaitu 
ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber 
penghidupan, dan ketahanan lansekap dan ekosistem. 
Dalam dokumen Updated NDC, 3 pilar ketahanan ini 
dielaborasi dalam program kunci dan aksi. Sedangkan 
dalam dokumen LTS-LCCR, visi jangka panjang adaptasi 
adalah untuk mengurangi potensi kerugian PDB negara 
sebesar 3,45% akibat perubahan iklim pada tahun 2050 
dengan meningkatkan ketahanan empat kebutuhan 
dasar: pangan, air, energi, dan kesehatan lingkungan. 
Dengan demikian, tujuan NDC dan visi jangka panjang 
adaptasi tersebut sejalan dengan target SDGs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5. Keterkaitan Tiga Pilar Ketahanan dengan TPB 

 
Kebijakan nasional adaptasi perubahan iklim tercermin 
dari 8 strategi yang tertuang dalam dokumen roadmap 
NDC adaptasi, yakni: 1) Instrumen kebijakan adaptasi 
perubahan iklim dan risiko bencana; 2) Integrasi ke dalam 
perencanaan pembangunan dan mekanisme keuangan; 
3) Peningkatan literasi iklim tentang kerentanan dan 
risiko; 4) Pendekatan berbasis lanskap untuk 
pemahaman komprehensif; 5) Penguatan kapasitas lokal 
pada praktik terbaik; 6) Peningkatan manajemen 
pengetahuan; 7) Partisipasi pemangku kepentingan; dan 
8) Penerapan teknologi adaptif.   
Kedelapan strategi tersebut tidak terpisah satu dengan 
yang lain dan saling mendukung. Misalnya peningkatan 
literasi iklim sangat terkait dengan ownership yang 
merupakan aspek penting dalam strategi 1, mendukung 
proses integrasi dalam perencanaan (strategi 2), terkait 
dengan penguatan kapasitas lokal pada praktik terbaik 
(strategi 5), dan mendorong partisipasi pemangku 

kepentingan (strategi 7). Dalam essay ini dielaborasi 
mengenai pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim, 
aksi adaptasi di tingkat tapak, dan pemantauan dan 
evaluasi aksi perubahan iklim. Ketiga hal tersebut saling 
terkait dengan implementasi strategi adaptasi perubahan 
iklim, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan 
berkelanjutan. 
 
PENGARUSUTAMAAN ADAPTASI PERUBAHAN 
IKLIM 
Peraturan Menteri LHK Nomor P.33 tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan iklim 
memberikan panduan bagi parapihak dalam menyusun 
aksi adaptasi baik wilayah maupun sektor. Penyusunan 
aksi adaptasi berpijak pada data tingkat kerentanan dan 
risiko perubahan iklim, yang pelaksanaan kajiannya 
dipandu dalam Peraturan Menteri LHK nomor P.7 tahun 

“Tindakan adaptasi untuk menurunkan 
risiko dan kerentanan, serta meningkatkan 
resiliensi memiliki banyak sinergi dengan 
pembangunan berkelanjutan” 

Climate Resilience 2050 

Ketahanan 
Ekonomi 

Ketahanan 
Ekosistem dan 

Lansekap 

Ketahanan 
Sosial dan 

Sumber 
Penghidupan 
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2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan 
Dampak Perubahan Iklim.  
Kementerian LHK mengembangkan perangkat analisis 
kerentanan dan risiko perubahan iklim yang diberi nama 
SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan). SIDIK 
menggunakan 21 indikator yang terdiri dari 97 variabel 
data biofisik dan sosial-ekonomi yang dapat 
menggambarkan tingkat keterpaparan, sensitivitas, dan 
kapasitas adaptasi. Ketiga komponen tersebut 
membentuk apa yang disebut kerentanan. Kerentanan 
merupakan konsep yang dikembangkan untuk 
menganalisis respons sosial-ekologis terhadap 

perubahan lingkungan, yang didefinisikan sebagai 
kecenderungan untuk terpengaruh secara merugikan. 
Menurut Adger et al (2004), pendekatan kerentanan 
menguji faktor-faktor sosial-ekonomi dan kelembagaan, 
dan dalam tingkat tertentu faktor kultural dan politis yang 
menentukan bagaimana masyarakat merespon dan 
mengatasi bahaya iklim.  Oleh karena itu, konsep 
kerentanan dapat menjadi perangkat yang berguna untuk 
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan adaptasi 
atau peningkatan kemampuannya dalam menghadapi 
ancaman yang ada. 

 

 
Gambar 6. Keterkaitan Indikator Kerentanan yang digunakan 

dalam SIDIK dengan TPB 
 
SIDIK menghasilkan data kerentanan dari dua indeks, 
yaitu indeks keterpaparan dan sensitivitas (IKS), dan 
indeks kapasitas adaptasi (IKA). Dari kedua indeks 
tersebut kemudian dibuat matriks untuk menentukan 
kelas kerentanannya (kelas 1-5). Data SIDIK 
menunjukkan dari 83.931 desa di Indonesia, 7.178 desa 
(8,5%) termasuk dalam kategori kerentanan tinggi dan 
sangat tinggi, 90% kategori kerentanan sedang, dan 1,5% 
kategori kerentanan rendah dan sangat rendah.  Bila 
ditelisik lebih jauh, sebanyak 34.178 desa (41%) 
mempunyai IKS tinggi (>0.5) dan IKA rendah (<0.5). IKS 
tinggi menunjukkan kecenderungan terpapar dan sensitif 
terhadap perubahan iklim, sementara IKA rendah 
menunjukkan kecenderungan ketidakmampuan 
beradaptasi terhadap perubahan. Data kerentanan 
tersebut diolah dari data Potensi Desa (PODES) 
termutakhir yang dirilis oleh BPS pada akhir tahun 2018. 
Data PODES dimutakhirkan 3 kali dalam 10 tahun.  

 
Gambar 7. Persentase Kerentanan Desa Berdasarkan 

Kombinasi IKA dan IKS 

 

 
SIDIK dapat diakses secara online pada 
www.sidik.menlhk.go.id. Selain memotret profil 
kerentanan wilayah secara cepat, fitur unggulan SIDIK 
terletak pada fleksibilitasnya sehingga pengguna dapat 
menambahkan indikator kerentanan berikut data 
pendukungnya sesuai dengan karakteristik wilayah yang 
akan dinilai. Namun, SIDIK bukan tanpa kelemahan. 
Komponen data proyeksi bahaya iklim dalam SIDIK perlu 
diperkuat, dan unit analisis masih berbasis wilayah 
adminsitratif dan belum berbasis spasial. Dalam 
dokumen Updated NDC dan LTS-LCCR, SIDIK akan 
menjadi modalitas kuat sebagai perangkat perencanaan 
berbasis kode risiko untuk menentukan jalur adaptasi 
(adaptation pathways), yang terdiri dari jalur regional, dan 
sektoral.  
SIDIK dapat menjadi perangkat bernilai strategis, karena 
data kerentanan dan risiko perubahan iklim merupakan 
pintu masuk dalam mainstreaming adaptasi perubahan 
iklim ke dalam perencanaan pembangunan (TPB 13.2 
mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim 
ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional), 
dan upaya meningkatkan kapasitas perencanaan dan 
pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim (TPB 
13.b menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan 
kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif 
terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, 
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2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan 
Dampak Perubahan Iklim.  
Kementerian LHK mengembangkan perangkat analisis 
kerentanan dan risiko perubahan iklim yang diberi nama 
SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan). SIDIK 
menggunakan 21 indikator yang terdiri dari 97 variabel 
data biofisik dan sosial-ekonomi yang dapat 
menggambarkan tingkat keterpaparan, sensitivitas, dan 
kapasitas adaptasi. Ketiga komponen tersebut 
membentuk apa yang disebut kerentanan. Kerentanan 
merupakan konsep yang dikembangkan untuk 
menganalisis respons sosial-ekologis terhadap 

perubahan lingkungan, yang didefinisikan sebagai 
kecenderungan untuk terpengaruh secara merugikan. 
Menurut Adger et al (2004), pendekatan kerentanan 
menguji faktor-faktor sosial-ekonomi dan kelembagaan, 
dan dalam tingkat tertentu faktor kultural dan politis yang 
menentukan bagaimana masyarakat merespon dan 
mengatasi bahaya iklim.  Oleh karena itu, konsep 
kerentanan dapat menjadi perangkat yang berguna untuk 
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan adaptasi 
atau peningkatan kemampuannya dalam menghadapi 
ancaman yang ada. 

 

 
Gambar 6. Keterkaitan Indikator Kerentanan yang digunakan 

dalam SIDIK dengan TPB 
 
SIDIK menghasilkan data kerentanan dari dua indeks, 
yaitu indeks keterpaparan dan sensitivitas (IKS), dan 
indeks kapasitas adaptasi (IKA). Dari kedua indeks 
tersebut kemudian dibuat matriks untuk menentukan 
kelas kerentanannya (kelas 1-5). Data SIDIK 
menunjukkan dari 83.931 desa di Indonesia, 7.178 desa 
(8,5%) termasuk dalam kategori kerentanan tinggi dan 
sangat tinggi, 90% kategori kerentanan sedang, dan 1,5% 
kategori kerentanan rendah dan sangat rendah.  Bila 
ditelisik lebih jauh, sebanyak 34.178 desa (41%) 
mempunyai IKS tinggi (>0.5) dan IKA rendah (<0.5). IKS 
tinggi menunjukkan kecenderungan terpapar dan sensitif 
terhadap perubahan iklim, sementara IKA rendah 
menunjukkan kecenderungan ketidakmampuan 
beradaptasi terhadap perubahan. Data kerentanan 
tersebut diolah dari data Potensi Desa (PODES) 
termutakhir yang dirilis oleh BPS pada akhir tahun 2018. 
Data PODES dimutakhirkan 3 kali dalam 10 tahun.  

 
Gambar 7. Persentase Kerentanan Desa Berdasarkan 

Kombinasi IKA dan IKS 

 

 
SIDIK dapat diakses secara online pada 
www.sidik.menlhk.go.id. Selain memotret profil 
kerentanan wilayah secara cepat, fitur unggulan SIDIK 
terletak pada fleksibilitasnya sehingga pengguna dapat 
menambahkan indikator kerentanan berikut data 
pendukungnya sesuai dengan karakteristik wilayah yang 
akan dinilai. Namun, SIDIK bukan tanpa kelemahan. 
Komponen data proyeksi bahaya iklim dalam SIDIK perlu 
diperkuat, dan unit analisis masih berbasis wilayah 
adminsitratif dan belum berbasis spasial. Dalam 
dokumen Updated NDC dan LTS-LCCR, SIDIK akan 
menjadi modalitas kuat sebagai perangkat perencanaan 
berbasis kode risiko untuk menentukan jalur adaptasi 
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mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim 
ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional), 
dan upaya meningkatkan kapasitas perencanaan dan 
pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim (TPB 
13.b menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan 
kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif 
terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, 
negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada 
perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan 
marjinal). Dalam kurun 2015-2020, kurang lebih 300 
personil OPD, perguruan tinggi, dan lembaga non-
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pemerintah dari 28 Kab/Kota dan 19 Provinsi yang telah 
ditingkatkan kapasitasnya dalam operasionalisasi SIDIK. 
Hal lain yang berperan penting dalam upaya 
pengarusutamaan adaptasi adalah peningkatan 
pemahaman dan kapasitas, baik berupa 
sosialisasi/diseminasi, bimbingan teknis, pendampingan, 
dsb. 
 
AKSI PERUBAHAN IKLIM DI TINGKAT TAPAK 
Pada pendekatan yang bersifat bottom-up, KLHK 
mendorong aksi perubahan iklim di tingkat tapak melalui 
Program Kampung Iklim (Proklim). Pelaksanaan Proklim 
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai 
perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan, serta 
mendorong pelaksanaan aksi nyata yang dapat 
memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi 
perubahan iklim dan memberikan kontribusi terhadap 
upaya pengurangan emisi GRK. Terdapat 3 aspek yang 
menjadi kriteria ProKlim. Pertama adalah aksi adaptasi, 
kedua aksi mitigasi, dan ketiga adalah aspek 
keberlanjutan yang refleksikan oleh kelembagaan. 
Pelaksanaan Proklim diatur dalam Peraturan Menteri 
LHK No. P.84 tahun 2016 tentang Program Kampung 
Iklim. 
Dalam berbagai kesempatan, Menteri LHK telah 
menyampaikan target Proklim sebanyak 20.000 lokasi di 
tahun 2024 
(https://mediaindonesia.com/humaniora/397222/kerja-
sama-atasi-perubahan-iklim-menteri-lhk-ini-jadi-rintisan, 
https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-
budaya/519597/menteri-lhk-harapkan-ada-20-ribu-desa-
terapkan-proklim?show=).  Dalam pidatonya pada 
Climate Adaptation Summit bulan Januari 2021 lalu, 
Presiden Joko Widodo menyebut target pemerintah 
adalah 20.000 ProKlim pada 2024 
(https://www.presidenri.go.id/transkrip/pidato-presiden-
republik-indonesia-pada-climate-adaptation-summit-cas-
2021/). Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya 
sangat keras karena hingga 2020, baru terdaftar 3.076 
Proklim yang tersebar di 33 provinsi.  
 

 
 

Gambar 7. Grafik Jumlah Usulan, Verifikasi dan Trophy 
ProKlim tahun 2015 – 2020 

 
Sinergitas dengan program dan kegiatan serupa di tingkat 
tapak (di lingkup KLHK dan K/L lain) menjadi kunci agar 
target Proklim tercapai. Di KLHK terdapat program dan 
kegiatan di tingkat tapak yang dapat disinergikan dengan 
ProKlim antara lain Hutan Sosial (Hutan Desa, Hutan 
Kemasyarakatan, dsb.), Desa Penyangga Kawasan 
Konservasi, Kampung Ramah Air Hujan, Masyarakat 
Peduli Api (MPA), dll. Sedangkan di luar KLHK, terdapat 
program seperti Desa Tangguh Bencana (BNPB), Desa 
Pesisir Tangguh (KKP), Desa Sehat Iklim (Kementerian 
Kesehatan). Secara langsung, pelaksanaan aksi adaptasi 

mitigasi dan penguatan kelembagaan masyarakat melalui 
ProKlim berkontribusi pada:  

1. TPB 1.5 Pada tahun 2030, membangun 
ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang 
berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi 
kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim 
terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, 
lingkungan, dan bencana 

2. TPB 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan 
dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan 
bencana alam di semua negara 

3. TPB 13.3 Meningkatkan pendidikan, 
penumbuhan kesadaran, serta kapasitas 
manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, 
adaptasi, pengurangan dampak dan 
peringatan dini perubahan ikim. 

 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
Pemantuan dan evaluasi merupakan komponen penting 
untuk mengukur sejauh mana capaian aksi perubahan 
iklim yang dilaksanakan. Alat utama monev aksi dan 
dukungan sumberdaya perubahan iklim adalah Sistem 
Registri Nasional (SRN) yang dikelola oleh Direktorat 
Jenderal PPI KLHK. Pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi aksi perubahan iklim diatur dalam Peraturan 
Menteri LHK No. P.71 tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian 
Perubahan Iklim, dan Peraturan Menteri LHK No. P.72 
tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, 
Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya 
Pengendalian Perubahan Iklim. Data aksi adaptasi dan 
mitigasi yang ada dalam SRN dapat menjadi data input 
pemantauan capaian TPB 13 aksi perubahan iklim.  
Di luar SRN, terdapat dua alat monev perubahan iklim. 
Kementerian Keuangan mengembangkan sistem 
penandaan pembiayaan (budget tagging) perubahan 
iklim. Meskipun masih pada level output (sehingga 
hasilnya kemungkinan over estimated), budget tagging 
memberi gambaran alokasi pendanaan negara terhadap 
penanganan perubahan iklim. Untuk memantau 
pelaksanaan pembangunan rendah karbon dan 
berketahanan iklim, BAPPENAS meluncurkan aplikasi 
AKSARA. Sinergi dari kedua perangkat monev tersebut 
dengan SRN perlu didorong agar pemantauan dan 
evaluasi aksi perubahan iklim terkelola dengan baik. 
 
CATATAN PENUTUP DAN REKOMENDASI 

1. Perubahan iklim dan TPB merupakan dua hal 
yang saling berpengaruh. Dampak perubahan 
iklim apabila tidak diantisipasi secara memadai 
akan mempengaruhi pencapaian TPB. 
Sebaliknya TPB akan membentuk arah 
kebijakan pengurangan emisi GRK dan 
peningkatan kapasitas adaptasi 

2. Dalam konteks adaptasi, pembangunan 
berkelanjutan akan meningkatkan kapasitas 
adaptasi dan menurunkan kerentanan, yang 
merupakan tujuan dari aksi adaptasi. 
Sebaliknya, aksi adaptasi yang bertujuan 
membangun masyarakat dan ekosistem 
berketahanan iklim melalui tiga pilar ketahanan 
berkontribusi positif pada TPB 

3. Pendekatan top-down melalui upaya 
mainstreaming adaptasi perubahan iklim ke 
dalam perencanaan pembangunan (wilayah dan 
sektor/bidang) dibarengi dengan pendekatan 
bottom-up dengan mendorong aksi adaptasi 
mitigasi di tingkat tapak 
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4. Diperlukan penguatan perangkat analisis 
kerentanan dan risiko iklim untuk mendukung 
integrasi perencanaan (wilayah dan 
sektor/bidang) berbasis kode risiko perubahan 
iklim, sebagai alat untuk menentukan arah 
adaptasi (adaptation pathways) 

5. ProKlim menjadi ikon aksi adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim di tingkat tapak. Pencapaian 

target 20.000 ProKlim memerlukan sinergi lintas 
eselon I KLHK, maupun lintas K/L, dengan 
melibatkan unsur pemerintah, swasta, 
perguruan tinggi, dan organisasi non pemerintah 
lainnya 

6. Data SRN dapat menjadi input untuk memantau 
dan mengevaluasi capaian TPB 13 
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SEMANGAT PERINGATAN HARI OZON SEDUNIA TAHUN 2021 DAN UPAYA PENURUNAN 
KONSUMSI BAHAN PERUSAK OZON SERTA KONTRIBUSINYA DALAM PENANGANAN 

PANDEMI COVID-19 DAN PELAKSANAAN AGENDA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2030 
 
 

Eko Nugroho 
 
 

ABSTRAK 
Dalam pandangan pembangunan berkelanjutan secara 
lebih transformatif, penurunan lapisan ozon di atmosfir 
yang menjadi pelindung manusia dari matahari, karena 
banyaknya penggunaan bahan perusak ozon termasuk 
salah satu indikator pembatas daya dukung alam. 
Penurunan konsumsi bahan perusak ozon menjadi 
indikator ke 12.4.1 (b) TPB/SDGs pada Tujuan ke-12 
Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan. Dalam 
kaitannya dengan penanganan Pandemi Covid-19 
refrigerasi dan AC ramah lingkungan tersebut juga 
berperan penting terhadap penyediaan rantai pendingin 
(cold chain) untuk kenyamanan, ketahanan pangan dan 
ketersediaan vaksin. 
Kata Kunci: Bahan Perusak Ozon, Rantai Pendingin, 
Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan 
 
PENDAHULUAN 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau 
Sustainable Development Goals (SDGs) menekankan 
pada komitmen pembangunan yang tidak hanya berfokus 
pada pembangunan manusia, namun juga pembangunan 
ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan 
lingkungan hidup. SDGs menempatkan manusia sebagai 
pelaku sentral dan penerima manfaat dari pembangunan 
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(BPO) dalam metrik ton (CFC dan HCFC) tercatat 
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target MDGs yakni menurunkan konsumsi bahan perusak 
ozon, di akhir periode MDGs pada tahun 2015 telah 
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yang sangat berbeda, karena sumber daya dan alam 
memiliki batas dan menjadi pembatas kehidupan di dunia, 
seiring dengan berkembangnya populasi manusia dan 
penggunaan alam dan isinya. 

Penipisan lapisan ozon adalah salah satu 
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demikian, mempertahankan survival planet merupakan 
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cucu kita dan bahkan survival bumi kita. Sehingga 
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TUJUAN KE-12 TPB/SDGS KONSUMSI DAN 
PRODUKSI YANG BERKELANJUTAN 

Isu konsumsi dan produksi yang 
bertanggungjawab dalam SDG 12 memuat beberapa isu 
utama terkait pelaksanaan The 10-Year Framework of 
Programmes on Sustainable Consumption and 
Production Patterns (10YFP SCP), kehilangan makanan 
dan sampah makanan (food loss and waste, FLW), 
pengelolaan limbah dan sampah, peran aktif perusahaan 
melalui publikasi laporan berkelanjutan (sustainability 
report, SR) serta praktek pengadaan publik yang 
berkelanjutan. 

Penerapan Sustainable Consumption and 
Production (SCP) dan pandemi COVID-19. Pandemi 
COVID-19 telah mempengaruhi berbagai sektor 
pembangunan di Indonesia, termasuk dalam 
pelaksanaan pencapaian SDG 12. Salah satu hal yang 
paling menonjol adalah meningkatnya timbulan limbah B3 
medis akibat penanganan COVID-19. Diperkirakan 
timbulan limbah medis dari 2.867 Rumah Sakit di seluruh 
Indonesia sebelum pandemi COVID-19 adalah sebesar 
294.660 kg/hari (Kemenkes, 2018). Sejak pandemi 
COVID-19 diperkirakan ada tambahan timbulan limbah 
medis COVID-19 sebesar 88.398 kg/hari, sehingga total 
limbah medis rata-rata pada masa pandemi COVID-19 
diperkirakan sebesar 383.058 kg/hari (KLHK, 2021). 
Timbulan limbah B3 medis ini menjadi salah satu isu 
prioritas dalam pencapaian pelaksanaan SDG 12 sejak 
pandemi COVID-19 menyebar di Indonesia pada awal 
tahun 2020 hingga saat ini. 

Pandemi COVID-19 telah merubah pola hidup 
masyarakat dan memberikan dampak multidimensi pada 
kebijakan pembangunan di Indonesia, menjadikan 
penerapan circular economy (ekonomi sirkular) menjadi 
lebih relevan dalam rangka efisiensi dan memperkuat 
rantai pasok. Ekonomi Sirkular dapat menjadi solusi untuk 
meningkatkan ketahanan pasca pandemi dengan 
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memaksimalkan penggunaan bahan baku dan sumber 
daya serta seluruh potensi lainnya.  

Pelaksanaan 10YFP SCP. Sejak tahun 2015 
intervensi pelaksanaan konsumsi dan produksi 
berkelanjutan ditandai dengan masuknya SCP dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019. Selain itu, penerapan SCP juga 
telah menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi 
Nasional SDGs 2017-2019 dan berbagai Rencana Aksi 
SDGs di berbagai daerah. Saat ini, penerapan SCP juga 
menjadi salah satu isu penting dalam Prioritas Nasional 
(PN) 1, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk 
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan 
Prioritas Nasional (PN) 6, yaitu Membangun Lingkungan 
Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan 
Perubahan Iklim RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari 
upaya efisiensi penggunaan sumberdaya dan 
pengurangan beban pencemaran terhadap lingkungan 
hidup serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 
Hal ini ditandai dengan diterapkannya pembangunan 
rendah karbon (low carbon development, LCD) dalam 
rencana pembangunan di Indonesia. 

Keterkaitan antar target SDG 12 dan target 
SDGs lainnya. Seperti goal SDGs lainnya, berbagai target 
dan indikator SDG 12 juga terintegrasi dan saling 
mempengaruhi satu sama lain. Bahkan pada awal 
pelaksanaan SDGs, Le Blanc (2015) telah 
mengidentifikasi SDG 12 sebagai salah satu tujuan yang 
paling banyak terkait dengan goal SDGs lainnya. Hasil 
kajian yang dikembangkan Institute for Global 
Environmental Strategies (IGES) untuk kasus Indonesia 
juga menunjukkan keterkaitan SDG 12 dengan goal 
lainnya (Zhou & Moinuddin 2017). Berdasarkan kajian 
PRK KemenPPN/Bappenas dalam mendukung 
pencapaian SDGs menunjukkan penerapan SCP dalam 
SDG 12 terutama pada sektor industri berpengaruh pada 
ketersediaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 
pada SDG 8, pengurangan kemiskinan pada SDG 1, 
serta tingkat penurunan emisi pada SDG 13. Hal ini 
disebabkan penerapan SCP akan mendukung 
pelaksanaan circular economy yang lebih ramah 
lingkungan, berdampak sosial dan selaras dengan 
peningkatan ekonomi. 
 
PENURUNAN KONSUMSI BAHAN PERUSAK 
OZON SEBAGAI BAGIAN DARI TPB/SDGS 

Penurunan konsumsi bahan perusak ozon 
menjadi indikator ke 12.4.1 (b) TPB/SDGs pada Tujuan 
ke-12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan. 
Apabila disandingkan dengan RPJMN 2020-2024, Tujuan 
ke-12 TPB/SDGs ini selaras dengan kebijakan: (1) 
Peningkatan kualitas lingkungan hidup agar dapat 
menopang pelaksanaan pembangunan; (2) Penanganan 
Limbah; (3) Pengembangan industri hijau; dan (4) 
Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan 
sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 
rumah tangga termasuk sampah plastik. 
 
Tabel 1. Indikator 12.4.1 (b) tentang penurunan konsumsi 
bahan perusak ozon 

Indikator TPB/ 
SDGs 

Organisasi 
Kemasyarakatan/ 
CSO, Filantropi, 

Akademia 

Pelaku Usaha/ 
Bisnis 

Penurunan 
tingkat 
konsumsi bahan 
perusak ozon 
sebesar 37,5 % 
di tahun 2020 

• Asosiasi 
Industri Bidang 
Refrigerasi dan 
AC  

• Asosiasi 
Teknisi Tata 

• Industri 
Manufaktur 
Refrigerasi 
dan Tata 
Udara 

dari baseline 
konsumsi (rata-
rata konsumsi 
HCFC di tahun 
2009 dan 2010)  

Udara dan 
Refrigerasi 

• Asosiasi 
Pengelola dan 
Pemelihara 
Gedung 

• Industri 
Manufaktur 
Foam 

• Importir 
BPO jenis 
HCFC 

• Teknisi 
bidang 
Refrigerasi 
dan Tata 
Udara 

 
Persentase penurunan tingkat konsumsi 

perusak ozon dari baseline merupakan indikator nasional 
sebagai tambahan indikator global akan mendukung 
Target 12.4 yaitu pada tahun 2020 mencapai pengelolaan 
bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah 
lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai 
kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara 
signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan 
limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk 
meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan 
manusia dan lingkungan. 

 
Gambar 1. Perkembangan Refrigeran di Dunia 
(Rachmawati, 2021) 
 

Upaya yang dilakukan Indonesia untuk 
mengurangi konsumsi bahan perusak ozon (BPO) 
dimulai dari meratifikasi Protokol Montreal pada tahun 
1992 yang mengatur konsumsi BPO jenis CFC, HCFC, 
Halon, Methyl bromide, Methyl chloroform dan Carbon 
tetrachloride melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan selaku National Focal Point. Pada 1 Januari 
2015, Indonesia telah melarang penggunaan HCFC di 
industri manufaktur AC dan refrigerasi serta beberapa 
sektor foam. BPO yang dapat diimpor saat ini adalah 
HCFC yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
servis perawatan unit refrigerasi dan AC, solvent dan 
sebagai bahan pengembang di sektor foam serta Methyl 
bromide untuk keperluan karantina dan pra-pengapalan. 
Pada tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan melakukan studi inventarisasi 
Hydrofluorocarbon (HFC) yang merupakan bahan 
alternatif pengganti BPO yang sudah tidak merusak ozon. 
Kegiatan ini merupakan salah satu persiapan dalam 
meratifikasi Amendemen Kigali. Amendemen Kigali 
merupakan perubahan Protokol Montreal yang 
menambahkan pengaturan tentang penurunan konsumsi 
HFC secara bertahap. Indonesia telah berkontribusi 
menyukseskan Protokol Montreal dengan menurunkan 
konsumsi BPO, khususnya jenis HCFC sebesar 215,52 
ton ODP (Ozone Depleting Potentials) dari tahun 2013-
2020. 
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PERINGATAN HARI OZON SEDUNIA TAHUN 
2021 

Penandatanganan Protokol Montreal pada 16 
September 1987 yang selanjutnya diperingati sebagai 
Hari Ozon Sedunia adalah suatu catatan sejarah bahwa 
36 tahun yang lalu masyarakat dunia bersama-sama 
telah berupaya menyelamatkan bumi dari kerusakan 
lapisan ozon. Tahun 2021 ini Hari Ozon Sedunia 
mengangkat tema “Keeping Us, Our Food and Our 
Vaccine Cool”. Berdasarkan pernyataan Sekretaris 
Jenderal PBB Antonio Guterres pada peringatan Hari 
Ozon Sedunia tahun 2021, implementasi Protokol 
Montreal telah berhasil dalam upaya pemulihan lapisan 
ozon melalui penghapusan konsumsi bahan perusak 
ozon, dan komitmen untuk menghapuskan konsumsi 
Hidrofluorocarbon (HFC) atau yang dapat mencegah 
kenaikan suhu Global sebesar 0,4oC pada abad ini. Pada 
kesempatan yang sama, Sekjen PBB, juga 
menyampaikan bahwa Protokol Montreal telah 
mengalami perkembangan yang signifikan dengan 
adanya Amendemen Kigali tentang Penurunan Konsumsi 
Hydrofluorocarbon (HFC), tidak hanya melindungi lapisan 
ozon, tetapi juga mencegah dampak perubahan iklim 
yang semakin nyata. Oleh karena protokol Montreal 
mengatur bahan pendingin yang digunakan di sektor 
refrigerasi baik di manufaktur maupun servicing, maka 
dalam implementasinya sektor refrigerasi berperan 
penting terhadap penyediaan rantai pendingin (cold 
chain) untuk ketersediaan pangan dan vaksin dalam 
situasi pandemi saat ini. 

 
Gambar 2. Flyer Peringatan Hari Ozon Sedunia Tahun 

2021 (Ditjen PPI – KLHK, 2021) 
 

Dalam sambutannya pada peringatan Hari Ozon 
Sedunia Tahun 2021, Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya menyatakan bahwa terkait 
dengan ketersediaan pangan rantai pendingin berperan 
penting untuk mengawetkan dan menjaga stok makanan 
beku, daging, sayur, serta produk susu tetap segar dan 
aman dikonsumsi bagi masyarakat. Sedangkan terkait 
dengan kebutuhan vaksin rantai pendingin juga berperan 
penting untuk menjaga kondisi ideal vaksin sehingga 
kualitasnya tetap terjaga dari awal sampai pelaksanaan 
vaksinasi. Berdasarkan data dari gabungan pengusaha 
Farmasi Indonesia pada tahun 2020, kebutuhan rantai 
pendingin untuk mendukung vaksinasi Covid-19 yaitu 
1923 pallet 48 river container, 360 cold truck, 3.300 cold 
box, dan 4.374 m3 cold storage. Kebutuhan itu untuk 

pengiriman 10 juta dosis vaksin dengan tujuan distribusi 
10.134 fasilitas kesehatan. Data dari asosiasi rantai 
pendingin Indonesia bahkan menunjukkan kebutuhan 
rantai pendingin meningkat sebesar 45% pada tahun ini. 
Namun untuk wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia 
Timur masih diperlukan tambahan river container, cold 
truck, cold box sekitar 1000 unit untuk pendistribusian dan 
penyimpanan vaksin. Meningkatnya kebutuhan rantai 
pendingin untuk keperluan vaksinasi Covid-19 tidak lepas 
dari jenis vaksin yang tersedia di Indonesia, mulai dari 
Sinovac, Astrazeneca, Moderna, Pfizer, dan lain 
sebagainya masing-masing vaksin tersebut memiliki 
pengaturan temperatur yang berbeda-beda, sehingga 
dibutuhkan jenis peralatan refrigerasi dan bahan 
pendingin yang sesuai untuk mencapai temperatur yang 
dibutuhkan serta sesuai dengan ketentuan protokol 
Montreal. 

 
Gambar 3. Perkembangan Protokol Montreal mengatur 
pengendalian bahan pendingin yang digunakan di 
berbagai sektor antara lain refrigerasi (manufaktur 
maupun servicing) (Rachmawati, 2021) 
 
Rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Ozon 
Sedunia Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi: 

1. Penyerahan bantuan peralatan service 
Refrigerasi dan AC (RAC) yang dilakukan 
secara serentak baik di Jakarta serta seluruh 
wilayah Balai PPIKHL yang dilakukan secara 
simbolis oleh Direktur Jenderal Pengendalian 
Perubahan Iklim kepada empat perwakilan 
teknisi RAC di wilayah Jabodetabek yang 
kemudian dilanjutkan dengan penyerahan 
bantuan peralatan secara simbolis oleh masing-
masing Kepala Balai PPIKHL kepada 
perwakilan teknisi di wilayahnya. Bantuan 
peralatan servis RAC yang berasal dari hibah 
HCFC diberikan kepada teknisi RAC yang telah 
melakukan pelaporan kegiatan servis secara 
rutin ke KLHK Melalui aplikasi mawas Ozon. 
Untuk di empat wilayah Balai PPIKHL, bantuan 
peralatan akan diberikan kepada 35 bengkel di 
wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, 9 bengkel di 
wilayah Sumatera, 2 bengkel di wilayah 
Kalimantan, dan 3 bengkel di wilayah Sulawesi. 

2. Webinar dengan tema “Keeping Us, Our Food 
and Our Vaccine Cool”. Dengan menghadirkan 
pembicara Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, 
Direktur Survailence dan Karantina Kesehatan, 
Perwakilan Asosiasi Rantai Pendingin 
Indonesia, dan Presiden ASHRAE Indonesia 
Chapter yang membahas Peran Pendingin 
dalam Menjaga Kenyamanan, Ketahanan 
Pangan dan Ketersediaan Vaksin di Masa 
Pandemi. 

3. Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Jenjang 3 yang 
akan diselenggarakan pada tanggal 20 - 24 
September 2021 dengan bekerjasama dengan 
Balai Diklat LHK BDLHK di Kadipaten yang 
ditunjuk sebagai tempat uji kompetensi atau dan 
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lembaga sertifikasi Profesi Teknik Pendingin 
dan Tata Udara (TPTU) sesuai dengan ruang 
lingkup yang diberikan oleh Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Peraturan 
Menteri LHK  Nomor P 73 Tahun 2019 tentang 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan 
Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Teknisi 
Refrigerasi dan Teknisi Tata Udara; 

4. Penyerahan bantuan peralatan Service RAC 
dan sosialisasi kewajiban sertifikasi teknisi 
refrigerasi dan tata udara pada tanggal 23 
September 2021 di provinsi Bali. Pada kegiatan 
ini Kepala Balai PPIKHL Wilayah Jawa, Bali, 
Nusa Tenggara akan menyerahkan bantuan 
peralatan RAC kepada 5 teknisi RAC terpilih di 
provinsi Bali, dan dilanjutkan dengan sosialisasi 
kewajiban sertifikasi teknisi refrigerasi dan tata 
udara dengan mengundang teknisi RAC, 
pemerintah daerah, penanggung jawab usaha, 
dan asosiasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk 
menyebarluaskan informasi terkait kewajiban 
kompetensi teknisi yang tercantum pada Pasal 4 
Permen LHK Nomor 73 Tahun 2019 yang akan 
mulai diberlakukan per 1 Oktober 2021. 

5. Partisipasi Indonesia  pada kegiatan The Pacific 
Regional Ozone Climate Art Contest 2021 -2022 
yaitu Art contest yang diselenggarakan oleh 
UNEP dalam waktu 1 tahun yang diperuntukan 
bagi seluruh negara pihak di regional Asia 
Pasifik. Kegiatan ini dapat diikuti pada tingkat 
nasional dan regional, yaitu dibagi ke dalam 2 
kategori yaitu youth dan general category, 
dengan jenis perlombaan photography, drawing, 
dan desain. Pemenang pada tingkat nasional 
diikutsertakan pada tingkat regional dan akan 
diumumkan pada hari Ozon sedunia Tahun 
2022. Bersamaan dengan peringatan Hari Ozon 
sedunia pada tahun ini, poster terkait informasi 
Art Contest pada tingkat nasional akan 
disebarluaskan secara serentak oleh seluruh 
negara yang berpartisipasi tingkat di tingkat 
regional Asia Pasifik  
 

 
Gambar 4. Profil Teknisi AC yang mendapatkan bantuan 
peralatan service Refrigerasi dan AC (Ditjen PPI – KLHK, 
2021) 
 
 
PENUTUP 

Penurunan konsumsi bahan perusak ozon 
melalui penggunaan peralatan yang ramah lingkungan 
serta peningkatan kompetensi kerja bagi Teknisi 
Refrigerasi dan Teknisi Tata Udara diharapkan 
berkontribusi dalam pencapaian Agenda Pembangunan 
Berkelanjutan 2030 dalam mendukung Goal ke-12: 
Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan dan Goal ke-
13: Penanganan Perubahan Iklim. Dalam kaitannya 
dengan penanganan Pandemi Covid-19 refrigerasi dan 
AC ramah lingkungan tersebut juga berperan penting 
terhadap penyediaan rantai pendingin (cold chain) untuk 
kenyamanan, ketahanan pangan dan ketersediaan 
vaksin. Pada akhirnya, penurunan konsumsi bahan 
perusak ozon juga akan menjadi komponen dari 
pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan yaitu “Terwujudnya lingkungan 
hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap 
perubahan iklim”. 
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Perubahan iklim adalah realitas yang mencakup 

lebih salah satu dari 17 tujuan Sustainable Development 
Goals (SDGs) yang menjadi isu sentral dalam kebijakan 
RPJMN 2020-2024. Dampak perubahan iklim menjadi 
pengganda ancaman yang akan memperburuk kondisi 
masyarakat. Permasalahan kesehatan, kemiskinan, 
kelaparan dan bentuk ketidak sejahteraan lainnya 
diperparah akibat perubahan iklim. Bahkan, hingga pada 
tahap ancaman terbesar bagi eksistensi manusia di bumi.  
Dengan kata lain, langsung maupun tidak, manusia akan 
punah apabila tidak mampu melindungi bumi dari dampak 
perubahan iklim.   

Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan 
bahwa perubahan iklim tidak dapat disangkal seringkali 
terkait dengan bencana kemanusiaan, mengganggu 
faktor pendukung kesehatan manusia seperti air bersih, 
ketersediaan pangan, tempat tinggal bersih dan bebas 
dari berbagai penyakit (Global Health Workforce Alliance, 
2009). Penegasan ini telah menjadi satu dari tiga arah 
perubahan sistemik yang diamanatkan United Nations 
Development Programme (UNDP) melalui UNDP 
Strategic Plan 2022-2025 yang merujuk pada 
pembangunan ketahanan iklim (UNDP, 2021).  Di dalam 
negeri, Badan Ketahanan Pangan Kementerian 
Pertanian, menempatkan perubahan iklim sebagai 
tantangan serius dalam mewujudkan penyediaan dan 
ketahanan pangan (BKP Kementan,2019).  

Pada kenyataannya, dalam sistem yang 
kompleks dan pendekatan yang lebih menyeluruh, 
perubahan iklim akan berdampak kepada 16 aspek lain 
yang menjadi tujuan SDGs. Hal ini membuat diskursus 

tentang perubahan iklim tidak bisa hanya dianggap 
sebagai masalah lingkungan atau pembangunan semata. 
Oleh sebab itu tema perubahan iklim dalam 
pembangunan berkelanjutan menjadi sangat berkait.    

 
AGENDA GLOBAL PERUBAHAN IKLIM:  
KETERKAITAN SDGS DENGAN PARIS CLIMATE 
AGREEMENT DAN NATIONALLY DETERMINED 
CONTRIBUTIONS (NDC) 

Sebenarnya banyak komitmen global yang 
terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, isu 
perubahan iklim dan agenda-agenda lainnya. Termasuk 
agenda yang terkait dengan salah satu atau beberapa 
Goals dari SDGs. Agenda-agenda global muncul sebagai 
respon atas realitas yang menunjukkan telah 
terlampauinya banyak batasan yang mampu ditanggung 
oleh bumi secara mandiri untuk menjaga eksistensinya 
sebagai rumah manusia. Diperlukan intervensi antar 
negara yang cepat dan tepat bagi   pemulihan batasan 
bumi terhadap ancaman kerusakan–yang   penyebabnya 
justru didominasi oleh manusia sendiri. Setiap agenda 
global memiliki latar kemunculan, aspirasi isu utama serta 
linimasa yang sesungguhnya saling berkaitan. Mengutip 
gambar/figure pada “Green Triangular Co-Operation: An 
Accelerator To Sustainable Development” (OECD, 2019), 
milestone dalam kerjasama pembangunan internasional 
dengan isu-isu hijau memperlihatkan kaitan yang selajan 
pada keduanya. 

 

   

  
 

Gambar 1. Milestone “Green Triangular Co-Operation: An Accelerator To Sustainable Development” 
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Setiap isu yang dibangun oleh komitmen global 
memiliki agenda sendiri dan disertai mekanisme 
dukungan kepada negara pihak dalam memenuhi 
komitmennya, misalnya dukungan sumber daya 
termasuk pendanaan. Begitupula dengan SDGs dan isu 
perubahan iklim. Tantangannya kemudian adalah proses 
dalam memenuhi target komitmen, karena negara pihak 
memiliki perbedaan modalitas yang kompleks termasuk 
dalam posisi tawar  antar negara. Indonesia sendiri perlu 
berkomitmen dalam agenda global pada tema perubahan 
iklim karena memiliki kondisi kondisi objektif letak 
geografis sebagai negara kepulauan, tingginya cadangan 
karbon dan sumberdaya energi dan mineral, kerentanan 
terhadap bencana alam akibat perubahan iklim dan 
pertimbangan strategis dalam mencapai ketahanan iklim 
terkait pangan, air dan energi.  

Indonesia bersama negara-negara yang 
bergabung United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCC) di Paris pada 2015 
berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 
secara global dengan disepakatinya Paris Agreement 
(PA).  Kesepakatan tersebut adalah amanat  yang sejalan 
dan sinergis dengan mainstream SDGs pada 
pembangunan nasional. Komitmen Indonesia diwujudkan 
dengan meratifikasi PA dan menerbitkan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan 
Persetujuan Paris atas UNFCC. Ditindaklanjuti dengan 
penyampaian dokumen NDC yang pertama dan 
berupaya untuk mengarusutamakan NDC beserta 
strategi pencapaian target NDC. Dengan PA,  Indonesia 
memasuki babak baru dalam pelaksanaan komitmen 
yang dijanjikan di COP21 dan terelaborasi dalam  NDC. 
Disisi lain yang sejalan, pemerintah menetapkan Perpres 
No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. “Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap 
berkomitmen untuk menjadikan tujuan pembangunan 
berkelanjutan (TPB)/SDGs sebagai arus-utama dalam 
pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan di KLHK. 
KLHK sepenuhnya mendukung setiap upaya pencapaian 
target dan indikator TPB/SDGs yang sesuai dengan 
lanskap ekologi, sosial dan budaya di Indonesia”. 
Penegasan dukungan KLHK tersebut ditegaskan oleh 
Menteri KLHK, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. pada 
Pengantar Dokumen “Potret Kontibusi TPB/SDGs KLHK 
2020” (KLHK, 2020).  

Berdasarkan Perpres No. 16/2015, pelaksanaan 
pengendalian perubahan iklim dikoordinasikan oleh 
KLHK  melalui Direktorat Jenderal Pengendalian 

Perubahan Iklim (Ditjen PPI). Ditjen PPI 
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang terkait 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan, inventarisasi gas rumah kaca 
dan pelaporannya serta  memobilisasi sumber daya di 
tingkat sektoral dan regional untuk penanganan 
perubahan iklim di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan 
PermenKLH No. P.18/2015, Ditjen PPI diamanatkan 
untuk menjadi penyelenggara perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang perubahan iklim 
termasuk menjalankan peran sebagai National Focal 
Point (NFP) to the UNFCCC dan koordinator agenda 
climate change. Satu hal penting yang menunjukkan 
bahwa Ditjen PPI KLHK mengemban tanggung jawab 
besar sebagai  perwakilan negara-Direktur Jenderal PPI 
sebagai NFP-untuk bertanggung jawab dan 
berkomunikasi terhadap seluruh kegiatan terkait 
UNFCCC di tingkat nasional negara pihak masing-
masing dalam mewujudkan komitmen negara Indonesia.  
Untuk mencapai target NDC yang menetapkan target 
pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, yakni 
sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 
41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang 
memadai) pada tahun 2030 bukanlah hal mudah. 
Sebagai NFP dituntut untuk merangkul seluruh 
stakeholder terkait baik itu party stakeholder K/L tingkat 
pusat dan non-party stakeholders termasuk pemerintah 
daerah, akademisi, dunia usaha, NGO dan masyarakat 
hingga tingkat tapak. Dalam mencapai tujuan NDC 
tersebut, Indonesia berkewajiban untuk 
mengkomunikasikan secara periodik laporan emisi gas 
rumah kaca dari berbagai sektor, termasuk status dari 
aksi penurunan emisi GRK dan capaiannya kepada 
Sekretariat UNFCCC. Hal ini menuntut diberlakukan 
Kerangka Transparansi Nasional-bagian pelaksanaan 
Pasal 13 Persetujuan Paris-yang terintegrasi melalui: (a) 
Sistem Registri Nasional (SRN) untuk mitigasi, adaptasi 
dan dukungan sumberdaya dari nasional maupun 
internasional; (b) Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca 
Nasional (SIGN- SMART); (c) Sistem MRV untuk mitigasi 
termasuk REDD+; dan (d) Sistem Informasi Safeguards 
REDD+ (SISREDD+); serta (e) Sistem Informasi dan 
Data Indeks Kerentanan (SIDIK) serta aksi gabungan 
adaptasi-mitigasi di tingkat desa melalui Program 
Kampung Iklim (ProKlim) (DitjenPPI, 2017). Secara garis 
besar keterhubungan  SDGs dengan Perjanjian Paris dan 
NDC yang menjadi target kinerja Ditjen PPI selaku NPF 
to the UNFCCC  dapat dilihat pada gambar berikut :  

 



591Pengendalian Perubahan Iklim

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Setiap isu yang dibangun oleh komitmen global 
memiliki agenda sendiri dan disertai mekanisme 
dukungan kepada negara pihak dalam memenuhi 
komitmennya, misalnya dukungan sumber daya 
termasuk pendanaan. Begitupula dengan SDGs dan isu 
perubahan iklim. Tantangannya kemudian adalah proses 
dalam memenuhi target komitmen, karena negara pihak 
memiliki perbedaan modalitas yang kompleks termasuk 
dalam posisi tawar  antar negara. Indonesia sendiri perlu 
berkomitmen dalam agenda global pada tema perubahan 
iklim karena memiliki kondisi kondisi objektif letak 
geografis sebagai negara kepulauan, tingginya cadangan 
karbon dan sumberdaya energi dan mineral, kerentanan 
terhadap bencana alam akibat perubahan iklim dan 
pertimbangan strategis dalam mencapai ketahanan iklim 
terkait pangan, air dan energi.  

Indonesia bersama negara-negara yang 
bergabung United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCC) di Paris pada 2015 
berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 
secara global dengan disepakatinya Paris Agreement 
(PA).  Kesepakatan tersebut adalah amanat  yang sejalan 
dan sinergis dengan mainstream SDGs pada 
pembangunan nasional. Komitmen Indonesia diwujudkan 
dengan meratifikasi PA dan menerbitkan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan 
Persetujuan Paris atas UNFCC. Ditindaklanjuti dengan 
penyampaian dokumen NDC yang pertama dan 
berupaya untuk mengarusutamakan NDC beserta 
strategi pencapaian target NDC. Dengan PA,  Indonesia 
memasuki babak baru dalam pelaksanaan komitmen 
yang dijanjikan di COP21 dan terelaborasi dalam  NDC. 
Disisi lain yang sejalan, pemerintah menetapkan Perpres 
No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. “Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap 
berkomitmen untuk menjadikan tujuan pembangunan 
berkelanjutan (TPB)/SDGs sebagai arus-utama dalam 
pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan di KLHK. 
KLHK sepenuhnya mendukung setiap upaya pencapaian 
target dan indikator TPB/SDGs yang sesuai dengan 
lanskap ekologi, sosial dan budaya di Indonesia”. 
Penegasan dukungan KLHK tersebut ditegaskan oleh 
Menteri KLHK, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. pada 
Pengantar Dokumen “Potret Kontibusi TPB/SDGs KLHK 
2020” (KLHK, 2020).  

Berdasarkan Perpres No. 16/2015, pelaksanaan 
pengendalian perubahan iklim dikoordinasikan oleh 
KLHK  melalui Direktorat Jenderal Pengendalian 

Perubahan Iklim (Ditjen PPI). Ditjen PPI 
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang terkait 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan, inventarisasi gas rumah kaca 
dan pelaporannya serta  memobilisasi sumber daya di 
tingkat sektoral dan regional untuk penanganan 
perubahan iklim di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan 
PermenKLH No. P.18/2015, Ditjen PPI diamanatkan 
untuk menjadi penyelenggara perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang perubahan iklim 
termasuk menjalankan peran sebagai National Focal 
Point (NFP) to the UNFCCC dan koordinator agenda 
climate change. Satu hal penting yang menunjukkan 
bahwa Ditjen PPI KLHK mengemban tanggung jawab 
besar sebagai  perwakilan negara-Direktur Jenderal PPI 
sebagai NFP-untuk bertanggung jawab dan 
berkomunikasi terhadap seluruh kegiatan terkait 
UNFCCC di tingkat nasional negara pihak masing-
masing dalam mewujudkan komitmen negara Indonesia.  
Untuk mencapai target NDC yang menetapkan target 
pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, yakni 
sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 
41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang 
memadai) pada tahun 2030 bukanlah hal mudah. 
Sebagai NFP dituntut untuk merangkul seluruh 
stakeholder terkait baik itu party stakeholder K/L tingkat 
pusat dan non-party stakeholders termasuk pemerintah 
daerah, akademisi, dunia usaha, NGO dan masyarakat 
hingga tingkat tapak. Dalam mencapai tujuan NDC 
tersebut, Indonesia berkewajiban untuk 
mengkomunikasikan secara periodik laporan emisi gas 
rumah kaca dari berbagai sektor, termasuk status dari 
aksi penurunan emisi GRK dan capaiannya kepada 
Sekretariat UNFCCC. Hal ini menuntut diberlakukan 
Kerangka Transparansi Nasional-bagian pelaksanaan 
Pasal 13 Persetujuan Paris-yang terintegrasi melalui: (a) 
Sistem Registri Nasional (SRN) untuk mitigasi, adaptasi 
dan dukungan sumberdaya dari nasional maupun 
internasional; (b) Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca 
Nasional (SIGN- SMART); (c) Sistem MRV untuk mitigasi 
termasuk REDD+; dan (d) Sistem Informasi Safeguards 
REDD+ (SISREDD+); serta (e) Sistem Informasi dan 
Data Indeks Kerentanan (SIDIK) serta aksi gabungan 
adaptasi-mitigasi di tingkat desa melalui Program 
Kampung Iklim (ProKlim) (DitjenPPI, 2017). Secara garis 
besar keterhubungan  SDGs dengan Perjanjian Paris dan 
NDC yang menjadi target kinerja Ditjen PPI selaku NPF 
to the UNFCCC  dapat dilihat pada gambar berikut :  

 

 

 
 
Gambar 2.  Keterhubungan SDGs dengan Perjanjian Paris elaborasi NDC yang Menjadi Target Kinerja Ditjen PPI selaku 

NPF to The UNFCCC 

 
Pada realitasnya, aksi-aksi di tingkat tapak dalam 
pengendalian perubahan iklim adalah modalitas terbesar 
yang memiliki pendekatan filosofis bagi peradaban. 
Ketika aksi tersebut menjadi kebutuhan hidup sehari-hari 
untuk bergaya hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan 
(sustainable lifestyle), ini akan berkontribusi langsung 
bagi eksistensi bumi. Tak pelak lagi, jika sustainable 
lifestyle mampu hidup di alam bawah sadar manusia, 
diterima sebagai sebuah sistem hidup (way of life) 
niscaya peningkatan daya batas bumi akan terwujud. 
Tentu saja ini sudah menjadi bagian strategi KLHK yaitu 
dengan mendorong kerjasama multi-pihak untuk 
memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim di tingkat tapak berbasis komunitas melalui 
pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) dan 
menjadikannya sebagai gerakan nasional.  

Sejak diluncurkan tahun 2011, ProKlim telah 
memiliki payung hukum PermenLHK No. 19/2012 tentang 
ProKlim. Integrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kementerian Kehutanan pada tahun 2015, diikuti dengan 
pengesahan peraturan pengganti melalui PermenLHK 
No. P.84/2016 tentang ProKlim. Dan untuk memberikan 
arahan teknis kepada semua pemangku kepentingan 
yang terlibat dalam ProKlim, diterbitkan Perdirjen PPI 
No.P.1/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan ProKlim. Ini  
menguatkan bahwa ProKlim menjadi langkah strategis 
pemerintah dalam membumikan isu global perubahan 
iklim menjadi aksi bersama di tingkat lokal untuk 
mencapai tujuan pembangunan nasional. Namun 
sayang, dalam perkembangannya ProKlim hingga kini 
masih menjadi bahasa langit yang belum membumi di 
banyak wilayah. Meski secara realitas dilapangan, 
banyak tapak yang telah melakukan kegiatan mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim. Bahasa ProKlim dirasa masih 
elitis, sebatas dikenal oleh para pihak yang memang 

berkecimpung di tema perubahan iklim  dan belum 
seutuhnya menjadi bahasa lazim di masyarakat.  

Presiden Joko Widodo dalam pembukaan 
Climate Adaptation Summit Januari 2021 mencanangkan 
target terbentuknya 20.000 kampung iklim pada tahun 
2024. Target ambisius ini untuk menjawab kritikan bahwa 
pemerintah terkesan sangat lamban dalam melakukan 
ProKlim yang sudah digulirkan oleh pemerintahan 
sebelumnya di tahun 2010-an. Meski  sesungguhnya 
target capaian yang ada sudah  sesuai target Roadmap 
ProKlim. Target 20.000 tersebut menjadi pekerjaan 
rumah yang besar bagi para stakeholder  terkait. Sebuah 
tantangan yang bisa jadi hanya sebatas mimpi, namun 
juga bisa menjadi sebuah keniscayaan. Dan 
sebagaimana sebuah sistem tanggungjawab organisasi 
negara, tentu berbagai langkah intervensi yang 
korektif,konstruktif, dialektis mutlak dilakukan dalam 
proses mencapai target yang ditentukan. Ditjen PPI yang 
telah menyusun Roadmap ProKlim pada tahun 2017 
harus melakukan revisi Roadmap mengingat perubahan 
target capaian 20.000 Proklim pada 2024 harus dicapai 
hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun.  

ProKlim diimplementasikan melalui dua 
komponen utama program, yaitu komponen adaptasi dan 
komponen mitigasi yang diidentifikasikan melalui aplikasi 
SRN.  SRN menjadi wadah pengelolaan data dan 
informasi aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Dalam konteks 
melacak kemajuan pelaksanaan NDC, SRN berfungsi 
sebagai tracking system pelaksanaan aksi adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim. Data klaim reduksi emisi yang 
masuk di SRN dapat diverifikasi untuk mendukung 
komitmen terhadap NDC. Namun begitu, sejauh ini SRN 
belum dapat memberikan gambaran nasional tentang 
aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, karena hanya 
yang terdaftarlah yang dapat diverifikasi. Sebuah 
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kelemahan dari sistem tracking yang belum membumi. 
Langkah terdekat yang dapat diambil adalah menginput 
lebih banyak data agar  dapat terverifikasi, sehingga 
semakin mempertinggi klaim reduksi emisi yang 
dilakukan Indonesia. 
 
Inovasi Jemput Bola :  Kontribusi Nyata Sebagai 
Fasilitator dan Dinamisator   Implemenstasi Adaptasi 
dan Mitigasi Perubahan Iklim Tapak Mencapai Target 
20.000 Kampung Iklim dan Tujuan SDGs  

Dukungan Balai Pengendalian Perubahan Iklim 
dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Jawa Bali Nusa 
Tenggara (BPPIKHL JabalNusa) sebagai   UPT Ditjen 
PPI juga telah dilakukan dengan membuat langkah 

inovasi untuk mendukung target 20.000 kampung iklim 
tahun 2024. Ide awal yang dipelopori oleh Kepala 
BPPIKHL JabalNusa, Haryo Pambudi, S.Hut., M.Sc 
adalah strategi “jemput bola”, sebuah langkah tepat untuk 
percepatan di era 4.0 yang tentu saja meninggalkan 
terminologi lama yaitu “menunggu/pasif”.  Sistem jemput 
bola menuntut usaha yang lebih besar berikut resikonya, 
namun bukan halangan bagi BPPIKHL JabalNusa dalam 
menjalankan fungsi dan tugas kinerjanya. Berikut data 
kompilasi perbandingan lokasi ProKlim yang terverifikasi 
dengan jumlah desa/kelurahan di wilayah kerja yang 
digunakan BPPIKHL JabalNusa sebagai salah satu 
database pengambilan kebijakan terkait ProKlim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Dari informasi gambar terlihat gap besar pada jumlah  
desa/kelurahan dengan lokasi yang sudah terverifikasi. 
Sebagai contoh, dengan level pembanding sama yaitu 
jumlah desa/kelurahan misalnya, jumlah 221 lokasi 
diverifikasi di Provinsi Jawa Barat hanya sekitar 3,7% saja 
dari DKI Jakarta yang mampu mencapai 23,2% dengan 
62 lokasi. Meski juga harus dipertimbangkan luasan 
wilayah, keterbatasan akses informasi partisipasi dan 
manfaat yang berbeda di tiap wilayah adalah faktor  
penentu lain dalam  pelaksanaan ProKlim. Tantangan ini 
oleh BPPIKHL JabalNusa di pandang sebagai potensi 

untuk dijemput,  langkah awal mengimplementasikan 
ruang lingkup ProKlim untuk keberlanjutan. Langkah-
langkah semacam ini sudah dibangun oleh BPPIKHL 
JabalNusa dan akan terus dikembangkan sesuai 
perkembangan situsasi dan kondisi aktual dalam koridor 
yang diperbolehkan. Perubahan target capaian  kampung 
iklim yang memerlukan dukungan BPPIKHL JabalNusa 
selaku UPT dibawah Ditjen PPI ditunjukkan pada gambar 
berikut : 
 

Sumber data :   Statistik Ditjen PPI (2020), SRN PPI, dan BPS Indonesia (2020) 
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untuk dijemput,  langkah awal mengimplementasikan 
ruang lingkup ProKlim untuk keberlanjutan. Langkah-
langkah semacam ini sudah dibangun oleh BPPIKHL 
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Sumber data :   Statistik Ditjen PPI (2020), SRN PPI, dan BPS Indonesia (2020) 

 
Sumber data : Roadmap ProKlim 2017, Renstra BPPIKHL JabalNusa,  

Gambar 4. Dukungan BPPIKHL JabalNusa dalam Percepatan Pencapaian Target 20.000 Kampung Iklim pada Tahun 
2024 
 
Percepatan yang dilakukan BPPIKHL JabalNusa 
menyasar pada komunitas ProKlim yaitu 
masyarakat/kelompok masyarakat, pegiat lingkungan, 
LSM, perusahaan, pemerintah daerah serta menyasar 
pada sinergitas ProKlim yaitu perhutanan sosial dengan 
skema hutan desa sebagai unit administrasi, masyarakat 
peduli api (MPA) dan brigade pengendalian kebakaran 
hutan dan lahan (karhutla). Langkah strategis yang 
dilakukan BPPIKHL JabalNusa meliputi aksi penguatan 
pada kegiatan yang sudah ditetapkan pusat yaitu 
pengarusutamaan gender (PUG), kampanye/ sosialisasi 
ProKlim dan peningkatan kapasitas internal dan eksternal 
balai serta kegiatan aksi inovasi meliputi pelaksanaaan 
mobile klinik SRN, pemetaan potensi ProKlim, pemetaan 
potensi desa untuk inovasi gah karhutla dan  ProKlim  dan 
pembentukan Brigade Karhutla Silva Raksaka.   

  
a. Aksi Penguatan  

Dalam mendukung program Ditjen PPI, BPPIKHL 
JabalNusa diamanatkan denga 6 kegiatan yaitu 
dukungan managemen, adaptasi perubahan iklim, 
mitigasi perubahan iklim, IGRK dan MVP, mobilisasi 
sumberdaya sektoral dan sub regional. PUG diterapkan 
dalam setiap kegiatan lingkup Balai mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan 
evaluasi. PUG disosialisasikan dan diterapkan dalam 
kegiatan  hingga tapak sebagai bagian penilaian bagi 
ProKlim agar terverifikasi. Begitupun dengan kegiatan 
peningkatan kapasitas bertema ProKlim, dilaksanakan 
secara internal dan eksternal untuk membangun ProKlim 
di wilayah kerja Balai. Kegiatan peningkatan kapasitas ini 
meliputi sharing informasi dengan OPD/stakeholder 
terkait serta penguatan kapasitas verifikator ProKlim. 
Kegiatan kampanye dan sosialisasi ProKlim pada 
komunitas ProKlim dan  sinergitas ProKlim dilakukan 
melalui kerjasama dengan pemangku wilayah dan 
kelompok tapak disekitar hutan. Sosialisasi ProKlim dan 
SRN  disampaikan secara langsung dalam berbagai 
kesempatan di lapangan, formal dan informal,  melalui 
verbal, penyebaran flyer, booklet, leaflet kepada para 
pihak dan khalayak, termasuk diantaranya memasukkan 

materi ProKlim  dalam kegiatan sosialisasi untuk usia 
dini/sekolah. Penyebaran informasi ini juga dilakukan 
melalui  platform media sosial yang popular di Indonesia 
saat ini, yaitu Instagram, Youtube, Facebook, Twitter 
serta media audio visual lainnya. 

Bagi para pihak yang mengalami kesulitan dalam 
proses pendaftaran SRN, BPPIKHL JabalNusa 
menindaklanjuti dengan membuka ruang konsultasi 
bernama Mobile Klinik SRN. Mobile Klinik SRN adalah 
langkah konkrit yang menunjukkan kehadiran Balai untuk 
mendampingi, memfasilitasi sekaligus konsultasi dengan 
instansi dan tapak di daerah yang mengalami kendala 
dalam pengisian SRN. Narasumber adalah pegawai Balai 
yang berkompeten, verifikator ProKlim bersertifikasi, 
menguasai teknologi digital berbasis web serta memiliki 
etika pelayanan mumpuni. Hal ini merupakan pemenuhan 
kinerja Balai untuk kepuasan pelanggan. Konsultasi dan 
koordinasi lanjut ke pusat dilakukan apabila terdapat 
permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat 
Balai.  Klinik juga dibuka secara rutin setiap hari Jumat 
Legi untuk tema Mitigasi Lahan dan Non Lahan serta hari 
Jumat Kliwon untuk tema ProKlim. Pendekatan pemilihan 
hari “Legi” dan “Kliwon”  mudah diingat   oleh masyarakat, 
karena dalam teknik pemasaran sebuah perbedaan kata 
yang lazim/tak lazim bagi budaya lokal juga mampu 
memberi efek ingatan yang besar. Dan untuk 
membumikan bahasa dan aksi ProKlim, hal ini adalah 
bagian dari inovasi kultural.  

Penjaringan data dan informasi menggunakan 
metodologi kuisioner berbasis web dengan 
memanfaatkan layanan URL Shortener dan Link 
Management Platform Bitly.com yang memungkinkan 
untuk merubah URL yang panjang menjadi lebih ringkas 
dan mudah diingat.   Pendekatan ini dipilih dikarenakan 
pertimbangan era 4.0 yang menuntut efektifitas, efisien, 
praktis, mudah digunakan karena hampir setiap orang 
saat ini tidak terlepas dari dunia daring. Selain itu, hal ini 
juga merupakan perbaikan pada sistem penyimpanan 
dan perawatan data dan informasi Balai berbasis daring–
tidak kemudian serta merta meninggalkan sistem luring–
yang memungkinkan siapapun yang 
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berkepentingan/ditugaskan untuk dapat mengakses data 
dan informasi BPPIKHL JabalNusa sesuai ketentuan.  
Pendekatan inovasi daring ini dilakukan untuk mensiasati 
perubahan era transformasi digital.  

Pemetaan potensi ProKlim dapat diisi dengan cara 
mengakses http://bit.ly/DJPPI20000ProKlim  dan 
pemetaan potensi desa untuk inovasi pencegahan 
karhutla https://bit.ly/DJPPIGahkarhutla. Dua link 
tersebut dibuat dengan pendekatan pada sasaran 
komunitas ProKlim dan sinergitas ProKlim.  Proses 
pemetaan melalui penjaringan data diawali dengan 
identifikasi lokasi berdasarkan data pada SIDIK dan Data 
Desa Rawan Karhutla. Tak menutup kemungkinan 
terdapat irisan kesamaan lokasi berdasar kedua sumber, 
yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan 
prioritas penjaringan data. Data yang telah didapat 
kemudian dilakukan sortasi dan analisa untuk kemudian 
ditindaklanjuti oleh BPPIKHL JabalNusa dengan 
melakukan sinergitas kepada pihak terkait untuk 
penguatan, peningkatan kapasitas lokasi hingga fasilitasi 
proses pendaftaran pada SRN.  

Upaya pemetaan ini dilakukan untuk memotret dan 
memetakan wilayah yang memiliki potensi namun belum 
mengetahui/mengenai ProKlim,  wilayah yang memiliki 
potensi dan sudah mengenal ProKlim namun belum 
mengetahui cara pendaftarannya. Di lapangan, kegiatan 
pemetaan juga sebagai sosialisasi dan peningkatan 
kapasitas sasaran.  Mendorong tapak untuk melakukan 
pendaftaran SRN dengan penguatan aksi dan dokumen 
dukung yang lebih baik. Banyak ditemukan realita ketika 
responden di lokasi bahkan belum pernah sekalipun 
mendengar kata ProKlim.  Meski secara praktek, 
masyarakat tersebut telah melakukan aksi mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim bertahun tahun. Disinilah peran 
fasilitator dan dinamisator BPPIKHL JabalNusa 
mendapatkan sasaran yang tepat.  

Antusiasme lokasi sasaran selama kegiatan ini 
dilakukan hingga saat ini sangat luar biasa. Informasi 
kegiatan dan dokumentasi sebagai bukti dapat diakses di 
halaman berita website Ditjen PPI KLHK dengan link 
http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi.html.   

Kegiatan penyebarluasan link penjaringan data 
potensi ProKlim ini   tidak bergantung pada pembiayaaan 
APBN. Penyebaran link ini dapat dilakukan dengan 
menempel pada kegiatan lain tanpa mengganggu kinerja 
dari kegiatan utama. Penyebaran link juga dilakukan 
melalui media sosial, elektronik dan cetak untuk 
mempertinggi daya jangkau sasaran. Kedepan, tidak 
menutup kemungkinan munculnya inovasi-inovasi lain 
dari Balai yang merupakan dukungan bagi 
penterjemahan program /kegiatan  pusat yang diemban 
Balai dan disesuaikan dengan kondisi serta karakteristik 
di wilayah kerja BPPIKHL JabalNusa. 

Berdasar SK.32/2019 tentang Perubahan Pertama 
Satgas Brigade dan diperbaharui dengan SK.103/2021 
tentang Satgas Brigade 2021, Pembentukan Brigade 
Pengendalian Karhutla (Brigdalkarhutla) Silva Raksaka 
adalah inovasi BPPIKHL JabalNusa dalam menyikapi 
pengendalian karhutla di wilayah kerja. Pembentukan 
brigdalkarhutla merupakan kekuatan   dalam 
membumikan bahasa ProKlim kepada masyarakat 
sekitar hutan melalui kegiatan pengendalian karhutla. 

Secara langsung kegiatan Balai pada ruang lingkup 
sektor kehutanan memberi kontribusi bagi pencegahan 
hilangnya karbon melalui dalkarhutla dan upaya 
peningkatan cadangan karbon dalam kegiatan 
penanaman. Brigdalkarhutla Silva Raksaka bertugas 
dalam arti keseluruhan pada kegiatan pengendalian 
karhutla yang meliputi pencegahan, pemadaman dan 
penangan pasca bencana di wilayah kerja. Meski tidak 
memiliki DAOPS Manggala Agni seperti halnya BPPIKHL 
Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, namun 
pengendalian karhutla di wilayah kerja BPPIKHL 
JabalNusa memberi pengaruh signifikan terhadap 
kegiatan mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan. 
Karenanya pembentukan Brigdalkarhutla Silva Raksaka 
menjadi jawaban sebagai bentuk tanggungjawab amanat 
nama pengendalian karhutla yang disematkan pada 
Balai.  
 
CATATAN PENUTUP       

Secara bersamaan dan saling mendukung-
lengkapi, SDGs dan Perjanjian Paris menawarkan 
kejelasan tujuan dan cara dalam sistem global untuk 
mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial sejalan 
dengan cita-cita nasional dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945. Dengan NDC sebagai elaborasinya 
dan target 20.000 Kampung Iklim di Tahun 2024, sebagai 
kerangka transparasi tingkat tapak, Proklim memerlukan 
intervensi  percepatan dari stakeholder terkait. Kontribusi 
aksi BPPIKHL JabalNusa dalam melaksanakan  amanat 
program Ditjen PPI  yaitu :  
1. BPPIKHL JabalNusa berorientasi kinerja anggaran 

berbasis kinerja dan bukan sekedar fokus 
penyerapan anggaran. Hal ini sejalan dengan apa 
yang selama ini dilakukan BPPIKHL JabalNusa, 
bahwa setiap kegiatan  harus memiliki hasil dan 
dampak yang jelas bagi perbaikan pelayanan publik 
(program follow result) termasuk di dalamnya 
dukungan terhadap pembentukan kampung iklim 
dan pengawalan kontinyuitasnya.  

2. Inovasi-inovasi yang dibuat BPPIKHL JabalNusa 
untuk penyempurnaan merupakan bagian dari 
langkah korektif dan strategis yang dilakukan sejalan 
dengan pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen 
PPI dalam lingkup regulasi dan aksi.  

3. Dalam kapasitasnya sebagai UPT, BPPIKHL 
JabalNusa beserta seluruh jajarannya berkomitmen 
melaksanakan kegiatan secara bertanggungjawab 
berdasar kapabilitas yang akuntabel. 
Mengimplementasikan amanat tugas yang diemban 
sesuai peraturan dan tata   ketentuan lain yang 
berlaku.  

 
Karena bumi yang cuma satu ini hanya memiliki kita 
sebagai kekuatan   berbudi nurani untuk meningkatkan 
batasan kemampuan bumi. Kita dalam arti personal dan 
kelompok, berhadapan langsung dengan realitas 
kerusakan ozon yang bermuara pada kehancuran bumi. 
Kita, karenanya, adalah generasi terakhir yang memiliki 
kesempatan yang nyata untuk menyelamatkan 
peradaban manusia untuk di bumi yang sehat.  Semoga.  
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SDGS DAN PERUBAHAN IKLIM                                                                               

Pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi 
komitmen bersama antar negara di dunia yang tergabung 
ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komitmen 
tersebut diawali pada pertemuan 193 pemimpin negara di 
dunia tahun 2015 dan tertuang ke dalam tujuh belas (17) 
aspek Sustainable Development Goals/ Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/ TPB). Target 
tersebut memberikan gambaran dalam lima belas tahun 
kedepan kehidupan manusia dapat terhindar dari 
kemiskinan dan kelaparan serta terselamatkan dari 
dampak buruk perubahan iklim. SDGs bertujuan untuk 
menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial 
masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta 
pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola 
yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan 
dari satu generasi ke generasi berikutnya secara 
berkesinambungan (Sekretariat TPB/SDGs KHLK 2020).  

Pemerintah Indonesia turut berkomitmen dengan 
menjadikan SDGs sebagai pengarusutamaan pada 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) tahun 2020-2024 dan tahun 2025-2029. Hal ini 
selaras dengan komitmen Indonesia dalam Persetujuan 
Paris (Paris Agreement) atas Kerangka Kerja PBB pada 
Konvensi Perubahan Iklim/ United Nation Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) tahun 2015 
yang menjadikan pengendalian perubahan iklim sebagai 
faktor penting dalam pencapaian SDGs. Komitmen 
tersebut ditindaklanjuti dengan diratifikasinya Perjanjian 
Paris oleh Presiden RI melalui UU No 16 Tahun 2016 
yang tidak terpisahkan dengan dokumen Nationally 
Determined Contribution (NDC) sebagai bukti kontribusi 
Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca 
sebesar 29% (dengan upaya sendiri) dan 41% (dengan 
bantuan internasional) pada tahun 2030. NDC disusun 
dan dilaporkan oleh National Focal Point (NFP) yang 
mana peran tersebut dimandatkan kepada Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) khususnya 
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen 
PPI). 

Ditjen PPI telah melaporkan (submitted) 
pembaharuan dokumen NDC (Updated NDC) pada tahun 
2021 kepada Sektertariat UNFCCC dan bersamaan 
dengan dokumen Strategi Jangka Panjang pada Rendah 
Karbon dan Ketahanan Iklim/ Long-Term Strategy for Low 
Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) 
sebagai acuan dalam penanganan perubahan iklim untuk 
meningkatkan target yang lebih ambisius. LTS-LCCR 
menunjukan konsistensi Indonesia pada arah 
pembangunan yang berkomitmen pada kontribusi SDGs 
sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Pertama NDC 
dan Updated NDC. Terdapat penjelasan di dalam 
dokumen updated NDC bahwa sebagai tujuan SDGs ke-
13 implementasi konvensi perubahan iklim pada 
UNFCCC dapat mengatasi seluruh aspek SDGs lainnya.  

 
 
 

PENGENDALIAN KARHUTLA DALAM 
IMPLEMENTASI NDC 

Implementasi konvensi perubahan iklim 
diterjemahkan dalam implementasi NDC. Implementasi 
NDC didasarkan pada kebijakan, rencana, dan program 
(KRP) intervensi. KRP intervensi berisi kegiatan 
penyelarasan NDC dalam tujuan pembangunan termasuk 
SDGs yang terbagi ke dalam mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim. Intervensi pada mitigasi perubahan iklim 
terdapat dua sektor yang ditangani langsung oleh KLHK, 
yaitu LULUCF (land use, land use change and forestry) 
atau FOLU (Forestry and Other Land Uses) dan limbah. 
Mitigasi di sektor FOLU berperan penting dalam 
menurunkan emisi gas rumah kaca yang salah satunya, 
dilakukan dengan upaya penurunan deforestasi dan 
degradasi hutan melalui pengendalian karhutla. 
Sementara, intervensi adaptasi perubahan iklim terbagi 
ke dalam tiga prioritas ketahanan, yaitu ekonomi, sosial 
dan livelihood, ekosistem dan lanskap. Ketiga prioritas 
ketahanan tersebut dapat menjadi acuan dalam 
memberikan terobosan untuk menekan deforestasi dan 
degradasi hutan yang diakibatkan oleh karhutla. Ditjen 
PPI telah melakukan beberapa intervensi kebijakan pada 
sektor mitigasi dan juga adaptasi yang diadopsi ke dalam 
dokumen rencana strategis 2020-2024 (renstra).  

 

 
                 Gambar 1. Bagan keterkaitan implementasi 
NDC dan SDGs (SDGs NDC). 

 
Intervensi kebijakan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan implementasi NDC yang berdampak pada 
tujuan SDGs hingga menyentuh tingkat lokal. Ditjen PPI 
memiliki unit pelaksana teknis (UPT) dengan pembagian 
wilayah kerja untuk mentrasformasikan intervensi dan 
implementasi kebijakan tersebut di tingkat lokal. Balai 
Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla wilayah 
Jawa Bali Nusa Tenggara (Balai PPIKHL Jabalnusa) 
merupakan salah satu UPT yang menjadi pelaksana di 
tingkat daerah yang juga turut mendukung kontribusi 
dalam implementasi NDC khususnya di wilayah Jawa Bali 
dan Nusa Tenggara. Balai PPIKHL Jabalnusa memiliki 
tugas sebagai fasilitator peningkatan kapasitas 
masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
serta pengendalian karhutla sebagaimana disebutkan 
dalam Peraturan Menteri No P. 13 tahun 2016 tentang 
organisasi tata kerja balai.  

Fasilitasi pengendalian karhutla dilakukan Balai 
PPIKHL Jabalnusa dengan mengacu pada Peraturan 
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Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla wilayah 
Jawa Bali Nusa Tenggara (Balai PPIKHL Jabalnusa) 
merupakan salah satu UPT yang menjadi pelaksana di 
tingkat daerah yang juga turut mendukung kontribusi 
dalam implementasi NDC khususnya di wilayah Jawa Bali 
dan Nusa Tenggara. Balai PPIKHL Jabalnusa memiliki 
tugas sebagai fasilitator peningkatan kapasitas 
masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
serta pengendalian karhutla sebagaimana disebutkan 
dalam Peraturan Menteri No P. 13 tahun 2016 tentang 
organisasi tata kerja balai.  

Fasilitasi pengendalian karhutla dilakukan Balai 
PPIKHL Jabalnusa dengan mengacu pada Peraturan 

 

Menteri No. P. 32 tahun 2016. Fasilitasi tersebut meliputi 
upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan 
pasca karhutla.  Upaya tersebut dilakukan melalui 
kegiatan seperti Patroli mandiri pencegahan karhutla 
hingga peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat 
di tingkat lokal. Kegiatan tersebut dilaksanakan hampir 
setiap tahunnya. Namun, upaya tersebut belum cukup 
untuk memberikan solusi yang berkelanjutan dalam 
menurunkan kejadian karhutla. Perlu adanya identifikasi 
terhadap potensi sumberdaya yang dimiliki masing-
masing wilayah rawan karhutla guna memberikan input 
dalam meyelesaikan masalah di setiap wilayah. Oleh 
karena itu, Balai PPIKHL Jabalnusa melakukan 
pemetaan terhadap potensi daerah untuk inovasi 
pencegahan karhutla sebagai upaya dalam memberikan 
solusi permanen dan berkelanjutan.  

 
 
 
 

TANTANGAN PENGENDALIAN KARHUTLA  
Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara memiliki 

karakteristik masyarakat majemuk dan ekosistem alam 
yang berbeda. Berdasarkan laporan kejadian karhutla 
Balai PPIKHL Jabalnusa, masing-masing wilayah 
memiliki perbedaan motif masalah, namun memiliki 
kesamaan unsur penyebab kejadian karhutla, yaitu 
manusia. Sebagian besar karhutla disebabkan oleh 
aktivitas manusia berupa pembukaan lahan ataupun 
pembersihan lahan pertanian, penyediaan pakan ternak, 
dan pencarian hasil hutan bukan kayu (HHBK).  

Kejadian karhutla pada wilayah kerja Balai PPIKHL 
Jabalnusa berada hampir di setiap Provinsi. Berdasarkan 
data SiPongi (Sistem Informasi Karhutla) Terdapat lima 
Provinsi yang setidaknya memiliki catatan luasan karhutla 
yang terlihat signifikan dari sembilan Provinsi lainnya 
dengan urutan tertinggi hingga terendah sebagai berikut: 
Prov. Nusa Tenggara Timur; Prov. Nusa Tenggara Barat; 
Prov. Jawa Timur; Prov. Jawa Tengah;  dan Prov. Jawa 
Barat.  

 

 
Gambar 2. Luasan karhutla wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Sumber: Direktorat PKHL, Ditjen PPI, KLHK. 

 
Provinsi penyumbang luasan karhutla tertinggi 

merupakan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara 
Barat dengan tipe ekosistem sebagian besar berupa 
savana dan aktivitas masyarakat beternak dan 
berladang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 
menunjukan bahwa GDP per kapita kedua Provinsi 
tersebut merupakan yang paling rendah dengan jumlah 
dibawah dua puluh ribu rupiah per hari, namun gini ratio 
berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini menjelaskan 
bahwa pendapatan masyarakat di wilayah tersebut dapat 
dikatakan rendah dan cukup merata di wilayah tersebut 
sehingga perlu adanya dorongan untuk memberikan 
ketahanan ekonomi. Sementara, pada wilayah lain yang 
juga rawan karhutla berada pada GDP per kapita yang 
relatif lebih tinggi. Namun, dengan tingkat kesenjangan 
yang juga tinggi sehingga tidak menutup kemungkinan 
wilayah yang berada di sekitar kawasan hutan dan jauh 
dari perkotaan belum berketahanan ekonomi.  

Ketahanan ekonomi di wilayah rawan karhutla cukup 
berperan penting dalam aspek mata pencaharian 
masyarakat dan sumber pangan di masyarakat 
(livelihood resilience). Berdasarkan data tally sheet patroli 
maupun laporan kejadian Balai PPIKHL Jabalnusa, 
aktivitas masyarakat di sekitar kawasan cukup berpotensi 
menjadi sumber karhutla, seperti mencari madu, gadung, 
ataupun berladang dengan menggunakan sumber api. 
Hal ini menunjukan bahwa perlunya penanganan secara 
komprehensif dalam mencegah terjadinya karhutla di 
wilayah rawan di tingkat lokal dan perlu adanya 
identifikasi wilayah tersebut agar dapat ditangani secara 
terukur.  

Data Luasan karhutla pada masing-masing Provinsi 
dilakukan analisis dengan mempertimbangan tingkat 

kerawanan berdasarkan laporan kejadian dan faktor 
geopolitik sehingga dihasilkan target sasaran wilayah 
rawan di tingkat lokal (desa). Faktor geopolitik di wilayah 
Jawa Bali dan Nusa Tenggara cukup berpengaruh 
terutama di wilayah yang beririsan dengan sektor 
pariwisata bertaraf internasional dan juga situs warisan 
dunia yang ditetapkan UNESCO, seperti Pulau Dewata 
dan Pulau Komodo. Jika tidak di antisipasi dengan baik 
hal tersebut dapat menarik perhatian dunia hingga 
merusak citra dan reputasi bangsa terutama dalam 
konteks pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan 
data yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Direktur 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2021 
terdapat 65 desa rawan yang menjadi target sasaran 
pencegahan karhutla. Desa tersebut berada di kelima 
Provinsi yang telah disebutkan sebelumnya dan ditambah 
dengan Provinsi Bali. 

 
STRATEGI INTERVENSI WILAYAH RAWAN 
KARHUTLA 

Pencegahan karhutla di tingkat desa membutuhkan 
peran serta masyarakat. Perlu adanya suatu kelompok 
masyarakat yang dapat menjadi penggerak dalam upaya 
pencegahan karhutla. Sebagaimana telah disebutkan 
sebelumnya bahwa pencegahan karhutla memberikan 
kontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca sehingga 
perlu intervensi dalam memberikan fasilitasi peningkatan 
kapasitas masyarakat tersebut. Masyarakat Peduli Api 
merupakan kelompok masyarakat yang dapat dibentuk 
dan dibina di setiap wilayah rawan karhutla.  
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Gambar 3. Bagan Intervensi kebijakan dalam implementasi NDC yang selaras dengan    tujuan SDGs. 

 
Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim No. 

P. 3 tentang pembentukan dan pembinaan masyarakat 
peduli api (MPA) merupakan salah satu upaya intervensi 
kebijakan untuk meningkatkan peran masyarakat peduli 
api sebagai Non-Party Stakeholder (NPS) untuk 
mendukung implementasi NDC di tingkat lokal. Peraturan 
tersebut dibuat sebagai acuan dalam membentuk 
kelompok masyarakat dan dilakukan pembinaan dengan 
tema yang memuat pengendalian karhutla, adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim serta peningkatan ekonomi 
melalui pelatihan usaha mandiri masyarakat. Hal ini 
merupakan suatu modal pendekatan yang komprehensif 
di masyarakat dalam pengendalian karhutla sehingga 
dapat menjadi solusi yang berkelanjutan. 

 
PEMETAAN POTENSI SUMBERDAYA DI 
WILAYAH RAWAN KARHUTLA 

 Pendekatan yang komperhensif dapat diawali 
dengan memperluas sudut pandang permasalahan yang 
ada sehingga perlu adanya pemetaan potensi di wilayah 
rawan karhutla. Balai PPIKHL Jabalnusa dalam hal ini 
berupaya untuk menyediakan data potensi tersebut 
melalui formulir yang disebar kepada pemangku kawasan 
terutama wilayah yang menjadi target desa rawan. 
Formulir tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga 
data yang di peroleh dapat mencakup seluruh aspek 
ketahanan pada NDC dan sebagai bahan terobosan 
(inovasi) dalam pencegahan karhutla.  

 

 
 
 

Gambar 4. Sebaran potensi sumberdaya di tingkat lokal. 
Sumber: data form pemetaan potensi desa 
untuk inovasi pencegahan karhutla Balai 
PPIKHL Jabalnusa. 

 

Potensi sumberdaya di tingkat desa yang sudah 
terpetakan (gambar 3) diharapkan dapat menjadi sumber 
data sebagai bahan pertimbangan seluruh stakeholder 
terkait dalam tujuan pembangunan. Peta potensi tersebut 
dapat diintegrasikan dengan unsur lembaga pendidikan 
maupun pelatihan, seperti perguruan tinggi dan balai 
diklat dapat menjadi faktor pendukung dalam 
meningkatkan kapasitas masyarakat di desa untuk 
mengelola setiap potensi yang sudah terpetakan. Hal ini 
dapat dilakukan (enable condition) karena terdapat 
intervensi kebijakan yang telah dirancang sebelumnya 
sebagaimana yang telah tertuang pada Peraturan Dirjen 
P.3 sehingga dapat disalurkan langsung kepada 
masyarakat melalui MPA. Terdapat tema materi 
pembinaan MPA yang mendukung pengembangan 
potensi wilayahnya untuk inovasi pencegahan karhutla 
dan juga turut berkontribusi dalam mitigasi maupun 
adaptasi perubahan iklim. Tema tersebut adalah sebagai 
berikut : 

a. Persiapan Lahan Tanpa Bakar (produk inovasi 
sisa pembersihan lahan pertanian); 

b. Pengendalian Kekeringan, Banjir, dan Longsor 
(pembuatan PAH, biopori, dan sumur resapan); 

c. Penggunaan Energi Baru Terbarukan (biogas, 
mikrohidro, dan pemanfaatan energi terbarukan 
lainnya); 

d. Pengendalian penyakit terkait iklim; 
e. Program kampung iklim; 
f. Peningkatan ketahanan pangan; 
g. Pelatihan usaha mandiri masyarakat; 
h. Pengelolaan sampah dan/atau limbah padat 

Tujuan pembangunan berkelanjutan tentu tidak 
terlepas dari peningkatan ekonomi di masyarakat. 
Potensi tersebut akan terbuka dengan terpetakannya 
seluruh aspek dalam potensi sumberdaya di tingkat lokal. 
Terdapat banyak peluang ekonomi dalam mengolah 
sumberdaya yang terpetakan, seperti budidaya lebah 
madu, pertanian bahan baku rempah seperti cengkeh dan 
palawija, dan ekowisata.  
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Gambar 5. Pengemmbangan SDGs model yang 

berkelanjutan. Sumber: Pusat Kajian SGDs ITS 
 

 
Kerjasama antar stakeholder yang beririsan sangat 

penting dalam mendorong peluang dan potensi 
peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Hal ini juga 
merupakan tujuan ke- 17 SDGs yaitu partnerships for the 
goals (Kerjasama untuk tujuan pembangunan 
berkelanjutan). Perguruan tinggi merupakan salah satu 
lembaga yang dapat diajak untuk bekerjasama dan 
menjadi pendorong dalam mempercepat transformasi 
bidang ilmu yang dapat dimanfaatkan di masyarakat 
dengan mengacu pada tujuan pembangunan 
berkelanjutan. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 
saat ini telah memiliki pusat kajian SDGs. Balai PPIKHL 
Jabalnusa bersama ITS melakukan kerjasama melalui 

platform TV Desa sebagai sarana dalam memberikan 
peningkatan kapasitas di masyarakat. Melalui media 
tersebut diharapkan dapat menciptakan kemandirian 
masyarakat dalam seluruh prioritas ketahanan NDC 
sehingga tercipta tujuan pembangunan berkelanjutan 
(TPB/SDGs). 

 
PENUTUP 

Upaya pengendalian karhutla khususnya 
pencegahan tidak akan berhasil dan menjadi solusi yang 
berkelanjutan jika masih terdapat aktivitas manusia yang 
bergantung pada kegiatan yang beresiko menimbulkan 
karhutla. Melalui intervensi kebijakan yang diambil oleh 
Ditjen PPI upaya tersebut dapat dilakukan dengan 
pendekatan yang komprehensif sehingga dapat 
meningkatkan pencapaian target NDC di tingkat lokal. 
Kebijakan tersebut juga berperan sebagai penentu dalam 
keberhasilan pencapaian tujuan SDGs. Hal ini karena, 
terpetakannya potensi sumberdaya di tingkat lokal 
sehingga dapat memberikan input baik untuk inovasi 
pencegahan karhutla maupun peran stakeholder lainnya. 
Intervensi kebijakan juga dapat mendorong kenaikan 
pendapatan perkapita setiap wilayah rawan karhutla dan 
menurunkan tingkat kesenjangan. Ketahanan ekonomi 
yang sudah terbentuk akan berdampak pada penurunan 
resiko karhutla dan memberikan dampak simultan pada  
implementasi NDC serta kontribusi pada seluruh aspek 
SDGs. 

 
.  
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HALO - HALO KARHUTLA: POTRET KONTRIBUSI METODE SOSIALISASI PENCEGAHAN 
KARHUTLA INOVATIF TERHADAP PENCAPAIAN SDGS 

 
 

Sahat Irawan Manik 
 
 

 
LATAR BELAKANG  

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi 
perhatian serius Pemerintah Indonesia dan masyarakat 
global. Karhutla meyumbang emisi Gas Rumah Kaca 
CO2, yang secara agregat menyebabkan pemanasan 
global dan perubahan iklim. Akibat karhutla, tutupan 
lahan/hutan dan fungsi hutan sebagai penyangga 
kehidupan menurun. Selain itu, asap karhutla 
menurunkan kualitas udara menjadi tidak sehat bagi 
masyarakat, merugikan sosial ekonomi masyarakat, 
bahkan mengganggu hubungan internasional.  

Karhutla di Indonesia disebabkan oleh 99% ulah 
manusia, baik disengaja maupun karena kelalaiannya. 
Paska karhutla besar tahun 2015, penguatan upaya 
pencegahan menjadi paradigma baru bagi Pemerintah 
Indonesia dan stakeholder, salah satunya melalui upaya 
sosialisasi pencegahan karhutla yang intensif (rutin) dan 
ekstensif (jangkauan luas). Manggala Agni Daerah 
Operasi (Daops) Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai 
salah satu Brigade Pengendalian Karhutla Kementerian 
LHK, juga melaksanakan sosialisasi pencegahan kepada 
masyarakat di desa rawan karhutla (umumnya remote 
areas dan dominasi gambut) dengan sepeda motor.  

Kehadiran petugas Manggala Agni Daops 
Pontianak pada desa sasaran sosialisasi awalnya kerap 
tidak menarik perhatian spontan masyarakat, bahkan 
tidak diketahui. Pengumpulan masyarakat, untuk 
penyampaian informasi/pengetahuan pencegahan, 
membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya, mobilisasi 
petugas ke desa sasaran lainnya menjadi tertunda 
(jangkauan harian terbatas). Untuk mengatasi kondisi 
tersebut, Manggala Agni Daops Pontianak melaksanakan 
inovasi Halo Halo Karhutla, sebagai metode sosialisasi 
rutin pencegahan karhutla yang berdaya jangkau luas. 

Implementasi inovasi Halo Halo Karhutla dimaksud 
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman 
dan partisipasi masyarakat luas dalam pencegahan 
karhutla secara bertahap. Melalui pelaksanaannya yang 
berkesinambungan, inovasi ini dapat berkontribusi 
terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs), khususnya pencapaian tujuan 
penanganan perubahan iklim. 

 
MAKSUD DAN TUJUAN  

Maksud dari penulisan ini adalah untuk memberikan 
potret kontribusi Halo Halo Karhutla sebagai metode 
sosialisasi pencegahan karhutla inovatif terhadap 
pencapaian SDGs.  

Adapun tujuan dari penulisan adalah untuk 
memberikan potret/gambaran:  

1. Inovasi Halo Halo Karhutla; 
2. Implementasi Halo Halo Karhutla di tingkat tapak, 

keberlanjutan implementasi, dan potensi replikasi 
implementasi;  

3. Penyesuaian implementasi Halo Halo Karhutla pada 
kondisi pandemi Covid-19; dan 

4. Evaluasi kontribusi implementasi Halo Halo 
Karhutla terhadap pencapaian SDGs. 

 

PEMBAHASAN 
A. INOVASI HALO HALO KARHUTLA 

Inovasi Halo Halo Karhutla, sebagai metode 
sosialisasi rutin pencegahan karhutla yang berdaya 
jangkau luas, merupakan gagasan orisinal Tim Manggala 
Agni Daops Pontianak, Kalimantan Barat, setelah 
mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi rutin tahun 2018. 
Penyiapan inovasi dimulai pada awal Agustus 2018 
hingga akhir Desember 2018.  

Maksud dari inovasi adalah untuk memperluas 
jangkauan harian sosialisasi rutin pencegahan karhutla. 
Sedangkan tujuannya untuk menarik perhatian spontan 
masyarakat atas kehadiran petugas, mempercepat 
pengumpulan masyarakat, dan mempercepat mobilisasi 
petugas ke desa sasaran lainnya. 

Inovasi Halo Halo Karhutla berupa penambahan 
perangkat audio elektronik sederhana pada sepeda 
motor operasional. Perangkat dimaksud adalah 1 (satu) 
unit Pemutar MP3 Portabel yang dipasang dalam kotak 
perlengkapan pada sisi kanan/kiri belakang dari tempat 
duduk sepeda motor. Pemutar MP3 Portabel terhubung 
secara elektronik dengan 2 (dua) unit pengeras suara 
portabel pada bagian depan, dan dengan 1 (satu) unit 
lampu sirine pada bagian belakang sepeda motor. 
Perangkat dilengkapi dengan 1 (satu) unit mic portabel, 
dan didukung energi listrik dari aki sepeda motor.  

 

 
Gambar 1. Tampak depan sepeda motor operasional 
yang dimodifikasi untuk kegiatan Halo Halo Karhutla 

 
Inovasi Halo Halo Karhutla memanfaatkan sepeda 

motor operasional dan bahan pembuatan kotak  
perlengkapan yang telah ada. Biaya pengadaan 
perangkat elektronik sederhana mengoptimalkan belanja 
operasional perkantoran yang tersedia, dengan jumlah 
yang tidak mahal yaitu ±Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 

Materi informasi/pengetahuan pencegahan karhutla 
untuk masyarakat direkam terlebih dahulu, kemudian 
disimpan dalam bentuk audio ke flash disk. Materi audio 
dapat diubah sesuai dengan kebutuhan sosialisasi. Untuk 
memperdengarkan audio, flash disk dimasukan dalam 
slot memori Pemutar MP3 Portabel. Audio akan keluar 
melalui pengeras suara, dan pada saat yang bersamaan 
lampu sirine juga akan hidup. 
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LATAR BELAKANG  

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi 
perhatian serius Pemerintah Indonesia dan masyarakat 
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tidak diketahui. Pengumpulan masyarakat, untuk 
penyampaian informasi/pengetahuan pencegahan, 
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MAKSUD DAN TUJUAN  
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sosialisasi pencegahan karhutla inovatif terhadap 
pencapaian SDGs.  
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2. Implementasi Halo Halo Karhutla di tingkat tapak, 

keberlanjutan implementasi, dan potensi replikasi 
implementasi;  

3. Penyesuaian implementasi Halo Halo Karhutla pada 
kondisi pandemi Covid-19; dan 

4. Evaluasi kontribusi implementasi Halo Halo 
Karhutla terhadap pencapaian SDGs. 

 

PEMBAHASAN 
A. INOVASI HALO HALO KARHUTLA 

Inovasi Halo Halo Karhutla, sebagai metode 
sosialisasi rutin pencegahan karhutla yang berdaya 
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perlengkapan pada sisi kanan/kiri belakang dari tempat 
duduk sepeda motor. Pemutar MP3 Portabel terhubung 
secara elektronik dengan 2 (dua) unit pengeras suara 
portabel pada bagian depan, dan dengan 1 (satu) unit 
lampu sirine pada bagian belakang sepeda motor. 
Perangkat dilengkapi dengan 1 (satu) unit mic portabel, 
dan didukung energi listrik dari aki sepeda motor.  
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IMPLEMENTASI HALO HALO KARHUTLA DI 
TINGKAT TAPAK, KEBERLANJUTAN 
IMPLEMENTASI DAN POTENSI REPLIKASI 

Implementasi Halo Halo Karhutla oleh Manggala 
Agni Daops Pontianak dimulai awal tahun 2019 hingga 
saat ini, dengan sasaran masyarakat desa rawan karhutla 
di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.  

Dalam implementasinya, saat petugas 
melaksanakan mobilisasi menuju desa sasaran 
sosialisasi, audio informasi/pengetahuan pencegahan 
karhutla sudah mulai diperdengarkan. Dengan ini, 
kehadiran petugas sosialisasi akan menarik perhatian 
spontan masyarakat desa. Audio dimaksud juga akan 
dapat didengar oleh masyarakat banyak. Kondisi ini akan 
mempermudah petugas sosialisasi dalam 
mengumpulkan masyarakat pada lokasi tertentu dalam 
desa sasaran. Selanjutnya dengan menggunakan mic 
portabel yang ada, petugas dapat segera menyampaikan 
informasi/pengetahuan pencegahan karhutla kepada 
masyarakat, dan segera meneruskan mobilisasi menuju 
desa sasaran lainnya (jangkauan harian luas). 

Implementasinya mengoptimalkan peran SDM 
mekanik dan fasilitator pencegahan yang ada pada 
Kantor Manggala Agni Daops Pontianak. SDM fasilitator 
pencegahan diberikan pelatihan singkat tentang cara 
mengoperasikan sepeda motor dan melaksanakan 
sosialisasi Halo Halo Karhutla, sesuai metode dalam 
Prosedur Tetap. Sementara itu, biaya operasional 
implementasi menggunakan belanja 
eksploitasi/pemeliharaan kendaraan operasional. 

. 

 
Gambar 2. Implementasi Halo Halo Karhutla oleh 

Manggala Agni                     di Kabupaten Kubu Raya, 
Kalimantan Barat 

Keunggulan implementasi Halo Halo Karhutla 
adalah mampu meningkatkan jumlah desa sasaran 
harian yang dijangkau oleh petugas sosialisasi rutin 
pencegahan karhutla. Semakin luas jangkauan 
sosialisasi, maka semakin banyak masyarakat desa 
rawan karhutla yang mendapatkan pelayanan 
informasi/pengetahuan pencegahan karhutla. Seiring itu, 
maka akan semakin banyak masyarakat yang 
memahami, termotivasi dan berpartisipasi dalam 
pencegahan karhutla. 

 
Keberlanjutan Implementasi  

Pada Institusi Kementerian LHK, pelaksanaan 
sosialisasi pencegahan karhutla melalui berbagai ragam 
metode merupakan salah satu amanah Peraturan 
Menteri LHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 
tentang Pengendalian Karhutla. Dalam regulasi tersebut, 
organisasi pelaksana juga diamanahkan untuk 

mengembangkan dan mendampingi inovasi bidang 
pencegahan karhutla. Dengan amanah tersebut, 
keberlanjutan implementasi Halo Halo Karhutla, sebagai 
alternatif metode sosialisasi rutin pencegahan karhutla 
dengan jangkauan luas, telah memiliki payung hukum.   

Untuk keberlanjutannya, implementasi Halo Halo 
Karhutla di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 
telah dikolaborasikan dengan stakeholder karhutla 
setempat, antara lain Masyarakat Peduli Api, Pemerintah 
Desa, Kecamatan, Penyuluhan Pertanian, TNI, POLRI, 
dan BPBD Keterlibatan stakeholder karhutla tersebut 
didasari oleh tanggung jawab bersama dalam 
mencegah/mengurangi dampak karhutla. 

Adapun keterlibatan stakeholder karhutla 
tingkat tapak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan 
Barat dalam implementasi Halo Halo Karhutla 
adalah sebagai berikut: 
1. Masyarakat Peduli Api, melalui partisipasi dalam 

meningkatkan keterbukaan masyarakat untuk 
menerima implementasi Halo Halo Karhutla. 
Masyarakat Peduli Api berpotensi sebagai agen 
perubahan di tingkat tapak, yang dapat 
meyakinkan masyarakat desa sasaran akan 
manfaat informasi/pengetahuan pencegahan 
yang disampaikan petugas sosialisasi 

2. Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Penyuluhan 
Pertanian, melalui pendampingan dan evaluasi 
pelaksanaan Halo Halo Karhutla. Kepala Desa, 
Camat dan Penyuluh Pertanian mendampingi 
masyarakat dalam menerima dan 
melaksanakan informasi/pengetahuan 
pencegahan. Pasca pendampingan masyarakat, 
stakeholder dimaksud dapat memberikan 
evaluasi untuk perbaikan metode inovasi. 

3. TNI dan POLRI, melalui kolaborasi sosialisasi 
pencegahan yang menguatkan implementasi 
Halo Halo Karhutla. TNI dan POLRI juga memiliki 
program sosialisasi karhutla, yaitu: TNI dengan 
Langit Biru di Bumi Khatulistiwa; dan POLRI 
dengan Operasi Bina Karuna. Walaupun dengan 
metode sosialisasi yang berbeda, namun Halo 
Halo Karhutla sangat adaptif untuk berkolaborasi 
dengan kedua program tersebut. 

4. BPBD, melalui dukungan keberlanjutan 
implementasi Halo Halo Karhutla. Selaku 
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi 
penanggulangan bencana, BPBD berwenang 
untuk memobilisasi seluruh sumber daya 
pencegahan karhutla. Diikutsertakannya Halo 
Halo Karhutla dalam mobilisasi dimaksud, akan 
memperbesar peluangnya untuk semakin dikenal 
dan diadopsi/direplikasi oleh stakeholder lainnya. 

Secara manajerial, keberlanjutan implementasi 
Halo Halo Karhutla di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan 
Barat, juga dipastikan dengan pelaksanaan evaluasi dan 
pelatihan berkala terhadap SDM Manggala Agni,  dan 
aktualisasi Prosedur Tetap. Selain itu juga dipastikan 
ketersediaan biaya operasional untukimplementasi Halo 
Halo Karhutla melalui pengajuan anggaran tahunan. 

 
Potensi Replikasi Implementasi  

Keputusan Direktur Pengendalian Karhutla, Ditjen 
Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: 
SK.9/PKHL/PKHL/PPI.4/2/2018 tentang Desa Rawan 
Karhutla menetapkan bahwa terdapat 4.140 desa rawan 
karhutla yang tersebar dalam 173 kabupaten dan 21 
provinsi di Indonesia. Secara umum desa desa rawan 
dimaksud memiliki kondisi geografis yang sama dengan 
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Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yaitu: pada 
remote areas (akses transportasi dan komunikasi 
terbatas, jarak antara rumah berjauhan); dan didominasi 
gambut. Untuk penguatan upaya pencegahan pada desa 
desa dimaksud, tentunya sangat diperlukan metode 
sosialisasi pencegahan karhutla dengan jangkauan yang 
luas, seperti Halo Halo Karhutla. 

Mengingat banyaknya desa rawan karhutla di 
Indonesia tersebut di atas serta pembuatan 
perangkat/peralatan pendukung yang mudah dan tidak 
mahal, maka implementasi Halo Halo Karhutla sangat 
potensial untuk direplikasi oleh stakehoder karhutla di 
Indonesia, seperti Manggala Agni di provinsi lainnya, 
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi 
penanggulangan bencana, lingkungan hidup,  kehutanan 
dan penyuluhan pertanian; TNI dan POLRI; desa dan 
kecamatan; pemangku kawasan hutan produksi, lindung 
dan konservasi; pemegang izin konsensi kehutanan, 
perkebunan dan pertambangan; dan Masyarakat Peduli 
Api/relawan. 

Untuk lingkup Manggala Agni Kementerian LHK, 
implementasi Halo Halo Karhutla di Kalimantan Barat 
telah direplikasi oleh Manggala Agni tingkat Daops di 
provinsi lainnya dalam Wilayah Kalimantan pada awal 
tahun 2021. Sementara itu untuk replikasi implementasi 
Halo Halo Karhutla oleh Manggala Agni di Wilayah 
Sumatera dan Sulawesi telah didorong melalui Surat 
Direktur Pengendalian Karhutla, Ditjen Pengendalian 
Perubahan Iklim Nomor:  
S.123/PKHL/PKHL/PPI.4/6/2021 tanggal 15 Juni 2021 
perihal Halo Halo Cegah Karhutla. 

 
PENYESUAIAN IMPLEMENTASI HALO HALO 
KARHUTLA PADA KONDISI PANDEMI COVID-
19 

Manggala Agni Daops Pontianak tidak 
menghentikan sosialisasi rutin pencegahan kepada 
masyarakat desa rawan karhutla di masa pandemi covid-
19. Implementasi Halo Halo Karhutla tetap berjalan, 
namun dengan penyesuaian prosedur pelaksanaan. 

Pada masa pandemi covid-19 sejak tahun 2020, 
pengumpulan masyarakat pada lokasi tertentu dalam 
desa sasaran, untuk mendengarkan 
informasi/pengetahuan pencegahan karhutla dari 
petugas sosialisasi secara langsung, menjadi tidak 
prioritas untuk dilaksanakan. Hal ini untuk mencegah 
kerumunan masyarakat yang berpotensi besar menjadi 
media penularan covid-19. Sebagai penyesuaian, audio 
informasi/pengetahuan pencegahan karhutla 
diperdengarkan kepada masyarakat tidak hanya saat 
mobilisasi menuju desa sasaran. Audio 
informasi/pengetahuan dimaksud juga diperdengarkan 
saat mobilisasi dalam desa sasaran. Tema audio 
informasi/pengetahuan dapat diubah sesuai dengan 
kebutuhan sosialisasi. 

Memperdengarkan audio informasi/pengetahuan 
pencegahan karhutla pada saat mobilisasi di dalam desa 
sasaran, akan menarik perhatian spontan masyarakat 
atas kehadiran petugas sosialisasi. Apabila ada 
keinginan masyarakat untuk mendapatkan 
informasi/pengetahuan yang lebih rinci, memberikan 
laporan kejadian karhutla, dan/atau memberikan laporan 
pelaku karhutla, maka masyarakat dimaksud secara 
personal dapat menghampiri petugas sosialisasi. 

 
Gambar 3. Masyarakat yang menghampiri petugas 
Manggala Agni pada kondisi pandemi covid 19 di 

Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 
 

Penyesuaian prosedur tetap implementasi Halo 
Halo Karhutla di tengah pandemi covid-19 tersebut di atas 
justru meningkatkan jangkauan harian sosialisasi. Hal ini 
dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk 
menyampaikan informasi/pengetahuan pencegahan 
kepada masyarakat melalui audio (tanpa harus 
mengumpulkan masyarakat terlebih dahulu) akan lebih 
singkat. 

 
B. EVALUASI KONTRIBUSI IMPLEMENTASI HALO 

HALO KARHUTLA TERHADAP PENCAPAIAN SDGS 
Evaluasi kontribusi implementasi Halo Halo Karhutla 

di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat oleh 
Manggala Agni Daops Pontianak dilakukan dengan 
mengidentifikasi rerata jumlah desa sasaran harian yang 
dapat dijangkau oleh petugas sosialisasi pada periode 
2019-2020, kemudian membandingkannya dengan rerata 
tahun 2018 (sebelum implementasi). 

Berdasarkan metode evaluasi tersebut di atas, 
diketahui bahwa rerata jangkauan harian petugas 
sosialisasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 
tahun 2019 adalah 2 (dua) desa, dengan peningkatan 
100% terhadap rerata tahun 2018 (1 desa). Rerata 
jangkauan harian tahun 2020 mencapai 3 (tiga) desa, 
yang meningkat 200% dari tahun 2018.  

 Selain itu, Berdasarkan Keputusan Kepala Badan 
Informasi Geospasial Nomor 27 Tahun 2019 tentang Wali 
Data Informasi Geospasial Tematik, bahwa Wali Data 
yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
informasi geospasial tematik karhutla adalah Direktorat 
Pengendalian Karhutla, Kementerian LHK. Selaku Wali 
Data Karhutla Nasional, Direktorat Pengendalian 
Karhutla telah menghitung luas karhutla dengan metode 
analisa spasial (tumpang susun Citra Landsat Image 
terbaru dengan data hotspot dan pemadaman, untuk 
selanjutnya dilakukan digitasi dan uji petik verifikasi). 
Adapun kontribusi impelementasi Halo Halo Karhutla di 
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dievaluasi 
dengan membandingkan luas karhutla pada periode 
2019-2020 terhadap tahun 2018 (sebelum implementasi).   

Berdasarkan metode evaluasi tersebut di atas 
diketahui bahwa luas karhutla di Kabupaten Kubu Raya, 
Kalimantan Barat tahun 2019 adalah 13.574 Hektar, yang 
menurun 40,8% dibandingkan tahun 2018 (22.928 
Hektar). Luas karhutla tahun 2020 adalah 362 Hektar, 
dengan penurunan 98,4% terhadap tahun 2018. 

Data luas karhutla periode 2018-2020 di setiap 
Kecamatan dalam Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan 
Barat disajikan pada gambar berikut. 
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Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yaitu: pada 
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Gambar 3. Masyarakat yang menghampiri petugas 
Manggala Agni pada kondisi pandemi covid 19 di 

Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 
 

Penyesuaian prosedur tetap implementasi Halo 
Halo Karhutla di tengah pandemi covid-19 tersebut di atas 
justru meningkatkan jangkauan harian sosialisasi. Hal ini 
dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk 
menyampaikan informasi/pengetahuan pencegahan 
kepada masyarakat melalui audio (tanpa harus 
mengumpulkan masyarakat terlebih dahulu) akan lebih 
singkat. 

 
B. EVALUASI KONTRIBUSI IMPLEMENTASI HALO 

HALO KARHUTLA TERHADAP PENCAPAIAN SDGS 
Evaluasi kontribusi implementasi Halo Halo Karhutla 
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selanjutnya dilakukan digitasi dan uji petik verifikasi). 
Adapun kontribusi impelementasi Halo Halo Karhutla di 
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dievaluasi 
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Data luas karhutla periode 2018-2020 di setiap 
Kecamatan dalam Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan 
Barat disajikan pada gambar berikut. 
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Gambar 4. Rekapitulasi Luas Karhutla Periode 2018-

2020 di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat 
 

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang disesuaikan 
dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 
tentang RPJMN 2020-2024,  implementasi Halo-Halo 
Karhutla berkontribusi terhadap pencapaian SDGs 
khususnya pada pencapaian tujuan Penanganan 
Perubahan Iklim. Kontribusi dimaksud berupa 
peningkatan rerata jangkauan harian petugas sosialisasi 
dan penurunan luas karhutla di Kabupaten Kubu Raya, 
Kalimantan Barat (dominasi gambut) pada tahun 2019 
dan 2020 terhadap tahun 2018. 

Dengan penurunan luas karhutla di Kabupaten 
Kubu Raya, Kalimantan Barat tersebut di atas, maka 
implementasi Halo Halo Karhutla sebagai metode 
sosialisasi pencegahan karhutla inovatif berkontribusi 
terhadap pencapaian tujuan penanganan perubahan 
iklim, yaitu penurunan emisi Gas Rumah Kaca CO2 pada 
sektor lahan (Land Use, Land Use Change and Forestry) 
oleh penurunan luas karhutla. 

 
 

KESIMPULAN 
Halo Halo Karhutla adalah metode sosialisasi rutin 

pencegahan karhutla, yang merupakan inovasi/gagasan 
orisinal Manggala Agni Daops Pontianak, Kalimantan 
Barat. Implementasinya dimulai pada awal tahun 2019 di 
Kabupaten Kubu Raya. Halo Halo Karhutla memiliki 
keunggulan mudah dan murah untuk direplikasi, serta 
adaptif dengan kondisi pandemi Covid-19. Selain itu, 
mampu meningkatkan jangkauan harian petugas 
sosialisasi di Kabupaten Kubu Raya. Semakin luas 
jangkauan sosialisasi, maka semakin banyak masyarakat 
yang mendapatkan pelayanan informasi/pengetahuan 
pencegahan karhutla. Seiring itu, akan semakin banyak 
masyarakat yang memahami dan berpartisipasi dalam 
pencegahan karhutla. 

Implementasi Halo Halo Karhutla juga memiliki andil 
dalam penurunan luas karhutla di Kabupaten Kubu Raya 
periode 2019-2020. Berdasarkan analisa spasial 
Direktorat Pengendalian Karhutla, selaku Wali Data 
Karhutla Nasional, diketahui bahwa luas karhutla di 
Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 dan 2020 turun 
sebesar 40,8% dan 98,4% dibandingkan tahun 2018. 
Dengan penurunan luas karhutla dimaksud, maka 
implementasi Halo Halo Karhutla berkontribusi terhadap 
pencapaian SDGS, khususnya dalam pencapaian tujuan 
penanganan perubahan iklim. Dengan penurunan luas 
karhutla, maka akan diikuti oleh penurunan emisi Gas 
Rumah Kaca CO2 akibat karhutla. 
 
SARAN 

Mengingat banyaknya desa rawan karhutla di 
Indonesia, kiranya implementasi Halo Halo Karhutla oleh 
stakeholder karhutla lainnya (Organisasi Perangkat 
Daerah yang membidangi penanggulangan bencana, 
lingkungan hidup, dan  kehutanan; TNI dan POLRI; desa 
dan kecamatan; pemangku kawasan hutan produksi, 
lindung dan konservasi; pemegang izin konsensi 
kehutanan, perkebunan dan pertambangan; dan 
Masyarakat Peduli Api/relawan) dapat didorong melalui 
diskusi multi stakholder di tingkat pusat dan daerah.
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LATAR BELAKANG 
Berbagai inovasi cara Pembukaan/Penyiapan Lahan 
Tanpa Bakar (PLTB) untuk pertanian atau perkebunan 
telah dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. 
Inovasi-inovasi tersebut antara lain rekayasa 
bioteknologi, pemanfaatan limbah PLTB menjadi asap 
cair, briket, dan arang. Diharapkan petani atau 
pekebun dapat menerapkan inovasi-inovasi tersebut 
sehingga dapat mengurangi intensitas kebakaran 
lahan di Indonesia. 
Telah diketahui secara luas bahwa kebakaran lahan 
gambut menyumbang emisi Gas Rumah Kaca CO2, 
yang secara agregat menyebabkan pemanasan global 
dan perubahan iklim. Selain itu, asap kebakaran 
gambut menurunkan kualitas udara menjadi tidak 
sehat bagi masyarakat, merugikan sosial ekonomi 
masyarakat, bahkan mengganggu hubungan 
internasional. Oleh karenanya, pembakaran lahan 
gambut tidak dibenarkan oleh peraturan. 
Namun demikian, masih banyak petani atau pekebun 
yang membuka/menyiapkan lahan gambutnya dengan 
membakar di Indonesia. Kondisi ini juga terjadi di 
Kabupaten Ketapang, yang merupakan salah satu 
kabupaten rawan kebakaran lahan gambut di 
Kalimantan Barat. Dari pengamatan dan diskusi di 
lapangan, diketahui bahwa alasan utama petani atau 
pekebun di Kabupaten Ketapang membakar adalah 
karena lebih cepat dan murah, dapat meningkatkan 
kesuburan tanah, serta belum adanya pendampingan 
dan insentif/tambahan pendapatan dalam pelaksanaan 
PLTB. 
Memperhatikan kondisi ini Manggala Agni Daerah 
Operasi (Daops) Ketapang, Kalimantan Barat, sebagai 
salah satu Brigade Pengendalian Karhutla 
Kementerian LHK, secara bertahap membangun 
kewirausahaan asap cair berbasis masyarakat di 
Kabupaten Ketapang. Upaya ini bertujuan untuk 
mendampingi petani atau pekebun dalam 
memanfaatkan limbah PLTB menjadi produk bernilai 
ekonomi. 
Melalui pendampingan yang berkesinambungan 
diharapkan dapat mengurangi intensitas kebakaran 
lahan gambut di Kabupaten Ketapang dan dapat 
berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya 
pencapaian tujuan penanganan perubahan iklim. 
 
MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud dari penulisan ini adalah untuk memberikan 
potret kontribusi upaya membangun kewirausahaan 
asap cair berbasis masyarakat melalui pemanfaatan 
limbah PLTB menjadi produk yang bernilai ekonomi 
terhadap pencapaian SDGs. 
Adapun tujuan dari penulisan adalah untuk memberikan 
potret/gambaran : 
1. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan 

kewirausahaan asap cair kepada masyarakat; 
2. Pembuatan Demplot PLTB dan pendampingan 

pemanfaatan limbah PLTB menjadi produk asap 
cair; 

3. Fasilitasi produksi asap cair dan pengemasan; 
4. Fasilitasi pengembangan alat produksi asap cair; 
5. Fasilitasi pengembangan kemasan produk asap 

cair; 
6. Fasilitasi uji laboratorium kandungan kimia produk 

asap cair; 
7. Fasilitasi kewirausahaan asap cair; 
8. Kontribusi upaya membangun kewirausahaan 

asap cair berbasis masyarakat terhadap 
pencapaian SDGs . 

 
PEMBAHASAN 
Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan Asap Cair 
Kepada Masyarakat 
Manggala Agni Daerah Operasi (Daops) Ketapang, 
Kalimantan Barat, dalam membangun kewirausahaan 
asap cair berbasis masyarakat di Kabupaten Ketapang 
diawali dengan melakukan sosialisasi dan pengenalan 
asap cair kepada masyarakat dan perwakilan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang bertempat di 
Kantor Bappeda Ketapang dengan harapan adanya 
kesepahaman terkait potensi dalam pemberdayaan 
dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui 
kewirausahaan asap cair. 
Selanjutnya dilakukan pelatihan kepada masyarakat 
terutama yang berada dan atau beraktifitas di lahan 
gambut yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan 
dengan materi pengenalan tentang produk asap cair, 
proses pembuatan, pengaplikasian dan pengemasan 
serta pemasaran. 
 

 
Gambar 1 dan 2. Sosialisasi dan Pengenalan asap 
cair kepada masyarakat dan perwakilan Pemerintah 

Daerah Kab. Ketapang 

 
Gambar 3. Pelatihan Kewirausahaan Asap Cair 

dalam PLTB Berbasis Masyarakat 
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Gambar 1 dan 2. Sosialisasi dan Pengenalan asap 
cair kepada masyarakat dan perwakilan Pemerintah 

Daerah Kab. Ketapang 

 
Gambar 3. Pelatihan Kewirausahaan Asap Cair 

dalam PLTB Berbasis Masyarakat 
 

 

Pembuatan Demplot PLTB dan pendampingan 
pemanfaatan limbah PLTB menjadi produk asap 
cair 
Hasil dari kegiatan pelatihan, antusiasme masyarakat 
meningkat setelah mengetahui dan melihat langsung 
berbagai manfaat dan potensi kewirausahaan asap 
cair. Selanjutnya Manggala Agni bersama dengan 
kelompok tani binaan membuat demplot PLTB di salah 
satu lahan tidur yang belum tergarap dari mulai proses 
pembukaan lahan, pengumpulan limbah biomassa 
bekas tebangan, pengolahan lahan hingga proses 
penanaman. 
Pada umumnya kebiasaan masyarakat dalam 
membuka lahan dengan cara membakar tidak 
menyisakan limbah biomassa padat, serasah dan 
sebagainya. Dengan adanya demplot PLTB dengan 
pendampingan secara berkesinambungan, limbah 
biomassa bekas tebangan dalam pembukaan lahan 
selanjutnya diolah menjadi produk asap cair. 
 

 
Gambar 4. Pembuatan Demplot PLTB 

 
Fasilitasi Produksi Asap Cair Dan Pengemasan 
Limbah biomassa bekas tebangan yang telah 
dikumpulkan dari pembukaan lahan selanjutnya diolah 
menjadi produk asap cair menggunakan tungku 
tradisional. Produksi asap cair dengan tungku 
tradisional menghasilkan 8 s/d 12 liter dari bahan baku 
sebanyak + 0.234m3 dalam 24 jam masa pengolahan. 
Adapun hasil yang telah didapatkan selanjutnya 
dikemas dengan memanfaatkan botol bekas. 
 

 
Gambar 5. Produksi Asap Cair di Demplot PLTB 

 
 

Gambar 6. Pengemasan Asap Cair dengan Botol 
Bekas 

 
Pengembangan Alat Produksi Asap Cair 
Melihat hasil yang kurang optimal dalam produksi asap 
cair Grade III, Manggala Agni Daops Ketapang 
melakukan fasilitasi pengembangan alat produksi asap 
cair secara mandiri yang awalnya menggunakan 
tungku tradisional menjadi tungku semi modern yang 
menghasilkan 15 s/d 25 liter dari bahan baku 
sebanyak +0.234m3 dalam 24 jam masa pengolahan. 
 

 
 
Gambar 7. Pembuatan Tungku Semi Modern secara 
mandiri 

 
Gambar 8. Tungku Semi Modern 

 
 
Gambar 9. Tungku Destilator 
 
 
Fasilitasi pengembangan kemasan produk asap cair 
 
Agar produk asap cair bisa lebih diterima oleh konsumen 
maka dilakukan fasilitasi pengembangan kemasan 
dengan melakukan kerja sama antara kelompok tani 
binaan, Puslitbang Hasil Hutan Bogor dan Balai 
PPIKHL Wil. Kalimantan melalui Manggala Agni Daops 
Ketapang. Adapun hasil dari kerjasama   tersebut 
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diantaranya adalah pencantuman Label “Binaan 
Puslitbang Hasil Hutan Bogor” pada kemasan produk 
asap cair. 
 

 
Gambar 10. Penandatanganan MOU 
 

 
 
Gambar 11. Lembar Kesepakatan Kerjasama antara kelompok 

tani binaan, 
Puslitbang Hasil Hutan Bogor dan Balai PPIKHL Wil. 

Kalimantan melalui 
Manggala Agni Daops Ketapang 

 
Fasilitasi Uji Laboratorium Kandungan Kimia Produk 
Asap Cair 
Berdasarkan surat keterangan dari PUSLITBANG 
Hasil Hutan Bogor Nomor : KT.9/VIII/P3KKPHH-
6/2011, Kandungan Asap cair dengan berat jenis 
1,0152 terdapat Keasaman ( Ph ) : 3,89 – 3,92, Asam 
asetat : 1,36 – 3,92%, Phenol : 0,0554 
– 0,0611%. Adapun Kandungan Hara yang terdapat 
dalam asap cair berupa : 
 

- Mn : 1,03-1,05 - Ca : 9,08-9,85 

- Na : 1,37-8,04 - Fe : 337,40-344,75 

- Mg : 7,94-13,37 - K : 540,05 – 548,9 

 

Untuk pembaruan data terkait kandungan kimia produk 
asap cair, Manggala Agni Ketapang melakukan 
fasilitasi uji laboratorium dengan Pupuk Kaltim. 
 

 
Gambar 12. Hasil analisis asap cair 
 
Fasilitasi Kewirausahaan Asap Cair 
Yang menjadi target utama pasar adalah masyarakat 
yang dalam pembukaan lahannya masih 
menggunakan cara membakar, sedangkan target pada 
umumnya kepada masyarakat luas serta para 
distributor bahan pertanian dan peternakan mengingat 
asap cair tidak hanya bermanfaat untuk tanaman saja, 
melainkan juga untuk aktifitas dan kebutuhan lainnya 
seperti peternakan dan kesehatan. 
Produk asap cair yang dihasilkan dilakukan fasilitasi 
kewirausahaan dengan menjalin kemitraan dengan 
beberapa distributor yang mana semakin lama 
semakin banyak yang memasarkan sehingga peluang 
pasar semakin meluas. Adapun daftar distributor asap 
cair di Kabupaten Ketapang adalah : 
 
No Distributor Alamat Tahun 

1 Toko Simpati Jln. MT Haryono 2019 

2 Sahabat Tani Jln. Basuki Rahmat 2019 

3 Solusi Tani Pawan 1 depan 
Dealer Yamaha 

2019 

4 Mitra Tani Jln. 
Sisingamangaraja 

2019 

5 Paragon Jln. Agus Salim 2019 

6 Tani Abadi Di Pasar Melati 2019 

7 Toko Pertanian Jl. Makam 
Pahlawan 

2020 

8 Toko Pertanian Jl. Mayjend Sutoyo 2020 

9 Toko Beringin 
Jaya 

Jl. Mayjend Sutoyo 2020 

10 Toko Duta Tani Jl. Rahadi Ismail 2020 

11 Toko Jaya Tani Desa Tuan – Tuan 2020 

12 Kios Al Fatih Desa Padang 2020 

13 Toko Harapan 
Tani 

Desa Sungai Awan 
Kanan 

2020 
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Puslitbang Hasil Hutan Bogor dan Balai PPIKHL Wil. 

Kalimantan melalui 
Manggala Agni Daops Ketapang 

 
Fasilitasi Uji Laboratorium Kandungan Kimia Produk 
Asap Cair 
Berdasarkan surat keterangan dari PUSLITBANG 
Hasil Hutan Bogor Nomor : KT.9/VIII/P3KKPHH-
6/2011, Kandungan Asap cair dengan berat jenis 
1,0152 terdapat Keasaman ( Ph ) : 3,89 – 3,92, Asam 
asetat : 1,36 – 3,92%, Phenol : 0,0554 
– 0,0611%. Adapun Kandungan Hara yang terdapat 
dalam asap cair berupa : 
 

- Mn : 1,03-1,05 - Ca : 9,08-9,85 

- Na : 1,37-8,04 - Fe : 337,40-344,75 

- Mg : 7,94-13,37 - K : 540,05 – 548,9 

 

Untuk pembaruan data terkait kandungan kimia produk 
asap cair, Manggala Agni Ketapang melakukan 
fasilitasi uji laboratorium dengan Pupuk Kaltim. 
 

 
Gambar 12. Hasil analisis asap cair 
 
Fasilitasi Kewirausahaan Asap Cair 
Yang menjadi target utama pasar adalah masyarakat 
yang dalam pembukaan lahannya masih 
menggunakan cara membakar, sedangkan target pada 
umumnya kepada masyarakat luas serta para 
distributor bahan pertanian dan peternakan mengingat 
asap cair tidak hanya bermanfaat untuk tanaman saja, 
melainkan juga untuk aktifitas dan kebutuhan lainnya 
seperti peternakan dan kesehatan. 
Produk asap cair yang dihasilkan dilakukan fasilitasi 
kewirausahaan dengan menjalin kemitraan dengan 
beberapa distributor yang mana semakin lama 
semakin banyak yang memasarkan sehingga peluang 
pasar semakin meluas. Adapun daftar distributor asap 
cair di Kabupaten Ketapang adalah : 
 
No Distributor Alamat Tahun 

1 Toko Simpati Jln. MT Haryono 2019 

2 Sahabat Tani Jln. Basuki Rahmat 2019 

3 Solusi Tani Pawan 1 depan 
Dealer Yamaha 

2019 

4 Mitra Tani Jln. 
Sisingamangaraja 

2019 

5 Paragon Jln. Agus Salim 2019 

6 Tani Abadi Di Pasar Melati 2019 

7 Toko Pertanian Jl. Makam 
Pahlawan 

2020 

8 Toko Pertanian Jl. Mayjend Sutoyo 2020 

9 Toko Beringin 
Jaya 

Jl. Mayjend Sutoyo 2020 

10 Toko Duta Tani Jl. Rahadi Ismail 2020 

11 Toko Jaya Tani Desa Tuan – Tuan 2020 

12 Kios Al Fatih Desa Padang 2020 

13 Toko Harapan 
Tani 

Desa Sungai Awan 
Kanan 

2020 

 

14 Koperasi Kodim Jln. S Parman 2021 

15 Koperasi Kompi Jln Gatot Soebroto 2021 

16 Maju Tani Desa Suka Maju 2021 

17 Toko Pertanian Desa Sungai Awan 
Kanan 

2021 

18 Anas Ponsel Jalan Kyai Tapa 2021 

 
Kontribusi Upaya Membangun Kewirausahaan 
Asap Cair Berbasis Masyarakat Terhadap 
Pencapaian Sdgs . 
Setiap tahun jumlah masyarakat binaan dalam 
membangun kewirausahaan asap cair berbasis 
masyarakat semakin banyak sehingga menekan 
jumlah masyarakat yang melakukan pembukaan lahan 
dengan cara membakar. 
Adapun Kontribusi nyata upaya membangun 
kewirausahaan asap cair berbasis masyarakat 
terhadap pencapaian SDGs dapat dilihat dari daftar 
kelompok masyarakat binaan sebagai berikut : 
 
 
No Kelompok 

Binaan 
Ketua Alamat Jumlah Tahu

n 
1 Sumber 

Rezeki 
Sudarmanto Sei. Pelang 30 Org 2019 

2 Usaha 
Maju 

Edi Sei. Awan 
Kiri 

30 Org 2019 

3 Peternak Edi Sukardi Sei. Besar 30 Org 2020 

Puyuh 
4 Petani 

Karet 
Ramli Sei. Besar 30 Org 2020 

5 MPA 
Nipah 
Kuning 

Dede Sunarto Simpang 
Hilir 

30 Org 2020 

6 MPA Padu 
Banjar 

Suryadi Padu 
Banjar 

30 Org 2021 

7 KTPA 
Laman 
Satong 

Antonius Laman 
Satong 

30 Org 2021 

8 KT. 
Unggul 
Lestari 

Jumardi Sei. Kinjil 10 Org 2021 

9 KT. Temu 
Karsa 

Sumarno Tempuruka
n 

15 Org 2021 

Total    235 Orang 
 
PENUTUP 
Demikianlah karya tulis ini dibuat dalam pengolahan 
limbah biomassa berupa bekas tebangan pembukaan 
lahan masyarakat, semoga dapat diterima dan 
bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami 
mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
karena atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya kami 
dapat menyelesaikan perencanaan usaha ini. Dan 
tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah ikut membantu dalam 
pembuatan penyusunan. 
Segala saran dan kritik yang membangun sangatlah 
kami harapkan dari semua pihak, semoga saja dapat 
menjadi acuan atau pelajaran untuk dapat menjadi 
lebih baik lagi di hari ke depan. Atas segala waktu dan 
perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
 

 
DAFTAR PUSTAKA 
Taufik Hidayat, Qomaruddin. 2015. “Analisa pengaruh temperatur pirolisis dan bahan biomassa terhadap kapasitas hasil 

pada alat pembuat asap cair”, Prosiding SNST ke-6, p.29-34, Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim, 
Semarang. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 
Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. 

Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor : P.3/PPI//Set/Kum/1/2018 Tentang Pembentukan 
Dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api. 

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi ALam Nomor : P.4/IV- PKH/2013 Tentang Prosedut 
Tetap Pengendalian Karhut.
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PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL WUJUD NYATA KEADILAN SOSIAL  
DI DESA NANGA LAUK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
 

Daud Prihatinro Purba 
 
 

Kebutuhan akan lahan hutan dalam rangka peningkatan 
ekonomi akan berimplikasi terhadap keberadaan hutan 
dan ekosistem di dalamnya. Indonesia sebagai negara 
tropis yang memiliki lahan yang luas serta sumber daya 
hutan berupa kayu dan non kayu juga memberikan 
manfaat lain yaitu sebagai jasa lahan. Pemanfaatan 
lahan hutan juga memberikan tujuan untuk penggunaan 
lainnya seperti perkebunan, pertambangan dan 
pertanian.  Indikasi adanya kerusakan dan  
pengurangan luasan hutan dapat ditinjau dari adanya 
deforestasi, alih fungsi status hutan  serta berkurangnya 
luasan tutupan lahan. Efek deforestasi yang 
menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati dan 
adanya perubahan status Kawasan hutan  di Indonesia 
menjadi sorotan yang luas bagi masyarakat dunia, isu 
perubahan iklim dan terjadinya konflik tenurial antara 
masyarakat dengan pemegang ijin, masyarakat dengan 
pemerintah  sering terdengar dalam beberapa tahun 
belakangan ini. Ketimpangan dan ketidakadilan 
pemanfaatan lahan hutan pun terlihat tidak berimbang, 
total pemanfaatan lahan hutan saat ini sebanyak 42 Juta 
Ha dengan perincian 40,46 juta Ha  atau 96% dikelola 
swasta dan 1,75 atau 4 % Ha oleh masyarakat. 
 
Upaya pemerintah melalui Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan dalam rangka mengurangi 
dampak negatif tersebut adalah dengan melakukan 
perubahan pengelolaan hutan, Patut berbangga 
bagaimana pemerintah dalam 5 tahun belakangan ini 
melakukan usaha  perbaikan lingkungan yaitu salah 
satunya adalah melakukan program Perhutanan sosial.  
Perhutanan Sosial merupakan salah satu program yang 
termasuk dalam program strategis nasional, program 
yang bertujuan memberikan akses kelola hutan kepada 
masyarakat sekitar hutan dalam bentuk hak pengelolaan 
Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman 
Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Lingkungan  agar  
memberikan dampak peningkatan ekonomi yang 
berpegang pada aspek  menjaga kelestarian Sumber 
daya Hutan dan Keanekaragaman Hayati. Program 
Perhutanan sosial yang dicanangkan oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini selaras dengan 
tujuan pemerintah Indonensia  dan sebagai bentuk 
pembangunan inovatif dan adaptif  yaitu Pembangunan 
Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals 
(TPB/SDGs)  
 
Bentuk nyata pelaksanaan program tersebut yaitu salah 
satunya dengan pemberian Hak Pengelolaan Hutan 
Desa Nanga Lauk melalui Surat Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK. 685/MNLHK-
PSKL/PKPS//PSL.0/02/2017 tanggal 28 Februari 2017 
dengan luas 1.430 Ha. 
 
Hutan Desa Nanga Lauk merupakan hutan desa yang 
berada di Desa Nanga Lauk, Kecamatan Embaloh Hilir, 
Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. 
Desa Nanga Lauk merupakan desa yang sebagian 
besar wilayahnya berupa sungai dan rawa.  Sebelum 
tahun 2000, kondisi hutan masih baik dan banyak 
terdapat tegakan kayu rawa bernilai ekonomis sehingga  

masyarakat Desa Nanga Lauk sebagian besar adalah 
penebang pohon (Logger), namun sejak rusaknya hutan 
masyarakat beralih pekerjaan sebagai penangkap ikan, 
mencari madu dan berkebun karet. Efek dari kerusakan 
hutan berdampak pada berkurangnya produksi madu 
dan  hasil tangkapan ikan. Implikasi rusaknya hutan 
membuat masyarakat sadar akan pentingnya hutan, 
sehingga dengan itikad baik, masyarakat melalui 
kelompok yang dibentuk dengan  Surat Keputusan 
Kepala Desa mengusulkan kepada Menteri LHK untuk 
diberikan hak pengelolaan Hutan Desa.  
 
Keberadaan hutan bagi masyarakat desa Nanga Lauk 
saat ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan 
aktifitas sehari hari.  Kekawatiran akan rusaknya hutan 
di masa lampau  seringkali menjadi hal yang ditakutkan 
oleh masyarakat selain akan timbulnya kerusakan juga 
akan mematikan mata pencaharian sebagai sumber 
ekonomi masyarakat. Hal ini wajar karena hutan yang 
berada di Hutan desa Nanga Lauk memiliki sumber daya 
kayu dan non kayu yang melimpah sehingga 
keberadaannya menjadi daya tarik bagi pihak pihak lain 
untuk berinvestasi di dalamnya.  
 
Peran serta masyarakat Desa Nanga Lauk sejak 
terbitnya Surat Keputusan Hak pengelolaan Hutan Desa  
menjadi sangat penting agar pelaksanaan program tidak 
hanya sekedar sebatas Surat Keputusan. Dengan 
adanya kelembagaan yang dibentuk oleh perwakilan 
masyarakat Desa Nanga Lauk melalui LPHD Lauk 
Bersatu serta dukungan  stakeholders terkait  baik itu 
melalui pemerintah pusat  dalam hal ini Kementerian 
Lingkungan Hidup melalui UPT Balai Perhutanan Sosial 
Dan Kemitraan Lingkungan wilayah Kalimantan, 
Pemerintah Provinsi melalui KPH serta Pemerintah 
Daerah  dan pendampingan oleh Lembaga dalam hal ini  
PRCF Indonesia diharapkan dapat memberikan 
semangat dalam mewujudkan keberhasilan program 
perhutanan sosial yaitu terwujudnya Tata Kelola 
kelembagaan, Tata Kelola kawasan dan Tata Kelola 
usaha 
 
Dukungan dan peran serta tersebut terwujud melalui 
berbagai macam kegiatan meliputi  pengembangan 
kapasitas terhadap masyarakat Desa Nanga Lauk 
dengan pelatihan-pelatihan yang menunjang 
peningkatan ekonomi kewirausahaan,  penguatan 
kelembagaan LMDH bagi anggota LPHD dan pemberian 
stimulan dalam bentuk barang yang menunjang kegiatan 
perhutanan sosial.  Adapun beberapa kegiatan yang 
telah dilakukan dalam rangka peningkatan usaha 
kewirausahaan, peningkatan kelembagaan, program 
konservasi dan bantuan/ stimulan adalah: 
1. Pembekalan pengembangan organisasi, 

pembekalan menenun, pembangunan sarana air 
bersih, pembekalan home garden, pembekalan 
perlebahan, bantuan peningkatan mata pencaharian  
perikanan dan lebah  ( Kegiatan melalui Program FIP 
1, BPSKL Kalimantan) 

2. Penguatan Kelembagaan melalui pelatihan SMART 
patroli, pelatihan perencanaan pengelolaan Hutan 
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Desa, pelatihan monitoring dan pelaporan, serta 
Kegiatan penyadaran konservasi melalui diadakan 
lomba konservasi untuk siswa, bahan bacaan 
penyadaran keanekaragaman hayati, pembuatan 
poster dan baliho bertema konservasi, kegiatan 
penanaman pohon pada kawasan hutan yang telah 
mengalami degradasi dan kegiatan mata 
pencaharian berbasis sumberdaya alam 
berkelanjutan ( Kegiatan melalui Program 
Konservasi di Hutan Desa Nanga Lauk oleh PRCF 
Indonesia)  

 
Dampak dari kegiatan Perhutanan Sosial dengan pola 
pengelolaan Hutan Desa  memberikan hasil yang cukup 
menggembirakan bagi masyarakat Desa Nanga Lauk 
umumnya dan LPHD Lauk Bersatu khususnya. Capaian 
tersebut tidak gampang, butuh waktu dan usaha serta 
niat dari Masyarakat Desa Nanga Lauk yang tinggi untuk 
meningkatkan perekonomian tanpa merusak hutannya 
serta peran serta stakeholders turut membantu 
percepatan kegiatan tersebut . 
Capaian yang telah dicapai oleh Masyarakat Desa 
Nanga Lauk melalui LPHD Lauk Bersatu dapat terlihat 
dari beberapa aspek yaitu: 
1. Secara kelembagaan, LPHD Lauk Bersatu bersama 

sama lembaga pendamping  telah melakukan 
peningkatan kapasitas pengurus LPHD dalam 
perencanaan program, mendokumentasikan RPHD 
sesuai regulasi perhutanan Sosial. Saat ini, LPHD 
Lauk Bersatu telah memiliki 1 unit kantor.  Secara 
umum kegiatan di LPHD Lauk Bersatu tidak hanya 
didominasi oleh pria namun juga wanita. Hal ini 
dapat terlihat dengan adanya ketua KUPS seorang 
wanita. 

2. Secara tata kelola hutan desa yaitu telah dilakukan 
penyusunan dokumen RPHD (Rencana Pengelolaan 
Hutan Desa)  jangka menengah selama 10 tahun 
dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).  
Implementasi kegiatan telah diterapkan dilapangan 
sebagaimana rencana  pengelolaan hutan desa.  
Telah dilakukan penandaan batas sementara Hutan 
Desa namun belum selesai 100%, LPHD telah 
melakukan kegiatan perlindungan dan  patroli  
pengamanan hutan dan konservasi 
keanekaragaman hayati. Kegiatan ini telah berjalan 
sejak April tahun 2019. Secara umum  kondisi 
keamanan serta ancaman kebakaran hutan sejauh 
ini dapat ditangani. Dalam melakukan patroli, banyak 
dijumpai satwa liar dan ditemukan sebanyak 65 jenis 
burung dan 22 jenis mamalia dan 9 jenis reptilia dan 
amfibi. Ditemukan satwa-satwa liar yang termasuk 
spesies terancam punah seperti Orang Utan ( Pongo 
pygmeus), Rangkong Karangan Bunga (Rhyticeros 
undulatus). Penanaman bibit obat-obatan, bibit 
pakan ternak dan bibit kayu kayuan dalam rangka 
rehabilitasi hutan telah dilakukan dengan rencana 
target tahunan 20 Ha. 

3. Telah terbentuk  Kelompok Usaha Perhutanan Sosial 
(KUPS) sebanyak  5 kelompok yaitu KUPS Madu, 
KUPS Karet, KUPS Rotan, KUPS Ikan dan KUPS 
Ekowisata.  Tahun 2020, KUPS tersebut telah 
memperoleh bantuan modal dari lembaga donor 
melalui program pengelolaan Hutan dan 
Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan. 5 KUPS 
tersebut telah memiliki rencana bisnis dan SK 
legalitas berupa Surat Keputusan Kepala Desa 
Nanga Lauk tentang Pembentukan Kelompok. 
Dengan adanya pendapingan dari Lembaga PRCF 
Indonesia serta dukungan peningkatan kapasitas 
SDM serta bantuan alat ekonomi produktif dari 
BPSKL Wil. Kalimantan dan Lembaga Donor, 
terdapat peningkatan nilai ekonomi yaitu pada 
masing masing KUPS tersebut diantaranya: 
a. KUPS Perikanan: Sebelumnya hanya dilakukan  

budidaya ikan melalui Keramba, pada tahun 
2020, kelompok telah melakukan difersivikasi 
pembuatan kerupuk dari ikan patin dan telah 
bekerja sama dengan Dinas Perikanan 
Kabupaten Kapuas Hulu. Aset yang dikelola  
oleh KUPS Perikanan di tahun 2020 sebanyak 
Rp. 30.126.720.42. 

b. KUPS Madu: Dampak terjaganya hutan desa, 
meningkatkan produksi madu hutan. Pada tahun 
2020, KUPS Madu telah memiliki laba tahun 
pertama  penjualan madu sebesar Rp. 
6.927.422.    

c. KUPS Ekowisata: Juli 2020, KUPS Ekowisata 
memiliki aset Rp. 1.857.000,- dan mendapat 
keuntungan Rp. 857.000. Rendahnya 
pendapatan dari ekowisata dipengaruhi kondisi 
Covid 19. 

d. KUPS Rotan: Kondisi saat ini, KUPS Rotan 
telah memiliki rumah 1 unit rumah produksi 
pengolahan rotan. Adapun rotan yang diolah di 
rumah produksi  digunakan  sebagai bahan 
kerajinan rotan.  

e. KUPS Karet: Kondisi KUPS Karet  pada tahun 
2020 terkendala rendahnya harga jual karet 
namun pada tahun 2021 telah ada Kerjasama 
dengan GIZ untuk menampung karet 
masyarakat dengan harga yang bersaing. 
 

Dari penjelasan diatas dapat diambil pesan bahwa 
program Perhutanan Sosial yang diimplemetasikan 
dalam bentuk  Hutan Desa bagi masyarakat Desa 
Nanga Lauk sangatlah penting bagi pembangunan 
berkelanjutan, dari hutan diperoleh manfaat sosial 
bahwa adanya hubungan interaksi manusia dan 
alam, dari hutan dapat diperoleh manfaat ekonomi, 
dari hutan juga diperoleh manfaat konservasi dan 
dari hutan diperoleh manfaat yang bukan hanya 
untuk manusia namun juga untuk ekosistem lainnya.  
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Desa, pelatihan monitoring dan pelaporan, serta 
Kegiatan penyadaran konservasi melalui diadakan 
lomba konservasi untuk siswa, bahan bacaan 
penyadaran keanekaragaman hayati, pembuatan 
poster dan baliho bertema konservasi, kegiatan 
penanaman pohon pada kawasan hutan yang telah 
mengalami degradasi dan kegiatan mata 
pencaharian berbasis sumberdaya alam 
berkelanjutan ( Kegiatan melalui Program 
Konservasi di Hutan Desa Nanga Lauk oleh PRCF 
Indonesia)  

 
Dampak dari kegiatan Perhutanan Sosial dengan pola 
pengelolaan Hutan Desa  memberikan hasil yang cukup 
menggembirakan bagi masyarakat Desa Nanga Lauk 
umumnya dan LPHD Lauk Bersatu khususnya. Capaian 
tersebut tidak gampang, butuh waktu dan usaha serta 
niat dari Masyarakat Desa Nanga Lauk yang tinggi untuk 
meningkatkan perekonomian tanpa merusak hutannya 
serta peran serta stakeholders turut membantu 
percepatan kegiatan tersebut . 
Capaian yang telah dicapai oleh Masyarakat Desa 
Nanga Lauk melalui LPHD Lauk Bersatu dapat terlihat 
dari beberapa aspek yaitu: 
1. Secara kelembagaan, LPHD Lauk Bersatu bersama 

sama lembaga pendamping  telah melakukan 
peningkatan kapasitas pengurus LPHD dalam 
perencanaan program, mendokumentasikan RPHD 
sesuai regulasi perhutanan Sosial. Saat ini, LPHD 
Lauk Bersatu telah memiliki 1 unit kantor.  Secara 
umum kegiatan di LPHD Lauk Bersatu tidak hanya 
didominasi oleh pria namun juga wanita. Hal ini 
dapat terlihat dengan adanya ketua KUPS seorang 
wanita. 

2. Secara tata kelola hutan desa yaitu telah dilakukan 
penyusunan dokumen RPHD (Rencana Pengelolaan 
Hutan Desa)  jangka menengah selama 10 tahun 
dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).  
Implementasi kegiatan telah diterapkan dilapangan 
sebagaimana rencana  pengelolaan hutan desa.  
Telah dilakukan penandaan batas sementara Hutan 
Desa namun belum selesai 100%, LPHD telah 
melakukan kegiatan perlindungan dan  patroli  
pengamanan hutan dan konservasi 
keanekaragaman hayati. Kegiatan ini telah berjalan 
sejak April tahun 2019. Secara umum  kondisi 
keamanan serta ancaman kebakaran hutan sejauh 
ini dapat ditangani. Dalam melakukan patroli, banyak 
dijumpai satwa liar dan ditemukan sebanyak 65 jenis 
burung dan 22 jenis mamalia dan 9 jenis reptilia dan 
amfibi. Ditemukan satwa-satwa liar yang termasuk 
spesies terancam punah seperti Orang Utan ( Pongo 
pygmeus), Rangkong Karangan Bunga (Rhyticeros 
undulatus). Penanaman bibit obat-obatan, bibit 
pakan ternak dan bibit kayu kayuan dalam rangka 
rehabilitasi hutan telah dilakukan dengan rencana 
target tahunan 20 Ha. 

3. Telah terbentuk  Kelompok Usaha Perhutanan Sosial 
(KUPS) sebanyak  5 kelompok yaitu KUPS Madu, 
KUPS Karet, KUPS Rotan, KUPS Ikan dan KUPS 
Ekowisata.  Tahun 2020, KUPS tersebut telah 
memperoleh bantuan modal dari lembaga donor 
melalui program pengelolaan Hutan dan 
Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan. 5 KUPS 
tersebut telah memiliki rencana bisnis dan SK 
legalitas berupa Surat Keputusan Kepala Desa 
Nanga Lauk tentang Pembentukan Kelompok. 
Dengan adanya pendapingan dari Lembaga PRCF 
Indonesia serta dukungan peningkatan kapasitas 
SDM serta bantuan alat ekonomi produktif dari 
BPSKL Wil. Kalimantan dan Lembaga Donor, 
terdapat peningkatan nilai ekonomi yaitu pada 
masing masing KUPS tersebut diantaranya: 
a. KUPS Perikanan: Sebelumnya hanya dilakukan  

budidaya ikan melalui Keramba, pada tahun 
2020, kelompok telah melakukan difersivikasi 
pembuatan kerupuk dari ikan patin dan telah 
bekerja sama dengan Dinas Perikanan 
Kabupaten Kapuas Hulu. Aset yang dikelola  
oleh KUPS Perikanan di tahun 2020 sebanyak 
Rp. 30.126.720.42. 

b. KUPS Madu: Dampak terjaganya hutan desa, 
meningkatkan produksi madu hutan. Pada tahun 
2020, KUPS Madu telah memiliki laba tahun 
pertama  penjualan madu sebesar Rp. 
6.927.422.    

c. KUPS Ekowisata: Juli 2020, KUPS Ekowisata 
memiliki aset Rp. 1.857.000,- dan mendapat 
keuntungan Rp. 857.000. Rendahnya 
pendapatan dari ekowisata dipengaruhi kondisi 
Covid 19. 

d. KUPS Rotan: Kondisi saat ini, KUPS Rotan 
telah memiliki rumah 1 unit rumah produksi 
pengolahan rotan. Adapun rotan yang diolah di 
rumah produksi  digunakan  sebagai bahan 
kerajinan rotan.  

e. KUPS Karet: Kondisi KUPS Karet  pada tahun 
2020 terkendala rendahnya harga jual karet 
namun pada tahun 2021 telah ada Kerjasama 
dengan GIZ untuk menampung karet 
masyarakat dengan harga yang bersaing. 
 

Dari penjelasan diatas dapat diambil pesan bahwa 
program Perhutanan Sosial yang diimplemetasikan 
dalam bentuk  Hutan Desa bagi masyarakat Desa 
Nanga Lauk sangatlah penting bagi pembangunan 
berkelanjutan, dari hutan diperoleh manfaat sosial 
bahwa adanya hubungan interaksi manusia dan 
alam, dari hutan dapat diperoleh manfaat ekonomi, 
dari hutan juga diperoleh manfaat konservasi dan 
dari hutan diperoleh manfaat yang bukan hanya 
untuk manusia namun juga untuk ekosistem lainnya.  
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LATAR BELAKANG 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau 

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 
dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 
2016 sampai tahun 2030. TPB/SDGs bertujuan untuk 
menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga 
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga 
kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang 
inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu 
menjaga peningkatan kualitas kehidupan antar generasi. 
Dibidang kehutanan khususnya perhutanan sosial 
terdapat keterkaitan yang erat terutama berkenaan 
dengan isu masyarakat yang tinggal di dalam dan di 
sekitar kawasan hutan dan ketergantungannya dengan 
hutan.  

Data Bappenas yang dituangkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
tahun 2015-2019 terdapat 10,1 juta jiwa masyarakat 
miskin yang hidup di lahan di 15,6 juta hektar. Desa yang 
berada dalam kawasan hutan sebanyak 25.863. Data ini 
menunjukkan bahwa masyarakat desa yang tinggal di 
dalam dan sekitar kawasan hutan hidup dalam 
kemiskinan. Hal lain yang menunjukan bahwa kawasan 
hutan merupakan wilayah yang merupakan salah satu 
sumber usaha dan/atau kegiatan adalah terdapat 
keterlanjuran kegiatan usaha yang telah terbangun dan 
berjalan tanpa izin. Berdasarkan data terdapat 3,372,615 
hektar kebun sawit dalam kawasan hutan dengan rincian 
91,074 Ha berada di kawasan Hutan Konservasi, 155,119 
Ha berada di Hutan Lindung, 501,572 Ha berada di Hutan 
Produksi Tetap, 1,497,421 Ha berada di Hutan Produksi 
Terbatas dan 1,127,428 Ha berada di Hutan Produksi 
yang dapat Dikonversi. 

Sementara data pengaduan konflik tenurial yang 
disampaikan kepada Direktorat Penanganan Konflik 
Tenurial dan Hutan Adat terdapat 607 konflik seluruh 
Indonesia dan peta indikatif potensi konflik menunjukan 
terdapat areal kawasan hutan yang terindikasi seluas 14 
juta hektar dengan rincian wilayah Sumatera seluas 
6.532.215,20 ha, wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 
seluas 971.963,22 ha, wilayah Kalimantan seluas 
4.413.415,00 ha, wilayah Sulawesi seluas 1.1339.497,91 
ha dan wilayah Maluku-Papua seluas 1.657.255,35. 

Sementara Presiden Joko Widodo Sejak sejak 
tahun 2014 telah melakukan Aksi Korektif terhadap 
kesenjangan akses dan kemiskinan masyarakat tersebut. 
Pemerintah mencanangkan Perhutanan Sosial sebagai 
Program Prioritas Nasional dengan mengalokasikan 12,7 
juta hektar kawasan sebagai areal Perhutanan Sosial. 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
membangun nomenklatur dan berbagai peraturan untuk 
melaksanakanProgram Perhutanan Sosial. 

Untuk mengatasi persoalan keterlanjuran kegiatan 
usaha dalam kawasan hutan dan konflik tenurial lainnya, 
Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan 
perundang-undangan, antara lain Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan 

Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di 
Bidang Kehutanan, Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. 

Walaupun skema-skema penyelesaian konflik 
tenurial kawasan hutan telah diatur berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di 
atas, namun dalam tataran implementasi masih 
mengalami tantangan dan hambatan. Oleh karena itu 
kajian ini menelaah implementasi pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan 
kawasan hutan, khususnya terkait dengan program 
perhutanan sosial.  

Sementara  dari  sisi  topik pembentukaan 
kelembagaan penanganan konflik tenurial di tingkat 
tapak,  penelitian  ini  dapat  memberikan kontribusi  
terkait upaya-upaya untuk pemberian akses perhutanan 
sosial yang berkelanjutan dan bebas konflik.  

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum 
berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan 
perundang-undangan) tetapi bukan mengkaji mengenai 
sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, 
namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang 
terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam 
masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
data primer berkaitan konflik tenurial kawasan hutan dan 
didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum 
primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan 
maupun literatur terkait.  

Penelitian  ini  sendiri  membatasi  pada  kajian 
yang berkaitan dengan penanganan konflik tenurial 
kawasan hutan yang skemanya adalah perhutanan 
sosial.  Sebagaimana kita ketahui bersama dalam rangka 
penataan kawasan hutan terdapat beberapa skema 
penyelesaian, yaitu Tanah Objek Reforma Agraria, 
Penggunaan Kawasan Hutan, perubahan peruntukan 
dan perubahan fungsi kawasan hutan, dan perhutanan 
sosial. 

 
PEMBAHASAN 

Skema penyelesaian keterlanjuran kegiatan 
dalam kawasan hutan telah diatur dalam UU No.11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Pasal 110 A dan Pasal 
110 B. Secara yuridis keberadaan Pasal 110A dan Pasal 
110B merupakan perubahan paradigmatik penegakan 
hukum yang awalnya menitikberatkan pada instrumen 
hukum pidana (premum remedium) dan beralih pada 
instrumen hukum administrasi (ultimum remedium). 
Terhadap orang perseorangan yang bertempat  tinggal di  
dalam dan/atau di  sekitar kawasan hutan paling singkat 
5 (lima) tahun secara terus menerus dengan  luasan  
paling banyak  5 (lima) hektar, dikecualikan dari sanksi 
administratif  dan diselesaikan  melalui penataan 
kawasan hutan. 

Dengan adanya perubahan paradigmatik 
penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan tentu dilandasi oleh alasan-alasan teoritik dan 
bersumber pada asas-asas hukum administrasi. Philipus 
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M. Hadjon mengatakan bahwa hampir setiap peraturan 
berdasarkan hukum administrasi negara diakhiri “in 
cauda venenum”, ini bermakna bahwa hukum pidana 
hanya dapat digunakan jika sanksi administratif maupun 
sanksi perdata sudah tidak efektif digunakan sebagai 
upaya paksa terhadap pelanggar norma hukum 

Selain itu tidak dikenakan sanksi administrasi 
kepada orang perseorangan menunjukan bahwa 
Pemerintah mengedepankan penyelesaian masalah 
konflik tenurial dengan win-win solution. Secara tidak 
langsung ini merupakan upaya untuk mengedepankan 
penyelesaian melalui jalur nonpengadilan yang pada 
umumnya ditempuh melalui cara-cara musyawarah. 

Lebih lanjut pola penyelesaian dalam rangka 
penataan kawasan hutan diatur dalam PP 23 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Kehutanan dengan 
memperhatikan kecukupan luas kawasan hutan, apabila 
penguasaan masyarakat di hutan lindung dan hutan 
produksi yang luas kawasan hutannya kurang maka 
skema penyelesaian dilakukan melalui mekanisme 
persetujuan perhutanan sosial. Sementara itu untuk 
penguasaan masyarakat di hutan lindung dan hutan 
produksi yang lebih luas kecukupan hutannya dan janga 
waktu penguasaan di bawah 20 tahun diselesaikan 
melalui persetujuan perhutanan sosial. 

 Walaupun regulasi sudah lengkap dalam 
mengatur penyelesaian penguasaan masyarakat di 
dalam kawasan hutan, namun hal tersebut tidak mudah 
diselesaikan karena terdapat berbagai macam 
kepentingan yang berbeda antara masyarakat dengan 
pemerintah maupun stakeholders lainnya. Perbedaan 
kepentingan ini seringkali menimbulkan konflik antara 
para pihak. Secara definisi konflik Konflik Tenurial Hutan 
adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan 
klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan 
penggunaan kawasan hutan. 

 Berdasarkan pengalaman empiris penulis dalam 
menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang 
penanganan konflik tenurial pasca berlakunya UU Cipta 
Kerja dan aturan turunannya salah satunya di Kabupaten 
Indramayu Jawa Barat, terdapat beberapa masalah yang 
timbul ketika melakukan identifikasi dan verifikasi awal 
dalam rangka penataan kawasan hutan melalui skema 
perhutanan sosial, Pertama, masyarakat belum 
sepenuhnya memahami skema penyelesaian 
penguasaan tanah dalam kawasan hutan secara baik dan 
benar. Umumnya masyarakat menganggap bahwa areal 
garapan yang selama ini dikelola bisa menjadi hak milik 
melalui program tanah objek reforma agraria. Pada sisi 
yang lain masyarakat tidak mempunyai bukti dokumen 
(alas hak) penguasaan kawasan hutan seperti girik, petok 
D, Letter C, Eigendom verponding, dan lain-lain. 

Kedua, Hal lain yang menjadi kendala dalam 
pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial adalah 
kurang terlibatnya Pemerintah Daerah di tingkat tapak 
dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan program 
perhutanan sosial pada areal yang berkonflik. Selama ini 
peran pendamping lebih dominan sehingga seringkali 
terjadi pola komunikasi yang tidak efektif. Disisi lain 
diperlukan komunikasi efektif kepada masyarakat untuk 
membantu mensosialisasikan program perhutanan 
sosial, Menurut Michael Kaye komunikasi efektif terjadi 
ketika peserta komunikasi membebaskan dirinya dari 
penyampaian pesan yang bersifat emosional 

Ketiga, yang menyebabkan keengganan 
masyarakat penggarap untuk mengikuti skema 
perhutanan sosial adalah adanya konflik laten yang 
selama ini terjadi dan cenderung ditutup-tutupi. Adanya 
trauma akibat tindakan masa lampau oleh oknum-oknum 

aparatur negara membuat masyarakat lebih 
menyembunyikan masalah daripada menyelesaikannya. 
Oleh karena itu pengelolaan keluhan (grievance) dan 
kelola konflik pada tahap laten dilakukan dengan 
membangun komunikasi antara para pemangku 
kepentingan dan melakukan identifikasi potensi konflik di 
tahap awal sehingga mencegah eskalasi semakin 
meningkat 

Untuk mensiasati persoalan masyarakat yang 
belum tertarik mengikuti skema penataan kawasan hutan 
melalui perhutanan sosial, menurut penulis dapat diatasi 
dengan menggunakan pendekatan kelembagaan dimana 
Pemerintah Daerah/pengampu kawasan ditingkat tapak 
dilibatkan dalam menangani konflik  tenurial kawasan 
hutan. Dalam Permen LHK No.84 Tahun 2015 belum 
secara rinci memberikan peran kepada Pemerintah 
Daerah/pengampu kawasan untuk menangani konflik 
tenurial kawasan hutan. 

 

 
 
Oleh karena itu perlu dipikirkan di masa 

mendatang agar Pemerintah Daerah dapat secara aktif 
terlibat dalam penanganan konflik tenurial kawasan 
hutan, hal ini dapat diakomodir melalui perubahan 
Permen LHK No.84 Tahun 2015, pendekatan ini 
diperlukan karena secara kuantitatif konflik tenurial 
semakin meningkat.  

Model kelembagaan itu harus memenuhi 
beberapa karakteristik, yaitu bersifat netral, bersifat 
inklusif, memiliki otoritas, dan memiliki legitimasi dari 
pihak negara maupun non-negara. Netralitas berarti 
kelembagaan penyelesaian konflik bebas dari 
kepentingan yang dapat mempengaruhi penyelesaian 
konflik. Kelembagaan juga perlu melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan secara inklusif. Selain itu 
mempunyai kewenangan yang cukup dalam 
menyelesaikan berbagai konflik lahan, khususnya kasus 
yang membutuhkan koordinasi antar lembaga dan 
melibatkan pihak yang memiliki kekuatan politik/modal. 
Selain ketiga aspek tersebut, legitimasi merupakan hal 
penting lainnya. Legitimasi disini bukan hanya sebatas 
keabsahan secara legal formal, melainkan terkait 
penerimaan para pihak terhadap proses dan hasil 
penyelesaian yang dilakukan. 

Selain adanya lembaga ditingkat tapak yang 
menangani konflik tenurial kawasan hutan, hal lain yang 
dapat membuat masyarakat gabung dalam program 
perhutanan sosial adalah adanya succes story 
pemberdayaan terhadap masyarakat. Hal ini dapat 
menjawab persoalan dan ketidakpercayaan masyarakat 
yang selama ini dialami. Sebab, selama ini masyarakat 
sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah karena 
kurangnya kapasitas. Pemberdayaan masyarakat dapat 
melibatkan dan berkolaborasi berbagai pemangku 
kepentingan, seperti lembaga swadaya masyarakat, 
perguruan tinggi, badan usaha. 
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dapat membuat masyarakat gabung dalam program 
perhutanan sosial adalah adanya succes story 
pemberdayaan terhadap masyarakat. Hal ini dapat 
menjawab persoalan dan ketidakpercayaan masyarakat 
yang selama ini dialami. Sebab, selama ini masyarakat 
sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah karena 
kurangnya kapasitas. Pemberdayaan masyarakat dapat 
melibatkan dan berkolaborasi berbagai pemangku 
kepentingan, seperti lembaga swadaya masyarakat, 
perguruan tinggi, badan usaha. 

2 
 

KESIMPULAN  
Tujuan pembangunan berkelanjutan bidang 

kehutanan khususnya perhutanan sosial dapat menjadi 
instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 
hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan yang 
berjumlah 10,1 juta orang, hal ini dapat tercapai karena 
adanya perubahan pendekatan dari instrumen 
penggunaan hukum pidana (premum remedium) kepada 
instrumen hukum administrasi (ultimum remedium) dan 
amnesti kepada orang perseorangan yang melakukan 
kegiatan dalam kawasan hutan. 

Walaupun seperangkat ketentuan peraturan 
perundang-undangan telah dibentuk oleh Pemerintah 
untuk penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan 

melalui beberapa skema, salah satunya perhutanan 
sosial, namun dalam tataran praktek hal tersebut tidak 
mudah dilaksanakan karena persoalan konflik yang 
sudah lama terjadi dan tidak adanya penyelesaian yang 
komprehensif di masa lampau. 

Untuk mengoptimalkan program perhutanan 
sosial, perlu adanya lembaga yang menangani konflik 
ditingkat tapak, hal ini merupakan terobosan baru yang 
dapat diusulkan melalui perubahan Permen LHK No.84 
Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial 
Kawasan Hutan. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang besar dan 
kaya akan budaya. Akan tetapi, Indonesia juga masih 
miskin budaya, yaitu budaya literasi membaca dan 
menulis yang menjadikan bangsa Indonesia jauh 
tertinggal dari negara-negara berkembang lainnya. Hal ini 
salah satunya dipicu karena rendahnya rasa percaya diri 
siswa sebagai generasi bangsa. Isu literasi bukanlah hal 
yag baru. Literasi sudah muncul bersama turunnya firman 
Allah SWT dalam Alquran berabad-abad silam. Iqra’. Di 
samping itu Nuun. Walqalami wamayasthuruun juga turut 
menguatkan bahwa literasi tidak hanya membaca, 
melainkan juga menulis. Namun, walau sudah diketahui 
selama empat belas abad, literasi masih saja gamang 
untuk diterapkan dan dikedepankan. Padahal, literasi 
tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. 
 
Literasi Sebagai Suatu Gerakan 

Dalam konteks Gerakan Literasi Sekolah, 
literasi merupakan kemampuan mengakses, memahami, 
dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui 
berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, 
menyimak, menulis, dan/berbicara.  

Agar mampu bertahan di abad 21, masyarakat 
harus menguasai enam literasi dasar, yaitu literasi baca-
tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi 
finansial, serta literasi budaya dan kewarganegaraan. 

Data temuan UNESCO (2012) terkait kebiasaan 
membaca masyarakat Indonesia menyatakan bahwa 
hanya satu dari 1.000 orang Indonesia yang membaca. 
Kondisi demikian ini jelas memprihatinkan karena 
kemampuan dan keterampilan membaca merupakan 
dasar bagi pemerolehan pengetahuan, keterampilan, 
dan pembentukan sikap siswa. Oleh sebab itu, 
dibentuklah Satuan Tugas Gerakan Literasi Sekolah 
(GLS) sebagai salah satu alternatif untuk 
menumbuhkembangkan budi pekerti siswa melalui 
pembudayaan ekosistem literasi sekolah agar mereka 
menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

Upaya sistematis dan berkesinambungan perlu 
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. 
GLS untuk menumbuhkan minat baca dan kecakapan 
literasi telah dicanangkan sejak tahun 2016. Saat ini, GLS 
sudah dijadikan sebagai Gerakan Literasi Nasional 
(GLN). Artinya, pembiasaan berliterasi harus mencapai 
ke semua lapisan masyarakat di pelosok negeri ini. 
 
Pentingnya Literasi Baca-Tulis 

Salah satu di antara enam literasi dasar yang 
perlu kita kuasai adalah literasi baca-tulis. Membaca dan 
menulis merupakan literasi yang dikenal paling awal 
dalam sejarah peradaban manusia. Keduanya tergolong 
literasi fungsional dan berguna besar dalam kehidupan 
sehari-hari. Dengan memiliki kemampuan baca-tulis, 
seseorang dapat menjalani hidupnya dengan kualitas 
yang lebih baik. Terlebih lagi di era yang semakin modern 
yang ditandai dengan persaingan yang ketat dan 
pergerakan yang cepat. Kompetensi individu sangat 
diperlukan agar dapat bertahan hidup dengan baik. 

Membaca merupakan kunci untuk mempelajari 
segala ilmu pengetahuan. Kemampuan membaca yang 

baik tidak sekadar bisa lancar membaca, tetapi juga bisa 
memahami isi teks yang dibaca. Teks yang dibaca pun 
tidak hanya katakata, tetapi juga bisa berupa simbol, 
angka, atau grafik. 

Berkaitan erat dengan membaca, kemampuan 
menulis pun penting untuk dimiliki dan dikembangkan. 
Membaca dan menulis berkorelasi positif dengan 
kemampuan berbahasa dan penguasaan kosakata. 
Masukan kata-kata dan gagasan didapat melalui 
membaca, sedangkan keluarannya disalurkan melalui 
tulisan. Seseorang yang terbiasa membaca dan menulis 
bisa menemukan kata atau istilah yang tepat untuk 
mengungkapkan suatu hal. Kemampuan seperti inilah 
yang membuat komunikasi berjalan dengan baik. 

Membaca dan menulis juga bisa dijadikan 
sarana hiburan yang dapat menurunkan tingkat stres. 
Kualitas hidup dapat menjadi lebih baik dengan adanya 
kemampuan baca-tulis. Tanpa literasi baca-tulis yang 
baik, kehidupan kita akan terbatas, bahkan berhadapan 
dengan banyak kendala. Oleh karena itu, literasi baca-
tulis perlu dikenalkan, ditanamkan, dan dibiasakan 
kepada masyarakat Indonesia, khususnya oleh para 
pemangku pendidikan. 
 
Sastra: Awal Mula Kepekaan Berliterasi 

Agaknya sastra terlahir dari proses kegelisahan 
seseorang atas kondisi masyarakat pada masa tertentu. 
Sastra sering juga dianggap sebagai ungkapan dan 
potret sosial. Ia dipandang juga memancarkan semangat 
zamannya. Dari sanalah, sastra memberi pemahaman 
yang khas atas situasi sosial, kepercayaan, ideologi, dan 
harapan-harapan individu yang sesungguhnya 
merepresentasikan kebudayaan bangsanya. Dalam 
konteks itulah, mempelajari sastra suatu bangsa pada 
hakikatnya tidak berbeda dengan usaha memahami 
kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Dengan 
perkataan lain, mempelajari kebudayaan suatu bangsa 
tidak akan lengkap jika keberadaan kesusastraan bangsa 
yang bersangkutan diabaikan. Di situlah kedudukan 
kesusastraan dalam kebudayaan sebuah bangsa. Ia tidak 
hanya merepresentasikan kondisi sosial yang terjadi 
pada zaman tertentu, tetapi juga menyerupai pantulan 
perkembangan pemikiran dan kebudayaan 
masyarakatnya. 
 
Munculnya Sastra Hijau 

Bumi kini terancam kehancuran. Ancaman 
kehancuran itu timbul akibat ulah manusia yang 
mengeksplorasi bumi tanpa perhitungan, hingga 
menghancurkan lingkungan hidup yang sudah melebihi 
batas toleransi. Eksplorasi bumi dengan berbagai motif 
ekonomi sulit dikendalikan karena dilakukan oleh pihak-
pihak yang kuat dan berkuasa di dunia.  

Di Indonesia, begitu maraknya dan masivnya 
kerusakan hutan adalah akibat eksplorasi tambang, 
penebangan kayu, pengeboran minyak, pembukaan 
ladang sawit besar-besaran, pembakaran hutan untuk 
kepentingan kelapa sawit yang sangat merusak, serta 
pembangunan pariwisata yang tidak mengindahkan 
kesaimbangan alam setempat. Semuanya itu membuat 
alam menjadi semakin terpuruk dan lama kelamaan akan 
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habis dan sirna. 
Keadaan seperti itu tidak bisa dibiarkan. 

Bagaimanapun, hutan sebagai paru-paru dunia harus 
diselamatkan. Sebab, kehancuran hutan Indonesia 
berarti kehancuran seluruh warga Indonesia, bahkan 
akan berdampak ke negara-negara lainnya. 

Warga Indonesia belum terlambat untuk 
menyelamatkan hutan dan bumi. Tentu tidak mudah, 
sebab memang tidak ringan perjuangan untuk 
menyelamatkan bumi kita. Saat ini adalah waktunya 
untuk setiap warga Indonesia, baik selaku individu 
maupun institusi bergerak, bekerja secara serius dan 
efektif, sesuai dengan kapasitas dan potensinya masing-
masing. Langkah- langkah nyata, mulai dari gerak 
preventif hingga kuratif perlu secera dilancarkan secara 
saksama dan berkesinambungan. Satu di antara langkah 
nyata itu adalah gerakan penyadaran (conscientization), 
mulai aksi lokal, nasional, regional hingga bertaraf global. 
Salah satu upaya penyelamatan melalui proses 
penyadaran dapat dilancarkan melalui gerakan budaya 
(cultural) terutama dengan memanfaatkan kekuatan 
sastra, baik dalam bentuk prosa maupun puisi. Kelebihan 
dan keunggulan sastra, ia memiliki potensi yang ampuh 
dalam menyadarkan hati nurani manusia sejagat, tanpa 
harus bernada menggurui atau propaganda yang terlalu 
bombastis. Dari sinilah bermula munculnya istilah 
Gerakan Sastra Hijau di Indonesia. 
 
Rimbawan Writing Camp: Inovasi Penulisan Kreatif 
dan Gerakan Literasi Hijau 

Dalam konteks Gerakan Literasi Sekolah, 
Perpustakaan Wana Hartika SMK Kehutanan Negeri 
Pekanbaru menggagas kegiatan ‘Rimbawan Writing 
Camp’ (RWC). Kegiatan ini merupakan implementasi 
Gerakan Literasi Hijau (Ekoliterasi). Ekoliterasi 
merupakan cara berpikir tentang dunia dalam hal sistem 
alam dan manusia yang saling bergantung termasuk 
pertimbangan dari konsekuensi dari tindakan manusia 
dan interaksi dalam konteks alami. (Setyaningrum, 2020). 
Selain itu, menurut Keraf (2010) ekoliterasi adalah suatu 
kesadaran bahwa alam dan manusia yang saling 
mempengaruhi. Kesadaran tersebut akan menuntun 
hidup seseorang dalam segala aspek kehidupannya 
hingga terbentuk masyarakat yang berkelanjutan, yang 
sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Praktik 
pembelajaran ekoliterasi berorientasi pendidikan untuk 
pembangunan yang berkelanjutan, guru mempunyai 
tanggung jawab yang besar untuk memberikan 
pemahaman bagi siswa tentang pentingnya kesadaran 
lingkungan, salah satunya adalah melalui kegiatan RWC. 

Kegiatan RWC berupa pelatihan menulis kreatif 
berbasis alam. Kegiatan berliterasi yang dipelopori oleh 
Yunita Sari, S.Pd., M.Pd, selaku Kepala Perpustakaan 
sekaligus guru Bahasa Indonesia ini tidak dilakukan 
sekadar mebaca seperti biasa. Namun, Tim Literasi 
Sekolah membungkusnya dengan mengaitkan antara 
literasi dan pengenalan alam. Pengenalan alam 
ditujukan agar peserta menjiwai dirinya sebagai 
rimbawan dengan alam sekitar, sehingga mampu 
mengelola dan menjaga hutan demi hutan lestari. 

Kekuatan kegiatan RWC adalah bahwa SMK 
Kehutanan Negeri Pekanbaru merupakan boarding 
school yang mengampu siswa untuk Regional Sumatera 
(dari Aceh sampai Lampung). Berada di kawasan hutan 
seluas 16 hektare. Sebuah peluang positif, 
menumbuhkembangan potensi SDM untuk menggali ide- 
ide kreatifnya yang berasal dari bermacam-macam 
daerah. 

Kegiatan RWC dilakukan dengan bermalam dan 
tidur di kemah, menulis yang dibimbing oleh coach 

nasional, pakar bahasa, dan para penulis buku. Tujuan 
kegiatan ini adalah untuk membuat suasana pelatihan 
lebih bersahabat, tidak jenuh dengan gaya ‘diklat formal’, 
lebih santai karena menyatu dengan alam, sehingga 
dapat meningkatkan rasa percaya diri. 

RWC sudah dilaksanakan sebanayak tiga kali 
yaitu pada tahun 2018, 2019, dan 2021. Tahun 2020 tidak 
dilaksanakan karena pandemi covid-19. Dalam 
pelaksanaannya, RWC menggandeng instansi lain 
sebagai penggiat literasi sekolah. Pada RWC 1, hadir 
sebagai narasumber yaitu Arlen Ara Gucci (seorang 
penulis dan jurnalis Riau serta Muhammad Asqalani Nst. 
(seorang Duta Baca Provinsi Riau). Pada RWC 2 
narasumber yang hadir yakni Kepala Balai Bahasa Riau 
– Songgo Siruah, M.Pd. Selain itu, ada pula Yulismar, 
M.Pd, srikandi penulis nasional, Mufli Helmi selaku Ketua 
Forum Lingkar Pena Riau, dan Arlen Ara Guci, S.Psi.- 
seorang penulis novel. Pada RWC yang dilaksanakan 
secara virtual, SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru 
bekerja sama dengan Forum Perpustakaan Sekolah/ 
Madrasah Indonesia (FPSMI) Provinsi Riau dan 
Universitas Lancang Kuning untuk mendatangkan 
narasumber melalui zoom meeting yaitu Dr. Junaidi, 
M.Hum. (Rektor Universitas Lancang Kuning), Dr. Hj. 
Rahima Erna, M.Si. (Kepala Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Provinsi Riau), Zul Ikram, S.Pd., M.Pd. (Kepala 
Dinas Pendidikan Provinsi Riau), Dr. Budi Haddiman, 
S.Pd., M.Esl. (Pengelola Jurnal Ilmiah), Nafi’ah Al-Ma’rab 
dan Arlen Ara Guci sebagai pelatih penulisan cerpen, 
Muhammad Asqalani Nst. Dan Eko Ar-Rahman sebagai 
pelatih puisi. Dalam RWC 3 ini juga dilaksanakan 
Webinar Literasi Hijau yang mendatangkan narasumber 
dari Sekretaris BP2SDM Kemennterian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan yaitu Drs. Palguna Ruteka 
mewakili Kepala BP2SDM - Ir. Helmi Basalamah, M.M. 
yang berhalangan hadir serta Kepala BPTP Riau yaitu 
Dr. Salwati, M.Si. 

 

 
 

Gambar: Kelas Menulis Cerpen RWC 1 Bersama Yunita 
Sari (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 
 

Gambar: Kelas Menulis Puisi RWC 2 Bersama Muflih 
Helmi (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar: Kelas Menulis Cerpen RWC 1 Bersama Yunita 
Sari (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 
 

Gambar: Kelas Menulis Puisi RWC 2 Bersama Muflih 
Helmi (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar: Kelas Menulis Cerpen RWC 2 Bersama Arlen 
Ara Guci (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Gambar: Flyer RWC 3 Virtual (Sumber: Dokumentasi 
Pribadi) 
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Gambar: Para Guru Sedang Berlatih Menulis dan 

Membaca Puisi pada RWC 2 Bersama Yulismar, M.Pd. 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

 
Gambar: Para Peserta RWC 1 (Sumber: Dokumentasi 
Pribadi) 
 
 
 

 
Gambar: Para Peserta Kalangan Guru RWC 2 Bersama 
Narasumber (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar: Kotak Karya (Sumber: Dokumentasi 
Pribadi) 
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Gambar: Perpustakaan Wana Hartika Tampak Luar 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

 
 
Gambar: Perpustakaan Wana Hartika Tampak Dalam 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar: Perpustakaan Wana Hartika Tampak Dalam 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

Buku ‘Di Balik Marwah Pendidik’ launching 
dengan mengambil momentum Hari Guru Nasional (25 
November/ Semester 1) dan ‘Jaya Di Rimba’ launching 
pada Hari Pendidikan Nasional (2 Mei/ Semester 2). 
Karya-karya tersebut tidak sekadar diterbitkan. Namun, 
juga dijadikan sebagai ajang pengumpulan donasi untuk 
kaum dhuafa atau korban atas fenomena alam yang 
sedang menjadi hot issue yang diangkat sebagai 
sumber ide dalam buku yang dimaksud. Misalnya buku 
‘Semangat Baru untuk Rohingya’ dan ‘Memotret Jejak 
Jerebu’ yang hasil penjualan buku tersebut 
disumbangkan. ‘Rimbawan Writing Camp’ sudah 
berlangsung beberapa tahun dan berhasil menepis 
ketidakpercayaan diri yang selama in menghantui banyak 
orang untuk berani menulis. Kegiatan ini terbukti 

melahirkan banyak peserta dan penulis baru dengan 
jumlah buku yang banyak pula. 

 

 
Gambar: Buku-buku yang Telah Diterbitkan Melalui 

RWC (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

Gambar: Peluncuran Buku (Sumber: Dokumentasi 
Pribadi) 

 
Dengan RWC inilah, diharapkan minat baca dan 

tulis warga sekolah meningkat terkhusus siswa. 
Membaca dan menulis adalah suatu keterampilan yang 
harus dilatih, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. 
Al-Qalam ayat 1 yaitu Nun, demi kalam dan apa yang 
mereka tulis. Membaca dan menulis adalah titik awal dan 
instrumen fundamental bagi penciptaan Ilmu 
pengetahuan, kebudayaan dan peradaban manusia. 
Oleh karena itu, budaya membaca dan menulis wajib 
dilestarikan dalam era melenial ini. 

Banyak manfaat yang diambil dari kegiatan 
literasi ini, bagi siswa dapat meningkatkan 
kemampuannya untuk memanfaatkan waktu luangnya 
atau menyisihkan waktunya guna mengoptimalkan 
potensi dirinya kelak suatu saat dasar-dasar menulis ini 
dapat bermanfaat saat siswa melakukan observasi 
ataupun menyelesaikan tugas-tugas akhir masa 
pendidikannya. Bagi guru dapat menunjang pencapaian 
pemenuhan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. 
Pada kenaikan pangkat guru diharuskan mengumpulkan 
angka kredit pengembangan keprofesian salah satunya 
dengan membuat penelitan tindakan kelas. Penelitian 
tindakan kelas akan tersusun dengan berkualitas 
tentunya diawali dengan keterampilan menulis. 

Siswa perlu disemangati dengan kegiatan-
kegiatan positif. Sehingga, diharapkan RWC 
memunculkan generasi yang aktif dan kreatif selalu 
menambah wawasan dan berani menyampaikan 
pendapat baik lisan maupun tulisan. Generasi yang 
mampu mengembangkan penelitian ilmiah, guna 
mendukung penemuan baru dan dapat mengaplikasikan 
hasil penemuaannya untuk kemajuan negeri. Sehingga, 
hasil karyanya kelak menjadi ilmu yang bermanfaat bagi 
kemajuan suatu negeri dicintai. 
 
PENUTUP 

Rimbawan Writing Camp akan terus 
dikembangkan dengan mengajak banyak pihak untuk 
peka terhadap fenomena alam dan sosial sebagai 
sumber ide dalam menulis serta akan tetap-terus 
menghimpun donasi untuk kaum yang membutuhkan 
dengan terus menulis dan menjual hasil karya. Rimbawan 
Writing Camp akan terus digaungkan dan 
mensosialisasikan pentingnya literasi baca-tulis ke 
seluruh elemen Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Ide kreatif RWC dapat diterapkan guna 
mendukung gerakan literasi Nasional. 
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LATAR BELAKANG 

Jika kita mendengar kata Sustainable Development 
Goals (SDGs) hal pertama yang terbayang adalah 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilakukan 
secara berkelanjutan untuk mewujudkan masa depan 
yang lebih baik, akan tetapi untuk mewujudkan hal 
tersebut tidaklah semudah mengucapkannya. Banyak 
tantangan yang harus diselesaikan terlebih dahulu 
sebelum mimpi itu terwujud, mulai dari perubahan pola 
pikir, pola kerja maupun sosial budaya yang telah biasa 
dilakukan oleh masyarakat. Sektor kehutanan memiliki 
peran strategis untuk membumikan mimpi tersebut. 
Berdasarkan sumber media online Bisnis.com yang 
dilansir pada 30 September 2016, sekitar 48,8 Juta Jiwa 
Penduduk Indonesia tinggal dikawasan hutan, dan sekitar 
10,2 Juta Jiwa diantaranya masuk dalam klasifikasi 
penduduk miskin. Melihat data tersebut, pemberdayaan 
masyarakat melalui perhutanan sosial menjadi langkah 
jitu untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di 
pinggir kawasan hutan sekaligus mensukseskan tujuan 
dari SDGs. 

Di awal masa kepemimpinannya, Presiden Joko 
Widodo menetapkan salah satu program prioritas di 
bidang kehutanan adalah Perhutanan Sosial. Tak main-
main target luasan areal perhutanan sosial seluas 12,7 
juta ha. Berdasarkan data kementerian LHK yang dilansir 
oleh CNN Ekonomi, capaian luas perhutanan sosial pada 
September 2020 adalah seluas 4,2 juta ha. Dibalik 
besarnya luasan areal yang diberikan ijin untuk dikelola 
oleh masyarakat tersebut, Presiden Joko Widodo 
menekankan akan pentingnya dampak yang akan 
diberikan setelah SK tersebut diberikan. Presiden 
menekankan bahwa kelompok masyarakat yang 
mengelola lahan perhutanan sosial harus lebih makmur 
dan lebih baik perekonomiannya. Presiden berharap 
melalui program perhutanan sosial, masyarakat bisa 
masuk dalam lini bisnis kehutanan, meliputi bisnis 
ekowisata, bio energy, hasil hutan bukan kayu ataupun 
industry kayu rakyat. Selain hal tersebut diatas, salah 
satu hal penting yang ditekankan adalah adanya 
pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. 

Realita yang ada, berdasarkan data goKUPS yang 
diakses di sinav.usahahutan.id (Febuari 2021), dari 5.597 
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), 8,7% (491 
KUPS) telah mencapai tingkatan Gold dan “hanya” 0,8% 
(48 KUPS) yang sudah mencapai tingkat platinum. 
Sisanya yaitu 90,4% (5.058) masih dalam level Blue dan 
Silver. Dalam tingkatan usaha KUPS, kategori blue (biru) 
artinya baru mendapat ijin/hak pengelolaan hutan sosial, 
Silver (perak) yang berarti sudah menyusun rencana 
kerja usaha dan mulai melakukan kegiatan usaha, Gold 
(emas) yaitu telah memiliki unit usaha dan memasarkan 
produknya. Terakhir kategori platinum, yang berarti 
KUPS telah memiliki pasar yang luas baik nasional 
maupun internasional. Dari data diatas, artinya 90% 
KUPS masih dalam tahap awal yang masih baru mulai 
atau belum melakukan kegiatan usaha secara bersama. 

Inilah yang harus segera didorong untuk semakin 
dipercepat kemajuannya. 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Kupang merupakan instansi vertikal di 
bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
yang memiliki tupoksi dalam peningkatan sumberdaya 
manusia aparatur bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan dengan region wilayah pelayanan Provinsi 
Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara 
Timur (NTT). Sebagai instansi yang memiliki peran dalam 
peningkatan kualitas SDM, Balai Diklat LHK Kupang 
memiliki peran penting untuk membangun kompetensi 
dan kemampuan tenaga lapangan bidang kehutanan, 
khususnya untuk mensukseskan program nasional yang 
telah ditetapkan, dimana salah satunya adalah program 
perhutanan sosial.  

Untuk mencetak SDM pendamping lapangan yang 
kompeten dan terampil diperlukan diklat yang berkualitas, 
baik dalam hal pemahaman pengetahuan maupun 
praktek lapang. Dalam konteks diklat teknis, 
pembelajaran praktek merupakan wahana untuk melihat 
realita dan contoh dari suatu pengetahuan diterapkan di 
lapangan. Pembelajaran praktek yang disiapkan dengan 
baik dan berkualitas akan semakin memudahkan peserta 
diklat untuk memahami dari materi atau diklat yang 
ajarkan. Terkait dengan contoh kelompok perhutanan 
sosial yang ideal dan diharapkan dapat menjadi contoh 
sukses untuk ditiru atau menginspirasi, ketersediaannya 
masih sangat lah terbatas, khususnya di region wilayah 
pelayanan Balai Diklat LHK Kupang. Melihat kondisi 
tersebut, penulis bersama-sama dengan tim memiliki 
semangat dan inisiatif untuk membangun contoh atau 
model kelompok perhutanan sosial yang mendekati ideal 
yang kuat secara kelembagaan, bijak dalam kelola 
kawasan dan mandiri dibidang usaha, sehingga dapat 
digunakan sebagai wahana belajar praktek diklat yang 
komprehensif dan utuh.   

Balai Diklat LHK Kupang sesuai dengan Keputusan 
Menteri Kehutanan No. 367 Tahun 2009, mendapatkan 
amanat untuk mengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan 
Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan Sisimeni Sanam 
sebagai wahana praktek dan belajar untuk mendukung 
kegiatan diklat. Terkait dengan kegiatan perhutanan 
sosial, di KHDTK Diklat Kehutanan Sisimeni Sanam telah 
terbentuk 3 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan 
skema Kemitraan Kehutanan yang dibentuk pada tahun 
2018 dan 2019. Salah satu kelompok perhutanan sosial 
tersebut adalah KTH Paloil Tob yang berada di Desa 
Sillu, Kabupaten Kupang. Potensi yang banyak dijumpai 
di kelompok tersebut adalah hasil hutan bukan kayu 
jambu mete. Selama ini masyarakat umumnya menjual 
biji mete dalam bentuk gelondongan dengan harga yang 
berfluktuasi sesuai harga yang diberikan oleh tengkulak. 
Padahal jika biji mete tersebut diolah menjadi olahan 
berupa kacang mete harganya dapat memberikan 
keuntungan menjadi 3 kali lipat jika dibandingkan dijual 
dalam bentuk mentah. Dari sisi kelembagaan Kelompok 
Paloil Tob belum memiliki fondasi yang kuat, hal tersebut 
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KUPS telah memiliki pasar yang luas baik nasional 
maupun internasional. Dari data diatas, artinya 90% 
KUPS masih dalam tahap awal yang masih baru mulai 
atau belum melakukan kegiatan usaha secara bersama. 

Inilah yang harus segera didorong untuk semakin 
dipercepat kemajuannya. 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Kupang merupakan instansi vertikal di 
bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
yang memiliki tupoksi dalam peningkatan sumberdaya 
manusia aparatur bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan dengan region wilayah pelayanan Provinsi 
Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara 
Timur (NTT). Sebagai instansi yang memiliki peran dalam 
peningkatan kualitas SDM, Balai Diklat LHK Kupang 
memiliki peran penting untuk membangun kompetensi 
dan kemampuan tenaga lapangan bidang kehutanan, 
khususnya untuk mensukseskan program nasional yang 
telah ditetapkan, dimana salah satunya adalah program 
perhutanan sosial.  

Untuk mencetak SDM pendamping lapangan yang 
kompeten dan terampil diperlukan diklat yang berkualitas, 
baik dalam hal pemahaman pengetahuan maupun 
praktek lapang. Dalam konteks diklat teknis, 
pembelajaran praktek merupakan wahana untuk melihat 
realita dan contoh dari suatu pengetahuan diterapkan di 
lapangan. Pembelajaran praktek yang disiapkan dengan 
baik dan berkualitas akan semakin memudahkan peserta 
diklat untuk memahami dari materi atau diklat yang 
ajarkan. Terkait dengan contoh kelompok perhutanan 
sosial yang ideal dan diharapkan dapat menjadi contoh 
sukses untuk ditiru atau menginspirasi, ketersediaannya 
masih sangat lah terbatas, khususnya di region wilayah 
pelayanan Balai Diklat LHK Kupang. Melihat kondisi 
tersebut, penulis bersama-sama dengan tim memiliki 
semangat dan inisiatif untuk membangun contoh atau 
model kelompok perhutanan sosial yang mendekati ideal 
yang kuat secara kelembagaan, bijak dalam kelola 
kawasan dan mandiri dibidang usaha, sehingga dapat 
digunakan sebagai wahana belajar praktek diklat yang 
komprehensif dan utuh.   

Balai Diklat LHK Kupang sesuai dengan Keputusan 
Menteri Kehutanan No. 367 Tahun 2009, mendapatkan 
amanat untuk mengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan 
Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan Sisimeni Sanam 
sebagai wahana praktek dan belajar untuk mendukung 
kegiatan diklat. Terkait dengan kegiatan perhutanan 
sosial, di KHDTK Diklat Kehutanan Sisimeni Sanam telah 
terbentuk 3 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan 
skema Kemitraan Kehutanan yang dibentuk pada tahun 
2018 dan 2019. Salah satu kelompok perhutanan sosial 
tersebut adalah KTH Paloil Tob yang berada di Desa 
Sillu, Kabupaten Kupang. Potensi yang banyak dijumpai 
di kelompok tersebut adalah hasil hutan bukan kayu 
jambu mete. Selama ini masyarakat umumnya menjual 
biji mete dalam bentuk gelondongan dengan harga yang 
berfluktuasi sesuai harga yang diberikan oleh tengkulak. 
Padahal jika biji mete tersebut diolah menjadi olahan 
berupa kacang mete harganya dapat memberikan 
keuntungan menjadi 3 kali lipat jika dibandingkan dijual 
dalam bentuk mentah. Dari sisi kelembagaan Kelompok 
Paloil Tob belum memiliki fondasi yang kuat, hal tersebut 

terlihat dari belum adanya visi/tujuan kelompok serta 
rencana kerjanya, dari aspek kelola kawasan umumnya 
kelompok melakukan aktivitas sesuai pengetahuan yang 
seadanya, bahkan tak jarang masih melakukan 
pembakaran lahan dan penebangan pohon. 

Melihat permasalahan dan kondisi yang telah 
dijelaskan diatas, maka sangat tepat jika di KHDTK Diklat 
Kehutanan Sisimeni Sanam dibangun model kelompok 
perhutanan sosial yang tujuannya dapat digunakan 
sebagai model pembelajaran lapangan/praktek. 
Sehingga visi pemerintah untuk tercapainya tujuan SDGs 
melalui kondisi hutan lestari dan masyarakat sejahtera 
dapat terwujud serta diberikan contoh implementasi 
nyatanya di lapangan. Terkait dengan hal tersebut penulis 
bersama dengan tim telah melakukan aksi 
pendampingan secara berkelanjutan yang dilakukan 
sejak tahun 2019 hingga saat ini dengan banyak sekali 
perubahan yang terjadi di kelompok baik dari aspek 
kelembagaan, kelola kawasan maupun kelola usahanya. 

 
KELOMPOK TANI HUTAN PALOIL TOB 

Kelompok Tani Hutan (KTH) Paloil Tob merupakan 
kelompok perhutanan sosial dengan skema kemitraan 
kehutanan yang telah ditetapkan pada tahun 2019 
dengan luas areal kemitraan 33,77 ha dengan jenis 
tanaman HHBK utama adalah jambu mete. KTH Paloil 
Tob berada di Desa Sillu, Kabupaten Kupang ± 60 km dari 
Kota Kupang. Kondisi KTH masih sebagaimana 
kelompok lain di pinggir kawasan hutan belum memiliki 
jaringan listrik serta sinyal komunikasi yang terbatas.  

Kelompok ini pada awalnya dibentuk pada tahun 
2009 sebagai kelompok tani (pertanian), kemudian pada 
tahun 2017 sesuai dengan aturan kementerian 
lingkungan hidup dan kehutanan ditetapkan sebagai 
Kelompok Tani Hutan (KTH) kelas pemula. Selama 
periode 2009-2018, kelompok ini kondisi nya mirip 
dengan rata-rata kelompok tani lain yang umumnya 
hanya sebatas SK dan belum memiliki arah 
pendampingan yang jelas. Melihat kebutuhan lokasi 
praktek diklat perhutanan sosial yang ideal belum banyak 
tersedia di NTT maka penulis beserta dengan Tim yang 
terdiri dari Widyaiswara, penyuluh kehutanan dan Seksi 
Sarana dan Evaluasi Diklat berkomitmen untuk 
membangun Model Kelompok Perhutanan Sosial yang 
ideal baik secara kelembagaan, kelola kawasan maupun 
Usaha.  

Pendampingan intensif mulai dilakukan secara 
berkelanjutan dengan agenda rutin pertemuan kelompok 
1-2 kali perbulan. Di momen tersebut perbaikan dilakukan 
pada aspek kelembagaan, mulai dari penyusunan AD-
ART, Rencana kerja menengah dan tahunan, 
kelengkapan administrasi kelompok, dll. Di Aspek kelola 
kawasan, kelompok mulai dikenalkan dengan teknik 
pembuatan bokashi dengan memanfaatkan limbah buah 
jambu mete dan penanaman jenis HHBK lainnya. Melalui 
pendampingan yang intens dan semangat ingin maju 

yang dimiliki oleh kelompok, pada tahun 2019 KTH Paloil 
Tob mendapatkan penilaian kelas KTH Madya melalui 
fasilitasi dari Pusat Penyuluhan, Kementerian LHK.  

 

 
Gambar 1. Pertemuan Rutin serta Komunikasi antara 
pendamping dan anggota KTH 

 

 
Gambar 2. Rencana Kerja KTH, Buku Inventarisasi 

Barang dan Buku Tamu 
 
Dari sisi kelembagaan, banyak perubahan yang 

dihasilkan dari kegiatan pendampingan dimana setelah 
pendampingan dilakukan secara berkelanjutan kelompok 
semakin bersemangat, termotivasi untuk maju dan 
semakin kompak dalam menjalankan roda organisasi 
kelompok.  

Di aspek kelola kawasan, kelompok mulai diajarkan 
penataan areal kerja, mulai dari mengukur areal kelola 
masing-masing anggota dan memberi batas areal kelola 
kemitraan dengan mengunakan aplikasi GPS di 
Smarthphone. Selain itu untuk memberikan pengetahuan 
teknik budidaya dan pemeliharaan tanaman jambu mete 
yang benar juga dilakukan belajar lapang dengan 
melibatkan penyuluh dari dinas pertanian dan 
perkebunan Kabupaten Kupang. Untuk mendukung data 
produktivitas kawasan, dilakukan pendataan pohon 
jambu mete produktif mulai dari jumlah pohon serta 
produktivitas buah pertahunnya. Semua Kegiatan 
dilakukan secara swadaya kelompok dengan penuh 
antusias dan semangat.  

 

 
 
Gambar 3. Pengukuran areal kemitraan dan 
inventarisasi pohon mete produktif 

 
 
Tabel 1. Hasil inventarisasi jambu mete produktif di KTH Paloil Tob 

No Keterangan 
Kapasitas 

Jumlah Pohon Produksi/Pohon/Thn Estimasi Produksi 
/Tahun 

1 
Potensi Biji Gelondongan (33 
orang dengan luas total areal kelola 
33 ha.) 

± 2.500 pohon Rata-rata ± 5 kg/pohon/th ± 12.500 kg  
(± 12 - 13 ton)/th 
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Gambar 4. Pembuatan pupuk bokashi dan belajar lapang pemeliharaan tanaman jambu mete 
 

A. KENAIKAN KTH KELAS UTAMA DAN 
PELIBATAN GENDER 

Selama proses pendampingan pada kelas KTH 
Madya (2019-2020), banyak kemajuan yang diperoleh 
KTH baik dari aspek kelembagaan, kelola kawasan 
maupun usaha. Setelah mendapatkan penilaian serta 
fasilitasi dari pusat penyuluhan Kementerian LHK, KTH 
Paloil Tob pada bulan Febuari 2021 naik menjadi KTH 
Kelas Utama. Bagi pendamping dan kelompok hal ini 
menjadi sebuah prestasi dan kebanggaan tersendiri 
mengingat proses yang dilalui KTH Paloil Tob dimana 
bermula dari kondisi kelas pemula. 

 

 
Gambar 8. Penandatanganan Akte Notaris 

Pembentukan KTH Kelas Utama 
 
Untuk isu gender, perempuan menjadi bagian 

penting dan tidak terpisahkan dalam menggerakkan 
aktivitas KTH Paloil Tob. Pada setiap pertemuan rutin, 
ibu-ibu ataupun istri anggota KTH selalu hadir untuk ikut 
dalam diskusi ataupun dalam proses pengolahan kacang 
mete. Untuk memperkuat peran perempuan dalam 
kegiatan kelompok, pada kegiatan usaha mereka 
dilibatkan dalam proses pengovenan kacang mete yang 
akan dipasarkan. Melalui peran ibu-ibu inilah kacang 
mete diproses sesuai dengan standar dan kualitas yang 
terjamin. Setiap proses yang dilakukan, ibu-ibu yang 
terlibat dalam proses pengovenan juga mendapatkan 
upah oven sesuai dengan nilai yang telah disepakati 
kelompok. Melalui penguatan peran perempuan dalam 
proses usaha, harapannya keluarga mereka juga dapat 
semakin sejahtera. (Video pelibatan perempuan dalam 
usaha KTH : 
https://www.youtube.com/watch?v=kFuf0h4utCw).   

 

 
Gambar 9. Keterlibatan perempuan dalam proses kacip 

gelondong dan oven Mete 
 

B. KELOLA USAHA KELOMPOK 
Pada awalnya anggota KTH menjual hasil jambu 

mete berupa gelondongan (biji jambu mete) dengan 
harga berfluktuasi antara Rp. 10.000-15.000/kg 

sesuai dengan harga yang dipatok oleh tengkulak. 
Dalam kondisi ini, posisi anggota KTH sangatlah 
dirugikan karena tengkulak yang memainkan harga 
dan petani hanya dapat menerima saja. Melalui 
pendampingan dan survey pasar, KTH dan 
pendamping sepakat untuk menjual produk olahan 
kacang mete ditahap awal usaha dan kedepan 
direncanakan dapat berkembang ke produk turunan 
lain seperti abon maupun sirup mete. Hal pertama 
yang dilakukan adalah pembenahan struktur usaha 
kelompok yaitu dengan menambahkan seksi usaha 
yang akan bertanggung jawab dalam pemasaran 
kacang mete. Selain itu mulai disusun sistem usaha 
kelompok baik harga jual anggota ke KTH maupun 
KTH ke pasaran.   

 

 
Gambar 5. Harga jual kacang mete dari 
anggota ke seksi usaha kelompok 

 
Dalam proses pengolahan, 1 kg kacang mete (Rp. 

120.000) = 4 kg gelondongan (± Rp. 60.000), artinya 
pendapatan anggota telah naik 100% atau 2 kali lipat dari 
sebelum pendampingan dilakukan. Selain itu untuk seksi 
usaha, kas usaha dan kas kelompok juga mendapat 
margin keuntungan dari pemasaran ke mitra/konsumen. 

Melalui pendampingan yang intensif dan kerjasama 
dengan berbagai pihak (PSKL, Dinas perindustrian & 
perdagangan, dinkes, BPOM, dll) usaha kelompok saat 
ini telah memiliki PIRT, label halal MUI serta NIB (Nomor 
Induk Berusaha). Untuk pemasaran hingga saat ini telah 
terjalin kerjasama dengan ± 10 mitra baik toko swalayan 
maupun pemasaran grosir ke pulau jawa. 

 

 
Gambar 6. Produk kacang mete oven dan mentah KTH 
Paloil Tob 
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Gambar 6. Produk kacang mete oven dan mentah KTH 
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 Tabel 2. Pemasaran kacang mete KTH Paloil Tob 2020 – 2021. 

 
Tabel 3. Sebaran penerima manfaat pendapatan KTH Paloil Tob 2020-2021. 

 
 
 

 
Gambar 7. Koordinasi dengan Disperindag dan Mitra Pemasaran 

 

 
 

Gambar 8. Infografis Kelompok Tani Hutan (KTH) Paloil Tob Tahun 2020 
 

C. KTH PALOIL TOB SEBAGAI LOKASI PRAKTEK 
DIKLAT 

Sesuai dengan tujuan pengembangan KTH 
Paloil Tob sebagai model pembelajaran lapangan, Balai 
Diklat LHK Kupang cukup intens menggunakan KTH 
Paloil Tob sebagai lokasi praktek diklat. Sejak tahun 2019 
tercatat telah dilakukan kegiatan praktek baik untuk 
materi kelola kelembagaan, kelola kawasan maupun 
terkait kelola usaha kelompok. Namun sejak munculnya 
pandemi covid-19, diklat tatap muka sudah mulai 
ditiadakan sehingga proses sharing pembelajaran lapang 

umumnya dilakukan secara daring (online) dengan 
menghadirkan narasumber ketua kelompok ataupun 
ketua seksi usaha untuk diskusi dan sharing pengalaman. 
Melalui model pembelajaran ini, harapannya semangat 
dan pola pendampingan yang telah diterapkan di KTH 
Paloil Tob dapat menjadi inspirasi dan diterapkan di lokasi 
kelompok perhutanan sosial lainnya. Sehingga tujuan 
dari Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu 
kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan hutan dapat 
segera tercapai dan tersebar merata di seluruh wilayah 
Indonesia. 

 
 
 

No Keterangan % Manfaat 2020 (Rp) 2021 (Rp)
1  Seksi usaha 21% 18,525,210        6,541,219        
2  Produksi 6% 5,613,700          1,982,188        
3  Kas Usaha 4% 3,929,590          1,387,531        
4  Anggota 69% 61,750,700        21,804,063     

100% 89,819,200        31,715,000     Total

No Keterangan 2020 (Jan-Des) 2021 (Jan-Juni) 
Kacang Mete Pendapatan Kacang Mete Pendapatan 

1 Produksi pengolahan 
kacang mete (mentah 
dan oven) 

606.3 kg 
= 2.4 Ton 

Gelondongan 

± Rp. 89.819.812 
(Jika dijual 

gelondongan  
Rp. 36.361.800) 

213.25 kg 
= 853 kg 

Gelondongan 

± Rp. 31.715.000 
(Jika dijual 

gelondongan  
Rp. 12.795.000) 
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Tabel 4. Sebaran penerima manfaat pendapatan KTH Paloil Tob 2020-2021. 
No Asal Kunjungan/Praktek Jumlah 

(orang) Tujuan Waktu 
Kunjungan 

1 
Peserta praktek Diklat pengolahan 
Jambu Mete BDLHK Kupang. Peserta 
dari NTT 

30 
Kunjungan & Praktek 
pengolahan jambu mete Juli 2019 

2 

Peserta praktek Diklat Pendampingan 
KTH 2 angkatan dari wilayah BDLHK 
Kupang. Provinsi Bali, NTB, dan NTT.  60 

Kunjungan & Praktek 
kelembagaan kelompok, 
kelola kawasan dan kelola 
usaha KTH. 

September 2019 

3 

Peserta praktek Diklat Pembentukan 
Penyuluh 2 angkatan BDLHK Kupang. 
Peserta calon penyuluh dari seluruh 
Indonesia. 

60 

Kunjungan & Praktek 
kelembagaan kelompok, 
kelola kawasan dan kelola 
usaha KTH. 

Oktober 2019 

4 Diklat pendampingan Perhutanan Sosial 
Pasca Ijin Tahun 2020-2021. 4 angkatan Diskusi/sharing 

pengalaman secara online. 
Maret 2020 – 

Juni 2021 
 
 

 
Gambar 9. Sharing Pengalaman KTH Paloil Tob dengan Peserta Diklat 

 
PENUTUP 

Perhutanan Sosial merupakan salah satu strategi 
tingkat tapak Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dalam mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan (Sustainable Development Goals). 
Kebijakan nasional pemerintah perlu terus didukung oleh 
UPT KLHK ditingkat tapak untuk memperluas gaung 
keberhasilannya. Peran Balai Diklat Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan sebagai instansi yang bertanggung jawab 

dalam peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya 
manusia kehutanan adalah dapat memberikan contoh 
dan pembelajaran yang mudah direplikasi dan diterapkan 
oleh peserta diklat khususnya dalam membangun 
kelompok perhutanan sosial yang berhasil. Melalui 
contoh langsung keberhasilan kelompok perhutanan 
sosial yang ada di KHDTK harapannya dapat 
memberikan semangat dan motivasi bagi para peserta 
diklat ataupun masyarakat sekitar kawasan hutan agar 
semakin maju dan meningkat kesejahteraannya. 
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Tabel 4. Sebaran penerima manfaat pendapatan KTH Paloil Tob 2020-2021. 
No Asal Kunjungan/Praktek Jumlah 

(orang) Tujuan Waktu 
Kunjungan 

1 
Peserta praktek Diklat pengolahan 
Jambu Mete BDLHK Kupang. Peserta 
dari NTT 

30 
Kunjungan & Praktek 
pengolahan jambu mete Juli 2019 

2 

Peserta praktek Diklat Pendampingan 
KTH 2 angkatan dari wilayah BDLHK 
Kupang. Provinsi Bali, NTB, dan NTT.  60 

Kunjungan & Praktek 
kelembagaan kelompok, 
kelola kawasan dan kelola 
usaha KTH. 

September 2019 

3 

Peserta praktek Diklat Pembentukan 
Penyuluh 2 angkatan BDLHK Kupang. 
Peserta calon penyuluh dari seluruh 
Indonesia. 

60 

Kunjungan & Praktek 
kelembagaan kelompok, 
kelola kawasan dan kelola 
usaha KTH. 

Oktober 2019 

4 Diklat pendampingan Perhutanan Sosial 
Pasca Ijin Tahun 2020-2021. 4 angkatan Diskusi/sharing 

pengalaman secara online. 
Maret 2020 – 

Juni 2021 
 
 

 
Gambar 9. Sharing Pengalaman KTH Paloil Tob dengan Peserta Diklat 

 
PENUTUP 

Perhutanan Sosial merupakan salah satu strategi 
tingkat tapak Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dalam mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan (Sustainable Development Goals). 
Kebijakan nasional pemerintah perlu terus didukung oleh 
UPT KLHK ditingkat tapak untuk memperluas gaung 
keberhasilannya. Peran Balai Diklat Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan sebagai instansi yang bertanggung jawab 

dalam peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya 
manusia kehutanan adalah dapat memberikan contoh 
dan pembelajaran yang mudah direplikasi dan diterapkan 
oleh peserta diklat khususnya dalam membangun 
kelompok perhutanan sosial yang berhasil. Melalui 
contoh langsung keberhasilan kelompok perhutanan 
sosial yang ada di KHDTK harapannya dapat 
memberikan semangat dan motivasi bagi para peserta 
diklat ataupun masyarakat sekitar kawasan hutan agar 
semakin maju dan meningkat kesejahteraannya. 
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ABSTRAK 
Perubahan lingkungan yang cepat dan mengandung 
unsur ketidakpastian, membuat implementasi tujuan 
pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) perlu 
dilakukan dengan pendekatan baru agar lebih resilien. 
Resiliensi sistem pendukung SDGs di KLHK ditentukan 
oleh beberapa hal, di antaranya kemampuan beradaptasi, 
belajar dari pengalaman, serta melakukan pembaharuan. 
Salah satu program pendukung SDGs di Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(BP2SDM) adalah e-learning. Untuk itu, tulisan ini akan 
menyajikan gagasan-gagasan pengembangan e-learning 
sebagai pendukung kesuksesan program terkait SDGs di 
KLHK. Gagasan yang dikaji mulai dari aspek strategi 
kesiapan implementasi, sumber daya manusia, legalitas 
implementasi, serta infrastrukstur teknologi, informasi 
dan komunikasi. 
Kata Kunci: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB/SDGs); e-learning; resiliensi; pendidikan dan 
pelatihan. 
 
LATAR BELAKANG 

Konsep pembangunan berkelanjutan sudah mulai 
berkembang di dunia pada akhir abad ke-19, sebagai 
respon dari berbagai kerusakan lingkungan. Salah satu 
produk yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam 
pembangunan ekonomi dan sosial pada tahun 1985 yaitu 
munculnya kebijakan Uni Eropa berupa Environmental 
Impact Assessment (EIA) atau yang lebih dikenal dengan 
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia 
(Glasson, dkk, 2005). Konsep pembangunan 
berkelanjutan pertama kali dipopulerkan dengan definisi 
“Pembangunan yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi 
generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan 
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka 
sendiri” dalam laporan Brundtland (WCED, 1987 dalam 
Rustiadi, dkk, 2021). Kelestarian Lingkungan telah 
menjadi satu dari tiga bagian tujuan pembangunan, 
setelah terbukti bahwa lingkungan yang rusak justru 
menjadi penghalang untuk mengembangkan 
pembangunan manusia (Munasinghe, 1992). 

Pembangunan yang berkelanjutan dalam 
implementasinya tidak dapat mengabaikan adanya 
perubahan dan ketidakpastian kondisi lingkungan yang 
terus terjadi. Salah satu contohnya adalah kondisi 
pandemik COVID-19, yang tidak diperkirakan dalam 
perencanaan pembangunan berkelanjutan sebelumnya. 
Untuk menghadapi setiap perubahan dan ketidakpastian 
tersebut, diperlukan adanya resiliensi dari suatu sistem. 
Resiliensi berkaitan dengan asumsi untuk terus 
mempertimbangkan perubahan dan ketidakpastian pada 
sistem yang kompleks (Wilkinson, 2011). Sistem yang 
tangguh/recilience, berarti dapat menggabungkan 
berbagai mekanisme yang beragam, serta belajar dari 
pengalaman, untuk menghadapi perubahan dan kejutan 
yang tak terduga (Adger, dkk, 2005). 

Salah satu aspek esensial untuk mempertahankan 
resiliensi suatu sistem terhadap perubahan lingkungan 
adalah kemampuan beradaptasi atau melakukan re-
organisasi serta melakukan pembaharuan secara mandiri 

sebagai respon dari perubahan tersebut (Folke, 2006). 
Menurut Fazey, dkk (2007), terdapat 4 prasyarat utama 
bagi masyarakat agar sukses beradaptasi dengan 
perubahan, yaitu : 1). Keinginan dan niat yang kuat untuk 
memelihara resiliensi; 2). Pengetahuan terhadap 
permasalahan yang dihadapi dan kemauan kearah 
perubahan; 3) Perilaku pro-aktif; 4) Kapasitas untuk 
merubah pola perilaku yang sudah ada. Dengan 
demikian, kemampuan untuk belajar fleksibel dalam 
berbagai cara, konteks, dan keadaan adalah elemen 
penting dalam mempertahankan resiliensi. 

Instansi pendidikan saat ini dituntut untuk lebih 
resilien di tengah kondisi yang tidak pasti, seperti pada 
kondisi pandemi COVID-19. Faktanya, penggunaan 
metode pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan 
dalam dua tahun terakhir meningkat sangat pesat. Negara 
Cina di klaim menjadi salah satu negara pengguna 
teknologi pendidikan terbesar saat ini (Chang, 2020). 
Setiap organisasi atau individu telah terdisrupsi secara 
masif dengan adanya situasi pandemi COVID-19, tidak 
terkecuali dunia pendidikan dan pelatihan. Adanya 
kemajuan yang sangat cepat pada bidang teknologi, 
seperti big data, learning machine, dan internet of things 
menjadikan tuntutan dunia pada peningkatan efisiensi 
dan kualitas hasil pendidikan menjadi tinggi. Hal ini 
disebabkan adanya fleksibilitas peserta belajar, seperti 
bisa dilaksanakan di tempat asalnya/ dimana saja, pada 
waktu yang sesuai kebutuhannya, sumber belajar yang 
lebih banyak, serta penilaian hasil belajar langsung 
menggunakan sistem (Damanik, 2020). 

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 
juga melakukan adaptasi terhadap disrupsi di era digital 
saat ini, melalui pengembangan e-learning. E-learning 
dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang 
didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, untuk 
meningkatkan kualitas belajar dan mengajar secara jarak 
jauh (Mohammed, dkk, 2020). Pengembangan e-learning 
juga menjadi salah satu upaya bagi Lembaga Diklat 
KLHK untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya guna 
mensukseskan target pelaksanaan SDGs yang akan 
berakhir di Tahun 2030, tanpa tertunda oleh situasi 
pandemi. 

Terdapat setidaknya 5 (lima) poin target SDGs di 
KLHK yang dapat dipercepat capaiannya dengan 
pengembangan e-learning, yaitu : tanpa kemiskinan, 
tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, 
pendidikan berkualitas, serta kesetaraan gender. 
Lembaga Diklat telah menunjukkan perannya sebagai 
penunjang program-program yang menjadi isu strategis 
KLHK, di antaranya Perhutanan Sosial, Tanah Objek 
Reforma Agraria (TORA), dan Pendidikan Lingkungan. 

Di tengah situasi pandemi, peningkatan kapasitas 
pendamping serta anggota kelompok Perhutanan Sosial 
sangat mungkin dilakukan dengan pelatihan jarak jauh 
melalui Learning Management System (LMS). Pada 
tahun 2020 diperkirakan terdapat 1.000 Kelompok 
Perhutanan Sosial (KPS)/ Kelompok Usaha Perhutanan 
Sosial (KUPS), dan 2,4 juta jiwa penduduk miskin di 
sekitar kawasan hutan akan meningkat taraf hidupnya 
(Khalwani, 2021). Demikian pula dengan pelatihan bagi 
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para petugas teknis dalam program TORA, serta 
masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 
pengetahuan lingkungan. Kesadaran untuk 
meningkatkan kualitas lingkungan dapat meningkatkan 
kesehatan masyarakat secara umum. Melalui 
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
KLHK, maka akselerasi pencapaian target SDG’s yang 
terkait dengan dua prinsip dasar yaitu people (manusia) 
dan prosperity (kesejahteraan), baik secara langsung 
maupun tidak langsung, dapat berkontribusi positif pada 
target waktu yang telah ditentukan. 

Seiring dengan teridentifikasinya pendidikan 
sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan kelestarian lingkungan, maka menjadi 
penting untuk menyediakan akses terhadap pendidikan 
kehutanan dan lingkungan secara luas dan mudah. 
Pengembangan e-learning dengan metode yang tepat 
dapat menjadi sumber belajar yang efektif dan signifikan 
menggapai lebih banyak orang dengan sumber biaya 
yang minimal. Untuk itu, tulisan ini akan menyajikan 
gagasan-gagasan pengembangan e-learning, dalam 
rangka akselerasi pencapaian SDGs KLHK. 
 
PEMBAHASAN 

Melalui pengembangan e-learning bidang LHK, 
diharapkan lebih banyak masyarakat dapat menjangkau 
diklat, dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan 
dengan diklat klasikal. Akses terhadap diklat LHK menjadi 
lebih inklusif dan setara bagi semua orang, sesuai dengan 
filosofi kesetaraan gender. E-learning juga menjadi 
jawaban atas tantangan zaman terhadap perubahan 
lingkungan yang semakin cepat serta adanya unsur 
ketidakpastian masa depan, sehingga dapat 
meningkatkan resiliensi masyarakat. Dengan 
peningkatan kapasitas masyarakat tingkat kesejahteraan 
pun diharapkan akan meningkat. 

Mohammed, dkk (2020) telah melakukan penelitian 
dengan menggunakan metode AHP-TOPSIS untuk 
melihat kriteria utama dalam implementasi e- learning. 
Terdapat 4 kriteria terpenting dalam melihat potensi 
pelaksanaan e- learning dalam pendidikan tingkat tinggi / 
andragogy berdasarkan Penelitian tersebut, yakni : 1) 
Strategi kesiapan implementasi; 2) Sumber Daya 
Manusia; 
3) Legalitas kesiapan implementasi; dan 4) Infrakstruktur 
dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dari 
keempat kriteria tersebut, akan dilakukan pendalaman 
gagasan untuk mengembangkan implementasi e-learning 
dalam mendukung program SDGs di KLHK. 
 
Strategi Kesiapan Implementasi 

Tata kelola e-learning kedepan, diharapkan dapat 
pula menjawab kebutuhan perubahan yang cepat dan 
unsur ketidakpastian, dengan memperhatikan nilai-nilai 
keberlanjutan (sustainability). Nilai-nilai keberlanjutan 
yang dapat mendukung transisi ketangguhan sistem 
menurut Jager (2009) adalah : 1). Pengembangan 
pengetahuan, metode, dan pendekatan baru; 2). 
Pengkaitan antara pengetahuan dan aksi metode baru; 3). 
Belajar dari pengalaman; 4). Peningkatan kesadaran 
masyarakat dan mengembangkan etika partisipatif; 5). 
Penyediaan ide dan motivasi para pihak; dan 5). 
Berkontribusi pada inovasi kelembagaan dan 
pembelajaran sosial. 

Berdasarkan nilai-nilai keberlanjutan di atas, dapat 
direfleksikan pada lembaga diklat di KLHK. Setiap 
kebutuhan eselon 1 di KLHK seharusnya dapat ditangkap 
dengan cepat, tanpa harus melewati birokrasi yang rumit. 
Demikian pula dengan dukungan anggaran yang saat ini 
belum mendukung pada kebutuhan e-learning secara 

menyeluruh. Penyediaan diklat baru harus dapat diproses 
dengan cepat, serta membuka peluang sebesar-
besarnya bagi para pengajar untuk mengembangkan 
pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya secara 
langsung pada Learning Management System (LMS), 
guna menangkap kebutuhan users. Dengan dibukanya 
akses pengajar untuk mengembangkan pelatihan di LMS, 
kebutuhan eselon 1 KLHK yang dinamis akan lebih 
mudah diikuti dan difasilitasi oleh lembaga Diklat. 

Kesiapan implementasi e-learning dapat pula 
dimulai dari penyiapan mindset atau cara berfikir dalam 
pembelajaran e-learning. Pembelajaran jarak jauh 
mempresentasikan pendekatan yang berfokus pada 
keterbukaan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, 
dan membebaskan pembelajar dari ikatan waktu dan 
tempat (Buselic, 2012). Dengan adanya fleksibilitas 
belajar, seorang pembelajar butuh motivasi dari dalam 
dirinya untuk mempelajari suatu pengetahuan atau 
keterampilan baru. Sumber belajar bukan hanya berasal 
dari tutor/fasilitator pelatihan, namun juga dari sumber lain 
yang bebasis teknologi maupun lingkungan sekitar. Di lain 
pihak, mindset tutor/fasilitator e-learning juga harus 
disesuaikan dengan metode pembelajaran yang 
dipilihnya. pembelajaran e-learning berarti menuntut 
desain materi ajar yang inovatif dan dapat diakses kapan 
saja. 

Hal ini belum terlihat pada pengalaman sebelumnya, 
yaitu dalam program untuk peningkatan kapasitas para 
anggota KPS/KUPS, yang diselenggarakan pada tahun 
2020-2021. Kegiatan tersebut memiliki target peserta 
yang besar dengan jangka waktu relatif singkat. Namun, 
metode pembelajaran yang dipilih untuk masih bersifat 
klasikal yang dijadikan online, seperti penggunaan 
teleconference. Artinya, pengajar dan peserta belajar 
belum memiliki fleksibilitas belajar. 

Dengan demikian, penentuan metode pembelajaran 
e-learning merupakan unsur penting dalam mencapai 
keberhasilan proses belajar-mengajar. Buselic (2012) 
menegaskan bahwa pembelajaran dalam jaringan adalah 
tentang ketepatan dalam memilih metode pembelajaran, 
dengan dibantu oleh teknologi. Kaitan antara 
pengetahuan dan kerampilan yang ingin disampaikan 
dengan metode yang dipilih perlu dikembangkan, 
mengingat banyaknya target peserta pelatihan dengan 
waktu dan sarana prasarana yang terbatas. Salah satu 
strateginya adalah dengan optimalisasi Learning 
Management System (LMS). Metode seperti Massive 
Open Online Courses (MOOC), cukup sesuai untuk 
dikembangkan pada program dengan target ribuan dalam 
waktu satu bulan saja, karena dilakukan secara 
asyncronous (pengajar dan peserta tidak bertemu pada 
tempat dan waktu yang sama). 

Dengan mengembangkan MOOC, peserta pelatihan 
dapat bebas mengeksplorasi bahan pembelajaran yang 
telah disediakan oleh tutor/fasilitator, yang tentunya 
sudah di desain sesuai konsep pembelajaran jarak jauh 
yang efektif, efisien, serta inovatif. Waktu belajar juga 
dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta 
ketersediaan jaringan internet di tempat asal peserta. 

Selain itu, strategi lainnya adalah dengan 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat dari 
belajar dan mengembangkan KPS/KUPS yang telah 
dibentuk. Para anggota KPS/KUPS yang sebagian besar 
baru terbentuk, perlu di dampingi oleh 
Penyuluh/Pendamping Perhutanan Sosial secara 
intensif. Pendamping PS diharapkan dapat memberikan 
inspirasi dan motivasi yang terus menerus kepada para 
anggota. Untuk itu, dukungan berupa pelatihan bagi para 
pendamping PS juga perlu disediakan dengan metode 
yang tepat. Pendamping seharusnya dapat memilih jenis 
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para petugas teknis dalam program TORA, serta 
masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 
pengetahuan lingkungan. Kesadaran untuk 
meningkatkan kualitas lingkungan dapat meningkatkan 
kesehatan masyarakat secara umum. Melalui 
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
KLHK, maka akselerasi pencapaian target SDG’s yang 
terkait dengan dua prinsip dasar yaitu people (manusia) 
dan prosperity (kesejahteraan), baik secara langsung 
maupun tidak langsung, dapat berkontribusi positif pada 
target waktu yang telah ditentukan. 

Seiring dengan teridentifikasinya pendidikan 
sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan kelestarian lingkungan, maka menjadi 
penting untuk menyediakan akses terhadap pendidikan 
kehutanan dan lingkungan secara luas dan mudah. 
Pengembangan e-learning dengan metode yang tepat 
dapat menjadi sumber belajar yang efektif dan signifikan 
menggapai lebih banyak orang dengan sumber biaya 
yang minimal. Untuk itu, tulisan ini akan menyajikan 
gagasan-gagasan pengembangan e-learning, dalam 
rangka akselerasi pencapaian SDGs KLHK. 
 
PEMBAHASAN 

Melalui pengembangan e-learning bidang LHK, 
diharapkan lebih banyak masyarakat dapat menjangkau 
diklat, dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan 
dengan diklat klasikal. Akses terhadap diklat LHK menjadi 
lebih inklusif dan setara bagi semua orang, sesuai dengan 
filosofi kesetaraan gender. E-learning juga menjadi 
jawaban atas tantangan zaman terhadap perubahan 
lingkungan yang semakin cepat serta adanya unsur 
ketidakpastian masa depan, sehingga dapat 
meningkatkan resiliensi masyarakat. Dengan 
peningkatan kapasitas masyarakat tingkat kesejahteraan 
pun diharapkan akan meningkat. 

Mohammed, dkk (2020) telah melakukan penelitian 
dengan menggunakan metode AHP-TOPSIS untuk 
melihat kriteria utama dalam implementasi e- learning. 
Terdapat 4 kriteria terpenting dalam melihat potensi 
pelaksanaan e- learning dalam pendidikan tingkat tinggi / 
andragogy berdasarkan Penelitian tersebut, yakni : 1) 
Strategi kesiapan implementasi; 2) Sumber Daya 
Manusia; 
3) Legalitas kesiapan implementasi; dan 4) Infrakstruktur 
dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dari 
keempat kriteria tersebut, akan dilakukan pendalaman 
gagasan untuk mengembangkan implementasi e-learning 
dalam mendukung program SDGs di KLHK. 
 
Strategi Kesiapan Implementasi 

Tata kelola e-learning kedepan, diharapkan dapat 
pula menjawab kebutuhan perubahan yang cepat dan 
unsur ketidakpastian, dengan memperhatikan nilai-nilai 
keberlanjutan (sustainability). Nilai-nilai keberlanjutan 
yang dapat mendukung transisi ketangguhan sistem 
menurut Jager (2009) adalah : 1). Pengembangan 
pengetahuan, metode, dan pendekatan baru; 2). 
Pengkaitan antara pengetahuan dan aksi metode baru; 3). 
Belajar dari pengalaman; 4). Peningkatan kesadaran 
masyarakat dan mengembangkan etika partisipatif; 5). 
Penyediaan ide dan motivasi para pihak; dan 5). 
Berkontribusi pada inovasi kelembagaan dan 
pembelajaran sosial. 

Berdasarkan nilai-nilai keberlanjutan di atas, dapat 
direfleksikan pada lembaga diklat di KLHK. Setiap 
kebutuhan eselon 1 di KLHK seharusnya dapat ditangkap 
dengan cepat, tanpa harus melewati birokrasi yang rumit. 
Demikian pula dengan dukungan anggaran yang saat ini 
belum mendukung pada kebutuhan e-learning secara 

menyeluruh. Penyediaan diklat baru harus dapat diproses 
dengan cepat, serta membuka peluang sebesar-
besarnya bagi para pengajar untuk mengembangkan 
pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya secara 
langsung pada Learning Management System (LMS), 
guna menangkap kebutuhan users. Dengan dibukanya 
akses pengajar untuk mengembangkan pelatihan di LMS, 
kebutuhan eselon 1 KLHK yang dinamis akan lebih 
mudah diikuti dan difasilitasi oleh lembaga Diklat. 

Kesiapan implementasi e-learning dapat pula 
dimulai dari penyiapan mindset atau cara berfikir dalam 
pembelajaran e-learning. Pembelajaran jarak jauh 
mempresentasikan pendekatan yang berfokus pada 
keterbukaan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, 
dan membebaskan pembelajar dari ikatan waktu dan 
tempat (Buselic, 2012). Dengan adanya fleksibilitas 
belajar, seorang pembelajar butuh motivasi dari dalam 
dirinya untuk mempelajari suatu pengetahuan atau 
keterampilan baru. Sumber belajar bukan hanya berasal 
dari tutor/fasilitator pelatihan, namun juga dari sumber lain 
yang bebasis teknologi maupun lingkungan sekitar. Di lain 
pihak, mindset tutor/fasilitator e-learning juga harus 
disesuaikan dengan metode pembelajaran yang 
dipilihnya. pembelajaran e-learning berarti menuntut 
desain materi ajar yang inovatif dan dapat diakses kapan 
saja. 

Hal ini belum terlihat pada pengalaman sebelumnya, 
yaitu dalam program untuk peningkatan kapasitas para 
anggota KPS/KUPS, yang diselenggarakan pada tahun 
2020-2021. Kegiatan tersebut memiliki target peserta 
yang besar dengan jangka waktu relatif singkat. Namun, 
metode pembelajaran yang dipilih untuk masih bersifat 
klasikal yang dijadikan online, seperti penggunaan 
teleconference. Artinya, pengajar dan peserta belajar 
belum memiliki fleksibilitas belajar. 

Dengan demikian, penentuan metode pembelajaran 
e-learning merupakan unsur penting dalam mencapai 
keberhasilan proses belajar-mengajar. Buselic (2012) 
menegaskan bahwa pembelajaran dalam jaringan adalah 
tentang ketepatan dalam memilih metode pembelajaran, 
dengan dibantu oleh teknologi. Kaitan antara 
pengetahuan dan kerampilan yang ingin disampaikan 
dengan metode yang dipilih perlu dikembangkan, 
mengingat banyaknya target peserta pelatihan dengan 
waktu dan sarana prasarana yang terbatas. Salah satu 
strateginya adalah dengan optimalisasi Learning 
Management System (LMS). Metode seperti Massive 
Open Online Courses (MOOC), cukup sesuai untuk 
dikembangkan pada program dengan target ribuan dalam 
waktu satu bulan saja, karena dilakukan secara 
asyncronous (pengajar dan peserta tidak bertemu pada 
tempat dan waktu yang sama). 

Dengan mengembangkan MOOC, peserta pelatihan 
dapat bebas mengeksplorasi bahan pembelajaran yang 
telah disediakan oleh tutor/fasilitator, yang tentunya 
sudah di desain sesuai konsep pembelajaran jarak jauh 
yang efektif, efisien, serta inovatif. Waktu belajar juga 
dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta 
ketersediaan jaringan internet di tempat asal peserta. 

Selain itu, strategi lainnya adalah dengan 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat dari 
belajar dan mengembangkan KPS/KUPS yang telah 
dibentuk. Para anggota KPS/KUPS yang sebagian besar 
baru terbentuk, perlu di dampingi oleh 
Penyuluh/Pendamping Perhutanan Sosial secara 
intensif. Pendamping PS diharapkan dapat memberikan 
inspirasi dan motivasi yang terus menerus kepada para 
anggota. Untuk itu, dukungan berupa pelatihan bagi para 
pendamping PS juga perlu disediakan dengan metode 
yang tepat. Pendamping seharusnya dapat memilih jenis 

 

pelatihan yang sesuai dengan kebutuhannya pada waktu 
yang lebih fleksibel. Hal ini dapat difasilitasi oleh para 
tutor/fasilitator dengan menyediakan materi belajar di 
LMS yang beragam. Kemudian, pendamping PS dapat 
memilih jenis diklatnya sendiri, sesuai kebutuhan. 
 
Sumber Daya Manusia 

Dari aspek SDM, pengembangan e-learning guna 
mempercepat capaian SDGs dapat dilihat dari tiga sisi, 
yaitu : penyelenggara, pengajar, dan peserta pelatihan. 
Pada dasarnya, aspek yang perlu ditingkatkan adalah 
literasi teknologi informasi dan komunikasi dari SDM yang 
terkait. Literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
merupakan kemampuan menggunakan TIK untuk 
menemukan, menilai, menggunakan, membuat dan 
mengkomunikasikan informasi, dalam pelaksanaannya 
kemampuan-kemampuan tersebut membutuhkan kognitif 
dan keterampilan teknik (Latip, 2020). Jika ketiga aspek 
SDM tersebut telah menguasai literasi TIK dengan baik, 
maka implementasi e- learning dapat terselenggara 
dengan efektif. 

Bagi penyelenggara, literasi TIK yang dibutuhkan 
misalnya, bagaimana mengelola hardware dan software 
e-learning, mendesain LMS, mengelola administrasi / 
informasi dalam jaringan, serta keterampilan 
berkomunikasi secara online. Tampilan LMS perlu 
didesain dengan jelas dan friendly user, agar pembelajar 
tidak merasa sulit untuk mengakses sumber belajarnya. 
Untuk meningkatkan kemampuan literasi TIK bagi 
penyelenggara, perlu dilakukan coaching atau pelatihan 
secara berkala terhadap seluruh staf penyelenggara di 
Lembaga diklat KLHK yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Selain itu, dengan banyaknya target peserta diklat 
pada program yang terkait SDG’s, maka penyelenggara 
perlu meningkatkan kemampuan mengelola data 
administrasi dengan baik. Pengelolaan data base yang 
berbasis LMS perlu dioptimalisasi oleh penyelenggara. 

Dari sisi pengajar, literasi TIK akan berhubungan 
dengan desain pembelajaran, mengelola LMS, 
keterampilan berkomunikasi dalam jaringan, serta 
melakukan evaluasi belajar secara online. Peran literasi 
TIK bagi pengajar sangat penting untuk membuat 
pelatihan online menjadi efektif dalam mencapai tujuan 
pembelajaran. Konten harus menarik minat pembelajar 
dengan menjawab kebutuhan langsung di lapangan. 
Selain itu, konten juga perlu disesuaikan dengan tingkat 
kognitif yang dimiliki pembelajar. Konten yang menarik 
dapat dikembangkan dengan berbagai aplikasi 
pembuatan bahan ajar elektronik, seperti moodle, 
articulate storyline, i-spring, exe-learning, flip PDF, dan 
lain sebagainya. 

Dengan optimalisasi LMS untuk bahan ajar 
elektronik, akan lebih banyak waktu pengajar untuk 
mengembangkan materi pembelajaran atau pelatihan 
tambahan, daripada untuk mengajar peserta dengan 
metode teleconference atau klasikal. Dengan demikian, 
diharapkan lembaga diklat KLHK dapat lebih resilien 
menghadapi perubahan kebutuhan para pengguna. 

Untuk peserta pelatihan, dibutuhkan kemampuan 
mengoperasikan digital device, keterampilan mengolah 
informasi, serta mencari informasi seperti browsing dan 
searching, dan keterampilan berkomunikasi secara 
online. Peserta pelatihan masyarakat sekitar hutan 
seperti target SDGs, perlu dibekali terlebih dahulu oleh 
pendamping lapangannya, mengenai kemampuan dasar 
tersebut. Hal ini perlu dipastikan sebelum pelatihan 
dimulai, agar tidak menjadi kendala selama pelatihan. 
Dengan banyaknya jumlah peserta pelatihan yang dituju 
sebagai program unggulan SDGs KLHK, maka 
penguasaan literasi TIK dapat menjadi pintu gerbang 

sumber-sumber belajar yang luas bagi masyarakat. 
 
Legalitas Implementasi 

Berbicara tentang legalitas, dapat dilihat dari 
beberapa aspek, salah satunya adalah penjaminan mutu 
pelaksanaan pelatihan. Dalam pelaksanaan e-learning 
yang jenis pelatihannya dapat beradaptasi dengan 
kebutuhan pengguna secara cepat, penjaminan mutu 
terhadap kurikulum, konten, maupun evaluasi hasil 
belajarnya perlu dipersiapkan dengan pendekatan baru 
yang inovatif. Jika selama ini penjaminan mutu berupa 
sertifikasi lembaga dan/atau program pelatihan tertentu, 
maka akan banyak sekali program pelatihan yang 
tertunda untuk dapat di akreditasi/sertifikasi. Perlu 
dikembangkan sistem penilaian kelayakan pelatihan 
secara online yang efektif dan efisien untuk mempercepat 
proses verifikasi jenis pelatihan yang diselenggarakan 
oleh lembaga Diklat KLHK. 

Terkait dengan program pelatihan untuk 
mendukung SDGs KLHK, penyusunan kurikulum yang 
melibatkan stakeholder, terutama eselon 1 terkait dapat 
dijadikan salah satu penjaminan mutu terhadap kurikulum 
yang tersusun. Selain itu, prosedur penyusunan 
kurikulum juga perlu dibuat sederhana dengan tenggat 
waktu yang relatif singkat. Kurikulum perlu dibuat dengan 
efektif dan efisien untuk langsung menjawab kebutuhan 
peserta, misalnya dengan bentuk pelatihan singkat dan 
fokus pada satu kompetensi tertentu. 

Legalitas peserta pelatihan dalam mendapatkan 
Sertifikat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dalam e-
learning juga menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan 
Peraturan LAN Nomor 5 , STTP didefinisikan sebagai 
dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta 
pelatihan telah dinyatakan lulus, berhasil mengikuti serta 
menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan 
baik serta mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. 
Dengan kondisi metode belajar asynchronous, dimana 
pengajar tidak dapat memverifikasi langsung 
penguasaan materi oleh pembelajar, maka pemberian 
STTP perlu dilakukan dengan evaluasi online. Bentuk 
evaluasi belajar online dapat dilakukan dengan berbagai 
bentuk, seperti pengadaan bank soal yang memadai, 
variasi bentuk soal evaluasi, atau pelaksanaan ujian 
online dengan menggunakan fitur video streaming. 
 
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) 

Ketersediaan infrastruktur TIK mutlak dipersiapkan 
sebelum pembelajaran dengan metode e-learning 
diimplementasikan. Berdasarkan analisis data dari 
Kompas (2021), pengguna internet di Indonesia selalu 
naik dengan angka yang signifikan setiap tahunnya. 
Diketahui sebesar 73,7% penduduk Indonesia telah 
terkoneksi internet pada awal 2021, dengan peningkatan 
sebesar 15,5% dari tahun lalu (Kompas, 2021). Kondisi 
tersebut dapat menggambarkan bahwa jaringan internet 
kedepannya tidak lagi menjadi isu yang besar dalam 
implementasi e-learning di Indonesia. Dengan kondisi 
pandemi COVID-19 dua tahun terakhir, telah menjadi 
momentum bagi pemerintah maupun swasta dalam 
mengembangkan infrastruktur TIK. Pengembangan 
infrastruktur ini tidak hanya di pulau Jawa yang menjadi 
pusat kependudukan di Indonesia, tetapi juga ke seluruh 
pelosok Indonesia. 

Namun, kebutuhan peserta pelatihan terhadap gawai 
untuk mengakses sumber belajar, terutama untuk 
masyarakat yang belum sejahtera, perlu diperhatikan. 
Untuk itu, perlu kolaborasi antara pemerintah dengan 
lembaga lain seperti swasta atau lembaga filantropi untuk 
menggalang bantuan kepada masyarakat. Khusus dalam 
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program yang menjadi target SDGs KLHK, dapat 
didukung dengan bantuan pengadaan gawai sebagai 
akses belajar masyarakat, selain pulsa seperti yang 
selama ini sudah dilakukan. Pembelajaran jarak jauh 
yang sangat mengandalkan kemandirian dan keaktifan 
pembelajar dalam mencari sumber belajar, perlu 
difasilitasi dengan pembangunan infrastruktur TIK yang 
memadai dengan kolaborasi berbagai pihak. 
 
KESIMPULAN 

Potensi implementasi e-learning sebagai 
pendongkrak kesuksesan beberapa program terkait 
SDGs di KLHK sangat besar. Terutama pada tujuan 
menghilangkan kelaparan dan kemiskinan, kehidupan 
sehat dan sejahtera, menyediakan pendidikan 
berkualitas, serta kesetaraan gender. Untuk mencapai 
tujuan SDGs di KLHK tersebut, perlu pengembangan e-
learning agar lebih baik dari yang telah ada saat ini. 

Aspek pertama dalam pengembangan e-learning 
yang perlu diperhatikan adalah strategi kesiapan 
implementasi. Strategi inti yang perlu dikembangkan 
terkait dengan struktur birokrasi yang sederhana, serta 
mindset belajar fleksibel yang perlu diaktualisasikan 
dalam pemilihan metode pembelajaran, contohnya 
MOOC. Pada aspek SDM, hal yang perlu ditingkatkan 
adalah kemampuan literasi TIK pada setiap elemen 
belajar-mengajar. Selanjutnya pada aspek legalitas 
implementasi, menyederhanakan proses akreditasi 
program diklat dapat menjadi salah satu upaya 
percepatan pengembangan e- learning. Selanjutnya, 
aspek infrastruktur TIK merupakan pendorong untuk 
pengembangan e-learning yang semakin masif 
kedepannya. Namun, perlu diperhatikan mengenai 
ketersediaan gawai bagi masyarakat yang belum 
sejahtera, sebagai alat untuk mengakses sumber belajar 
e-learning. 
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program yang menjadi target SDGs KLHK, dapat 
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MENGGAGAS PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN  
KHUSUS (KHDTK)  UNTUK PENDIDIKAN PELATIHAN  SEBAGAI    

LABORATORIUM LAPANGAN PENYELENGGARAAN   
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN 

 
 

Dimyati Tohir 
 
 

KONSEP DASAR PENGELOLAAN  
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 

(KHDTK) Pendidikan dan Pelatihan adalah kawasan 
hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup 
Dan Kehutanan untuk penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan. Kawasan 
hutan tersebut, ditingkat tapak lebih dikenal dengan 
sebutan Hutan Diklat. Pengelolaan hutan diklat di 
tingkat tapak diarahkan untuk mendukung 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yaitu (1) 
sumber belajar untuk pencapaian standar kompetensi 
yang telah digariskan dalam kurikulum dan skenario 
pembelajaran  (2) media penilaian keterampilan 
pembelajaran berbasis kompetensi (3) sumber belajar 
kewirausahaan                (4) pengembangan model 
pembelajaran yang mengacu kepada standar dan 
prosedur yang berlaku di dunia usaha/dunia industry.   

Konsep dasar pengelolaan hutan diklat 
ditingkat tapak dilaksanakan dengan memadukan 
antara aspek manajemen diklat dengan manajemen 
hutan. Managemen diklat yang mempengaruhi 
pengelolaan hutan diklat adalah siklus diklat dengan 
tahapan analyse, design, develop, implement, evaluate. 
Sedangkan managemen hutan yang mempengaruhi 
pengelolaan hutan diklat adalah  managemen hutan. 
Kedua aspek manajemen tersebut sesuai dengan  
tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development goals) lingkungan hidup dan kehutanan.  

 

 
Gambar 1. Konsep Dasar Pengelolaan 
 
Dalam rangka optimalisasi pengelolaan, 

pemanfaatan hutan diklat ditingkat tapak merupakan hal 
yang sangat penting untuk dikembangkan secara 
menyeluruh dan terpadu. Salah satu pengembangan 
tersebut adalah optimalisasi pemanfaatan untuk 
penyelenggaraan pendidikan vokasi yaitu  Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan.   

Dari uraian singkat diatas, menunjukan 
bahwa keberadaan hutan diklat sangat penting untuk 
mendukung penyelenggaraan pendidikan Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan yang 
berkualitas. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu  inovasi 
untuk dapat memanfaatkan hutan diklat agar lebih  
optimal. Bentuk inovasi yang dapat dikembangkan 
adalah mengembangkan hutan diklat sebagai 
laboratorium lapangan penyelenggaraan Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan. Dengan adanya 
inovasi ini, diharapkan lulusan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Kehutanan sebagai tenaga teknis 
menengah lapangan ditingkat tapak lebih berkualitas 

dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan 
berkelanjutan lingkungan hidup dan kehutanan. 
 
A. Peran Hutan Diklat Dalam Siklus 

Pembelajaran 
Keberadaan hutan diklat sangat penting 

dalam tahapan siklus pembelajaran penyelenggaraan  
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan. 
Gambaran pentingnya tersebut terlihat pada peranan 
hutan diklat pada tahapan siklus pembelajaran sebagai 
berikut : 

 
a. Analisis Kebutuhan (Needs Analysis) 

Analisis kebutuhan, merupakan 
langkah yang diperlukan untuk menentukan 
kompetensi dan profil lulusan  serta untuk 
mengetahui besarnya kebutuhan program 
pendidikan bagi masyarakat. Pada tahapan ini, 
akan dihasilkan unit kompetensi yang dibutuhkan 
oleh peserta didik serta minat masyarakat 
terhadap program pendidikan yang 
dikembangkan.  

Analisis kebutuhan sangat 
mempengaruhi desaint penataan hutan diklat 
pada tingkat tapak. Sedangkan jika dilihat dari 
persepektif pemanfaatan hutan diklat,  
keberadaannya dibutuhkan untuk pematangan 
instrument kajian untuk implementasi analisis 
kebutuhan di lapangan.    

 
b. Rancangan Kurikulum (Curriculum Design) 

Tahapan desain dilaksanakan 
secara  sistematis dan spesifik sehingga 
menghasilkan produk kurikulum yang menjadi 
acuan dalam proses pembelajaran. Kurikulum 
yang dihasilkan pada tahapan ini adalah 
kurikulum berbasis kompetensi (competency 
based curriculum). Kurikulum dikatakan lengkap 
dan tuntas apabila telah mengalami proses 
validasi.  Dengan adanya validasi maka 
kurikulum sudah dapat dikatakan sesuai dengan 
kebutuhan pengguna (marketable dan 
acceptable).  

Peran hutan diklat pada tahapan ini 
sebagai sumber belajar dalam rangka proses 
validitas kurikulum. Rancangan kurikulum yang 
sudah tervalidasi sangat mempengaruhi 
penataan hutan diklat di tingkat tapak  yaitu 
untuk (1) pengembangan lokasi praktek peserta 
didik                          (2) pengembangan tempat 
uji kompetensi (3) pengembangan unit produksi 
serta (4)  pengembangan model pembelajaran 
teaching factory. 

c. Pengembangan Skenario Pembelajaran 
(Learning Scenario Development) 

Pada tahapan pengembangan 
skenario pembelajaran akan di lakukan perincian 
serta pengintegrasian teknologi yang akan di 
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gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran 
sesuai dengan tuntutan kurikulum. 
Pengembangan skenario pembelajaran 
mencakup bahan ajar (content) dan media 
pembelajaran serta metode pembelajaran.  Pada 
tahapan ini dilakukan penyusunan bahan ajar 
yang akan digunakan untuk pembelajaran, 
memilih media dan metode  pembelajaran yang 
tepak  dalam rangka pencapaian ketuntasan 
belajar. 

Tahapan pengembangan skenario 
pembelajaran sangat mempengaruhi penataan 
hutan diklat pada tingkat tapak khususnya untuk 
penataan  unit pengelolaan terkecil menjadi blok 
dan petak pengelolaan.  Sedangkan peran  
hutan diklat pada tahapan ini sebagai lokasi 
validitas bahan ajar yang telah disusun serta 
sebagai  tempat pematangan media dan metode  
pembelajaran yang telah dipilih.  

 
d. Pelaksanaan Pembelajaran (Learning 

Implementation) 
Skenario pembelajaran yang telah 

disusun akan digunakan pada pelaksanaan 
pembelajaran (Learning Implementation).  Pada 
tahapan pelaksanaan pembelajaran dilakukan 
pembimbingan oleh pendidik terhadap  peserta 
didik yang akan ditingkatkan kompetensinya 
dalam rangka pencapaian  tujuan pembelajaran. 
Pada tahapan pelaksanaan pembelajaran, akan 
diatasi  kesenjangan hasil belajar, sehingga 
dapat dipastikan pada akhir pembelajaran 
peserta akan mempunyai kompetensi 
pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap 
sesuai dengan tuntutan kurikulum. 

Pada tahapan ini, peran hutan diklat 
sangat strategis. Hutan diklat berperan sebagai 
tempat  untuk (1) pendalaman faktualisasi 
pencapaian standar kompetensi bagi peserta 
didik (2)  penilaian berbagai standard kompetensi  
untuk mengetahui ketuntasan belajar peserta 
didik dalam rangka ketunta (3) peningkatan 
motivasi peserta didik dalam mengembangkan 
bakat  dan minat diantaranya adalah minat 
berusaha (entrepreneurship) (4) fasilitasi 
pengembangan model pembelajaran dengan 
menggunakan standar dunia kerja (link and 
match). 

 
e. Evaluasi Pasca Pembelajaran (Post Learning 

Evaluation) 
Tahapan evaluasi pasca 

pembelajaran merupakan langkah yang harus 
dilakukan untuk menentukan keberhasilan 
penyelenggaraan pendidikan.  Selain itu juga, 
tahapan ini digunakan untuk mengetahui 
besarnya manfaat pendidikan bagi lulusan di 
dunia kerja.  

Peran hutan diklat pada tahapan ini 
adalah sebagai lokasi  untuk validasi instrument 
evaluasi yang akan digunakan. Sedangkan 
evaluasi pasca pembelajaran dibutuhkan untuk 
pengembangan hutan diklat terutama sebagai 
sumber belajar dalam rangka  (1) peningkatan 
motivasi peserta didik dalam mengembangkan 
bakat  dan minat diantaranya adalah minat 
berusaha (entrepreneurship) serta (2) untuk 
fasilitasi pengembangan model pembelajaran 
dengan menggunakan standar dunia kerja (link 
and match).  

 
Gambar 2. Bagan Siklus Pembelajaran  

 
Dari bagan diatas tergambar bahwa 

pentingnya hutan diklat dalam pembelajaran peserta 
didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan. 
Pentingnya hutan diklat tersebut digambarkan dari 
perannya pada seluruh tahapan siklus  pembelajaran 
meliputi : (1) analisis kebutuhan (needs analysis), (2) 
rancangan kurikulum (curriculum design) (3) 
pengembangan skenario pembelajaran (learning 
scenario development) (4) pelaksanaan pembelajaran 
(learning implementation) serta (5) evaluasi pasca 
pembelajaran (post learning evaluation). 

 
B. Pengembangan Hutan Diklat Sebagai 

Laboratorium Lapangan Penyelenggaraan  
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Kehutanan 

 
Kementerian Lingkungan Hidup Dan 

Kehutanan dewasa ini telah menetapkan beberapa 
hutan diklat yang dikelola oleh Balai Diklat Lingkungan 
Hidup Dan Kehutanan. Hutan diklat tersebut telah 
dimanfaatkan oleh satuan pendidikan sebagai sumber 
belajar. Hutan diklat yang dikelola oleh balai diklat 
dimaksud, yang seharusnya dikembangkan menjadi 
laboratorium lapangan untuk penyelenggaraan  Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan. Dengan 
demikian diharapkan akan tersedia beberapa 
laboratorium lapangan bagi penyelenggaraan 
pendidikan vokasi kehutanan pada beberapa lokasi 
keberadaan satuan pendidikan.  

Pengembangan hutan diklat sebagai 
laboratorium lapangan, sangat mendukung konsep 
merdeka belajar dan pendidikan 4.0 yang 
dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 
(Kemendikbud-Ristek). Dukungan tersebut terlihat  
dari peruntukannya yaitu : 
1. Sebagai  tempat untuk peserta didik, pendidik 

dan tenaga kependidikan mengembangkan 4 
(empat)  kompetensi dasar yaitu berpikir kritis 
(critical thinking), kreativitas (creativity), 
komunikasi (communication) dan kolaborasi 
(collaboration). Dengan empat kompetensi 
tersebut diharapkan pembelajaran pada Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan dapat 
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menghasilkan inovasi ilmu dan teknologi yang 
dapat diterapkan ditingkat tapak. 

2. Digunakan hutan diklat  oleh satuan pendidikan 
untuk merancang kurikulum dan 
mengembangkan skenario pembelajaran secara 
mandiri sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 
(dunia usaha/dunia industri). 

3. Hutan diklat digunakan untuk tempat 
pengembangan kompetensi peserta didik sesuai 
standar dunia usaha/dunia industry.  

4. Hutan Tempat untuk memotivasi peserta didik  
dalam mencari minat yang ingin ditekuninya.  
Minat peserta didik tersebut diimplementasikan 
dalam bentuk praktek lapangan dan 
pemagangan di hutan diklat. 

Keberadaan laboratorium lapangan sangat 
strategis dalam siklus pembelajaran penyelenggaraan 
pendidikan vokasi kehutanan khususnya Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan.  Laboratorium 
lapangan merupakan fasilitas utama penyelenggaraan 
pendidikan yang diperuntukan sebagai pusat pelayanan 
pembelajaran untuk peserta didik maupun pendidik dan 
tenaga kependidikan. Sebagai pusat pelayanan, 
laboratorium lapangan harus dikelola dengan baik dan 
berkelanjutan. Sehingga harus dilengkapi dengan 
berbagai tempat untuk aktivitas pembelajaran, peralatan 
praktek serta sumber daya manusia yang berkompeten 
untuk mengelolanya.  

Berdasarkan konsep dasar pengelolaan 
hutan diklat serta siklus pembelajaran, pemanfaatan 
hutan diklat untuk laboratorium lapangan diperuntukan 
untuk  (1) lokasi praktek yaitu  sumber belajar  dalam 

rangka  pendalaman faktualisasi pencapaian standar 
kompetensi yang telah digariskan dalam kurikulum dan 
skenario pembelajaran  (2) tempat uji kompetensi 
yaitu tempat  untuk peningkatan efektifitas pencapaian 
tujuan pembelajaran aspek penilaian keterampilan 
sesuai dengan dunia usaha/dunia industri (asesmen/uji 
kompetensi) (3) unit produksi yaitu kegiatan usaha 
yang dilakukan sekolah secara berkesinambungan 
dalam rangka peningkatan motivasi dan atau 
ketertarikan peserta didik untuk belajar kewirausahaan 
(entrepreneurship)        (4) teaching factory yaitu  
fasilitasi pengembangan konsep pembelajaran berbasis 
dunia usaha/dunia industri yang mengacu kepada 
standar dan prosedur yang berlaku di dunia 
usaha/dunia industri tersebut (link and match)   

 
a. Pengembangan Hutan Diklat Sebagai Lokasi 

Praktek 
Pemanfaatan utama dari hutan diklat 

adalah sebagai sumber belajar  untuk pendalaman 
faktualisasi pencapaian standar kompetensi yang telah 
digariskan dalam kurikulum.  Hutan diklat yang 
dikembangkan sebagai lokasi praktek harus ditata 
sesuai dengan kebutuhan kompetensi keahlian yang 
tersedia di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Kehutanan yaitu : (1) Teknik Inventarisasi dan 
Pemetaan Hutan (2) Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi 
Hutan (3) Teknik Produksi  Hasil Hutan (4) Teknik 
Konservasi Sumberdaya Hutan. Berdasarkan kurikulum 
SMK Kehutanan, kebutuhan lokasi praktek pada setiap 
paket keahlian disajikan pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 1. Pemetaan Kebutuhan Lokasi Praktek Setiap Kompetensi Keahlian  

 
Kompetensi 

Keahlian Mata Pelajaran Standar 
Kompetensi 

Kebutuhan Lokasi 
Praktek 

Teknik 
Inventarisasi 
dan Pemetaan 
Hutan 

Aplikasi Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 

1. Menerapkan konsep dasar 
Sistem Informasi Geografis 
(SIG) 

2. Menerapkan data spasial dan 
atribut SIG 

3. Menerapkan  aplikasi Sistem 
Informasi Geografis (SIG) 

- Laboratorium 
Sistem Informasi 
Geografis (SIG) 

 Inventarisasi 
Hutan 
 

1. Menerapkan teknik sampling 
dalam inventarisasi hutan 

2. Melakukan Inventarisasi 
Tegakan Sebelum 
Penebangan (ITSP) 

3. Melakukan Inventarisasi 
Tegakan Tinggal (ITT) 

- Inventarisasi 
Hutan Dengan 
Sampling 

- Inventarisasi 
Tegakan Sebelum 
Penebangan  

- Inventarisasi 
Tegakan Tinggal 

 Pengukuran 
Dan Pemetaan 
Digital 
 

1. Melakukan pengukuran areal 
hutan dengan alat ukur digital 

2. Melakukan pemetaan digital 
dengan Sistem Informasi 
Geografis 

- Pengukuran dan 
Pemetaan Digital 
Hutan   

Teknik 
Rehabilitasi 
dan Reklamasi 
Hutan 

Teknik 
Rehabilitasi Dan 
reklamasi Hutan 
 

1. Melakukan penataan lahan 
rehabilitasi 

2. Melakukan rehabilitasi dan 
reklamasi hutan 

3. Menerapkan cara penggunaan 
teknologi Sistem Informasi 
Geografis(SIG) rehabilitasi 
hutan 

- Perbenihan 
Tanaman Hut 

- Pembibitan 
Tanaman Hutan 

- Areal Penanaman 
- Pemeliharaan 

Tanaman Hutan 

 Teknik 
Konservasi 
Tanah Dan Air 
 

1. Melakukan teknik konservasi 
tanah dan air dengan metode 
vegetatif  

2. Melakukan teknik konservasi 

- Konservasi tanah 
dan air dengan 
metode vegetative 

- Konservasi tanah 
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Kompetensi 
Keahlian Mata Pelajaran Standar 

Kompetensi 
Kebutuhan Lokasi 

Praktek 
tanah dan air dengan metode 
sipil teknis  

dan air dengan 
metode sipil teknis 

 Teknik 
Agroforestri 
 

1. Mengidentifikasi lokasi 
agroforestry  

2. Melakukan teknik agroforestry 

- Agroforestry 

Teknik 
Produksi  Hasil 
Hutan 

Teknik 
Inventarisasi 
Hutan 

1. Melakukan Inventarisasi Hutan 
Menyeluruh Berkala (IHMB) 

2. Melakukan Inventarisasi 
Tegakan Sebelum 
Penebangan  

3. Menggunakan Aplikasi Sistem 
Informasi Geografis (SIG)  
 

- Inventarisasi 
Hutan Menyeluruh 
Berkala (IHMB) 

- Inventarisasi 
Tegakan Sebelum 
Penebangan  

 Teknik 
Pemanenan 
Hasil Hutann 
 

1. Menerapkan penebangan hasil 
hutan kayu 

2. Menerapkan penyaradan/ 
pengangkutan hasil hutan 
kayu 

- Pemanenan Hasil 
Hutan Kayu 

 Teknik 
Pengujian Kayu 
Bulat 
 

1. Melakukan pengukuran kayu 
bulat rimba 

2. Melakukan pengukuran kayu 
bulat jati 

3. Melakukan pengujian Kayu 
Bulat Rimba 

4. Melakukan Pengujian Kayu 
Bulat Jati 

5. Melakukan penatausahaan 
kayu bulat rimba 

6. Melakukan penatausahaan 
kayu bulat jati 

- Pengukuran Dan 
Pengujian Kayu 
Bulat 

Teknik 
Konservasi 
Sumberdaya 
Hutan. 
 

Inventarisasi 
Keanekaragama
n Hayati 
 

1. Melakukan  identifikasi jenis 
flora yang dilindungi 

2. Melakukan  identifikasi  jenis 
satwaliar   yang dilindungi  

3. Melakukan  inventarisasi  
potensi flora yang dilindungi 

4. Melakukan  inventarisasi  
potensi satwaliar yang 
dilindungi  

5. Menggunakan Sistem 
Informasi Geografis untuk  
inventarisasi  
keanekaragaman hayati 

6. Menyusun laporan identifikasi 
tumbuhan dan satwaliar 

- Inventarisasi Ke-
anekaragaman 
Hayati 

 

 Pembinaan 
Habitat Dan 
Populasi 

1. Melakukan pengendalikan 
Vegetasi 

2. Melakukan 
pengembangbiakan tumbuhan 
pakan satwa liar 

3. Melakukan pemeliharaan  
stasiun pakan satwa liar 

4. Melakukan restorasi atau 
manipulasi habitat satwa liar 

5. Melakukan pemeliharaan 
satwa hasil 
tangkapan/penangkaraan 

6. Melakukan pengontrolan 
satwa pengganggu  

7. Melakukan penanganan satwa 
konflik 

- Pembinaan 
Habitat Dan 
Populasi 

 Ekowisata 
 

1. Melalukan pemanduan 
pengunjung ekowisata 

2. Melalukan penanganan 
pertama keadaan darurat  dan 
kecelakaan pengunjung 
ekowisata 

- Ekowisata 
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kayu bulat rimba 

6. Melakukan penatausahaan 
kayu bulat jati 

- Pengukuran Dan 
Pengujian Kayu 
Bulat 

Teknik 
Konservasi 
Sumberdaya 
Hutan. 
 

Inventarisasi 
Keanekaragama
n Hayati 
 

1. Melakukan  identifikasi jenis 
flora yang dilindungi 

2. Melakukan  identifikasi  jenis 
satwaliar   yang dilindungi  

3. Melakukan  inventarisasi  
potensi flora yang dilindungi 

4. Melakukan  inventarisasi  
potensi satwaliar yang 
dilindungi  

5. Menggunakan Sistem 
Informasi Geografis untuk  
inventarisasi  
keanekaragaman hayati 

6. Menyusun laporan identifikasi 
tumbuhan dan satwaliar 

- Inventarisasi Ke-
anekaragaman 
Hayati 

 

 Pembinaan 
Habitat Dan 
Populasi 

1. Melakukan pengendalikan 
Vegetasi 

2. Melakukan 
pengembangbiakan tumbuhan 
pakan satwa liar 

3. Melakukan pemeliharaan  
stasiun pakan satwa liar 

4. Melakukan restorasi atau 
manipulasi habitat satwa liar 

5. Melakukan pemeliharaan 
satwa hasil 
tangkapan/penangkaraan 

6. Melakukan pengontrolan 
satwa pengganggu  

7. Melakukan penanganan satwa 
konflik 

- Pembinaan 
Habitat Dan 
Populasi 

 Ekowisata 
 

1. Melalukan pemanduan 
pengunjung ekowisata 

2. Melalukan penanganan 
pertama keadaan darurat  dan 
kecelakaan pengunjung 
ekowisata 

- Ekowisata 

3 
 

Kompetensi 
Keahlian Mata Pelajaran Standar 

Kompetensi 
Kebutuhan Lokasi 

Praktek 
3. Melakukan pengumpulan data 

dan informasi tentang kegiatan 
pengunjung ekowisata 

4. Mengidentifikasi potensi dan 
kegiatan ekowisata yang 
sesuai lokasi  

5. Mengidentifikasi kebutuhan 
informasi yang terkait dengan 
pengunjung ekowisata 

Sumber : Hasil Analisis Dari Kurikulum SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, 2021 
 
Dari hasil pemetaan kebutuhan lokasi 

praktek pada setiap kompetensi keahlian, terlihat bahwa 
keberadaannya  sangat penting untuk pencapaian 
standar kompetensi. Satu paket keahlian membutuhkan 
minimal 3 (tiga) lokasi praktek. Sehingga dibutuhkan 
lokasi praktek yang cukup banyak di hutan diklat. Untuk 
mengantisipasi kebutuhan lokasi praktek yang tidak 
dapat disediakan, perlu dikembangkan lokasi yang 
berada di luar hutan diklat. Lokasi             tersebut harus 
sesuai dengan tuntutan standar kompetensi yang telah 
ditetapkan. Dibutuhkan verifikasi untuk menentukan 
kelayakan lokasi praktek di luar hutan diklat yang akan 
digunakan. Lokasi praktek tersebut dinamakan Pseudo 
Hutan Diklat. 

 Pengelolaan lokasi praktek harus 
dilaksanakan secara terus menerus berdasarkan 
standar operasional prosedur yang tetah ditetapkan. 
Dibutuhkan tenaga pengelola yang terampil dan cukup 
untuk mengelolanya. Pendidik dan tenaga kependidikan 
pada satuan pendidikan kejuruan dapat dilibatkan dalam 
pengelolaan lokasi praktek dimaksud.  

Selain itu, pengelolaan lokasi praktek perlu 
dilengkapi dengan peralatan praktek yang cukup sesuai 
dengan standar dunia kerja. Oleh sebab itu dibutuhkan 
anggaran yang cukup untuk pengelolaannya. Dengan 
tersedianya peserta didik, tenaga pengelola, standar 
operasional prosedur,  standar kompetensi, peralatan  
praktek serta anggaran yang cukup, maka lokasi 
praktek tersebut dapat  dijadikan unit pengelolaan  
pada tingkat tapak. 

 
 
 

b. Pengembangan Hutan Diklat Sebagai Tempat 
Uji Kompetensi 

Tempat Uji Kompetensi adalah tempat  
yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji 
kompetensi, yang telah diverifikasi oleh Lembaga 
Sertifikasi Profesi (LSP). Dalam kontek pembelajaran di 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan, 
Tempat Uji Kompetensi digunakan untuk  peningkatan 
efektifitas pencapaian tujuan pembelajaran aspek 
penilaian keterampilan sesuai dengan tuntutan dunia 
usaha/dunia industri. 

Hutan diklat yang telah tertata dengan 
baik sebagai lokasi praktek dapat digunakan sebagai 
tempat uji kompetensi. Untuk melengkapi lokasi 
praktek sekaligus sebagai tempat uji kompetensi, 
dibutuhkan skema sertifikasi pada setiap kompetensi 
keahlian. Hal lain yang perlu dipersiapkan adalah 
assessor kompetensi yang bersertifikasi. Tempat uji 
kompetensi yang dapat dikembangkan berbentuk 
mandiri, sewaktu dan jarak jauh.   

Tempat uji kompetensi mandiri ditetapkan  
untuk suatu periode waktu tertentu dan dipelihara 
secara berkala. Tempat uji ini  harus mengembangkan 
dan memelihara sistem manajemen mutu sesuai 
dengan ketentuan dalam pedoman yang dikeluarkan 
oleh Badan Nasional Sertifikasi  Profesi (BNSP). Hutan 
diklat juga dapat dikembangkan menjadi  tempat uji 
kompetensi sewaktu sesuai dengan kebutuhan dari 
peserta didik yang akan disertifikasi kompetensinya. 
Dengan memanfaatkan teknologi informasi, hutan diklat 
juga dapat dikembangkan menjadi tempat uji 
kompetensi jarak jauh  untuk memberikan pelayanan 
asesmen secara daring.  

  
Tabel 2. Pemetaan Pengembangan TUK  Setiap Kompetensi Keahlian  

 

Kompetensi 
Keahlian 

Nama Skema Sertifikasi Yang 
Dikembangkan Untuk Tenaga 

Teknis Menengah  

Pemetaan TUK 
Mandiri Sewaktu Jarak jauh 

Teknik 
Inventarisasi dan 
Pemetaan Hutan 

- Inventarisasi Hutan Dengan 
Teknik Sampling X X - 

- Inventarisasi Tegakan Sebelum 
Penebangan (ITSP) X X - 

- Inventarisasi Tegakan Tinggal 
(ITT) X X - 

- Pengukuran Dan Pemetaan 
Hutan   X X - 

- Sistem Informasi Geografis (SIG) 
Dibidang Kehutanan  X X X 

Teknik 
Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan 

- Perbenihan Tanaman Hutan X X - 
- Pembibitan Tanaman Hutan X X - 
- Penanaman Tanaman Hutan X X - 
- Pemeliharaan Tanaman Hutan X X - 
- Konservasi tanah dan air  X X - 
- Agroforestry X X - 



634 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2 
 

Kompetensi 
Keahlian 

Nama Skema Sertifikasi Yang 
Dikembangkan Untuk Tenaga 

Teknis Menengah  

Pemetaan TUK 
Mandiri Sewaktu Jarak jauh 

Teknik Produksi  
Hasil Hutan 

- Inventarisasi Hutan Menyeluruh 
Berkala (IHMB) X X - 

- Inventarisasi Tegakan Sebelum 
Penebangan X X - 

- Pemanenan Hasil Hutan Kayu X X - 
- Pengukuran Kayu Bulat X X - 
- Pengujian Kayu Bulat X X X 

Teknik Konservasi 
Sumberdaya 
Hutan. 
 

- Inventarisasi Keanekaragaman 
Hayati X X - 

- Pembinaan Habitat Dan Populasi X X - 
- Pemandu Wisata Alam X X X 

Sumber : Hasil Analisis Dari Kurikulum SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, 2021 
 

c. Pengembangan Hutan Diklat Untuk Unit 
Produksi 

Hutan diklat dapat dikembangkan untuk unit 
produksi sekolah. Tujuan utama dari pengembangan 
unit produksi sekolah adalah mengembangkan  
kegiatan usaha yang dilakukan sekolah secara 
berkesinambungan dalam rangka peningkatan motivasi 
dan atau ketertarikan peserta didik, pendidik dan tenaga 
kependidikan untuk belajar kewirausahaan 
(entrepreneurship). 

Pengelolaan unit produksi  bersifat 
akademis dan bisnis dengan memberdayakan warga 
sekolah yaitu : peserta didik, pendidik, tenaga 
kependidikan. Sebelum menentukan unit produksi 
yang akan dikembangkan, perlu dilakukan identifikasi 
potensi tapak dan potensi pasar untuk menentukan 
unit usaha yang tepat. Dengan demikian, unit usaha 
tersebut  diharapkan akan menjadi unggulan untuk 
setiap kompetensi keahlian. Beberapa unit usaha 
yang dapat dikembangkan disajikan pada tabel 
berikut.  

 
Tabel 3. Pemetaan Potensi Unit Usaha Setiap Kompetensi Keahlian  

 

Kompetensi  
Keahlian 

Potensi Unit Usaha Yang Akan 
Dikembangkan 

Produk Yang 
Dihasilkan 

Barang Jasa 
Teknik Inventarisasi 
dan Pemetaan Hutan 

- Inventarisasi Hutan  - X 
- Pengukuran Dan Pemetaan Hutan   - X 
- Sistem Informasi Geografis (SIG) - X 

Teknik Rehabilitasi 
dan Reklamasi Hutan 

- Perbenihan Tanaman Hutan X - 
- Pembibitan Tanaman Hutan X - 
- Budidaya Tanaman Dibawah Tegakan X - 

Teknik Produksi  
Hasil Hutan 

- Budidaya Hasil Hutan Kayu  X - 
- Budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu  X - 
- Pengolahan Hasil Hutan X - 

Teknik Konservasi 
Sumberdaya Hutan. 
 

- Penangkaran Satwa Yang Dilindungi X - 
- Penangkaran Flora Yang Dilindungi X - 
- Interpretasi Ekowisata - X 
- Interpretasi Pendidikan Lingkungan - X 

Sumber : Hasil Analisis Dari Kurikulum SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, 2021 
 

d. Pengembangan Hutan Diklat Untuk Teaching Factory 
 Teaching factory  (TEFA) adalah model pembelajaran berbasis produk dan jasa yang dilaksanakan 

dengan standar dan prosedur yang berlaku di dunia usaha/dunia industri untuk menghasilkan lulusan yang 
kompeten dengan kebutuhan pasar (market acceptable). Unit produksi yang dikelola dengan standar dunia 
usaha/dunia industry dapat dikembangkan menjadi TEFA. Pelaksanaan TEFA pada satuan pendidikan kejuruan 
terbagi atas 4 (empat)  model yaitu (1) Experience Based Training atau Enterprise Based Training (Dual Sistem)  adalah 
pola pembelajaran kejuruan ditempat kerja dalam bentuk praktek kerja industri (2) Competency Based Training (CBT) 
adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan dan peningkatan keterampilan dan 
pengetahuan peserta didik sesuai dengan kebutuhan pekerjaan (3) Production Based Education and Training (PBET) 
adalah pendekatan pembelajaran berbasis produksi (4) Teaching Factory adalah konsep pembelajaran berbasis industri 
(produk dan jasa) melalui sinergi sekolah dan dunia usaha/dunia industry. 

Hutan diklat sangat mungkin dijadikan tempat untuk pengembangan model pembelajaran TEFA. Keempat 
model pembelajaran tersebut dapat diterapkan pada hutan diklat.  Penerapan TEFA pada hutan diklat  disesuaikan 
dengan kebutuhan kompetensi keahlian yang tersedia dan yang akan dikembangkan. Sehingga untuk suatu tapak hutan 
diklat dapat dijadikan beberapa unit pengelolaan untuk penerapan TEFA.  Untuk menjadikan hutan diklat menjadi unit 
pengelolaan berbasis TEFA dibutuhkan  tenaga pengelola yang profesional, standarisasi pengelolaan,  standar 
operasional prosedur,  standar kompetensi, peralatan praktek sesuai dengan standar dunia usaha/dunia industri serta 
anggaran yang cukup 
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Keahlian 
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Pemetaan TUK 
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Teknik Produksi  
Hasil Hutan 
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Teknik Konservasi 
Sumberdaya 
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- Inventarisasi Keanekaragaman 
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dengan standar dan prosedur yang berlaku di dunia usaha/dunia industri untuk menghasilkan lulusan yang 
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pola pembelajaran kejuruan ditempat kerja dalam bentuk praktek kerja industri (2) Competency Based Training (CBT) 
adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan dan peningkatan keterampilan dan 
pengetahuan peserta didik sesuai dengan kebutuhan pekerjaan (3) Production Based Education and Training (PBET) 
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model pembelajaran tersebut dapat diterapkan pada hutan diklat.  Penerapan TEFA pada hutan diklat  disesuaikan 
dengan kebutuhan kompetensi keahlian yang tersedia dan yang akan dikembangkan. Sehingga untuk suatu tapak hutan 
diklat dapat dijadikan beberapa unit pengelolaan untuk penerapan TEFA.  Untuk menjadikan hutan diklat menjadi unit 
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PENDAHULUAN  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

memiliki lembaga pendidikan formal di bidang kehutanan 
berupa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan 
Negeri. Sebagai lembaga pendidikan menengah formal 
dibidang kehutanan,  SMK Kehutanan Negeri mempunyai 
tugas pokok menyiapkan tenaga teknis menengah 
terampil yang akan bekerja sebagai ujung tombak 
pembangunan kehutanan di lapangan. Sejalan dengan 
tugas pokok dimaksud, keberadaan Sekolah Menengah 
Kejuruan Kehutanan Negeri menjadi sangat strategis.  
Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan yang 
terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. 
Pengembangan dimaksud  baik dari aspek 
penyelenggaraan pendidikan maupun dari penyiapan 
daya dukung kelembagaannya. 
 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan 
Negeri harus senantiasa mampu menyelaraskan diri 
dengan perkembangan dan tuntutan kemajuan terutama 
dibidang kehutanan. Kebijakan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan selaras dengan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development 
Goals (TPB/SDGs) yaitu menjaga peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 
berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan 
sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup 
serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata 
kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas 
kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya 
(Bappenas, 2017) 
 SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru sebagai 
lembaga pendidikan formal di bawah Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerapkan 
TPB/SDGs dalam kegiatan pembelajaran produk kreatif 
dan kewirausahaan melalui pemanfaatan sampah 

organik berbasis ekonomi sirkular. Melalui kegiatan 
pembelajaran yang ada diharapkan peserta didik 
mendapatkan pengetahuan serta keterampilan dalam 
bentuk life skill dalam pemanfaatan sampah organik. 
Melaui life skill yang dimiliki diharapkan peserta didik 
dapat berperan serta dalam menjaga kelestarian 
lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan baik bagi 
diri sendiri maupun bagi masyarakat sekitar.  
 
PEMBAHASAN 
 Optimalisasi pemanfaatan limbah organik 
berbasis ekonomi sirkular yang dilaksanakan di SMK 
Kehutanan Negeri Pekanbaru selaras dengan  target 
SDGs / tujuan kedua yaitu mengakhiri kelaparan, 
mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik 
dan mendukung pertanian yang berkelanjutan. Kegiatan 
ini juga selaras dengan target SDGs tujuan kelima belas 
yaitu melindungi, memulihkan dan mendukung 
penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem 
hutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, 
memerangi penggurunan (desertifikasi), menghambat 
degradasi tanah dan memulihkan keanekaragaman 
hayati. 
 Purwanti (2021) menyatakan bahwa model 
ekonomi sirkular adalah model ekonomi ini barang yang 
sudah dikonsumsi dapat diolah kembali  (Reduce, Reuse, 
Recycle, Replace dan Repair). Sampah/sisa produksi 
juga dapat dimanfaatkan menjadi barang berharga yang 
memiliki nilai ekonomi dan aman bagi lingkungan. 
Penerapan model ekonomi sirkular di SMK Kehutanan 
Negeri Pekanbaru berupa pemanfaatan sampah organik 
menghasilkan multi produk dan tidak menyisakan 
sampah (zero residu). Siklus pemanfaatan sampah 
organik di SMK Kehutana Negeri Pekanbaru dapat dilihat 
pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Siklus Pemanfaatan Sampah Organik di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru 
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sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup 
serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata 
kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas 
kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya 
(Bappenas, 2017) 
 SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru sebagai 
lembaga pendidikan formal di bawah Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerapkan 
TPB/SDGs dalam kegiatan pembelajaran produk kreatif 
dan kewirausahaan melalui pemanfaatan sampah 

organik berbasis ekonomi sirkular. Melalui kegiatan 
pembelajaran yang ada diharapkan peserta didik 
mendapatkan pengetahuan serta keterampilan dalam 
bentuk life skill dalam pemanfaatan sampah organik. 
Melaui life skill yang dimiliki diharapkan peserta didik 
dapat berperan serta dalam menjaga kelestarian 
lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan baik bagi 
diri sendiri maupun bagi masyarakat sekitar.  
 
PEMBAHASAN 
 Optimalisasi pemanfaatan limbah organik 
berbasis ekonomi sirkular yang dilaksanakan di SMK 
Kehutanan Negeri Pekanbaru selaras dengan  target 
SDGs / tujuan kedua yaitu mengakhiri kelaparan, 
mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik 
dan mendukung pertanian yang berkelanjutan. Kegiatan 
ini juga selaras dengan target SDGs tujuan kelima belas 
yaitu melindungi, memulihkan dan mendukung 
penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem 
hutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, 
memerangi penggurunan (desertifikasi), menghambat 
degradasi tanah dan memulihkan keanekaragaman 
hayati. 
 Purwanti (2021) menyatakan bahwa model 
ekonomi sirkular adalah model ekonomi ini barang yang 
sudah dikonsumsi dapat diolah kembali  (Reduce, Reuse, 
Recycle, Replace dan Repair). Sampah/sisa produksi 
juga dapat dimanfaatkan menjadi barang berharga yang 
memiliki nilai ekonomi dan aman bagi lingkungan. 
Penerapan model ekonomi sirkular di SMK Kehutanan 
Negeri Pekanbaru berupa pemanfaatan sampah organik 
menghasilkan multi produk dan tidak menyisakan 
sampah (zero residu). Siklus pemanfaatan sampah 
organik di SMK Kehutana Negeri Pekanbaru dapat dilihat 
pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Siklus Pemanfaatan Sampah Organik di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru 
 

 
 

 
Ketersediaan sumber bahan baku merupakan salah satu 
syarat dalam kegiatan produksi barang. Bahan baku yang 
melimpah dibutuhkan untuk menunjang produksi yang 
berkelanjutan. SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru 
memanfaatkan limbah penggergajian berupa serbuk kayu 
sebagai bahan baku pembuatan baglog jamur tiram. 
Serbuk kayu tersedia melimpah di daerah sekitar SMK 
Kehutanan Negeri Pekanbaru. Serbuk tersebut 
didapatkan dengan harga murah bahkan gratis apabila 
dapat mengambil sendiri di tempat penggergajian kayu. 
 Pemanfaatan limbah organik berupa serbuk 
kayu di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru secara detail 
meliputi : pemanfaatan serbuk kayu menjadi baglog, 
pemanfaatan limbah baglog menjadi bahan baku pupuk 
organik tricoderma, pemanfaatan pupuk organik 
tricoderma untuk budidaya jahe merah organik dan 
pengolahan jahe merah organik segar menjadi jahe 
merah organik instan. Berikut disajikan proses 
pemanfaatan limbah organik secara lengkap 
 
1. Pemanfaatan serbuk kayu menjadi baglog jamur 

tiram.  
  Pemanfaatan serbuk kayu menjadi baglog 

dilakukan dengan menambahkan beberapa bahan 
berupa jagung, kapur, gula, dedak serta cairan EM4. 
Setelah semua bahan tercampur merata kemudian 
dilakukan pengomposan selama 2 hari dengan tujuan 
menurunkan tingkat keasaman media. Setelah dilakukan 
pengomposan bahan baglog kemudian dibungkus 
menggunakan plastik baglog. Kegiatan pengisian baglog 
dapat dilihat pada gambar 2 

 

 
Gambar 2. Kegiatan Pengisian Baglog 
( Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2020) 

 
 Langkah selanjutnya adalah melakukan 
sterilisasi media dengan cara merebus baglog selama 4 
jam. Perebusan dilakukan dengan panci berukuran besar 
dalam kondisi tertutup. 1 hari setelah perebusan media 
dapat dilakukan inokulasi. Inokulasi adalah memasukan 
bibit jamur ke dalam media baglog. Setelah dilakukan 
inokulasi, baglog jamur diletakan pada ruangan inkubasi 
dengan kondisi kering. Inkubasi merupakan masa 
pertumbuhan miselium sehingga memenuhi media 
secara merata. Suhu yang diperlukan dalam proses ini 
adalah 22-280C. Semakin hangat proses pertumbuhan 
miselium semakin cepat. Masa inkubasi berlangsung 
selama 30-45 hari.. Kegiatan inkubasi dikatakan berhasil 
apabila seluruh permukaan baglog berwarna putih. 
Kegiatan inkubasi dapat dilihat pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 3. Inkubasi Baglog jamur Tiram 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2020) 
 

Setelah warna putih merata pada seluruh 
permukaan, baglog dapat dipindah ke ruang 
pemeliharaan (kumbung). Pada masa pemeliharaan, 
bagian atas baglog dibuka sebagai tempat keluarnya 
tubuh buah jamur. Pada tahap ini memerlukan suhu yang 
lebih rendah . Suhu yang diperlukan 20-260C dengan 
kelembaban 80-90%. Pengaturan kelembaban dilakukan 
dengan penyiraman 2-3  kali sehari (Binti et al. 2019). 
Tubuh jamur akan muncul setelah dilakukan pemelihaan. 
Gambar  Jamur Tiram siap panen dapat dilihat pada 
Gambar 4 

 

 
Gambar 4. Jamur Tiram Siap Panen 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2020) 
 

Total produksi setiap baglog jamur tiram 
berkisar antara 6 – 8 Ons. Baglog jamur tiram dalam 
menghasilkan jamur selama kurang lebih 2 -3 bulan. 
Jamur segar dijual dengan harga Rp. 30.000,- 
perkilogram jamur segar. Kapasitas kumbung jamur SMK 
Kehutanan Negeri Pekanbaru dapat menampung 3000 
baglog. Jika seluruh baglog dapat tumbuh jamur dengan 
jumlah produksi minimal 6 ons perbaglog maka jumlah 
panen selama 1  siklus produksi adalah = 6 ons x 3000 
baglog = 18.000 ons = 1800 kg. Jumlah pendapatan kotor 
sebesar 1800 kg x Rp 30.000,- = Rp.  54.000.000,-. 
Angka tersebut adalah angka ideal sekaligus sebagai 
motivasi bagi peserta didik untuk mengembangkan 
budidaya jamur tiram.  

Pada kenyataanya produksi jamur tiram di SMK 
Kehutanan Negeri Pekanbaru belum optimal. Angka 
keberhasilan yang dicapai 60-70%. Hal ini dikarenakan 
budidaya jamur memerlukan perawatan intensif. 
Padatnya kegiatan peserta didik di asrama maupun 
selama kegiatan pembelajaran merupakan kendala yang 
harus dihadapi oleh pengelola. Inokulasi yang terburu-
buru menjadikan sebagian baglog terkontaminasi 
sehingga menjadi bahan baku pupuk organik. Demikian 
juga dengan penyiraman yang tidak teratur menjadikan 
beberapa baglog kering dan tidak ditumbuhi jamur. Hal ini 
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merupakan tantangan bagi pengelola untuk menyusun 
strategi yang tepat dalam pemeliharaan jamur tiram.  
Penyiraman secara otomatis menggunakan timer bisa 
dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
Sedangkan untuk menekan tingkat kontaminasi dapat 
dilakukan dengan penggunaan laminar air flow saat 
dilakukannya inokulasi bibit ke dalam baglog. Penjualan 
jamur segar dalam kemasan dapat dilihat pada Gambar 
5. 

 

 
Gambar 5.  Jamur Tiram Segar Siap Jual 

(Sumber : Dokumen Pribadi, 2019) 
  

2. Pemanfaatan Limbah Baglog Menjadi Bahan 
Baku Pupuk Organik Tricoderma 

Limbah baglog yang sudah tidak terpakai 
dimanfaatkan menjadi bahan baku pupuk organik 
tricoderma. Baglog yang tidak terpakai berasal dari 
sisa baglog yang sudah tidak produktif dan baglog 
yang terkontaminasi oleh jamur lain.  Pemanfaatan 
limbah baglog dapat dilihat di Gambar 6. 

 

      
Gambar 6. Limbah Baglog Dimanfaatkan untuk 

Pembuatan  
Pupuk Organik Tricoderma 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019) 
 

Dalam pembuatan pupuk organik tricoderma 
dapat ditambahkan sampah organik lain yang ada di 
lingkungan sekolah. Sampah organik yang dapat 
ditambahakan adalah potongan rumput dan serasah / 
dedaunan lain. Sebelum digunakan, sampah organik 
terlebih dulu dicacah menggunakan mesin pencacah 
kompos. Selain itu untuk mempercepat proses 
dekomposisi juga ditambahkan bibit tricoderma, larutan 
gula, dedak dan kapur. Proses pengomposan dilakukan 
selama 2- 3 bulan.  Selama proses pengomposan secara 
rutin harus dilakukan pembalikan lapisan kompos 1 
minggu sekali dengan tujuan agar pengomposan merata 

sehingga kompos matang sempurna. Proses pembuatan 
pupuk organik dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Pengolahan Pupuk Organik Tricoderma 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019) 
 

 Proses dekomposisi berhasil apabila terjadi 
perubahan warna dan ukuran kompos. Kompos yang 
sudah matang akan berwarna kehitaman dengan ukuran 
butiran halus menyerupai tanah. Langkah selanjutnya 
adalah mengering anginkan kompos. Setelah kompos 
kering kemudian dikemas dan dilakukan pemasangan 
label. Harga pupuk organik tricoderam  adalah Rp. 5.000,- 
perkilogram. Kemasan kompos siap jual dapat dilihat 
pada Gambar 8. 

 

 
Gambar 8. Kemasan Pupuk Organik Tricoderma 

Siap Jual 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 
3. Pemanfaatan Pupuk Organik Untuk Budidaya 

Jahe Merah 
Selain dijual, pupuk organik tricoderma juga 

dimanfaatkan untuk memupuk tanaman jahe merah yang 
dikembangkdn di lahan agroforestry.  Menurut Hartati dan 
Setyorini (2012) penggunaan pupuk organik dapat 
meningkatkan unsur hara dan bahan organik tanah. 
Selain itu penggunakan pupuk organik juga dapat 
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 
Penggunaan pupuk organik lebih bertahan lama karena 
terserap secara bertahap dengan jumlah yang sesuai 
dengan kebutuhan tanaman. Pupuk organik bersifat 
ramah lingkungan sehingga memacu tumbuhnya 
mikroorganisme penyubur tanah seperti cacing tanah. 
Keberadaan cacing tanah akan menghasilkan zat humus 
serta menggemburkan tanah sehingga tanah menjadi 
porus / tidak padat. Penggunaan pupuk organik dapat 
menekan biaya pengeluaran. Hal ini dikarenakan harga 
pupuk organik cukup terjangkau di kalangan petani.  

Pemanfaatan pupuk organik pada budidaya jahe 
merah dilakukan sebelum penanaman dan setelah 
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Gambar 8. Kemasan Pupuk Organik Tricoderma 

Siap Jual 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019) 
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dimanfaatkan untuk memupuk tanaman jahe merah yang 
dikembangkdn di lahan agroforestry.  Menurut Hartati dan 
Setyorini (2012) penggunaan pupuk organik dapat 
meningkatkan unsur hara dan bahan organik tanah. 
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memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 
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penanaman. Pupuk organik ditaburkan di lahan bedeng 
dicampur dengan top soil. Tujuan penggunaan pupuk 
organik sebelum penanaman adalah agar struktur tanah 
menjadi porus sehingga merangsang tumbuhnya tunas 
baru. Sedangkan pemanfaatan pupuk organik setelah 
penanaman dilakukan untuk menyuburkan tanah dan 
meninggikan bedeng tanaman jahe sehingga jumlah 
rimpang yang tumbuh akan semakin banyak. 
Pemanfataan pupuk organik pada tanaman jahe merah 
dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Budidaya Jahe Merah 

Menggunakan Pupuk Organik Tricoderma di SMK 
Kehutanan Negeri Pekanbaru 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018) 
 

Jahe merah adalah tanaman semi toleran yang 
dapat tumbuh di bawah tegakan. Tanaman ini dapat 
dijadikan tanaman penyusun agroforestry karena dapat 
tumbuh di bawah tegakan hutan. Dengan pola ini petani 
dapat meningkatkan pendapatan tanpa harus membuka 
hutan / menebang pohon. Jahe merah untuk konsumsi 
dapat dipanen pada usia tanam 8 bulan, sedangkan jahe 
merah untuk dijadikan bibit dapat dipanen pada usia 12 
bulan.  

Setelah usia 8 bulan jahe merah konsumsi dapat 
dipanen. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada sore hari 
sehingga jahe merah akan lebih segar dan menarik 
apabila dijual. Harga jual standar jahe merah organik 
adalah Rp. 30.000,- perkilogram, namun sejak masa 
pandemi covid 19 harga jahe merah organik melambung 
tinggi. Harga jahe merah organik segar di pasaran 
mencapai            Rp. 60.000,- sampai dengan 70.000,- 
perkilogram. Adinugraha et al. (2020) menyatakan bahwa 
terjadi peningkatan penjualan jahe merah sebesar 50 – 
80 % selama pandemi covid 19. Hal ini terjadi karena 
persepsi masyarakat tentang jahe merah sebagai obat 
herbal untuk mengatasi sesak nafas.  Peningkatan 
permintaan jahe merah adalah sebuah peluang bagi 
pengembangan budi daya jahe merah di SMK Kehutanan 
Negeri Pekanbaru. Hasil panen jahe merah di SMK 
Kehutanan Negeri Pekanbaru dapat dilihat pada Gambar 
10. 

 
Gambar 10. Jahe Merah Organik Segar Siap 

untuk Dipasarkan 
(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2019) 

 
4. Pengolahan Jahe Merah Organik Menjadi Jahe 

Merah Organik Instan 
Pengolahan jahe merah organik segar 

menjadi jahe merah organik instan bertujuan 
meningkatkan harga jual serta mengemas jahe 
merah agar menarik dan dapat dinikmati sebagai 
minuman kesehatan secara praktis. Harga jahe 
merah organik instan 1 bungkus berisi 5 sachet 
adalah               Rp. 15.000,- 

Proses pembuatan jahe merah organik 
instan memerlukan waktu sekitar 4 jam.  Proses 
pembuatan jahe merah organik instan masih secara 
manual. Jahe merah segar yang sudah dicuci 
kemudian digiling dan diambil sari jahenya dengan 
cara menyaring menggunakan kain. Sari jahe 
didiamkan dalam baskom untuk kemudian 
diendapkan agar memisah antara pati dan sari jahe. 
Tujuan pemisahan tersebut agar jahe instan tidak 
menggumpal setelah dimasak. Kemudian sari jahe 
dimasukan ke dalam wajan dan ditambahkan gula 
pasir dengan perbandingan gula dan sari jahe 1: 1. 
Larutan gula dan sari jahe dimasak di atas api dan 
diaduk sampai terbentuk kristal. Proses pembuatan 
jahe merah organik instan dapat dilihat pada 
Gambar 11. 

 

 
Gambar 11. Pengolahan Jahe Merah Organik 

Instan 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 
  Pengadukan dilakukan secara terus 

menerus untuk menghindari terjadinya 
gumpalan. Proses pemasakan dihentikan ketika 
sudah terbentuk kristal. Kemudian serbuk jahe 
didinginkan untuk kemudian  ditimbang dan 
dikemas. Jahe merah organik instan dikemas 
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menarik sehingga dapat dijadikan buah tangan 
ataupun souvenir kegiatan kantor. Kemasan 
jahe merah organik instan dpaat dilihat pada 
Gambar 12 

 

       
Gambar 12. Kemasan Cantik Jahe merah Organik 

Instan 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 
5. Kolaborasi SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru 

dengan Stake-holder Terkait Optimalisasi 
Pemanfaatan Limbah Organik 
 

Penerapan SDGs di SMK Kehutanan Negeri 
Pekanbaru merupakan hasil kolaborasi antar pihak 
sekolah dengan stake-holder terkait. Seluruh warga 
sekolah terlibat dalam kegiatan ini. Kolaborasi 
dengan stake-holder dilakukan dalam proses 
produksi dan proses pemasaran produk. 

Stake-holder terdiri dari  dunia usaha, aktivis 
lingkungan serta peneliti. Pihak eksternal dihadirkan 
sebagai pengajar produk kreatif dan 
kewirausahaan. Dengan menghadirkan pengajar 
eksternal diharapkan akan kegiatan pemanfaatan 
sampah organik dapat mengikuti perkembangan 
zaman dan teknologi. Produk produk yang 
dihasilkan diharapkan selalu kekinian dan sesuai 
dengan selera konsumen. 

Kehadiran praktisi dari dunia usaha juga 
membantu kegiatan pemasaran produk pasca 
panen, hal ini sangat dibutuhkan mengingat SMK 
Kehutanan Negeri Pekanbaru menerapkan pola 
pendidikan asrama sehingga kegiatan peserta didik 
di luar lingkungan sekolah dibatasi. Pemasaran 

produk dilakukan secara online dan offline. 
Pemasaran secara online dilakukan melalui media 
sosial baik Whatsapp maupun facebook. 
Pemasaran secara offline dilakukan melalui 
pameran serta kerjasama dengan pusat oleh-oleh. 
Gambar 13 menunjukan pemasaran produk melalui 
kegiatan pameran. 

 

 
Gambar 13. Pemasaran produk melalui 

kegiatan pameran 
(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2017) 

 
KESIMPULAN 

SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru telah 
memberikan kontribusi dalam kegiatan SDGs melalui 
optimalisasi pemanfaatan limbah organik berbasis 
ekonomi sirkular, multi produk dan zero residu. 
Pemanfaatan limbah organik dilakukan dengan mengolah 
limbah  serbuk kayu menjadi baglog jamur tiram, 
memanfaatkan limbah baglog menjadi pupuk organik dan 
memanfaatak pupuk organik untuk budidaya jahe merah. 
Pada masing-masing tahap menghasilkan produk berupa 
jamur tiram segar, pupuk organik, jahe merah organik 
segar dan jahe merah organik instan. Kegiatan ini 
merupakan hasil kolaborasi antara SMK Kehutanan 
Negeri Pekanbaru dengan beberapa stake-holder. 
Melalui kegiatan ini SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru 
telah melakukan edukasi terhadap peserta didik dan 
warga sekolah dalam upaya menjaga kelestarian 
lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.   
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menarik sehingga dapat dijadikan buah tangan 
ataupun souvenir kegiatan kantor. Kemasan 
jahe merah organik instan dpaat dilihat pada 
Gambar 12 

 

       
Gambar 12. Kemasan Cantik Jahe merah Organik 

Instan 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 
5. Kolaborasi SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru 

dengan Stake-holder Terkait Optimalisasi 
Pemanfaatan Limbah Organik 
 

Penerapan SDGs di SMK Kehutanan Negeri 
Pekanbaru merupakan hasil kolaborasi antar pihak 
sekolah dengan stake-holder terkait. Seluruh warga 
sekolah terlibat dalam kegiatan ini. Kolaborasi 
dengan stake-holder dilakukan dalam proses 
produksi dan proses pemasaran produk. 

Stake-holder terdiri dari  dunia usaha, aktivis 
lingkungan serta peneliti. Pihak eksternal dihadirkan 
sebagai pengajar produk kreatif dan 
kewirausahaan. Dengan menghadirkan pengajar 
eksternal diharapkan akan kegiatan pemanfaatan 
sampah organik dapat mengikuti perkembangan 
zaman dan teknologi. Produk produk yang 
dihasilkan diharapkan selalu kekinian dan sesuai 
dengan selera konsumen. 

Kehadiran praktisi dari dunia usaha juga 
membantu kegiatan pemasaran produk pasca 
panen, hal ini sangat dibutuhkan mengingat SMK 
Kehutanan Negeri Pekanbaru menerapkan pola 
pendidikan asrama sehingga kegiatan peserta didik 
di luar lingkungan sekolah dibatasi. Pemasaran 

produk dilakukan secara online dan offline. 
Pemasaran secara online dilakukan melalui media 
sosial baik Whatsapp maupun facebook. 
Pemasaran secara offline dilakukan melalui 
pameran serta kerjasama dengan pusat oleh-oleh. 
Gambar 13 menunjukan pemasaran produk melalui 
kegiatan pameran. 

 

 
Gambar 13. Pemasaran produk melalui 

kegiatan pameran 
(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2017) 

 
KESIMPULAN 

SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru telah 
memberikan kontribusi dalam kegiatan SDGs melalui 
optimalisasi pemanfaatan limbah organik berbasis 
ekonomi sirkular, multi produk dan zero residu. 
Pemanfaatan limbah organik dilakukan dengan mengolah 
limbah  serbuk kayu menjadi baglog jamur tiram, 
memanfaatkan limbah baglog menjadi pupuk organik dan 
memanfaatak pupuk organik untuk budidaya jahe merah. 
Pada masing-masing tahap menghasilkan produk berupa 
jamur tiram segar, pupuk organik, jahe merah organik 
segar dan jahe merah organik instan. Kegiatan ini 
merupakan hasil kolaborasi antara SMK Kehutanan 
Negeri Pekanbaru dengan beberapa stake-holder. 
Melalui kegiatan ini SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru 
telah melakukan edukasi terhadap peserta didik dan 
warga sekolah dalam upaya menjaga kelestarian 
lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.   
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Henri Manik 
 
 

PENDAHULUAN 
LATAR BELAKANG 
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam 
acara peluncuran “Core Values ASN” (nilai inti 
berakhlak) dan “Employer Branding ASN” (semboyan 
bangga melayani bangsa) secara daring, Selasa 
(27/7/2021) di Jakarta yang diselenggarakan 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi pada hari jadi Kemenpan dan RB 
pada 27 Juli 2021. Dalam kesempatan tersebut, Presiden 
Jokowi menyampaikan bahwa Aparatur Sipil Negara atau 
ASN sebagai pelaksana kebijakan dituntut harus 
berakhlak, bangga melayani bangsa dan mampu 
berkolaborasi dan inovatif memberikan pelayanan terbaik 
untuk rakyat, baik terhadap lintas organisasi, daerah, 
sektor dan disiplin ilmu, terlebih masa pandemi Covid-19 
ini. Presiden menjelaskan, sejak lama sebenarnya 
pemerintah daerah sudah memiliki nilai kearifan lokal dan 
semboyan sendiri sesuai kekhasan daerah masing-
masing untuk dapat dikembangkan dalam memperkaya 
keberagaman daerah di Indonesia. 
  
Terkait tersebut di atas, Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso 
Monoarfa menyebutkan, dalam transformasi besar 
ekonomi, tujuan pembangunan berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals/SDGs) akan menjadi 
instrumen utama sebagai panduan. SDGs telah 
merengkuh dan menyeimbangkan tujuan sosial, 
ekonomi, dan lingkungan sekaligus, serta bukan hanya 
wacana filosofis, melainkan sudah pada tataran 
operasional. Salah satu kekuatan SDGs adalah 
mendobrak kebekuan egosektoralisme (silos), 
mendorong kerja sama, kesalingterkaitan 
(interconectedness), dan mengunci melalui indikator 
terukur. Hal yang sangat strategis dalam SDGs adalah 
prinsip inklusif dan no one left  behind. Artinya, 
pelaksanaan SDGs merupakan orkestrasi gerakan 
bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan 
non pemerintah. Maka, jelas transformasi besar 
pembangunan hanya akan berhasil jika dilakukan oleh 
semua yang terlibat untuk berpartisipasi. Keberhasilan 
pencapaian Indonesia menuju negara maju 2045 
mensyaratkan segenap daya upaya semua komponen 
bangsa, berderap bersama terus melangkah ke depan. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis dengan judul karya 
tulis SDGs : Kearifan Tradisional Adat Suku Batak 
“Poda Na Lima” Terkait dengan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Untuk Pengembangan Perangkat 
Metadata TPB/SDGs sangat tepat untuk diajukan dalam 
tulisan ini. Alasannya adalah salah satu yang menjadi 
tujuan pembangunan berkelanjutan TPB/SDGs di nomor 
goal 11 menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, 
tangguh dan berkelanjutan. Indikator metadata SDGsnya 
di KLHK diantaranya adalah persentase rumah tangga di 
perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya, 
persentase sampah nasional yang terkelola. Selain itu 
pula, karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan salah satu 
upaya untuk mendokumentasikan berbagai kontribusi 
kegiatan di daerah terhadap TPB/SDGs di KLHK, 

misalnya terkait goal 5 Kesetaraan Gender: 
Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, 
integrasi isu gender serta peningkatan akses/peran 
perempuan dalam setiap kegiatan lingkup KLHK hingga 
di tingkat tapak. 
 
MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN 
Adapun maksud penulisan karya tulis ilmiah ini adalah 
menganalisis secara deskriptif tentang salah satu 
perangkat nilai kearifan lokal adat suku batak “Poda Na 
Lima” terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di 
daerah. Sehingga meningkatlah pemahaman penulis 
maupun para pihak terhadap upaya pencapaian 
TPB/SDGs KLHK. Selain itu pula kiranya dapat dijadikan 
dokumen memperkaya metadata dalam pengembangan 
TPB/SDGs di KLHK. Sedangkan tujuannya adalah 
disamping upaya mensosialisasikan salah satu bentuk 
kearifan lokal adat suku batak “Poda Na Lima” Sumatera 
Utara, juga diharapkan tergali bentuk-bentuk kearifan 
tradisional lokal lainnya di Kabupaten/Kota di Indonesia. 
Kemudian, diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh 
implementasi kebijakan dalam pengelolaan lingkungan 
hidup di daerah lainnya. Mencoba memberikan inspirasi 
dan motivasi, serta mengkomunikasikan harapan, itulah 
yang menjadi salah satu tujuan dan harapan penulis. 
 
PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 
PODA NA LIMA 
Persepsi Masyarakat Terkait Lingkungan Hidup 
Menurut Rakhmat (1996) persepsi adalah memberikan 
makna pada stimuli inderawi (sensori stimuli) atau 
pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-
hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 
informasi dan menafsirkan pesan. Selanjutnya, Mar′at 
(1984) mengemukakan, persepsi memiliki tiga komponen 
yang satu sama lain saling berhubungan, yaitu 
komponen kognisi, afeksi dan konasi. Persepsi ini 
dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses 
belajar, cakrawala dan pengetahuan. Manusia 
mengamati suatu objek psikologik dengan kacamatanya 
sendiri yang kemudian diwarnai oleh kepribadiannya. 
Persepsi bukanlah suatu proses pasif, tetapi proses aktif 
dari suatu intereaksi antara seseorang dengan 
lingkungan hidupnya dan merupakan suatu pencapaian. 
Persepsi berhubungan dengan suatu proses, dimana 
suatu individu menerima informasi dari lingkungan sosial 
dan fisiknya, kemudian menafsirkan dengan pengalaman 
dan sikapnya. Terjadinya perbedaan persepsi tentang 
suatu objek ditentukan oleh banyak faktor. Menurut 
Sarwono (1982), faktor yang menyebabkan terjadinya 
perbedaan persepsi adalah : (a). perhatian ; (b). set atau 
harapan seseorang akan rangsangan yang akan timbul ; 
(c). kebutuhan ; (d). sistem nilai ; dan (e). ciri kepribadian. 
 
Dari berbagai pendapat tentang persepsi tersebut di atas, 
dapat dipahami bahwa persepsi merupakan proses 
bagaimana seseorang melihat, memahami dan menilai 
suatu objek yang kemudian memunculkan tanggapan 
dan penafsiran tertentu. Dengan demikian, bila persepsi 
dilihat dari konteks pengetahuan lingkungan hidup, maka 
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persepsi lingkungan hidup adalah bagaimana manusia 
melihat kondisi lingkungan hidup sekitarnya, serta 
memberikan makna dan pemahaman terhadap hal 
tersebut, yang selanjutnya akan menimbulkan sikap 
tertentu, misalnya: (sikap positif atau negatif terhadap 
pengelolaan sampah dikabupaten/kota A, sikap positif 
atau negatif masyarakat/stakeholder lainnya terhadap 
pengelolaan Danau Toba sebagai salah satu destinasi 
kaldera parawisata dunia); (setuju atau tidak setujunya 
masyarakat atas implementasi kebijakan pengelolaan 
sampah saat ini di Kabupaten/Kota B, sikap positif atau 
negatif masyarakat/stakeholder lainnya terkait kerambah 
di danau Toba sebagai salah satu kebersihan dan 
keindahan untuk destinasi kaldera parawisata dunia); 
(senang atau tidak senangnya masyarakat atas 
penanganan sampah oleh Pemda Kabupaten/Kota C, 
mau atau tidak mau masyarakat/stakeholder lainnya 
terkait kesadaran atas kebersihan dan keindahan 
lingkungan kota Parapat dan  Danau Toba sekitarnya 
sebagai destinasi geopark kaldera wisata dunia).  
 
Partisipasi Masyarakat Terkait Lingkungan Hidup 
Davis dan Newton (1983) menyebutkan bahwa kata 
partisipasi, berasal dari bahasa Belanda yang disebut 
”participatie”  atau ”participation” (bahasa Inggris), 
sedangkan bahasa Latin yaitu ”participatio” atau 
”participare” yang semua artinya bagian, atau ikut serta. 
Dengan demikian, kata partisipasi secara sederhana 
dapat dipahami sebagai keterlibatan atau adanya 
kegiatan atau aktivitas. Selanjutnya disebutkan, 
pengertian partisipasi sebagai keterlibatan mental dan 
emosional orang-orang dalam suatu kelompok yang 
mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada 
tujuan kelompok dan berbagai tanggungjawab 
pencapaian tujuan itu. Sehingga terdapat tiga unsur 
penting dalam konsep partisipasi, yaitu : (a).adanya 
keterlibatan mental dan emosional ; (b).memotivasi 
orang-orang untuk memberikan kontribusi ; dan 
(c).partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima 
tanggungjawab aktivitas kelompok. Selanjutnya Davis & 
Newton (1983) mengemukakan bahwa ada 6 (enam) 
jenis partisipasi, yaitu : (a).pikiran (psykological 
participation) ; (b).tenaga (physical participation) ; 
(c).pikiran dan tenaga (psychological and physical 
participation) ; (d).keahlian (participation with skill) ; 
(e).barang (material participation) ; dan (f).uang 
(money participation). 
 
Sejalan dengan pengertian di atas, Sastropoetro (1988) 
mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental, 
pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok 
yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan 
kepada kelompok lain dalam usaha mencapai tujuan 
serta bertanggungjawab terhadap usaha yang 
bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan 
lingkungan hidup, maka partisipasi dapat dipahami 
sebagai keterlibatan anggota masyarakat dalam 
memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta 
menanggulangi kerusakan dan atau pencemarannya, 
sehingga tercipta suatu lingkungan yang berkelanjutan. 
 
Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
lingkungan, secara tegas diamanahkan dalam UU No. 32 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UUPPLH) : ”masyarakat memiliki hak 
dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk 
berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup”.  Beranjak dari hal tersebut, pada 
hakekatnya partisipasi masyarakat, sudah merupakan 
suatu keharusan, karena manusia secara keseluruhan 

bersama-sama terlibat sebagai penyebab timbulnya 
berbagai masalah lingkungan hidup, maka masyarakat 
juga harus menjadi bagian dari upaya pemeliharaan dan 
pelestariannya. Bahkan Djamin (1992) menyebutkan, 
bahwa kesadaran hukum lingkungan oleh masyarakat 
lebih banyak dipengaruhi oleh norma-norma lingkungan 
yang ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat 
itu sendiri. 
 
Dalam pengelolaan lingkungan hidup di perkotaan, 
Thohir (1995) mengemukakan ada 5 (lima) bentuk 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 
hidup, yaitu : 
 
a. Peningkatan kesadaran warga masyarakat umum 

mengenai lingkungan hidup; 
b. Membentuk perlindungan hukum bagi warga 

masyarakat yang terkena akibat pengelolaan 
lingkungan yang merugikan;  

c. Berperan aktif dalam merumuskan kebijakan 
pemerintah, informasi-informasi dan pengetahuan, 
sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup; 

d. Sedapat mungkin ikut dalam pengambilan 
keputusan oleh pemerintah dalam pengelolaan 
lingkungan hidup; 

e. Memberikan penyuluhan dan penyelenggaraan 
pendidikan bagi masyarakat menuju pengelolaan 
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Terkait dengan Thohir (1995), disajikan Contoh Studi 
Kasus Pengelolaan Lingkungan Hidup di Perkotaan : 

Sampah Menumpuk, Warga Mengeluh (Harian Surat 
Kabar Analisa Medan Selasa, 8/6/2021 Halaman 4): 

 

 
Gambar 1. Sampah yang menumpuk di Perkotaan Jalan 
Brigjen Katamso Gang Subur Lama Kelurahan Katamso 

Kecamatan Medan Maimun, dikeluhkan warga 
 karena  menimbulkan bau dan dikhawatirkan 

menyebabkan penyebaran penyakit. 
 
Poda Na Lima, sebagai Kearifan Tradisional 
Suheri Harahap, 2020 mengatakan bahwa Poda Na Lima 
atau ”lima yang teradat” adalah kearifan lokal budaya 
masyarakat Batak yang diwariskan secara turun temurun, 
berisi 5 (lima) ajaran atau nasehat, yaitu  : 
 
a) Paias rohamu (bersihkan hatimu) ; 
b) Paias pamatangmu (bersihkan badanmu) ; 
c) Paias parabitonmu (bersihkan pakaianmu) ; 
d) Paias bagasmu (bersihkan rumahmu) ; 
e) Paias pakaranganmu (bersihkan 
pekaranganmu/lingkungan rumahmu). 
 
Poda Na Lima ini adalah semacam ajaran nenek moyang 
yang disampaikan secara turun temurun dengan tradisi 
lisan, yang dimaksudkan sebagai nasehat atau ajaran 
bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya, 
supaya memiliki sikap mental dan berperilaku yang baik. 
Pemahaman, pengamalan dan atau internalisasi “Poda 
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persepsi lingkungan hidup adalah bagaimana manusia 
melihat kondisi lingkungan hidup sekitarnya, serta 
memberikan makna dan pemahaman terhadap hal 
tersebut, yang selanjutnya akan menimbulkan sikap 
tertentu, misalnya: (sikap positif atau negatif terhadap 
pengelolaan sampah dikabupaten/kota A, sikap positif 
atau negatif masyarakat/stakeholder lainnya terhadap 
pengelolaan Danau Toba sebagai salah satu destinasi 
kaldera parawisata dunia); (setuju atau tidak setujunya 
masyarakat atas implementasi kebijakan pengelolaan 
sampah saat ini di Kabupaten/Kota B, sikap positif atau 
negatif masyarakat/stakeholder lainnya terkait kerambah 
di danau Toba sebagai salah satu kebersihan dan 
keindahan untuk destinasi kaldera parawisata dunia); 
(senang atau tidak senangnya masyarakat atas 
penanganan sampah oleh Pemda Kabupaten/Kota C, 
mau atau tidak mau masyarakat/stakeholder lainnya 
terkait kesadaran atas kebersihan dan keindahan 
lingkungan kota Parapat dan  Danau Toba sekitarnya 
sebagai destinasi geopark kaldera wisata dunia).  
 
Partisipasi Masyarakat Terkait Lingkungan Hidup 
Davis dan Newton (1983) menyebutkan bahwa kata 
partisipasi, berasal dari bahasa Belanda yang disebut 
”participatie”  atau ”participation” (bahasa Inggris), 
sedangkan bahasa Latin yaitu ”participatio” atau 
”participare” yang semua artinya bagian, atau ikut serta. 
Dengan demikian, kata partisipasi secara sederhana 
dapat dipahami sebagai keterlibatan atau adanya 
kegiatan atau aktivitas. Selanjutnya disebutkan, 
pengertian partisipasi sebagai keterlibatan mental dan 
emosional orang-orang dalam suatu kelompok yang 
mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada 
tujuan kelompok dan berbagai tanggungjawab 
pencapaian tujuan itu. Sehingga terdapat tiga unsur 
penting dalam konsep partisipasi, yaitu : (a).adanya 
keterlibatan mental dan emosional ; (b).memotivasi 
orang-orang untuk memberikan kontribusi ; dan 
(c).partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima 
tanggungjawab aktivitas kelompok. Selanjutnya Davis & 
Newton (1983) mengemukakan bahwa ada 6 (enam) 
jenis partisipasi, yaitu : (a).pikiran (psykological 
participation) ; (b).tenaga (physical participation) ; 
(c).pikiran dan tenaga (psychological and physical 
participation) ; (d).keahlian (participation with skill) ; 
(e).barang (material participation) ; dan (f).uang 
(money participation). 
 
Sejalan dengan pengertian di atas, Sastropoetro (1988) 
mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental, 
pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok 
yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan 
kepada kelompok lain dalam usaha mencapai tujuan 
serta bertanggungjawab terhadap usaha yang 
bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan 
lingkungan hidup, maka partisipasi dapat dipahami 
sebagai keterlibatan anggota masyarakat dalam 
memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta 
menanggulangi kerusakan dan atau pencemarannya, 
sehingga tercipta suatu lingkungan yang berkelanjutan. 
 
Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
lingkungan, secara tegas diamanahkan dalam UU No. 32 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UUPPLH) : ”masyarakat memiliki hak 
dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk 
berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup”.  Beranjak dari hal tersebut, pada 
hakekatnya partisipasi masyarakat, sudah merupakan 
suatu keharusan, karena manusia secara keseluruhan 

bersama-sama terlibat sebagai penyebab timbulnya 
berbagai masalah lingkungan hidup, maka masyarakat 
juga harus menjadi bagian dari upaya pemeliharaan dan 
pelestariannya. Bahkan Djamin (1992) menyebutkan, 
bahwa kesadaran hukum lingkungan oleh masyarakat 
lebih banyak dipengaruhi oleh norma-norma lingkungan 
yang ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat 
itu sendiri. 
 
Dalam pengelolaan lingkungan hidup di perkotaan, 
Thohir (1995) mengemukakan ada 5 (lima) bentuk 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 
hidup, yaitu : 
 
a. Peningkatan kesadaran warga masyarakat umum 

mengenai lingkungan hidup; 
b. Membentuk perlindungan hukum bagi warga 

masyarakat yang terkena akibat pengelolaan 
lingkungan yang merugikan;  

c. Berperan aktif dalam merumuskan kebijakan 
pemerintah, informasi-informasi dan pengetahuan, 
sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup; 

d. Sedapat mungkin ikut dalam pengambilan 
keputusan oleh pemerintah dalam pengelolaan 
lingkungan hidup; 

e. Memberikan penyuluhan dan penyelenggaraan 
pendidikan bagi masyarakat menuju pengelolaan 
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Terkait dengan Thohir (1995), disajikan Contoh Studi 
Kasus Pengelolaan Lingkungan Hidup di Perkotaan : 

Sampah Menumpuk, Warga Mengeluh (Harian Surat 
Kabar Analisa Medan Selasa, 8/6/2021 Halaman 4): 

 

 
Gambar 1. Sampah yang menumpuk di Perkotaan Jalan 
Brigjen Katamso Gang Subur Lama Kelurahan Katamso 

Kecamatan Medan Maimun, dikeluhkan warga 
 karena  menimbulkan bau dan dikhawatirkan 

menyebabkan penyebaran penyakit. 
 
Poda Na Lima, sebagai Kearifan Tradisional 
Suheri Harahap, 2020 mengatakan bahwa Poda Na Lima 
atau ”lima yang teradat” adalah kearifan lokal budaya 
masyarakat Batak yang diwariskan secara turun temurun, 
berisi 5 (lima) ajaran atau nasehat, yaitu  : 
 
a) Paias rohamu (bersihkan hatimu) ; 
b) Paias pamatangmu (bersihkan badanmu) ; 
c) Paias parabitonmu (bersihkan pakaianmu) ; 
d) Paias bagasmu (bersihkan rumahmu) ; 
e) Paias pakaranganmu (bersihkan 
pekaranganmu/lingkungan rumahmu). 
 
Poda Na Lima ini adalah semacam ajaran nenek moyang 
yang disampaikan secara turun temurun dengan tradisi 
lisan, yang dimaksudkan sebagai nasehat atau ajaran 
bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya, 
supaya memiliki sikap mental dan berperilaku yang baik. 
Pemahaman, pengamalan dan atau internalisasi “Poda 

Na Lima” akan membentuk manusia yang berhati bersih, 
berpakaian bersih, memiliki rumah yang bersih, 
pekarangan dan atau lingkungan hidup yang bersih, serta 
manusia yang memelihara kebersihan jasmaniah yang 
dimiliki orang batak yang berkarakter (Bungaran Antonius 
Simanjuntak, 2015). 
 
Poda Na Lima, secara rinci dijelaskan sebagai berikut 
(Bungaran Antonius Simanjuntak, 2015 dan Suheri 
Harahap, 2020): 
 
a) Paias rohamu (bersihkan/sucikan hatimu), 

merupakan poda (nasehat) bermakna ajakan untuk 
senantiasa memiliki hati yang bersih dan melihat 
segala sesuatu dengan pikiran yang jernih. Poda ini 
juga berarti anjuran supaya tidak iri dan dengki 
terhadap orang lain; 

b) Paias pamatangmu (bersihkan 
badan/tubuh/jasmaniahmu) adalah poda (nasehat) 
yang mengajarkan untuk selalu memelihara 
kebersihan tubuh atau fisik. Dengan memelihara 
kebersihan fisik, berarti juga akan berpengaruh 
terhadap kesehatan dan kesegaran, sehingga 
dengan pengamalan poda pertama dan poda kedua 
ini, akan terbentuk manusia yang bersih dan sehat 
secara fisik dan psikis; 

c) Paias parabitonmu (bersihkan pakaianmu) adalah 
poda (nasehat) yang mengajarkan supaya manusia 
senantiasa menjaga kebersihan, keindahan dan 
keserasian berbusana; 

d) Paias bagasmu (bersihkan rumahmu) adalah poda 
(nasehat) yang menyuruh masyarakat agar 
menjaga dan memelihara kebersihan dalam rumah 
tempat tinggalnya. Mengamalkan poda ini, berarti 
mempunyai rumah yang bersih, asri dan sehat, 
serta tertata baik dan menimbulkan suasana 
nyaman; 

e) Paias pakaranganmu (bersihkan 
pekaranganmu/lingkungan hidup sekitarmu) adalah 
poda (nasehat) yang mengajarkan untuk senantiasa 
menjaga dan memelihara kebersihan di luar rumah 
ataupun pekarangan dan lingkungan hidup secara 
keseluruhan.  

 
Dapat disimpulkan, pemahaman, pengamalan dan atau 
internalisasi semua poda (nasehat) ini, diharapkan akan 
membentuk masyarakat yang senantiasa menjaga 
kebersihan, bukan hanya sebatas pada dirinya sendiri 
dan di dalam rumahnya, tetapi juga dalam pengertian, 
memelihara kebersihan pekarangan dan lingkungan 
hidup secara luas. Pengamalan Poda Na Lima, yang 
merupakan kearifan nilai budaya masyarakat lokal suku 
batak Sumatera Utara tersebut, pada akhirnya akan 
membentuk masyarakat yang bersih, baik secara fisik 
dan psikis, menjaga kebersihan diri sendiri dan 
perumahan serta masyarakat yang menjaga kebersihan 
pekarangan dan lingkungan hidup sekitarnya. Jika 
masing-masing anggota masyarakat berakhlak dan atau 
berperilaku sesuai nilai budaya ”Poda Na Lima”, maka 
akan terbentuk masyarakat yang terdiri dari individu-
individu yang bersih, kawasan pemukiman serta 
lingkungan hidup yang bersih menuju Indonesia tumbuh 
dan tangguh. 
 
Adakah Keterkaitan Hukum Lingkungan dengan Poda 
Na Lima? 
Penerapan hukum lingkungan yang dimaksudkan penulis 
adalah meliputi upaya-upaya yang dilakukan untuk 
memasyarakatkan kearifan lokal Poda Na Lima terkait 

UUPPLH di Sumatera Utara. Tentunya yang menjadi 
harapan dan kenyataan adalah tumbuhnya pemahaman, 
kepatuhan atau persepsi dan partisipasi masyarakat yang 
selaras dengan UUPPLH tersebut, dengan 
pendayagunaan kearifan lokal ”Poda Na Lima” untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga 
kebersihan dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. 
  
Sebagai contoh studi kasus, dalam rangka Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di 
Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera 
Utara, pemerintah daerah telah mengeluarkan beberapa 
ketentuan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam 
pengelolaan lingkungan hidup sebagai penjabaran dari 
UUPPLH (Suheri Harahap, 2020) yaitu: 
 
a. Perda Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12 

Tahun 1988 tentang Pembenahan Lingkungan 
Hidup dan Pemeliharaan Kebersihan Dalam 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan; 

b. Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 
660.2/22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pembenahan Lingkungan dan Pemeliharaan 
Kebersihan di Kotib Padang Sidempuan; 

c. Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 
660.2/291/1994 tentang Pembentukan Tim 
Penggerak Operasional (Satgas TPO) dan 
Kelompok Kerja (Pokja) Gerakan Kebersihan dalam 
wilayah Kota administratif Padangsidempuan; 

d. Surat Bupati Tapanuli Selatan Tanggal 30 
Nopember 1995 tentang Peningkatan Kebersihan, 
Keindahan dan Kesejukan Kota Administratif 
Padangsidempuan. 

 
Dari berbagai ketentuan yang telah dibuat oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan, 
belum ada format tertulis secara tegas semacam rencana 
aksi (jangka panjang, menengah dan pendek) yang 
mengatur pengelolaan lingkungan hidup yang spesifik di 
Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan terkait dengan Poda 
Na Lima. Contoh dalam pengelolaan sungai, belum 
pernah dibuat rencana aksi secara nyata dan 
berkelanjutan  yang mengatur tentang perlindun 
 
gan dan pengelolaan sungai terkait sampah dengan Poda 
Na Lima. Padahal untuk kasus Kabupaten/Kota di 
Tapanuli Selatan, ketentuan mengenai sungai ini dirasa 
sangat penting, karena menurut Neraca Kualitas 
Lingkungan Daerah, sungai masih merupakan sumber 
pokok air minum masyarakat sekitarnya (Suheri Harahap, 
2020). 
 
Menurut penulis, untuk studi kasus pengelolaan 
lingkungan hidup di Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan ini, 
khususnya kota administratif Padangsidempuan, selain 
membuat ketentuan formal seperti dijelaskan di atas, 
Pemda setempat seharusnya membuat rencana aksi 
melakukan penerangan dan penyuluhan keliling, 
pemasangan pamplet dan bilboard di berbagai sudut kota 
dan tempat strategis yang berisi informasi dan ajakan 
yang berkaitan dengan pengamanan, pemeliharaan 
kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup terkait 
pembuangan sampah di darat dan sungai. Juga 
sosialisasi dan implementasi  ”Poda Na Lima”, seperti 
gotong royong bersama masyarakat dalam bentuk 
gerakan Jumat bersih, mengadakan operasi yustisia oleh 
tim khusus terhadap pelanggaran Perda dan lain 
sebagainya belum dilakukan optimal. 
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Gambar 2. Skema/Alur Pikir Pentingnya Hukum Lingkungan 

 dengan Poda Na Lima sebagai rencana aksi (Sumber: Olahan Penulis, September 2021)  
 

Skema/Alur Pikir di atas menjelaskan, adanya keterkaitan 
dan pentingnya Hukum Lingkungan dan Poda Na Lima. 
Penerapan hukum lingkungan yang dilaksanakan oleh 
Pemda Provinsi/Kab/Kota, akan menumbuh kembangkan 
pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat tentang 
lingkungan hidup, hukum lingkungan dan kearifan lokal 
tradisional ”Poda Na Lima”. Tingkat pengetahuan, 
pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap 
lingkungan, hukum lingkungan hidup dan kearifan 
tradisional ”Poda Na Lima” pada masing-masing 
anggota masyarakat, diharapkan sama dan selaras 
dengan implementasi kebijakan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. Dengan melihat skema/alur pikir 
tersebut, maka sebagai independent variabel untuk 
diperhatikan lebih lanjut  adalah tingkat pengetahuan 

dan pemahaman terhadap lingkungan hidup, hukum 
lingkungan dan kearifan lokal ”Poda Na Lima”. 
Sedangkan persepsi masyarakat yang berbeda terhadap 
lingkungan hidup, khususnya keberlanjutan fungsi 
daratan, sungai dan danau Toba sebagai destinasi 
parawisata dunia merupakan variabel antara, akan 
berdampak terhadap tingkat partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan berkelanjutan. Dependent variabel 
adalah tingkat partisipasi masyarakat menjaga kualitas 
daratan, sungai dan danau Toba, akan dipengaruhi 
secara langsung oleh tingkat pengetahuan dan 
pemahaman terhadap lingkungan hidup, hukum 
lingkungan dan kearifan lokal tradisional ”Poda Na 
Lima”. 

 
Berdasarkan skema/alur pikir di atas, disajikan rencana aksi pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tabel 1 berikut: 
 

Tabel 1. Rencana Aksi Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Poda Na Lima 
No. Permasalahan Tindak lanjut 

Daratan, Sungai Danau Toba 
1. Persepsi dan 

Partisipasi Masyarakat 
terkait pengelolaan 
sampah dan limbah 
belum optimal. 

Persepsi dan Partisipasi  Masyarakat 
terkait kebersihan dan keindahan 
Danau Toba sebagai kaldera 
parawisata dunia belum optimal.  

Diperlukan persepsi, partisipasi, dan 
sosialisasi terkait penetapan Perda hasil 
penjabaran UUPPLH dan Poda Na Lima.  

2. Belum adanya 
Rencana Aksi Bersama 
Terkait Penanganan 
Sampah dan Limbah. 

Belum adanya Rencana Aksi Bersama 
terkait kebersihan dan keindahan 
Danau Toba sebagai destinasi kaldera 
parawisata dunia.  

Pemerintah, tokoh masyarakat, dan 
stakeholder bersama masyarakat 
menetapkan dan melaksanakan Rencana 
Aksi tersebut.  

Sumber : Olahan Penulis, September  2021 
 
PENUTUP 
Dengan adanya keterkaitan antara hukum lingkungan 
dengan kearifan lokal suku batak ”Poda Na Lima”, maka 
penerapan hukum lingkungan di Provinsi/Kab/Kota 
Sumatera Utara dapat ditindaklanjuti secara yuridis, 
misalnya dengan penetapan Perda yang mengkaitkannya 
dengan “Poda Na Lima”. Hal ini akan diperkuat dengan 

dukungan atas pengetahuan, pemahaman dan 
implementasi masyarakat bersama stakeholder lainnya. 
Tentu saja semua hal tersebut hanya dapat dilakukan 
dengan membuat dan melaksanakan rencana aksi untuk 
disinerjikan Pemerintah/ASN sebagai pelaksana 
kebijakan dengan masyarakat dan stakeholder pada 
semua sektor terkait sebagaimana arahan Presiden Joko 
Widodo.  
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dalam pembangunan berkelanjutan. Dependent variabel 
adalah tingkat partisipasi masyarakat menjaga kualitas 
daratan, sungai dan danau Toba, akan dipengaruhi 
secara langsung oleh tingkat pengetahuan dan 
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lingkungan dan kearifan lokal tradisional ”Poda Na 
Lima”. 
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PENUTUP 
Dengan adanya keterkaitan antara hukum lingkungan 
dengan kearifan lokal suku batak ”Poda Na Lima”, maka 
penerapan hukum lingkungan di Provinsi/Kab/Kota 
Sumatera Utara dapat ditindaklanjuti secara yuridis, 
misalnya dengan penetapan Perda yang mengkaitkannya 
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implementasi masyarakat bersama stakeholder lainnya. 
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KONSERVASI BELUKU (Batagur borneoensis) DI PESISIR KABUPATEN ACEH TAMIANG 
 
 

Endang Hernawan 
 

 
ABSTRAK 
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan 
suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para 
pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri 
kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi 
lingkungan. Kontribusi  Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) dalam mewujudkan Sustainable 
Development Goals (SDGs) diantaranya melalui 
pencapai tujuan 14 dan 15 yang berkaitan dengan 
konservasi keanekaragaman hayati. Beluku atau Tuntong 
Laut (Batagur borneoensis) merupakan satwaliar yang 
dilindungi dan terancam punah. Kontribusi KLHK 
terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) 
melalui kegiatan konservasi  Beluku (Batagur 
borneoensis) yang terdiri dari perlindungan, pengawetan 
dan pemanfaatan dapat diwujudkan melalui pembuatan 
kebijakan yang mengatur perlindungan, pengawetan dan 
pemanfaatan Beluku (Batagur borneoensis); penetapan 
habitat Beluku (Batagur borneoensis) sebagai Kawasan 
Ekosistem Esensial; Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional; dan pembentukan Badan Koordinasi 
Konservasi  Beluku (Batagur borneoensis). 
Kata Kunci: SDGs, Konservasi, Beluku, KLHK 
 
PENDAHULUAN 

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan 
suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para 
pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri 
kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi 
lingkungan.  Sustainable Development Goals (SDGs) 
memiliki 17 tujuan. Berdasarkan dokumen Rencana Aksi 
Nasional TPB/SDGs 2015-2019, lampiran Peraturan 
Kepala Bappenas Nomor 7 tahun 2018, dicantumkan 
beberapa indikator kegiatan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) masuk ke dalam 7 tujuan, 
yakni tujuan 3, 6, 9, 11, 12, 13 dan 15. KLHK merupakan 
pengampu utama dalam pencapaian tujuan 12, 13, dan 
15 dalam RAN TPB/SDGs dan juga sebagai co-
pengampu untuk tujuan 6 dan 11. 

Salah satu tujuan SDGs terkait konservasi 
keanekaragaman hayati yaitu tujuan 14 dan tujuan 15. 
Tujuan 14 adalah mengkonservasi dan memanfaatkan 
secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan 
maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan 
15 adalah melindungi, memulihkan dan mendukung 
penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem 
daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, 
memerangi desertifikasi, dan menghambat dan 
membalikkan degradasi tanah dan menghambat 
hilangnya keanekaragaman hayati. 

Berkaitan dengan tujuan 14 dan 15 di atas, salah 
satu kontribusi KLHK adalah menghambat hilangnya 
keanekaragaman hayati terancam punah, diantaranya 
adalah dengan mengkonservasi satwa Beluku (Batagur 
borneoensis). Beluku memiliki keistimewaan 
dibandingkan dengan kura-kura lainnya. Dari ketiga jenis 
kura-kura yang hidup di mangrove, Beluku (Batagur 
borneoensis) merupakan satu-satunya jenis kura-kura 
yang memiliki perilaku migrasi musiman dari sungai air 

tawar menuju pantai pada musim berbiak (Praschag et al. 
2007; Liat & Das 1999; Dunson & Moll 1980).  

Beluku (Batagur borneoensis)  memiliki sebaran 
terbatas di Asia Tenggara yaitu di Selatan Thailand, 
Indonesia, Malaysia dan Brunei (Van Dijk et al. 2014, 
Guntoro 2012; Aswita & Syahputra 2012; Kholis et al. 
2009; Moll 1985). Di Indonesia satwa ini hanya ditemukan 
di Sumatera dan Kalimantan yaitu pesisir Timur Sumatera 
tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang (Aceh), Kabupaten 
Langkat (Sumatera Utara), Riau, pesisir Barat dan 
Selatan Kalimantan (Van Dijk 2014). Di Aceh Tamiang, 
Beluku (Batagur borneoensis) dikenal dengan nama 
bahasa lokal Tuntong Laut. 

Pentingnya sumberdaya alam hayati, termasuk 
satwa liar, bagi manusia diakui masyarakat dunia, 
diantaranya dengan menyepakati Konvensi mengenai 
kenekaragaman hayati (Convention on Biological 
Diversit/“CBD”) pada tahun 1992. Dalam preambul CBD, 
negara peserta konvensi menyatakan keanekaragaman 
hayati merupakan penopang sistem-sistem kehidupan 
manusia yang penting bagi evolusi; menjaga sistem 
biosfer yang membuat kehidupan manusia berkelanjutan; 
serta menekankan kekhawatiran akan laju kerusakan dan 
kehilangan keanekaragaman hayati yang sedang terjadi 
saat ini.  

Beluku (Batagur borneoensis) sudah ditetapkan 
sebagai salah satu jenis satwa yang dilindungi dengan 
status Critically Endangered (CE) oleh IUCN pada tahun 
1996 dan dikendalikan perdagangannya dengan 
didaftarkannya ke dalam Appendix II CITES pada tahun 
1997, namun secara nasional dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, baru ditetapkan sebagai 
jenis yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia pada 
tahun 2018 yaitu melalui Permen LHK Permen LHK No. 
P.92/Menlhk/Setjen/Kum.18/2018 jo. 
P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/2018  jo. 
P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis 
Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.  

Penetapan Beluku (Batagur borneoensis) sebagai 
satwa dilindungi di ternyata belum  mampu 
mengendalikan perilaku para pihak khususnya 
masyarakat dalam pemanfaatan individu dan telur 
maupun interaksinya yang berdampak pada kehilangan 
dan kerusakan habitat beluku. Berdasarkan latar 
belakang permasalahan seperti diuraikan di atas, maka 
tujuan tulisan ini adalah untuk merumuskan kontribusi 
KLHK dalam konservasi Beluku (Batagur borneoensis) di 
Kabupaten Aceh Tamiang yang disusun dengan 
memperhatikan dan mengintegrasikan aspek bioekologis, 
sosial ekonomi budaya, dan kelembagaan dalam 
mencapai tujuan SDGs khususnya pada tujuan ke 14 dan 
ke 15. 
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ABSTRAK 
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan 
suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para 
pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri 
kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi 
lingkungan. Kontribusi  Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) dalam mewujudkan Sustainable 
Development Goals (SDGs) diantaranya melalui 
pencapai tujuan 14 dan 15 yang berkaitan dengan 
konservasi keanekaragaman hayati. Beluku atau Tuntong 
Laut (Batagur borneoensis) merupakan satwaliar yang 
dilindungi dan terancam punah. Kontribusi KLHK 
terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) 
melalui kegiatan konservasi  Beluku (Batagur 
borneoensis) yang terdiri dari perlindungan, pengawetan 
dan pemanfaatan dapat diwujudkan melalui pembuatan 
kebijakan yang mengatur perlindungan, pengawetan dan 
pemanfaatan Beluku (Batagur borneoensis); penetapan 
habitat Beluku (Batagur borneoensis) sebagai Kawasan 
Ekosistem Esensial; Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional; dan pembentukan Badan Koordinasi 
Konservasi  Beluku (Batagur borneoensis). 
Kata Kunci: SDGs, Konservasi, Beluku, KLHK 
 
PENDAHULUAN 
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Selatan Kalimantan (Van Dijk 2014). Di Aceh Tamiang, 
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bahasa lokal Tuntong Laut. 

Pentingnya sumberdaya alam hayati, termasuk 
satwa liar, bagi manusia diakui masyarakat dunia, 
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kenekaragaman hayati (Convention on Biological 
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biosfer yang membuat kehidupan manusia berkelanjutan; 
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kehilangan keanekaragaman hayati yang sedang terjadi 
saat ini.  

Beluku (Batagur borneoensis) sudah ditetapkan 
sebagai salah satu jenis satwa yang dilindungi dengan 
status Critically Endangered (CE) oleh IUCN pada tahun 
1996 dan dikendalikan perdagangannya dengan 
didaftarkannya ke dalam Appendix II CITES pada tahun 
1997, namun secara nasional dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, baru ditetapkan sebagai 
jenis yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia pada 
tahun 2018 yaitu melalui Permen LHK Permen LHK No. 
P.92/Menlhk/Setjen/Kum.18/2018 jo. 
P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/2018  jo. 
P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis 
Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.  

Penetapan Beluku (Batagur borneoensis) sebagai 
satwa dilindungi di ternyata belum  mampu 
mengendalikan perilaku para pihak khususnya 
masyarakat dalam pemanfaatan individu dan telur 
maupun interaksinya yang berdampak pada kehilangan 
dan kerusakan habitat beluku. Berdasarkan latar 
belakang permasalahan seperti diuraikan di atas, maka 
tujuan tulisan ini adalah untuk merumuskan kontribusi 
KLHK dalam konservasi Beluku (Batagur borneoensis) di 
Kabupaten Aceh Tamiang yang disusun dengan 
memperhatikan dan mengintegrasikan aspek bioekologis, 
sosial ekonomi budaya, dan kelembagaan dalam 
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MASALAH KONSERVASI BELUKU (BATAGUR 
BORNEOENSIS) DI KABUPATEN ACEH TAMING 

 
2.1. Faktor Gangguan dan Ancaman Terhadap 
Habitat 

Hernawan (2018) menyatakan bahwa terdapat 
tiga jenis gangguan terhadap habitat beluku yaitu 
perkebunan kelapa sawit, tambak dan penebangan kayu 
arang dengan luas masing-masing jenis gangguan 
disajikan dalam Tabel 1. 

 
Tabel 1.  Jenis gangguan terhadap habitat Beluku 

(Batagur borneoensis) di Kabupaten Aceh Tamiang 

No Jenis 
Gangguan 

Luas 
(Ha) 

Persentase(%) 
terhadap total 
luas habitat 

1 Pengambilan 
kayu arang 

1969.00 38.49 

2 Perkebunan 
kelapa sawit 

1363.60 26.66 

3 Tambak 27.80 0.54 
4 Lainnya 1754.70 34.31 
 Jumlah 5115.10 100.00 

Sumber: Hernawan (2018) 
 

2.2. Faktor Gangguan dan Ancaman Terhadap 
Populasi 
2.2.1. Pemungutan Telur 

Masyarakat sekitar habitat Beluku (Batagur 
borneoensis) memanfaatkan telur Beluku (Batagur 
borneoensis). Hernawan (2018) menyatakan bahwa 
pemanfaatan telur beluku telah lama dilakukan oleh 
masyarakat Aceh Tamiang yaitu sejak tahun 1985. Saat 
ini sistem yang digunakan oleh pencari lokal meliputi 3 
(tiga) model yaitu mengkonsumsi telur untuk bahan baku 
selai, menjual telur, dan sistem berbagi dengan pemburu 
lain yang tidak mendapatkan telur. Dalam rentang waktu 
Oktober - Desember 2017 diperoleh jumlah sarang di 
seluruh pantai peneluran sebanyak 58 buah dengan 
jumlah telur 956 butir. Didasarkan pada asumsi jumlah 
sarang yang terdata, harga jual rata-rata telur di Desa 
Kuala Peunaga, Desa Pusong Kapal, Desa Kuala 
Genting dan Desa Sungai Kurok III, maka penghasilan 
rata-rata yang terkumpul dari hasil penjualan telur beluku 
dalam rentang Nopember – Desember 2017 sebesar Rp 
6.931.000. Masyarakat melakukan pemungutan telur di 3 
pantai peneluran yaitu di Pantai Kuala Genting (Desa 
Kuala Genting), Pantai Kuala Berango (Desa Kuala 
Penaga), dan Pantai Pusong Kapal (Desa Kuala Pusong 
Kapal).   

 
2.2.2. Penangkapan Individu 

 
Telah terjadi bentuk-bentuk pemanfaatan Beluku 

(Batagur borneoensis) oleh masyarakat Aceh Tamiang 
dalam bentuk pemanfaatan untuk tujuan komersil Namun 
demikian, pemanfaatan Beluku (Batagur borneoensis) 
untuk tujuan komersil telah tejadi di masa lampau dan 
sekarang tidak terjadi lagi. Pemanenan ilegal secara 
besar-besaran terhadap indukan dewasa beluku 
dilakukan pada tahun 1995 oleh masyarakat Desa Kuala 
Genting dan Desa  Sungai Kuruk III. Pada saat itu tidak 
ada pembatasan jumlah individu indukan dewasa beluku 
yang dipanen secara ilegal dari alam. Hernawan (2019) 
menyatakan bahwa penangkapan yang terjadi saat itu 
sekitar 12 ekor per jam dalam kurun waktu 3 bulan. 
Individu yang ditangkap di jual ke Malaysia. 

 
 

SITUASI KONSERVASI BELUKU (BATAGUR 
BORNEOENSIS) DI KABUPATEN ACEH 
TAMIANG 
2.3. Para Pihak yang Terlibat dalam Konservasi 
Beluku (Batagur borneoensis) 
 

Hernawan (2018) menyatakan bahwa terdapat 27 
stakeholder yang terlibat dalam konservasi beluku di 
Kabupaten Aceh Tamiang. dan dapat dikelompokkan 
kedalam lima kelompok stakeholder yaitu instansi 
pemerintah pusat, instansi pemerintah propinsi instansi 
pemerintah daerah Kabupaten, lembaga swadaya 
masyarakat, perusahaan dan kelompok masyarakat. 
Hasil analisis klasifikasi stakeholder  menyatakan bahwa 
terdapat 7 stakeholder yang masuk ke dalam kategori key 
player yaitu  pihak yang memiliki kepentingan dan 
pengaruh yang tinggi terhadap konservasi beluku di 
Kabupaten Aceh Tamiang. Posisi ini ditempati oleh 7 
skateholder, yaitu BKSDA Aceh, KPH Wilayah III Aceh, 
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Aceh, Dinas 
Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kab. Aceh Tamiang, 
Pertamina Field Rantau, Yayasan Satu Cita Lestari 
Indonesia, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Banda 
Aceh. Pihak ini memiliki pengaruh yang tinggi disebabkan 
memiliki kekuatan untuk memengaruhi pihak lain, salah 
satunya melalui kewenangan (authority) dalam 
pengambilan keputusan, kekuasaan untuk menekan 
pihak lain (coercive), kemampuan pengkondisian melalui 
manipulasi kepercayaan atau pembentukan opini; 
kepemilikan ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga 
kerja, modal, dan sumber daya strategis lainnya; dan 
jejaring kerja sama (networks) yang dimiliki. BKSDA Aceh, 
KPH Wilayah III Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan 
Propinsi Aceh; Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan 
Kab. Aceh Tamiang memiliki kepentingan yang sangat 
tinggi karena merupakan instansi pemerintah dan 
pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab sesuai 
amanat konstitusi untuk melakukan konservasi Beluku 
(Batagur borneoensis). Stakeholder ini harus lebih aktif 
dilibatkan secara penuh termasuk dalam mengevaluasi 
strategi baru untuk mencapai keberhasilan tujuan 
konservasi Beluku (Batagur borneoensis).  

 
2.4. Fungsi Kawasan hutan di Habitat Beluku 
(Batagur borneoensis) 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.103/MenhutLHK-II/2015 tanggal 29 September 2014 
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan 
No. SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 
tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan 
Provinsi Aceh tanggal 2 April 2015 fungsi kawasan hutan 
di habitat beluku terdiri dari 2 fungsi kawasan hutan yaitu 
hutan lindung dan hutan produksi. Hutan produksi 
tersebar di habitat Beluku (Batagur borneoensis) dengan 
luas 1901.39 Ha atau 37.17 % dari luas total habitat 
beluku. Hutan lindung memiliki luas 1121.97 atau 21.93% 
dari luas total habitat beluku. Secara keseluruhan, luas 
kawasan hutan di habitat beluku adalah 3.023,36 Ha 
(59,11%) (Tabel 2) 
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Tabel 2. Fungsi kawasan hutan di habitat Beluku 
Batagur borneoensis) di Kabupaten Aceh Tamiang 

No Fungsi 
Kawasan 

Luas 
(Ha) 

Persentase(%) 

1 Area 
Penggunaan 
Lain 

923.24 18.05 

2 Hutan Lindung 1121.97 21.93 
3 Hutan Produksi 1901.39 37.17 
4 Tubuh Air 1168.50 22.84 
 Jumlah 5115.10 100.00 

Sumber: Hernawan (2018) 
 
 

 
Sumber: Hernawan (2018) 
 
Gambar 1. Peta fungsi kawasan hutan pada habitat 
Beluku (Batagur borneoensis) 
 
2.5. Fungsi Ruang di Habitat Beluku (Batagur 
borneoensis) 

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang 
No. 14 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2012-2032 telah 
ditetapkan fungsi areal perlindungan habitat Beluku 
(Batagur borneoensis) berupa kawasan Suaka Alam 
Perairan seluas 425.7 Ha (Tabel 3) yang merupakan 
pantai tempat bertelur beluku. Namun sampai saat ini 
usulan tersebut belum disetujui oleh Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Aceh. Kawasan suaka Alam yang 
diusulkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tersebut 
hanya sebatas wilayah pantai peneluran di Pantai 
Pusong Cium, sedangkan tempat peneluran lainnya tidak 
dimasukkan sebagai kawasan suaka alam perairan. 
 

Tabel 3 Fungsi  ruang di habitat Beluku (Batagur 
borneoensis) 

No. Fungsi  ruang Luas (Ha) 
1. Badan air 1174.6 
2.  Hutan lindung 894.5 
3. Hutan produksi 1042.2 
4. Perkebunan 369.1 
5. Perkebunan rakyat 729.2 
6.  Permukiman 

pedesaan 
21.2 

7. Sawah tadah hujan 118.3 
8. Sempadan pantai 30 
9. Sempadan sungai 310.3 
10. Suaka Alam Perairan 425.7 
 Jumlah 5115.10 

Sumber: Hernawan (2018) 
 

 
Sumber: Hernawan (2018) 
Gambar 2. Peta fungsi ruang di habitat Beluku (Batagur 

borneoensis) 
 
 
PERUMUSAN KONTRIBUSI KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
(KLHK) DALAM KONSERVASI BELUKU (Batagur 
borneoensis) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG 
UNTUK MENCAPAI TUJUAN SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS (SDGs) 

 
2.6. Pembuatan Kebijakan yang Mengatur 

Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan 
Beluku (Batagur borneoensis) 

 
Kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan yang telah dibuat oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sampai saat ini 
baru mengatur pada tahap perlindungan saja.  Hal ini 
dapat dilihat dari Peraturan yang telah dibuat melalui 
Permen LHK Permen LHK No. 
P.92/Menlhk/Setjen/Kum.18/2018 jo. 
P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/2018 jo. 
P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis 
Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Sedangkan untuk 
perdagangan internasional KLHK dalam hal ini melaui 
Setditjen PHKA telah memasukan Beluku (Batagur 
borneoensis) ke dalam Apendiks II CITES. Spesies dalam 
Apendiks II tidak segera terancam kepunahan, tetapi 
mungkin terancam punah bila tidak dimasukkan ke dalam 
daftar dan perdagangan terus berlanjut. Otoritas 
pengelola (Setditjen PHKA) dari negara pengekspor 
harus melaporkan bukti bahwa ekspor spesimen dari 
spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas. 

Berdasarkan kondisi di lapangan, dengan 
memperhatikan aspek pemanfaatan Beluku oleh 
masyarakat dan aspek sosial budaya masyarakat pesisir 
dimana masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang masih 
menggunakan telur Beluku (Batagur borneoensis) untuk 
tujuan konsumsi, maka perlu diatur melalui peraturan 
perundang-undangan tentang pemanfaatan telur Beluku 
(Batagur borneoensis) melalui mekanisme penangkaran. 
Hal-hal teknis lebih lanjut tentang pengaturan 
perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan Beluku 
(Batagur borneoensis) dapat diatur dalam bentuk 
Rencana Aksi Konservasi  Beluku (Batagur borneoensis) 
yang sampai saat ini belum dibuat. 
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Beluku (Batagur borneoensis) 
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Setditjen PHKA telah memasukan Beluku (Batagur 
borneoensis) ke dalam Apendiks II CITES. Spesies dalam 
Apendiks II tidak segera terancam kepunahan, tetapi 
mungkin terancam punah bila tidak dimasukkan ke dalam 
daftar dan perdagangan terus berlanjut. Otoritas 
pengelola (Setditjen PHKA) dari negara pengekspor 
harus melaporkan bukti bahwa ekspor spesimen dari 
spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas. 

Berdasarkan kondisi di lapangan, dengan 
memperhatikan aspek pemanfaatan Beluku oleh 
masyarakat dan aspek sosial budaya masyarakat pesisir 
dimana masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang masih 
menggunakan telur Beluku (Batagur borneoensis) untuk 
tujuan konsumsi, maka perlu diatur melalui peraturan 
perundang-undangan tentang pemanfaatan telur Beluku 
(Batagur borneoensis) melalui mekanisme penangkaran. 
Hal-hal teknis lebih lanjut tentang pengaturan 
perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan Beluku 
(Batagur borneoensis) dapat diatur dalam bentuk 
Rencana Aksi Konservasi  Beluku (Batagur borneoensis) 
yang sampai saat ini belum dibuat. 
 
 
 

3 
 

2.7. Penetapan Habitat Beluku (Batagur borneoensis) 
sebagai Kawasan Ekosistem Esensial  

 
Habitat beluku (Batagur borneoensis) yang terdiri 

dari ekosistem mangrove (habitat mencari makan) dan 
ekosistem pantai (habitat bertelur) berdasarkan fungsi 
kawasan berada di luar kawasan konservasi. Habitat 
peneluran beluku berupa pantai merupakan kewenangan  
propinsi (Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi) sesuai 
dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah yang antara lain mengatur perluasan 
kewenangan provinsi dalam pengelolaan dan 
pengawasan laut karena terletak pada 0-12 mil dari garis 
pantai. Sedangkan habitat tempat makan yang 
merupakan ekosistem mangrove dan sungai air tawar 
teletak di dalam kawasan hutan yang merupakan 
kewenangan pemerintah propinsi (Dinas Kehutanan 
Propnsi Aceh) dan di luar kawasan hutan yang 
merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten 
Aceh Tamiang. 

Dengan memperhatikan kondisi di atas, penulis 
merekomendasikan agar Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Bina 
Pengelolaan Ekosistem Esensial, Setditjen PHKA 
mendorong Pemerintah Kabupatan Aceh Tamiang dan 
Pemerintah Propinsi Aceh untuk menetapkan habitat 
Beluku (Batagur borneoensis) tersebut seluas 5115.10 
Ha sebagai Kawasan Ekosistem Esensial dan melalui 
BKSDA Aceh melakukan bimbingan teknis pengelolaan 
Kawasan Esesnsial tersebut. Hal tersebut dengan 
pertimbangan bahwa habitat Beluku (Batagur 
borneoensis) sebagai tipe ekologis penting atau nilai 
konservasi tinggi karena merupakan kawasan mangrove 
dan tipe landscape di dalamnya termasuk habitat 
endemik dan lintasan satwaliar.  
 
2.8. Program Pemulihan Ekonomi Nasional  

 
 Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020, program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian 
kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang 
merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat 
Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2Ol9 
(COVID 19) dan/atau menghadapi ancaman yang 
membahayakan perekonomian nasional dan/atau 
stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi 
nasional. Program PEN bertujuan untuk melindungi, 
mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan 
ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan 
bisnisnya.  

Program pemulihan ekonomi nasional yang dapat 
dilakukan di desa-desa sekitar habitat Beluku (Batagur 
borneoensis) diantaranya melalui wisata perairan 
berbasis Beluku (Batagur borneoensis) yang dapat 
dijadikan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat di 
sekitar kawasan agar tekanan terhadap sumberdaya 
alam terutama Beluku (Batagur borneoensis) dan 
habitatnya (ekosistem mangrove dan pantai) yang 
dilindungi dapat berkurang. Mata pencaharian alternatif 
untuk masyarakat melalui wisata perairan dimulai dengan 
meningkatkan perilaku, sikap dan keterampilan 
masyarakat sekitar habitat Beluku (Batagur borneoensis) 
melalui pelatihan untuk mengembangkan ekonomi 
masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan melalui Pusat Diklat SDM LHK dan Balai 
Diklat LHK Pematangsiantar dapat berkontribusi dalam: 

(1) Pembentukan kelompok masyarakat (POKMAS) 
peduli Beluku (Batagur borneoensis) di sekitar kawasan. 
Anggota POKMAS berasal dari masyarakat yang tinggal 
di kawasan,yang turut terlibat dalam wisata Beluku 
(Batagur borneoensis) di Kabupaten Aceh Tamiang. (2) 
Bimbingan teknis/pelatihan peningkatan 
kapasitas  masyarakat dalam konservasi Beluku (Batagur 
borneoensis) Batagur borneoensis. (3) Pelatihan wisata 
alam berkelanjutan (ecotourism) di zona pemanfaatan 
(wisata perairan) (4). Pelatihan monitoring dan 
pengawasan Beluku (Batagur borneoensis) berbasis 
masyarakat.  

 
2.9. Pembentukan Badan Koordinasi Konservasi  

Beluku (Batagur borneoensis) 
 

Kegiatan konservasi satwaliar yang dilindungi 
dalam hal ini Beluku (Batagur borneoensis) yang terdiri 
dari perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan tidak 
dapat hanya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan sendiri, tetapi perlu melibatkan 
para pihak lainnya.  Berdasarkan hal tersebut di atas 
maka sangat penting untuk  meningkatkan hubungan 
kerja yang baik  antar stakeholders. Peningkatan 
koordinasi diharapkan mampu membangun aksi bersama 
dan gotong royong dalam rangka mendukung konservasi 
Beluku dan pembangunan berkelanjutan. Badan 
koordinasi konservasi beluku belum terbentuk. Dengan 
belum terbentuknya Badan Koordinasi ini dapat 
menghambat pergerakan roda organisasi sehingga 
kinerja koordinasi antar stakeholders sangat lamban. 
Pembentukan dan penguatan Badan Koordinasi 
dilakukan dengan tiga langkah: melakukan rekayasa 
pengorganisasian, memperkuat peran sekretariat, dan 
penguatan modal sosial organisasi. Penguatan 
Sekretariat Badan Koordinasi juga dilakukan dengan 
memberikan kewenangan dan peran yang strategis 
sebagai lembaga kolaborasi, koordinasi, dan eksekusi 
yang didukung oleh anggaran rutin dari pemerintah 
daerah dan stakeholders lainnya.  Badan koordinasi 
konservasi Beluku terdiri dari 27  stakeholders yang 
terlibat yang terdiri dari unsur pemerintah pusat (KLHK), 
Pemerintah Propinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh 
Tamiang, masyarakat, pelaku dunia usaha, dan 
perguruan tinggi. 

 
SIMPULAN 

Simpulan tulisan penelitian ini adalah bahwa terdapat 
empat kontribusi yang dapat dilakukan oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Sustainable 
Development Goals (SDGs) melalui konservasi Beluku 
(Batagur borneoensis) di pesisir Kabupaten Aceh 
Tamiang. Kontribusi tersebut terdiri atas: 1) pembuatan 
kebijakan yang mengatur perlindungan, pengawetan dan 
pemanfaatan beluku (Batagur borneoensis); 2) 
penetapan habitat Beluku (Batagur borneoensis) sebagai 
Kawasan Ekosistem Esensial; 3) Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional; dan 4) Pembentukan Badan 
Koordinasi Konservasi  Beluku (Batagur borneoensis). 
Simpulan tersebut merupakan sintesis dari kondisi habitat 
beluku yang cukup luas tetapi kebijakan tata ruang dan 
penunjukkan kawasan hutan yang tidak mendukung 
konservasi Beluku, populasi Beluku yang masih viable, 
belum terbentuknya lembaga koordinasi konservasi 
Beluku, dan dukungan stakeholder yang memberi 
peluang besar bagi keberhasilan konservasi Beluku. 
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KONTRIBUSI PEMBERDAYAAN KTH NEKAMESE DALAM PENCAPAIAN SDGS 
 
 

Andi Chaeriyah 
 
 

INTISARI 
Sustainable Development Goals (SDGs) atau 

lebih dikenal dengan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan 
dunia yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, 
mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai 
salah satu kementerian di Indonesia sangat mendukung 
setiap upaya pencapaian target dan Indikator SDGs. 
Relevansi program KLHK dengan target TPB/SDGs 
tidak hanya dari kontribusi program tiap Eselon I pada 
Goals TPB/SDGs, tetapi juga kontribusi kegiatan 
pemberdayaan di tingkat tapak. KTH Nekamese di 
KHDTK Diklat Kehutanan Sisimeni Sanam adalah salah 
satu KTH binaan Balai Diklat LHK Kupang yang terlibat 
aktif dalam kegiatan pemberdayaan dan pengelolaan 
kawasan hutan seperti agroforestri, kegiatan 
penanaman, pembuatan Gully Plug dan Dam Penahan 
serta kegiatan Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam 
(UPSA) dalam rangka Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 
Kegiatan pemberdayaan KTH Nekamese tersebut 
merupakan sebuah gambaran kegiatan tingkat tapak 
yang memberikan kontribusi baik secara langsung 
maupun tidak langsung terhadap pencapaian target 
dalam SDGs KLHK. 
Kata Kunci : SDGs, KTH Nekamese, Pemberdayaan, 
KHDTK Sisimeni Sanam. 
 
PENDAHULUAN 

Dalam rangka mencapai kesejahteraan 
manusia secara global, para pemimpin dunia 
menyepakati  suatu rencana aksi global yang disebut 
dengan Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs 
atau lebih dikenal dengan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan 
dunia yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, 
mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. 
Indonesia sebagai salah satu Negara yang menyepakati 
SDGs sebagai rencana aksi global hingga 15 tahun ke 
depan (Agenda 2030) menjadikan SDGs sebagai salah 
satu mainstreaming dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 
2024 dan tahun 2025 – 2030. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, sebagai salah satu kementerian di Indonesia 
sangat mendukung setiap upaya pencapaian target dan 
Indikator SDGs. Untuk mencapai tujuan SDGs, peran 
utama yang diusung KLHK adalah : (1) menjaga kualitas 
lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, 
pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, 
keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan 
iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk 
menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk 
kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan 
jenis flora dan fauna serta endangered species ; (3) 
Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, 
dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan 
sumberdaya. (SDGs KLHK : 2020) 

Relevansi program KLHK dengan target 
TPB/SDGs dapat dilihat dari kontribusi program tiap 
Eselon I pada Goals TPB/SDGs tahun 2015-2019. 
Kontibusi program Eselon I berupa sinergitas output 

yang mendukung baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap pencapaian seluruh target global 
tersebut. Salah satu contoh program KLHK pada unit 
Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (BP2SDM), yaitu Peningkatan 
Penyuluhan dan Pengembangan SDM (P5) yang 
berkontribusi pada Goal SDGs (1) Tanpa Kemiskinan ; 
(4) Pendidikan Berkualitas ; (5) Kesetaraan Gender ; 
(12) Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab 
dan (15) Ekosistem Daratan. BP2SDM sendiri 
membawahi Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK 
Kupang yang merupakan salah satu unit pelaksana 
tugas yang bertempat di provinsi Nusa Tenggara Timur.  

Balai Diklat LHK Kupang mengelola 3 Kawasan 
Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), yaitu KHDTK 
Diklat Kehutanan Sisimeni Sanam, KHDTK Diklat 
Kehutanan Bu’at dan KHDTK Diklat Kehutanan Mapoli. 
Dalam pengelolaan KHDTK, harus memperhatikan 
kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitarnya. 
Balai Diklat LHK Kupang dalam mengelola kawasan 
wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat sekitar 
kawasan melalui kemitraan kehutanan dengan 
Kelompok Tani Hutan (KTH). Kewajiban melaksanakan 
pemberdayaan tersebut sesuai dengan Pasal 40, ayat 
(1) Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan 
Sosial. 

Balai Diklat LHK Kupang melakukan 
pemberdayaan dan kemitraan dengan KTH Nekamese 
dalam pengelolaan kawasan di KHDTK Diklat 
Kehutanan Sisimeni Sanam. Kegiatan pemberdayaan 
pada KTH Nekamese yaitu kegiatan pengelolaan lahan 
agroforestry dalam kawasan, kegiatan penanaman, 
pembuatan Gully Plug dan Dam Penahan serta kegiatan 
Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam (UPSA) dalam 
rangka Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kegiatan 
pemberdayaan KTH Nekamese di KHDTK Sisimeni 
Sanam merupakan sebuah gambaran yang perlu 
didokumentasikan sebagai sumber informasi dan 
referensi kegiatan tingkat tapak yang memberikan 
kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap pencapaian target dalam SDGs KLHK. 
 
TUJUAN 

Memberikan gambaran kegiatan 
pemberdayaan pada KTH Nekamese yang berkontribusi 
dalam pencapaian target SDGs KLHK. 
 
PEMBAHASAN 

Balai Diklat LHK Kupang selaku pengelola 
KHDTK melakukan pemberdayaan masyarakat melalui 
program kemitraan, dimana KTH dapat ikut serta 
mengelola kawasan disahkan melalui SK Kulin KK 
(Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan). KTH 
Nekamese merupakan salah satu KTH yang telah 
mendapat SK Kulin KK sehingga KTH Nekamese 
memiliki legalitas untuk melakukan pengolahan lahan di 
KHDTK Diklat Kehutanan Sisimeni Sanam. Sistem 
kelola lahan yang diterapkan adalah sistem agroforestri 
dimana anggota KTH menanami pola tanam kebun 
campuran yang mengkombinasikan antara tanaman 
semusim (jagung, kacang-kacangan, ubi kayu, sayur 
mayur, papaya, pisang) dan tanaman kehutanan (pohon 
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jati, kaliandra dan lamtoro). Pepohonan ditanam sebagai 
pagar mengelilingi petak lahan tanaman pangan atau 
berbaris dalam larikan membentuk lorong atau pagar. 
Kegiatan agroforestri dilakukan dengan prinsip 
pemberdayaan partisipatif yang melibatkan semua 
anggota KTH, baik laki-laki maupun perempuan. 
Rangkaian kegiatan meliputi penggarapan lahan, 
persiapan bibit melalui persemaian, penanaman, 
pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran. Persiapan 
lahan tanam tidak hanya dilakukan oleh anggota KTH 
laki-laki, tetapi juga perempuan.  

Peran anggota perempuan KTH Nekamese 
dalam usaha agroforestri di KHDTK Sisimeni Sanam 
tidak hanya saat persiapan lahan, namun peran mereka 
dapat dilihat saat pemanenan hingga pemasaran. Selain 
sebagai solusi alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan 
pertanian dan untuk mencegah terjadinya degradasi 
lahan, agroforestri menjadi sarana pemenuhan 
kebutuhan pangan anggota KTH Nekamese. Pada 
umumnya, hasil panen dari usaha agroforestri ini untuk 
dijual dan bila ada sisanya baru dikonsumsi. Dari hasil 
penjualan tersebut, anggota KTH mendapatkan 
tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. 
Kegiatan agroforestri yang dilakoni oleh KTH Nekamese 
dapat memperbaiki kualitas hidup anggota KTH melalui 
penyediaan lapangan pekerjaan  dan peningkatan 
pendapatan.  

Dampak kegiatan agroforestri terutama pada 
pendapatan anggota KTH, menjadi faktor pendorong 
masyarakat terutama para perempuan dalam kawasan 
hutan untuk bergabung dalam KTH Nekamese. Sebagai 
pendamping KTH, Penyuluh Kehutanan dan Penggerak 
Swadaya Masyarakat mewadahi aspirasi tersebut. 
Melalui pertemuan untuk penguatan kelembagaan, para 
ibu-ibu yang hadir diberikan motivasi untuk turut serta 
berkontribusi, menjalankan perannya dalam usaha 
pelestarian kawasan hutan. Pertemuan yang 
dirangkaikan dengan kegiatan pengumpulan data calon 
anggota baru KTH Nekamese memberikan hasil yang 
memuaskan untuk program pemberdayaan. Perempuan 
yang hadir dalam pertemuan, ikut bergabung dan 
berperan aktif dalam berbagai kegiatan KTH Nekamese.  

Peran serta KTH Nekamese juga dapat dilihat 
pada kegiatan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) yang 
dilaksanakan di KHDTK Diklat Kehutanan Sisimeni 
Sanam. Kegiatan RHL yang memadukan teknik vegetatif 
dan sipil teknis melalui pembangunan dan 
pengembangan demplot Model Usaha Pelestarian 
Sumberdaya Alam (UPSA) adalah salah satu kegiatan 
BPDASHL Benain-Noelmina bekerjasama dengan Balai 
Diklat LHK Kupang yang pelaksanaannya berlokasi di 
KHDTK Diklat Kehutanan Sisimeni Sanam. Pembuatan 
model UPSA bertujuan untuk memulihkan daya dukung 
DAS, pelestarian sumberdaya alam dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini berlokasi di 
Desa Ekateta tepatnya di sekitar lahan yang digarap 
oleh KTH Nekamese.  

Salah satu rangkaian kegiatan UPSA yang 
melibatkan peran semua anggota KTH Nekamese 
adalah pemasangan pagar kawat berduri mengelilingi 
lokasi. Dari hasil peninjauan langsung petugas lapangan 
dan Penggerak Swadaya Masyarakat yang bertugas 
melakukan kegiatan patroli untuk memeriksa 
pemasangan pagar dari kawat berduri mengelilingi 
lokasi kegiatan UPSA diperoleh informasi bahwa lokasi 
tempat kerja anggota KTH Nekamese merupakan 
kawasan yang terjal dengan kemiringan curam. Selain 
itu, kawasan tertutup dengan daun jati kering yang relatif 
licin dan bisa membuat tergelincir. Pekerja harus 
berhati-hati dalam melangkah dan meletakkan pijakan 

kaki untuk menghindari kecelakaan, terjatuh atau 
tergelincir ke dalam jurang.  
 Peran anggota perempuan KTH Nekamese 
terlihat sangat aktif dalam kegiatan UPSA ini. 
Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang 
biasanya dilakukan berdasarkan stereotype (pelabelan 
atau penandaan pada perempuan dan laki-laki terhadap 
peran atau sifat tertentu misalnya perempuan lemah dan 
emosional, lebih cocok di ranah domestik sedangkan 
laki-laki kuat dan rasional, cocok di ranah teknis) 
sepertinya tidak berlaku di sini. Hal yang menarik 
perhatian adalah peranan perempuan dalam kegiatan 
sebagai garda terdepan menggali lubang tempat tiang 
pagar dipancangkan untuk merentang kawat berduri. 
Areal kerja berbukit bukan menjadi masalah bagi 
anggota perempuan, memegang linggis untuk menggali 
lubang dan memasang patok pagar. Sementara itu, laki-
laki bertugas untuk mencari kayu untuk tiang pagar dan 
memasang kawat berduri pada tiang-tiang yang telah 
terpancang.  
 Perbedaan gender yang dapat menimbulkan 
marginalisasi, subordinasi, stereotype ataupun beban 
kerja ganda yang sering dikeluhkan perempuan sama 
sekali tidak terlihat pada kegiatan ini. Peran serta 
anggota KTH Nekamese dalam kegiatan UPSA tidak 
hanya mendapatkan tambahan penghasilan di luar 
pendapatan saja, namun anggota KTH juga mendapat 
pengetahuan dan pemahaman tentang teknis 
penanaman dan pemeliharaan tanaman model UPSA 
sebagai usaha pelestarian kawasan hutan.  
 Dari kegiatan di atas, diperoleh informasi 
bahwa perempuan dan laki-laki mendapatkan akses 
yang sama untuk memperoleh peluang atau 
kesempatan yang adil dalam proses pembangunan 
lingkungan hidup dan kehutanan. Dengan memperoleh 
keadilan dalam akses, partisipasi, kontrol maupun 
memanfaatkan hasil atas aktifitas pembangunan, maka 
dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam 
hutan yang lestari, mengingat perempuan dan laki-laki 
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam 
pembangunan. 
 Uraian di atas memberikan informasi bahwa 
kegiatan pemberdayaan yang melibatkan KTH 
Nekamese baik yang dilaksanakan oleh pengelola 
KHDTK Diklat Kehutanan Sisimeni Sanam maupun 
melalui kerjasama dengan UPT lain telah memberikan 
kontribusi bagi pencapaian target SDGs KLHK. Mulai 
dari pembentukan dan pengembangan kelompok tani 
hutan mandiri yang difasilitasi oleh penyuluh kehutanan 
dan pemberian akses perhutanan sosial yang membuka 
peluang usaha agroforestry merupakan pencapaian 
target SDGs KLHK Goal 1 tanpa kemiskinan dan Goal 2 
Tanpa Kelaparan. Sedangkan peran perempuan dalam 
setiap kegiatan KTH Nekamese merupakan pencapaian 
Goal 5 yaitu integrasi isu gender serta peningkatan 
akses/peran perempuan dalam setiap kegiatan lingkup 
KLHK hingga tingkat tapak. 
 
KESIMPULAN 
 Kegiatan pemberdayaan pada KTH Nekamese 
yang berkontribusi dalam pencapaian target SDGs 
KLHK diantaranya adalah pemberian akses perhutanan 
sosial dan pengembangan kelompok tani hutan melalui 
peran penyuluh kehutanan merupakan kontribusi 
pencapaian target tanpa kemiskinan. Melalui perhutanan 
sosial, KTH Nekamese memperoleh SK Kulin KK yang 
memberikan legalitas untuk penggunaan kawasan hutan 
dengan bentuk usaha agroforestry merupakan kontribusi 
pencapaian target tanpa kelaparan. Peran serta anggota 
KTH Nekamese dalam kegiatan UPSA merupakan 
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anggota KTH, baik laki-laki maupun perempuan. 
Rangkaian kegiatan meliputi penggarapan lahan, 
persiapan bibit melalui persemaian, penanaman, 
pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran. Persiapan 
lahan tanam tidak hanya dilakukan oleh anggota KTH 
laki-laki, tetapi juga perempuan.  

Peran anggota perempuan KTH Nekamese 
dalam usaha agroforestri di KHDTK Sisimeni Sanam 
tidak hanya saat persiapan lahan, namun peran mereka 
dapat dilihat saat pemanenan hingga pemasaran. Selain 
sebagai solusi alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan 
pertanian dan untuk mencegah terjadinya degradasi 
lahan, agroforestri menjadi sarana pemenuhan 
kebutuhan pangan anggota KTH Nekamese. Pada 
umumnya, hasil panen dari usaha agroforestri ini untuk 
dijual dan bila ada sisanya baru dikonsumsi. Dari hasil 
penjualan tersebut, anggota KTH mendapatkan 
tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. 
Kegiatan agroforestri yang dilakoni oleh KTH Nekamese 
dapat memperbaiki kualitas hidup anggota KTH melalui 
penyediaan lapangan pekerjaan  dan peningkatan 
pendapatan.  

Dampak kegiatan agroforestri terutama pada 
pendapatan anggota KTH, menjadi faktor pendorong 
masyarakat terutama para perempuan dalam kawasan 
hutan untuk bergabung dalam KTH Nekamese. Sebagai 
pendamping KTH, Penyuluh Kehutanan dan Penggerak 
Swadaya Masyarakat mewadahi aspirasi tersebut. 
Melalui pertemuan untuk penguatan kelembagaan, para 
ibu-ibu yang hadir diberikan motivasi untuk turut serta 
berkontribusi, menjalankan perannya dalam usaha 
pelestarian kawasan hutan. Pertemuan yang 
dirangkaikan dengan kegiatan pengumpulan data calon 
anggota baru KTH Nekamese memberikan hasil yang 
memuaskan untuk program pemberdayaan. Perempuan 
yang hadir dalam pertemuan, ikut bergabung dan 
berperan aktif dalam berbagai kegiatan KTH Nekamese.  

Peran serta KTH Nekamese juga dapat dilihat 
pada kegiatan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) yang 
dilaksanakan di KHDTK Diklat Kehutanan Sisimeni 
Sanam. Kegiatan RHL yang memadukan teknik vegetatif 
dan sipil teknis melalui pembangunan dan 
pengembangan demplot Model Usaha Pelestarian 
Sumberdaya Alam (UPSA) adalah salah satu kegiatan 
BPDASHL Benain-Noelmina bekerjasama dengan Balai 
Diklat LHK Kupang yang pelaksanaannya berlokasi di 
KHDTK Diklat Kehutanan Sisimeni Sanam. Pembuatan 
model UPSA bertujuan untuk memulihkan daya dukung 
DAS, pelestarian sumberdaya alam dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini berlokasi di 
Desa Ekateta tepatnya di sekitar lahan yang digarap 
oleh KTH Nekamese.  

Salah satu rangkaian kegiatan UPSA yang 
melibatkan peran semua anggota KTH Nekamese 
adalah pemasangan pagar kawat berduri mengelilingi 
lokasi. Dari hasil peninjauan langsung petugas lapangan 
dan Penggerak Swadaya Masyarakat yang bertugas 
melakukan kegiatan patroli untuk memeriksa 
pemasangan pagar dari kawat berduri mengelilingi 
lokasi kegiatan UPSA diperoleh informasi bahwa lokasi 
tempat kerja anggota KTH Nekamese merupakan 
kawasan yang terjal dengan kemiringan curam. Selain 
itu, kawasan tertutup dengan daun jati kering yang relatif 
licin dan bisa membuat tergelincir. Pekerja harus 
berhati-hati dalam melangkah dan meletakkan pijakan 

kaki untuk menghindari kecelakaan, terjatuh atau 
tergelincir ke dalam jurang.  
 Peran anggota perempuan KTH Nekamese 
terlihat sangat aktif dalam kegiatan UPSA ini. 
Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang 
biasanya dilakukan berdasarkan stereotype (pelabelan 
atau penandaan pada perempuan dan laki-laki terhadap 
peran atau sifat tertentu misalnya perempuan lemah dan 
emosional, lebih cocok di ranah domestik sedangkan 
laki-laki kuat dan rasional, cocok di ranah teknis) 
sepertinya tidak berlaku di sini. Hal yang menarik 
perhatian adalah peranan perempuan dalam kegiatan 
sebagai garda terdepan menggali lubang tempat tiang 
pagar dipancangkan untuk merentang kawat berduri. 
Areal kerja berbukit bukan menjadi masalah bagi 
anggota perempuan, memegang linggis untuk menggali 
lubang dan memasang patok pagar. Sementara itu, laki-
laki bertugas untuk mencari kayu untuk tiang pagar dan 
memasang kawat berduri pada tiang-tiang yang telah 
terpancang.  
 Perbedaan gender yang dapat menimbulkan 
marginalisasi, subordinasi, stereotype ataupun beban 
kerja ganda yang sering dikeluhkan perempuan sama 
sekali tidak terlihat pada kegiatan ini. Peran serta 
anggota KTH Nekamese dalam kegiatan UPSA tidak 
hanya mendapatkan tambahan penghasilan di luar 
pendapatan saja, namun anggota KTH juga mendapat 
pengetahuan dan pemahaman tentang teknis 
penanaman dan pemeliharaan tanaman model UPSA 
sebagai usaha pelestarian kawasan hutan.  
 Dari kegiatan di atas, diperoleh informasi 
bahwa perempuan dan laki-laki mendapatkan akses 
yang sama untuk memperoleh peluang atau 
kesempatan yang adil dalam proses pembangunan 
lingkungan hidup dan kehutanan. Dengan memperoleh 
keadilan dalam akses, partisipasi, kontrol maupun 
memanfaatkan hasil atas aktifitas pembangunan, maka 
dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam 
hutan yang lestari, mengingat perempuan dan laki-laki 
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam 
pembangunan. 
 Uraian di atas memberikan informasi bahwa 
kegiatan pemberdayaan yang melibatkan KTH 
Nekamese baik yang dilaksanakan oleh pengelola 
KHDTK Diklat Kehutanan Sisimeni Sanam maupun 
melalui kerjasama dengan UPT lain telah memberikan 
kontribusi bagi pencapaian target SDGs KLHK. Mulai 
dari pembentukan dan pengembangan kelompok tani 
hutan mandiri yang difasilitasi oleh penyuluh kehutanan 
dan pemberian akses perhutanan sosial yang membuka 
peluang usaha agroforestry merupakan pencapaian 
target SDGs KLHK Goal 1 tanpa kemiskinan dan Goal 2 
Tanpa Kelaparan. Sedangkan peran perempuan dalam 
setiap kegiatan KTH Nekamese merupakan pencapaian 
Goal 5 yaitu integrasi isu gender serta peningkatan 
akses/peran perempuan dalam setiap kegiatan lingkup 
KLHK hingga tingkat tapak. 
 
KESIMPULAN 
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kontribusi target air bersih dan sanitasi layak melalui 
rehabilitasi hutan dan lahan. Sedangkan peran serta 
perempuan KTH Nekamese di setiap kegiatan 
pemberdayaan di KHDTK Diklat Kehutanan Sisimeni 
Sanam merupakan kontribusi pencapaian target 

kesetaraan gender melalui peningkatan akses/peran 
perempuan dalam kegiatan di tingkat tapak lingkup 
KLHK. 
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BUDIDAYA MAGGOT BLACK SOLDIER FLY MELALUI PELATIHAN MASYARAKAT SEBAGAI 
KONTRIBUSI BP2SDM DALAM PENCAPAIAN SDGS LINGKUP KLHK 

 
 

Citra Ariesta Fauziah 
 
 

PENDAHULUAN 
Setiap tahunnya sampah yang dihasilkan oleh manusia 
cenderung meningkat. Peningkatan sampah ini 
berhubungan erat dengan peningkatan populasi dan 
munculnya gaya hidup modern. Kemudahan memperoleh 
berbagai hal hanya melalui genggaman tangan turut 
mengambil andil dalam peningkatan jumlah sampah 
setiap tahun, salah satunya dalam sektor pangan berupa 
sampah makanan. Sampah makanan adalah makanan 
yang terbuang dari kegiatan manusia disertai dengan 
penurunan kualitas dalam hal produksi yang tidak 
optimal, makanan yang kadaluarsa, dan makanan yang 
tersisa dari kegiatan konsumsi maupun rumah tangga 
(FAO 2011). Indonesia mengenal sampah makanan atau 
food waste sebagai makanan yang terbuang dan tidak 
termakan yang berasal dari proses produksi, pengolahan, 
distribusi, penyajian dan konsumsi (Mulyadi 2019).  
 
Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi 
Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 
2019 terdapat 33.681.980,19 ton timbulan sampah yang 
dihasilkan dengan komposisi jenis sampah terbesar 
adalah sisa makanan sebanyak 39.61%. Selain itu, 
komposisi sumber sampah yang mendominasi berasal 
dari rumah tangga sebanyak 39,66%. Indonesia 
menduduki peringkat 32 dari 34 negara berdasarkan 
sistem keberlanjutan pangan yang melihat 3 (tiga) pilar 
utama, yaitu sisa makanan, pertanian lestari, dan 
permasalahan nutrisi (Economist 2017).  Permasalahan 
sisa makanan di Asia juga diprediksi terus meningkat 
selama 25 tahun ke depan, akibat dari meningkatnya 
perekonomian dan populasi negara-negaranya. Sebagai 
contoh, jumlah sampah makanan di negeri-negeri Asia 
bisa meningkat dari 278 juta menjadi 416 juta ton antara 
tahun 2005 dan 2025 (Melikoglu dkk 2013). 
 
Permasalahan yang terjadi menunjukkan bahwa 
perhatian terhadap pengelolaan sampah organik berupa 
sampah makanan masih sangat minim, sehingga 
dibutuhkan suatu kegiatan yang dapat mendorong 
terwujudnya pengelolaan sampah tersebut. Sampah 
makanan ini menjadi salah satu agenda Tujuan 
Pembagunan Berkelanjutan, yaitu tujuan 12: menjamin 
pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Food 
and Agriculture Organization (FAO) mentargetkan 
penurunan setengah level sampah makanan global pada 
tingkat penjual dan konsumen pada tahun 2030 karena 
dengan berkurangnya sampah makanan dapat 
menimbulkan dampak positif terhadap perubahan iklim. 
Sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals 
(SDGs) untuk menjaga peningkatan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, 
menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, 
serta menjaga kualitas lingkungan hidup (KLHK 2021), 
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia menyelenggarakan pelatihan budidaya maggot 
Black Soldier Fly (BSF) atau lalat tentara hitam untuk 
masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan 
sampah makanan yang terjadi di Indonesia dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 

 
Peringkat masing-masing negara dalam Indeks 
Keberlanjutan Pangan. Sumber: Economist (2017) 
 
PEMBAHASAN 
Black Soldier Flies (BSF) atau Hermetia illucens adalah 
salah satu teknologi reduksi sampah melalui proses 
biodegradasi sampah (Soon-Ik dkk 2015). Larva BSF 
membutuhkan asupan makanan berupa bahan organik 
pada salah satu daur hidupnya yaitu larva (maggot). 
Larva BSF memiliki kemampuan menghancurkan 
substrak organik sehingga dapat membantu maalah 
sampah yang belum tereduksi dengan baik di daerah 
perkotaan (Mahardika 2016). Teknologi reduksi sampah 
organik dengan BSF dikembangkan karena termasuk 
cara cepat untuk mereduksi sampah dengan efektif dan 
memiliki hasil akhir yang lebih bernilai jika dibandingkan 
dengan teknologi komposting (Subali dan Slinawati 
2010). BSF mampu mengekstrak energi dan nutrien dari 
sisa sayuran, sisa makanan, bangkai hewan, dan sisa 
kotoran lainnya, seperti tinja dan air limbah domestik 
sebagai makanannya. Larva atau maggot dari BSF dapat 
mendaur ulang sampah jenis padat maupun cair 
(Pathiassana dkk 2020). Lalat ini bukan merupakan lalat 
hama dan tidak dijumpai pada pemukiman yang padat 
penduduk sehingga relatif aman jika dilihat dari segi 
kesehatan manusia untuk dikembangbiakkan di sekitar 
pemukiman (Li dkk 2011). Oleh sebab itu, larva BSF saat 
ini menjadi salah satu alternatif cara yang dapat 
dimanfaatkan dalam mereduksi sampah organik. 
 

  
Visual dari a) larva/maggot BSF dan b) lalat BSF 

dewasa 
 
Black Soldier Fly berwarna hitam dan memiliki panjang 
berkisar antara 15-20 mm. Lalat BSF memiliki waktu 
hidup lima sampai delapan hari. Lalat dewasa tidak 
memiliki bagian mulut yang fungsional, karena lalat 
dewasa hanya beraktivitas untuk kawin dan bereproduksi 
sepanjang hidupnya. Kebutuhan nutrien lalat dewasa 
tergantung pada kandungan lemak yang didapatkan saat 
larva dan disimpan saat masa pupa. Ketika simpanan 

a b 
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masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan 
sampah makanan yang terjadi di Indonesia dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 

 
Peringkat masing-masing negara dalam Indeks 
Keberlanjutan Pangan. Sumber: Economist (2017) 
 
PEMBAHASAN 
Black Soldier Flies (BSF) atau Hermetia illucens adalah 
salah satu teknologi reduksi sampah melalui proses 
biodegradasi sampah (Soon-Ik dkk 2015). Larva BSF 
membutuhkan asupan makanan berupa bahan organik 
pada salah satu daur hidupnya yaitu larva (maggot). 
Larva BSF memiliki kemampuan menghancurkan 
substrak organik sehingga dapat membantu maalah 
sampah yang belum tereduksi dengan baik di daerah 
perkotaan (Mahardika 2016). Teknologi reduksi sampah 
organik dengan BSF dikembangkan karena termasuk 
cara cepat untuk mereduksi sampah dengan efektif dan 
memiliki hasil akhir yang lebih bernilai jika dibandingkan 
dengan teknologi komposting (Subali dan Slinawati 
2010). BSF mampu mengekstrak energi dan nutrien dari 
sisa sayuran, sisa makanan, bangkai hewan, dan sisa 
kotoran lainnya, seperti tinja dan air limbah domestik 
sebagai makanannya. Larva atau maggot dari BSF dapat 
mendaur ulang sampah jenis padat maupun cair 
(Pathiassana dkk 2020). Lalat ini bukan merupakan lalat 
hama dan tidak dijumpai pada pemukiman yang padat 
penduduk sehingga relatif aman jika dilihat dari segi 
kesehatan manusia untuk dikembangbiakkan di sekitar 
pemukiman (Li dkk 2011). Oleh sebab itu, larva BSF saat 
ini menjadi salah satu alternatif cara yang dapat 
dimanfaatkan dalam mereduksi sampah organik. 
 

  
Visual dari a) larva/maggot BSF dan b) lalat BSF 

dewasa 
 
Black Soldier Fly berwarna hitam dan memiliki panjang 
berkisar antara 15-20 mm. Lalat BSF memiliki waktu 
hidup lima sampai delapan hari. Lalat dewasa tidak 
memiliki bagian mulut yang fungsional, karena lalat 
dewasa hanya beraktivitas untuk kawin dan bereproduksi 
sepanjang hidupnya. Kebutuhan nutrien lalat dewasa 
tergantung pada kandungan lemak yang didapatkan saat 
larva dan disimpan saat masa pupa. Ketika simpanan 
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lemak habis, maka lalat akan mati (Makkar dkk 2014). 
Berdasarkan jenis kelaminnya, lalat betina umumnya 
memiliki daya tahan hidup yang lebih pendek 
dibandingkan dengan lalat jantan (Tomberlin dkk 2009). 
Menurut Tomberlin dkk (2002) dalam Wardhana (2016) 
bahwa siklus  hidup BSF dari telur hingga menjadi lalat 
dewasa berlangsung sekitar 40-43 hari, tergantung dari 
kondisi lingkungan dan media pakan yang diberikan. 

 
Siklus hidup lalat Black Soldier Fly 

Tomberlin dkk (2002) dalam Wardhana (2016) 
 
Berdasarkan penelitian Nguyen dkk (2015), kemampuan 
larva BSF dalam mengurangi sisa makanan cukup 
signifikan. Lima jenis sampah dengan berbagai sumber 
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nilai biomassa larva, nilai konsumsi substrat, serta nilai 
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limbah yang diberikan harus rendah karena larva BSF 
tidak dapat mereduksi pakan dengan optimal pada 
sampah organik dengan kadar air yang tinggi (Muhayyat 
2016). Meskipun demikian rekayasa kondisi dapat 
dilakukan untuk meningkatkan efektifitas larva BSF 
dalam mereduksi sampah organik. Oleh sebab itu, 
eksplorasi penggunaan potensial lalat BSF sebagai agen 
untuk pengelolaan limbah pada sistem skala besar harus 
terus berlanjut. 
 
Hasil wawancara dengan alumni pelatihan budidaya 
maggot di Magelang menunjukan bahwa budidaya 
maggot dapat membantu permasalahan sampah organik 
dan meningkatkan perekonomian masyarakat di 
lingkungan sekitar. Dalam sehari, sekitar 200 kg sampah 
organik yang dibutuhkan untuk diberikan kepada larva 
BSF. Sampah organik tersebut pada awalnya hanya 
dikumpulkan dari sampah rumah tangga di lingkungan 
rumah, namun seiring bertambah besar skala budidaya 
yang dilakukan, dengan fasilitasi Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Magelang terjadilah kemitraan dengan salah satu 
hotel sebagai penyedia sampah organik.  Kemitraan 
dengan hotel tersebut telah mendukung pengelolaan 
sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi atau 
Integrated Sustainable Waste Management (ISWM). 
Pengelolaan tersebut meletakkan sektor formal dan 
bisnis informal pada keseluruhan sistem sosial teknis 
pengelolaan sampah sehingga memerlukan kerjasama 
dari semua pihak dan aspek (Mahyudin 2014).  
 

 
Fasilitas budidaya larva BSF yang dibangun oleh alumni 
pelatihan di Magelang, Jawa Tengah 
 
Hasil perhimpunan data menunjukan bahwa alumni 
pelatihan di Magelang saat ini mampu mereduksi sampah 
hingga 326 kg/hari. Selain reduksi sampah, budidaya 
larva BSF yang dilakukan juga menghasilkan fresh 
maggot sebanyak 399 kg per bulan dan pupuk padat yang 
berasal dari kasgot atau sisa media pembesaran dan 
sampah organik yang tidak terurai. Namun, untuk saat ini 
penjualan fresh maggot dan pupuk padat masih dilakukan 
dalam skala kecil atau penjualan terbatas. Harga fresh 
maggot saat ini sekitar Rp 5.000/kg lebih murah dari 
tepung ikan dengan harga Rp 9.000/kg (Soebjakto 2021). 
Untuk peningkatan nilai ekonomi, fresh maggot juga 
dapat diolah lebih lanjut menjadi tepung, pakan unggas 
atau ternak dalam bentuk pellet maupun maggot kering. 
Penelitian Fauzi dan Sari (2018) menunjukan bahwa 
maggot sangat berpotensi sebagai untuk dibudidayakan 
sebagai alternatif pakan ikan lele dalam bentuk pellet. Hal 
ini menunjukkan bahwa budidaya lalat BSF memiliki 
potensi peningkatan ekonomi yang menjanjikan dan 
dapat menjadi salah satu peluang untuk 
mengembangkan pemasaran produk pasca budidaya 
larva BSF. 
 
Berdasarkan basis data alumni peserta pelatihan 
pengelolaan sampah organik untuk budidaya maggot 
yang dihimpun Puslatmas dan PGL tahun 2021, alumni 
pelatihan terdiri dari 74,69% laki-laki dan 25,31% laki-laki 
dari total 8 angkatan. Hal ini menunjukan bahwa laki-laki 
dan perempuan turut mengambil andil dalam melakukan 
reduksi sampah organik melalui budidaya maggot. Hal ini 
didukung dengan persyaratan peserta dalam pedoman 
pelatihan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan 
untuk mendaftarkan diri dan mengikuti pelatihan 
pengelolaan sampah organik untuk budidaya maggot 
BSF. Jumlah pengurangan sampah organik per hari yang 
dilakukan oleh alumni pelatihan sebesar 3.753,2 kg, 
sedangkan untuk larva segar atau fresh maggot yang 
dihasilkan sebanyak 9.710 kg per bulan. Jika dijumlahkan 
maka total pengurangan sampah yang sudah dilakukan 
adalah 112,60 ton/bulan dan hasil fresh maggot sebesar 
9,71 ton/bulan. Adapun produk turunan yang telah 
dikembangkan oleh alumni pelatihan selain fresh maggot, 
maggot kering, telur, dan pupa adalah pupuk padat dan 
pupuk cair. 
 

 
Kegiatan budidaya larva BSF yang dilakukan: a) 
mengumpulkan sampah organik b) membersihkan media 
pembesaran c) memberi sampah organik pada larva d) 
melakukan penyemprotan pada kandang BSF dewasa 
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Pemanfaatan BSF atau Hermetia illucens untuk 
mengatasi permasalahan sampah organik berupa sisa 
makanan dilakukan dengan 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan 
lingkungan dan tujuan ekonomi. Dalam tujuan 
lingkungan, pemanfaatan BSF digunakan untuk 
mengurangi timbulan sampah organik yang dibuang ke 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dalam tujuan 
ekonomi, pemanfaatan BSF dapat mendorong 
masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari 

penjualan larva/maggot, telur, dan prepupa (Puslatmas 
dan PGL 2020). BSF merupakan salah satu jenis lalat 
yang dijadikan pakan bernutrisi untuk hewan ternak 
karena memiliki kandungan protein tinggi pada tahap 
larva (Fonseca dkk 2020). Larva, telur dan prepupa dapat 
diolah lebih lanjut menjadi pellet ternak dan unggas untuk 
lebih meningkatkan nilai ekonomi. Selain itu, media dan 
sisa makanan yang sudah dikonsumsi larva BSF (kasgot) 
dapat diubah menjadi pupuk organik padat dan sisa 
cairan dari sampah basah untuk makanan larva BSF 
dapat diubah menjadi pupuk organik cair. Penjualan 
produk pasca budidaya berupa larva, pupuk organik 
padat, dan pupuk organik cair dapat menjadi salah satu 
cara mendorong peningkatan ekonomi. 
 
KESIMPULAN 
Pelatihan budidaya maggot BSF dalam pelaksanaannya 
dapat mendukung 3 pilar Sustainable Development Goals 
(SDGs), yaitu pilar pembangunan sosial, pilar 
pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan 
ekonomi melalui tujuan pembangunan berkelanjutan 
(TPB) 5 kesetaraan gender, TPB 8 pekerjaan layak dan 
pertumbuhan ekonomi, TPB 11 kota dan pemukiman 
yang berkelanjutan, TPB 12 konsumsi dan produksi yang 
bertanggung jawab. 
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PENDAHULUAN 
Tujuan pembangunan berkelanjutan atau 

sustainable development goals (SDGs) adalah menjaga 
peningkatan ekonomi secara berkesinambungan, 
menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, 
menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan 
yang inklusif dan terlaksana tata kelola yang mampu 
menjaga peningkatan kualitas kehidupan antar generasi.  
Dalam mencapai tujuan tersebut Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 5 
isu strategis lingkungan hidup dan kehutanan yang 
menjadi mainsteam dalam mencapai SDGs. Salah 
satunya adalah kesejahteraan masyarakat berbasis 
sumber daya lingkungan hidup. Bagian dari isu tersebut 
adalah pentingnya peran sekolah menengah kejuruan 
kehutanan dalam menciptakan pendidikan yang 
berkualitas yang mampu mendorong tercapainya tujan 
SDGs. 
 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan 
Negeri Kadipaten melalui kegiatan pembelajaran memiliki 
kurikulum pembelajaran produk kreatif dan 
kewirausahaan (PKK) yang menekankan adanya 
perubahan karakter dan mental siswa yang selaras 
dengan revolusi mental bangsa Indonesia yang 
diterjemahkan dalam PPK (penguatan pendidikan 
karakter). Tujuan pembelajaran produk kreatif dan 
kewirausahaan diantaranya adalah: menciptakan 
wirausaha baru yang berdaya saing tinggi; menambah 
kompetensi pengetahuan dan ketrampilan siswa; 
memberikan gambaran proses produksi suatu produk 
disertai tahapannya; mampu mengidentifikasi peluang 
usaha yang ada disekitar dan  mampu memanfaatkan 
peluang usaha dan mengaplikasikannya. 

Pengetahuan pemanfaatan limbah organik bagi 
siswa SMK Kehutanan Kadipaten merupakan salah satu 
upaya  memperkenalkan usaha berbasis lingkungan 
untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan 
mengurangi polusi udara akibat pembusukan limbah 
organik. Peningkatan pendapatan dengan cara 
berwirausaha tak terlepas dari kebutuhan modal, oleh 
karena itu perlu menentukan jenis usaha yang 
bermodalkan relatif kecil dan dapat memanfaatkan 
potensi yang ada di lingkungan agar dapat menekan 
biaya operasional. 

Budidaya ikan lele yang dipadukan dengan 
budidaya maggot dan sayuran kangkung memiliki 
beberapa kelebihan yang dapat mengurangi biaya 
operasional. Ikan lele dan sayuran kangkung merupakan 
bahan makanan yang banyak disukai oleh masyarakat 
karena ikan lele memiliki kandungan gizi dalam 100 gr 
diantaranya terdapat protein 16,38 gr, lemak 2,8 gr, 
kolesterol 58 mg, natrium 43 mg, vitamin B1, vitamin B2, 
B3 , B12 dan vitamin D yang diperlukan untuk kesehatan 
tubuh manusia (Puji, 2021) dan harga yang relatif murah. 
Budidaya lele, maggot dan sayuran merupakan bentuk 
wirausaha yang memiliki modal dan biaya operasional 
yang cukup rendah serta mampu menghasilkan circular 
ekonomi.  

Memperkenalkan wirausaha budidaya ikan lele, 
sayuran dan kangkung dalam pembelajaran siswa SMK 
Kadipaten merupakan salah satu upaya kementerian 
LHK melalui BP2SDM untuk mendukung tercapainya 
SDGs Indonesia tahun 2023. Melalui tulisan ini, penulis 
mediskripsikan kontribusi pembelajaran produk kreatif 
dan kewirausahaan budidaya lele berbasis limbah 
organik dalam mendukung tercapainya SDGs. 

 
MATERI PEMBELAJARAN PRODUK KREATIF DAN 
KEWIRAUSAHAAN DALAM MEMANFAATKAN 
SAMPAH ORGANIK  

 
 Mata pelajaran Produk Kreatif dan 

Kewirausahaan (PKK) diarahkan untuk pengembangan 
dan peningkatan kompetensi siswa agar mampu 
berwirausaha secara mandiri dengan sikap dan mental 
yang unggul dan mampu bersaing dengan orang lain 
secara baik dan mandiri. Pada silabus produk kreatif dan 
kewirausahaan dengan kompetensi dasar menganalisis 
peluang usaha produk barang/jasa dalam hal ini siswa 
diharapkan memiliki ketrampilan yaitu dapat menentukan 
peluang usaha produk barang/jasa sehingga indikator 
pencapaian kompetensi yang harus dimiliki siswa adalah 
mampu menjelaskan faktor-faktor keberhasilan dan 
kegagalan usaha; mengembangkan ide dan peluang 
usaha; menganalisis peluang usaha.  Terkait dengan 
kompetensi dasar tersebut maka siswa diarahkan untuk 
dapat memanfaatkan limbah organik, budidaya ikan lele, 
maggot dan sayuran kangkung sehingga siswa mampu 
membuka peluang usaha;; mengurangi pencemaran 
lingkungan akibat pembusukan limbah organik dan  
meningkatkan ekonomi masyarakat. Siswa diharapkan 
pula mengetahui bagaimana siklus pemanfaatan limbah 
organik sehingga mampu menghasilkan produk yang 
bernilai ekonomi tinggi (Gambar 1). 
 

 

 
Gambar 1. Siklus usaha produktif budidaya ikan lele 
berbasis maggot 
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Gambar 1 menunjukkan limbah organik berupa 
sayuran maupun buah-buahan sebelum diberikan pada 
maggot terlebih dahulu harus dibersihkan kemudian 
digiling hingga halus. Limbah yang sudah halus akan 
diberikan kepada maggot umur 1 – 7 hari. Setelah larva 
berumur 8 -15 hari limbah organik yang diberikan dapat 
berupa buah-buahan yang dicacah dengan ukuran kecil-
kecil sekitar ukuran 1 - 3 cm. Pada saat maggot berumur 
16 – 21 hari, maggot mulai bisa diberikan limbah sayuran 
atau buah-buahan yang dicacah dengan ukuran besar 
sekitar 4 - 5 cm. Maggot dewasa umur 21 hari sudah bisa 
untuk dijadikan pakan ikan lele. 

Maggot yang telah berumur 21 hari sebanyak 4 
kilo harus dipisahkan untuk dijadikan prepupa hingga 
menjadi pupa. Masa prepupa menjadi pupa dibutuhkan 
waktu 20 hari. Kemudian pupa ditempatkan di kotak yang 
terbuat  dari papan/kayu yang berukuran 50 x 100 cm 
yang bagian atasnya ditutup dengan kain berwarna hitam 
dan diberi lubang ukuran 3 x 3 cm sebanyak 4 titik lubang 
yang letak dekat sudut kotak. Kotak yang sudah terisi 
pupa kemudian ditempatkan dalam kandang lalat. 
Kegunaan keempat lubang pada kain tersebut yaitu 
setelah 3 – 4 hari pupa menjadi lalat dan lubang itulah 
sebagai tempat keluarnya lalat, yang selanjutnya lalat 
akan hidup dalam kandang untuk melakukan perkawinan 
dan bertelur pada tempat yang telah disiapkan yaitu 
berupa papan ukuran 5 x 30 cm yang disusun sebanyak 
5 lapis. Pada antara lapisan papan diberi renggang/celah 
sekitar 1 mm, di celah antar lapisan papan itulah lalat 
betina yang telah kawin bertelur. 

Air kolam ikan lele setelah 4 minggu biasanya 
mulai menimbulkan aroma kurang sedap/bau, itu 

menunjukkan bahwa air tersebut banyak mengandung 
amoniak.  Air yang mengandung amoniak merupakan 
limbah kolam yang sangat bermanfaat untuk menyiram 
dan memupuk tanaman sayuran kangkung yang ditanam 
di lahan. Tanaman sayuran kangkung setelah berumur 35 
hari sudah bisa dipanen untuk dikonsumsi atau dijual ke 
konsumen. 

 
KONTRIBUSI PEMBELAJARAN PRODUK 
KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN DALAM 
MENDUKUNG TERCAPAINYA SDGs 
GOAL 1; MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM 
SEGALA BENTUK DIMANAPUN 

Indonesia merupakan negara agraris yang 
memiliki penduduk sekitar 44,2 % atau 119.605.200 
berada di daerah pedesaan (Jayani, 2019). Penduduk 
pedesaan masuk dalam kategori penduduk miskin 
sebanyak 14,93 juta orang, dan penduduk di kota besar 
sebanyak 11,16 juta orang (Biro Pusat Statistik, 2020). 
Untuk mengakhiri kemiskinan, penduduk Indonesia harus 
melakukan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan 
yang pada akhirnya dapat keluar dari kemiskinan. 

Budidaya ikan lele dan sayuran kangkung 
dengan memanfaatkan maggot sebagai sumber pakan 
lele dan limbah kolam lele sebagai pupuk bagi 
pertumbuhan kangkung dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat yang berdampak pada pengurangan 
kemiskinan penduduk Indonesia. Hasil analisis usaha 
budidaya ikan lele dan sayuran kangkung dapat dilihat 
pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Analisis usaha budidaya ikan lele, sayuran kangkung dan maggot 

No. Uraian Biaya (Rp.) 
1. Ikan lele (siklus 2,5 bulan, % kematian 5 – 10%, 1 kg= 7-8 ekor) 
 Pengeluaran  
 1) Benih ikan lele 1000 ekor 250.000 
 2) Pakan pabrik 60 kg 600.000 
 3) Maggot 30 kg 180.000  
 4) Vitamin dan obat 100.000 
 5) Kolam terpal dengan penyusutan 100.000 
 Total pengeluaran 1.230.000 
 Penerimaan 120 kg @17.000 2.176.000 
 Pendapatan/keuntungan 946.000 
   
2. Sayuran Kangkung (siklus 35 hari)  
 Pengeluaran  
 1) Sewa lahan seluas 200 m2 80.000 
 2) Benih kangkung 250 gr  25.000 
 3) Pestisida nabati 100 ml 20.000 
 4) Tenaga kerja 2 orang 200.000 
 Total pengeluaran                   325.000 
 Penerimaan kangkung 620 ikat @Rp.1.000 620.000 
 Pendapatan/Keuntungan 295.000 
   
3. Budidaya maggot (Siklus 45 hari)  
 Pengeluaran  
 1) Kandang lalat 2x2x2 meter 50.000 
 2) Pupa 4 kg @Rp. 25.000 100.000 
 3) Sampah organik 900 kg @Rp. 200 180.000 
 4) Tenaga kerja 1 orang selama 21 hari @20.000 420.000 
 Total Pengeluaran 750.000 
 Penerimaan maggot 300 kg @Rp. 6.000 1.800.000 
 Pendapatan/keuntungan 1.050.000 

Sumber : Data Primer, 2021 
 
Tabel 1 menunjukkan terdapat 3 sumber pendapatan 
dalam usaha budidaya yang dilakukan bersamaan yaitu 
pendapatan dari budidaya ikan lele, sayuran kangkung 

dan maggot.  Budidaya ikan lele dapat menghasilkan 
pendapatan Rp. 946.000/satu siklus panen. Jika dalam 
satu tahun 4 kali panen maka diperoleh 3.784.000/tahun.  
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Tabel 1 menunjukkan terdapat 3 sumber pendapatan 
dalam usaha budidaya yang dilakukan bersamaan yaitu 
pendapatan dari budidaya ikan lele, sayuran kangkung 

dan maggot.  Budidaya ikan lele dapat menghasilkan 
pendapatan Rp. 946.000/satu siklus panen. Jika dalam 
satu tahun 4 kali panen maka diperoleh 3.784.000/tahun.  

Budidaya sayuran kangkung yang dilakukan bersamaan 
dengan memanfaatkan air kolam lele menghasilkan 
pendapatan Rp. 295.000/siklus panen.  Jika dalam dalam 
satu tahun dilakukan 10 kali siklus panen maka diperoleh 
pendapatan Rp. 2.950.000/tahun.  Sedangkan budidaya 
maggot yang dilakukan dengan memanfaatkan sampah 
organik menghasilkan pendapatan/ keuntungan Rp. 
1.050.000 dalam satu siklus panen.  Jika dalam satu 
tahun dilakukan 8 kali panen maka diperoleh pendapatan 
Rp. 8.400.000/tahun.  Berdasarkan data tersebut maka 
total pendapatan ketiga usaha yang dilakukan 
bersamaan sebesar Rp. 15.134.000/tahun. Standar 
angka kemiskinan Indonesia tahun 2020 yaitu 5.455.824 
per tahun atau Rp. 454.652 perkapita per bulan (BPS, 
2021), maka jika dibandingkan dengan pendapatan 
ketiga jenis usaha yang dilakukan secara bersamaan, 
pendapatan ketiga usaha tersebut jauh lebih tinggi 
sehingga dengan demikian terbukti bahwa budidaya ikan 
lele dengan memanfaatkan limbah organik sebagai 
pakan dan dilakukan  bersamaan dengan sayuran dapat 
mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. 

Selain dapat meningkatkan pendapatan budidaya 
ikan lele dengan memanfaatkan sampah organik memiliki 
keuntungan yaitu : 1) tidak memiliki lahan khusus untuk 
budidaya sehingga dapat dilakukan dimanapun (wilayah 
perkotaan maupun pedesaan), 2) modal yang dibutuhkan 
relatif rendah, 3) dapat menjadi usaha sampingan untuk 
menambahkan penghasilan keluarga, 4) Pemanfaatan 
limbah kolam ikan lele dapat menjadi sumber Nitrogen 
dan phospor bagi pertumbuhan produksi sayuran 
kangkung.  
 
GOAl 2; MENGHILANGKAN KELAPARAN, 
MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG 
BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN 
BERKELANJUTAN 

Pemilihan jenis yang dibudidayakan tidak saja 
dilakukan dengan pertimbangan ekonomi (mendapatkan 
keuntungan), namun juga mempertimbangkan nilai gizi 
dari jenis yang dibudidayakan.  Ikan lele merupakan salah 
satu bahan makanan sumber protein hewani yang sangat 
mudah untuk dibudidaya karena memiliki daya tahan 
tubuh yang sangat bagus. Kandungan gizi pada pada 
ikan lele adalah dalam 100 gr diantaranya terdapat 
protein 16,38 gr, lemak 2,8 gr, kolesterol 58 mg, natrium 
43 mg, vitamin B1, vitamin B2, B3 , B12 dan vitamin D 
yang diperlukan untuk kesehatan tubuh manusia. 
(Aprinda Puji, 2021). Lele sangkuriang merupakan salah 
satu species yang banyak dibudidayakan oleh 
masyarakat karena memiliki keunggulan diantaranya 
benih mudah diperoleh dalam jumlah banyak, tahan 
terhadap penyakit, alternatif jenis pakan relatif banyak, 
memiliki kandungan gizi yang tinggi. 

Kangkung  yang bahasa latinnya Ipomoea  
aquatica adalah tumbuhan yang termasuk jenis sayur-
sayuran dan ditanam sebagai bahan makanan. 
Masyarakat  Indonesia umumnya sangat menyukai 
sayuran kangkung karena banyak mafaatnya bagi 
kesehatan diantaranya yaitu mengandung antioksidan 
yang baik untuk menangkal radikal bebas, mencegah 
anemia, sumber vitamin A untuk kesehatan mata, 
mengandung vitamin B untuk perkembangan otak, 
mencegah diabetes, menurunkan kolesterol dan menjaga 
kesehatan jantung. 

Maggot BSF (Black Soldier Fly) adalah larva dari 
jenis lalat besar berwarna hitam yang terlihat seperti 
tawon. Fase metamorfosa maggot BSF mulai dari telur, 
larva, prepupa, pupa dan lalat dewasa, semuanya 
membutuhkan waktu  40 sampai 45 hari saja. Manfaat 
maggot BSF diantaranya sebagai sumber protein hewani, 

mengurangi  pencemaran lingkungan karena dapat 
mereduksi sampai organik yang cepat rusak bahkan 
busuk menjadi makananya dan bisa digunakan sebagai 
sumber protein untuk bahan makanan ternak. 

Masyarakat yang melakukan budidaya sering kali 
juga mengkonsumsi hasil usahanya.  Oleh karena itu 
budidaya ikan lele bersamaan dengan sayuran kangkung 
dapat meningkatkan gizi keluarga juga dapat memenuhi 
kebutuhan pangan secara luas untuk meningkatkan 
pertanian berkelanjutan.  

 
GOAL 3; MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN 
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH 
PENDUDUK SEMUA USIA 
 Indonesia sebagai negara yang berpenduduk 
mencapai 270 juta jiwa (Biro Pusat Statistik, 2020),  
berpotensi untuk menghasilkkan sampah organik yang 
dapat dimanfaatkan untuk pakan maggot. Indonesia 
hingga saat ini menghasilkan limbah atau sampah 
organik telah mencapai 67,8 juta ton setiap tahun 
(Agregasi 2021) setara dengan 185.753 kg per hari. 
Umumnya sampah organik berupa sisa makanan, 
ranting, buah dan daun. Provinsi Jawa Barat sebagai 
salah satu provinsi di Indonesia  yang telah mengalami 
tragedi yang sangat menyedihkan, bukan saja tumpukan 
sampah itu mencemari lingkungan tetapi meledak dan 
menimbulkan korban meninggal hingga 157 orang, saat 
itu terjadi di TPA (Tempat Pembuangan Akhir)  
Leuwigajah Kota Cimahi tanggal 21 Februari 2005 
(iNews.Jabar.id, 2021).  Pemanfaatan limbah organik 
untuk pakan maggot selain bisa mengurangi pencemaran 
lingkungan dan bahaya ledakan juga bisa mengurangi 
biaya produksi budidaya maggot BSF karena 1 kg maggot 
membutuhkan 3 kg limbah organik (CNN Indonesia, 
2020) atau setara dengan 300 kg maggot menghabiskan 
900 kg limbah organik. Limbah organik yang 
dimanfaatkan sebagai pakan maggot dapat menjamin 
kehidupan yang sehat dan kesejahteraan masyarakat. 

Jika Partisipasi siswa SMK Kehutanan yang telah 
lulus pada 3 (tiga) tahun terakhir yang akan datang yaitu 
tahun 2021-2023 sebanyak 300 orang dengan asumsi 30 
%  melakukan budidaya ikan lele 1.000 ekor per orang 
dengan pakan kombinasinya maggot, maka turut 
berkiprah dalam memanfaatkan sampah organik yaitu  
0,48% dari ketersedian sampah atau limbah organik di 
Indonesia. Nilai ini terkesan rendah namun berkontribusi 
pada kesehatan lingkungan dengan berkurangnya jumlah 
sampah di TPA.  

 
GOAL 8 ; MENINGKATKAN PERTUMBUHAN 
EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, 
KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN 
MENYELURUH SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK 
UNTUK SEMUA 

Jumlah penduduk pencari kerja di Indonesia 
Februari 2021 sebanyak 2.560.000 orang (BPS, 2021). 
Jika lulusan SMK Kehutanan N Kadipaten sebanyak 100 
orang setiap tahunnya dan 30% atau 30 orang melakukan 
pengembangan pengetahuan usaha produktif yang 
diberikan di bangku sekolah. Kondisi ini akan mengurangi 
0, 001 % angka pengangguran secara nasional. Jumlah 
ini terlalu kecil, namun jika seluruh siswa lulusan SMK di 
Indonesia sebanyak 1.630.000 (kemendikbud, 2021) 
dalam Andrea Lidwina dan 30 % atau sebanyak 489.000 
orang melakukan pengembangan pengetahuan usaha 
produktif maka akan mengurangi angka pengangguran 
secara nasional sebesar 19,05%. Hal ini secara tidak 
langsung membuka lapangan pekerjaan dan penduduk 
berkesempatan kerja produktif. 
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PENUTUP 
Kontribusi pembelajaran produk kreatif wirausaha 

budidaya lele berbasis limbah organik dalam skala kecil 
dapat meningkatkan pendapatan, menjamin ketersediaan 
gizi keluarga, menjaga lingkungan yang sehat, dan 
membuka lapangan kerja atau kesempatan berusaha. 
Jika hasil pembelajaran ini diterapkan dan menjadi aksi 
kolektif maka, dapat mendukung tercapainya SDGs pada 
goal 1 yaitu mengakhiri kemiskinan  dalam segala bentuk 
dimanapun; goal 2 menghilangkan kelaparan, mencapai 
ketahanan pangandan gizi yang baik, serta meningkatkan 

pertanian berkelanjutan; goal 3 menjamin kehidupan 
yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh 
penduduk semua; goal 8 meningkatkan pertubumbuhan 
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan 
kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan 
yang layak untuk semua. 

KLHK memiliki kontribusi besar dalam mencapai 
tujuan SDGs melalui berbagai program salah satunya 
melalui pendidikan produktuf kreatif di sekolah menengah 
kejuruan kehutanan.  Oleh karena itu perlu didukung dan 
dikembangkan dalam skala yang lebih luas sehingga 
memberi dampak yang lebih besar. 
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PENUTUP 
Kontribusi pembelajaran produk kreatif wirausaha 

budidaya lele berbasis limbah organik dalam skala kecil 
dapat meningkatkan pendapatan, menjamin ketersediaan 
gizi keluarga, menjaga lingkungan yang sehat, dan 
membuka lapangan kerja atau kesempatan berusaha. 
Jika hasil pembelajaran ini diterapkan dan menjadi aksi 
kolektif maka, dapat mendukung tercapainya SDGs pada 
goal 1 yaitu mengakhiri kemiskinan  dalam segala bentuk 
dimanapun; goal 2 menghilangkan kelaparan, mencapai 
ketahanan pangandan gizi yang baik, serta meningkatkan 

pertanian berkelanjutan; goal 3 menjamin kehidupan 
yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh 
penduduk semua; goal 8 meningkatkan pertubumbuhan 
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan 
kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan 
yang layak untuk semua. 

KLHK memiliki kontribusi besar dalam mencapai 
tujuan SDGs melalui berbagai program salah satunya 
melalui pendidikan produktuf kreatif di sekolah menengah 
kejuruan kehutanan.  Oleh karena itu perlu didukung dan 
dikembangkan dalam skala yang lebih luas sehingga 
memberi dampak yang lebih besar. 
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PENDAMPING PERHUTANAN SOSIAL POLA PADAT KARYA TERHADAP TUJUAN 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG DISELENGGARAKAN SECARA E-LEARNING DI 
MASA PANDEMI COVID-19 

 
 

Haqqi Annazili 
 

 
Dalam rangka kegiatan pendampingan Perhutanan 
Sosial di lapangan pada masa pandemi Covid 19, 
BP2SDM serta Ditjen PSKL KLHK RI bekerjasama untuk 
melakukan Pelatihan terkait Pendampingan Perhutanan 
Sosial. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia 
termasuk KLHK juga sedang mengawal proses 
pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals 
(TPB/SDGs). Adapun tujuan tulisan ini adalah untuk 
mengetahui kontribusi kegiatan Pelatihan Peningkatan 
Kapasitas Bagi Petani dan Pendamping Perhutanan 
Sosial Pola Padat Karya terhadap TPB/SDGs yang 
diselenggarakan secara E-Learning di masa pandemi 
COVID-19. Metode pengumpulan data yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah studi literatur. Ditemukan 
setidaknya dua belas (12) kontribusi Pelatihan terhadap 
TPB/SDGs. 
Kata Kunci: pelatihan, pendampingan perhutanan sosial, 
pandemi COVID-19, TPB/SDGs. 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk 
Indonesia sejak awal tahun 2020 yang lalu, berdampak 
pada berbagai sektor dan tatanan kehidupan sosial. 
Kondisi ini membuat kita perlu melakukan perubahan dan 
penyesuaian kebijakan. Dunia pelatihan merupakan 
salah satu bidang yang mengalami dampak nyata di 
masa pandemi COVID-19. Beberapa waktu lalu 
pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan 

pembelajaran jarak jauh dalam menyikapi situasi darurat 
ini. Termasuk diantaranya pelatihan terkait 
Pendampingan Perhutanan Sosial (Lestari, et al., 2021). 
Dalam rangka kegiatan pendampingan Perhutanan 
Sosial di lapangan pada masa pandemi Covid-19, Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
serta Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan 
Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia sejak Tahun 
2020 yang lalu bekerjasama untuk melakukan Pelatihan 
terkait Pendampingan Perhutanan Sosial secara E-
Learning (Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan 
Lingkungan, 2020).  
Pelatihan ini dilaksanakan serentak pada Pusat Diklat 
Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan: Pematangsiantar, Pekanbaru, Bogor, 
Kadipaten, Samarinda, Makasar dan Kupang 
melalui Learning Management System serta beberapa 
aplikasi penunjang pembelajaran jarak jauh lainnya.  
Pelatihan ini terdiri atas teori dan praktik berdurasi 4 
hari full e-learning. Pembelajaran dilakukan dengan 
metode synchronous maupun asynchronous secara live 
chat, belajar mandiri, penugasan kelompok, dan 
presentasi (Gamin, 2021).  
Pada Tahun 2021, Pelatihan ini diberi nama Peningkatan 
Kapasitas bagi Petani dan Pendamping Perhutanan 
Sosial pada Pola Padat Karya dengan durasi 35 jam 
pelajaran. Mata Pelatihan yang diberikan dapat dilihat 
pada Tabel 1.  

 
Tabel 1. Daftar Mata Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Petani dan Pendamping Perhutanan Sosial pada Pola Padat 

Karya Tahun 2021 
No. Kode Mata Pelatihan Nama Mata Pelatihan 
1. MP 1 Panduan Role Model Pendampingan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 
2. MP 2 Pendampingan Tahap Awal 
3. MP 3 Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan dan Lingkungan 
4. MP 4 Kerja Sama, Akses Permodalan dan Akses Pasar 
5. MP 5 Pengelolaan Pengetahuan 
6. MP 6 Monitoring dan Evaluasi Perhutanan Sosial 

(sumber: E-Learning BP2SDM KLHK, 2021) 
 
Pelatihan ini dilaksanakan mulai dari minggu terakhir 
bulan Februari hingga minggu terakhir bulan April Tahun 
2021. Target peserta sebanyak 3.000 untuk seluruh 
Indonesia. Sementera itu, Balai Diklat Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Samarinda sendiri (unit kerja penulis) 
melatih sebanyak 391 peserta (Gamin, 2021; BDLHK 
Samarinda, 2021).  
Bertepatan dengan program tersebut, pada saat ini 
pemerintah Indonesia termasuk KLHK sedang mengawal 
suatu proses besar yaitu TPB/SDGs.  Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu rencana 
aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, 
termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, 
mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. 
Parapihak diharapkan dapat memetakan kontribusi yang 
dilakukan dalam upaya pencapaian 17 Goals SDGs 
(Monoarfa, 2021).  
 
TUJUAN  
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Mengetahui kontribusi kegiatan Pelatihan Peningkatan 
Kapasitas Bagi Petani dan Pendamping Perhutanan 
Sosial Pola Padat Karya terhadap Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan yang diselenggarakan secara E-Learning 
di masa pandemi COVID-19. 
 
MANFAAT 
Karya ilmiah ini akan memberikan dua manfaat yaitu 
manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretisnya 
adalah dapat diketahui peran Pelatihan terhadap 
TPB/SDGs. Manfaat praktisnya adalah dapat 
memberikan suntikan semangat kepada pembaca untuk 
tetap beraktivitas mendukung TPB/SDGs meskipun di 
masa sulit pandemi COVID-19.  
 
METODE PENELITIAN 
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data 
dengan mengadakan studi penelaahan terhadap literatur-
literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang 
dipecahkan (Nazir 1998 dalam deepublish, 2021).  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kontribusi Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas 
Bagi Petani dan Pendamping Perhutanan Sosial Pola 
Padat Karya terhadap Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan yang Diselenggarakan Secara E-
Learning di Masa Pandemi COVID-19. 
Dalam rangka mejabarkan kontribusi Pelatihan ini 
terhadap TPB/SDGs, penulis menyandingkan Mata 
Pelatihan/Materi Pokok yang diajarkan pada pelatihan  
dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 9 (Permen LHK Nomor 9) Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial serta dengan ke 
Tujuh Belas TPB/SDGs.  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan 
Sosial merupakan peraturan terbaru tentang Perhutanan 
Sosial, yang mulai diundangkan pada Tanggal 1 April 
2021. Peraturan ini terdiri atas dua belas Bab 
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Pembagian Bab pada Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 

Urutan Bab Keterangan 
I Ketentuan Umum 
II Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial 
III Pengelolaan Perhutanan Sosial 
IV Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut 
V Jangka Benah Kebun Rakyat 
VI Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 
VII Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial 
VIII Pengenaan Sanksi Administratif 
IX Pembiayaan 
X Ketentuan Lain-Lain 
XI Ketentuan Peralihan 
XII Ketentuan Penutup 

(Sumber:  Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021) 
 
Walaupun dasar hukum yang digunakan pada pelatihan 
ini masih peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 (Permen 
LHK Nomor 83) Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, 

namun penulis memutuskan untuk menggunakan 
peraturan yang terbaru sebagai tolok ukur agar lebih up 
to date dengan kondisi pada saat ini. Sementara itu, 
daftar Goals TPB/SDGs dapat dilihat pada  Tabel 3. 

 
Tabel 3. Goals TPB/SDGs 

Goal ke- TPB/SDGs 
1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 
2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan 

pertanian berkelanjutan 
3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk 
4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar  
5 Mencapai kesetaraan gender  
6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan  
7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern 
8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang 

produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak 
9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta 

mendorong inovasi 
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Walaupun dasar hukum yang digunakan pada pelatihan 
ini masih peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 (Permen 
LHK Nomor 83) Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, 

namun penulis memutuskan untuk menggunakan 
peraturan yang terbaru sebagai tolok ukur agar lebih up 
to date dengan kondisi pada saat ini. Sementara itu, 
daftar Goals TPB/SDGs dapat dilihat pada  Tabel 3. 

 
Tabel 3. Goals TPB/SDGs 

Goal ke- TPB/SDGs 
1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 
2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan 

pertanian berkelanjutan 
3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk 
4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar  
5 Mencapai kesetaraan gender  
6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan  
7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern 
8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang 

produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak 
9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta 

mendorong inovasi 

 

 

Goal ke- TPB/SDGs 
10 Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara 
11 Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan 
12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan 
13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya 
14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera  
15 Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, 

mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta 
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati 

16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, menyediakan akses keadilan, dan membangunan 
kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif 

17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global  
(Sumber: Paparan Kementerian PPN/Bappenas dalam Monoarfa, 2021). 
 
Sebagai bagian dari penyelenggara negara, KLHK tentunya sangat mendukung program TPB/SDGs ini. Hal ini tidak 
terkecuali pada kegiatan Pelatihan ini. Menurut penulis, pelatihan ini setidaknya berkontribusi pada dua belas target 
TPB/SDGs yang ada, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.  
 

Tabel 4. Daftar Kontribusi Pelatihan terhadap Permen LHK No. 9 Tahun 2021 serta TPB/SDGs 
No. Mata Pelatihan Materi Pokok Kesesuaian dengan 

Permen 
LHK No. 9 

Tahun 
2021 

TPB/SDGs 

1. Role Model Pendampi 
ngan PSKL 

a. Penanganan Bencana Alam dan 
Antisipasi Krisis Pangan (Banjir, 
Kekeringan dan Ketahanan Pangan, 
sesuai dengan kondisi atau kebutuhan 
peserta)  

Bab I 1, 2, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 13, 14, 

15, 16 

b. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Bab III 1, 2, 4, 14, 15, 
16 

c. Dasar Hukum PMPS Bab I, II, III, 
IV, V, VI, 

VII, VIII, IX 

1, 2, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 13, 14, 

15, 16 
d. Pengertian dan Prinsip Pendampingan 

PS 
Bab III 1, 2, 4, 5, 14, 

15, 16 
e. Aspek Pengembangan Role Model 

Pendampingan PSKL 
Bab II, III, 
IV, V, VI, 

VII, VIII, IX 

1, 2, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 13, 14, 

15, 16 
f. Kriteria dan Indikator Keberhasilan 

Pendampingan PSKL 
Bab III, IV, 
V, VI, IX 

1, 2, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 13, 14, 

15, 16 
g. Kisah Keberhasilan Pengengelolaan PS Bab II, III, 

IV, V, VI, 
VII, VIII, IX 

1, 2, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 13, 14, 

15, 16 
2. Pendampi 

ngan Tahap Awal 
a. Sosialisasi Izin Perhutanan Sosial Bab I, II, III, 

IV, VI, VII, 
VIII, IX 

1, 2, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 13, 14, 

15, 16 
b. Pendataan Potensi Bab III 4, 14, 15 
c. Penguatan Kelembagaan KPS dan KUPS Bab III 1, 4, 10, 16 
d. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bab III, IV, 

V, VI, VII, 
IX 

1, 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 13, 14, 

15 
3. Pengelolaan dan 

Pengemba 
ngan Kawasan Hutan dan 
Lingkungan 

a. Rapat Kesepakatan Batas (Situasional) Bab III 4, 12, 13, 14, 
15 

b. Penandaan Batas Izin PS (Cara 
Sederhana dan Partisipatif) 

Bab III 4, 12, 13, 14, 
15 

c. Pembuatan dan Penandaan Blok/Zonasi 
(Cara Sederhana dan Partisipatif) 

Bab III 4, 12, 13, 14, 
15 

d. Penyusunan/Perbaikan/Sharing 
RKU/RKT 

Bab III 4, 12, 13, 14, 
15 

4. a. Pengembangan Usaha KUPS 
(Penyusunan Rencana Usaha - business 

Bab III, VI, 
VII 

1, 2, 4, 8, 10, 
12 
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No. Mata Pelatihan Materi Pokok Kesesuaian dengan 
Permen 

LHK No. 9 
Tahun 
2021 

TPB/SDGs 

Kerja Sama, Akses 
Permodalan dan Akses 
Pasar 

plan) --- (Termasuk Komoditas 
Ketahanan Pangan) 

b. Kerja sama PS  Bab III, VI, 
VII 

1, 2, 4, 8, 10, 
12 

c. Akses Permodalan PS Bab III, VI, 
VII 

1, 2, 4, 8, 10, 
12 

d. Akses Pasar Komoditas dan Jasa PS Bab III, VI, 
VII 

1, 2, 4, 8, 10, 
12 

5. Pengelolaan Pengeta 
huan 

a. Perencanaan  Bab III 4, 10 
b. Pelaksanaan Bab III 4, 10 
c. Pemantauan Bab III 4, 10 

6. Monitoring dan Evaluasi PS a. Persiapan Monev Bab III, VI 4, 16 
b. Pelaksanaan Monev Bab III, VI 4, 16 
c. Penyusunan Laporan Monev Bab III, VI 4, 16 

(Sumber: diolah sendiri oleh penulis; E-Learning BP2SDM KLHK, 2021); Permen LHK No. 9 Tahun 2021; Monoarfa, 2021). 
 
Pada  Mata Pelatihan Role Model Pendampingan PSKL 
bagian a (Penanganan Bencana Alam dan Antisipasi 
Krisis Pangan (Banjir, Kekeringan dan Ketahanan 
Pangan, sesuai dengan kondisi atau kebutuhan peserta)) 
berbicara tentang Bab I (Ketentuan Umum) Permen LHK 
No. 9 Tahun 2021. Hal ini didasarkan atas pendekatan 
antisipasi krisis pangan yang diarahkan adalah melalui 
pendekatan perhutanan sosial. Oleh sebab itu, pada 
bagian ini akan banyak berbicara istilah dasar terkait 
perhutanan sosial. Karena pada materi ini menyinggung 
perhutanan sosial secara umum, sehingga masuk pada 
tujuan-tujuan TPB/SDGs, yaitu: tanpa kemiskinan (1); 
tanpa kelaparan (2); kesetaraan gender (5); air bersih dan 
sanitasi layak (6); pekerjaan layak dan pertumbuha 
ekonomi (8); berkurangnya kesenjangan (10); konsumsi 
dan produksi yang bertanggung jawab (12); penanganan 
perubahan iklim (13); ekosistem laut (14); ekosistem 
daratan (15); serta perdamaian, keadilan dan 
kelembagaan yang tangguh.  
Penulis juga menyampaikan bahwa Goal SDGs tentang 
pendidikan yang berkualitas (Goal SDGs nomor 4)  
menjadi kontribusi materi 1 (a)/pelatihan ini karena nilai 
dasar yang dikandung oleh pelatihan yaitu menjamin 
kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, dalam hal 
ini termasuk petani dan pendamping perhutanan sosial. 
Sehingga, kontribusi materi pokok 1 (a) ini terhadap 
TPB/SDGs terletak pada nomor 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 
14, 15, 16. 
Alasan penulis untuk memasukkan kontribusi pelatihan 
ini terhadap TPB/SDGs nomor 1 (tanpa kemiskinan) 
adalah karena pelatihan ini berbicara tentang perhutanan 
sosial, yang salah satu maksud dan tujuannya adalah 
untuk mengakhiri kemiskinan. Selain pada Mata 
Pelatihan bagian 1 (a) ini, kontribusi terhadap Goal 1 
TPB/SDGs juga diberikan oleh beberapa Mata 
Pelatihan/Materi Pokok lain sebagaimana dapat dilihat 
pada Tabel 4.  
Pelatihan ini juga berkontribusi terhadap TPB/SDGs 
nomor 2 (tanpa kelaparan). Penjelasannya masih sejalan 
dengan alasan untuk SDGs nomor 1 sebelumnya. 
Apalagi di dalam pelatihan ini serta di dalam program 
perhutanan sosial, pemegang persetujuan pengelolaan 
perhutanan sosial dianjurkan untuk menanam tanaman 
pangan. Selain pada Mata Pelatihan bagian 1 (a) ini, 
kontribusi terhadap Goal 2 TPB/SDGs juga diberikan oleh 
beberapa Mata Pelatihan/Materi Pokok lain sebagaimana 
dapat dilihat pada Tabel 4. 

Selanjutnya, pelatihan ini berkontribusi terhadap 
TPB/SDGs nomor 5 (kesetaraan gender). Sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya oleh penulis, sebagai bagian dari 
penyelenggara negara, KLHK RI tentunya sangat 
mendukung program TPB, termasuk Goal ke-5. Setiap 
gender berhak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan 
perhutanan sosial serta mendapatkan akses yang sama 
untuk mengikuti pelatihan (LTSI, 2019). Selain pada Mata 
Pelatihan bagian 1 (a) ini, kontribusi terhadap Goal 5 
TPB/SDGs juga diberikan oleh beberapa Mata 
Pelatihan/Materi Pokok lain sebagaimana dapat dilihat 
pada Tabel 4. 
Pelatihan berkontribusi terhadap Goal TPB/SDGs nomor 
6 (air bersih dan sanitasi layak). Program perhutanan 
sosial mengarahkan pemegang izin untuk mengelola 
sumber daya alam yang ada di areal kerjanya, termasuk 
air bersih. Dengan demikian, secara otomatis pelatihan 
ini juga mendukung hal tersebut. Selain pada Mata 
Pelatihan bagian 1 (a) ini, kontribusi terhadap Goal 6 
TPB/SDGs juga diberikan oleh beberapa Mata 
Pelatihan/Materi Pokok lain sebagaimana dapat dilihat 
pada Tabel 4. 
Pelatihan berkontribusi terhadap Goal TPB/SDGs nomor 
8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi). Hal ini 
sejalan dengan manfaat program perhutanan sosial dan 
pelatihan yang tentunya dapat berpengaruh positif 
terhadap SDGs nomor 8 ini. Selain pada Mata Pelatihan 
bagian 1 (a) ini, kontribusi terhadap Goal 8 TPB/SDGs 
juga diberikan oleh beberapa Mata Pelatihan/Materi 
Pokok lain sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4. 
Pelatihan berkontribusi terhadap Goal TPB/SDGs nomor 
10 (berkurangnya kesenjangan). Program perhutanan 
sosial serta pelatihan ini bermanfaat untuk mengurangi 
kesenjangan, khususnya bagi masyarakat sekitar hutan. 
Selain pada Mata Pelatihan bagian 1 (a) ini, kontribusi 
terhadap Goal 10 TPB/SDGs juga diberikan oleh 
beberapa Mata Pelatihan/Materi Pokok lain sebagaimana 
dapat dilihat pada Tabel 4. 
Pelatihan berkontribusi terhadap Goal TPB/SDGs nomor 
12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab). 
Program perhutanan sosial yang diajarkan pada 
pelatihan ini menjunjung tinggi asas tanggung jawab 
dalam setiap aspek kegiatannya, termasuk produksi yang 
dilakukan. Selain pada Mata Pelatihan bagian 1 (a) ini, 
kontribusi terhadap Goal 12 TPB/SDGs juga diberikan 
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No. Mata Pelatihan Materi Pokok Kesesuaian dengan 
Permen 

LHK No. 9 
Tahun 
2021 

TPB/SDGs 

Kerja Sama, Akses 
Permodalan dan Akses 
Pasar 

plan) --- (Termasuk Komoditas 
Ketahanan Pangan) 

b. Kerja sama PS  Bab III, VI, 
VII 

1, 2, 4, 8, 10, 
12 

c. Akses Permodalan PS Bab III, VI, 
VII 

1, 2, 4, 8, 10, 
12 

d. Akses Pasar Komoditas dan Jasa PS Bab III, VI, 
VII 

1, 2, 4, 8, 10, 
12 

5. Pengelolaan Pengeta 
huan 

a. Perencanaan  Bab III 4, 10 
b. Pelaksanaan Bab III 4, 10 
c. Pemantauan Bab III 4, 10 

6. Monitoring dan Evaluasi PS a. Persiapan Monev Bab III, VI 4, 16 
b. Pelaksanaan Monev Bab III, VI 4, 16 
c. Penyusunan Laporan Monev Bab III, VI 4, 16 

(Sumber: diolah sendiri oleh penulis; E-Learning BP2SDM KLHK, 2021); Permen LHK No. 9 Tahun 2021; Monoarfa, 2021). 
 
Pada  Mata Pelatihan Role Model Pendampingan PSKL 
bagian a (Penanganan Bencana Alam dan Antisipasi 
Krisis Pangan (Banjir, Kekeringan dan Ketahanan 
Pangan, sesuai dengan kondisi atau kebutuhan peserta)) 
berbicara tentang Bab I (Ketentuan Umum) Permen LHK 
No. 9 Tahun 2021. Hal ini didasarkan atas pendekatan 
antisipasi krisis pangan yang diarahkan adalah melalui 
pendekatan perhutanan sosial. Oleh sebab itu, pada 
bagian ini akan banyak berbicara istilah dasar terkait 
perhutanan sosial. Karena pada materi ini menyinggung 
perhutanan sosial secara umum, sehingga masuk pada 
tujuan-tujuan TPB/SDGs, yaitu: tanpa kemiskinan (1); 
tanpa kelaparan (2); kesetaraan gender (5); air bersih dan 
sanitasi layak (6); pekerjaan layak dan pertumbuha 
ekonomi (8); berkurangnya kesenjangan (10); konsumsi 
dan produksi yang bertanggung jawab (12); penanganan 
perubahan iklim (13); ekosistem laut (14); ekosistem 
daratan (15); serta perdamaian, keadilan dan 
kelembagaan yang tangguh.  
Penulis juga menyampaikan bahwa Goal SDGs tentang 
pendidikan yang berkualitas (Goal SDGs nomor 4)  
menjadi kontribusi materi 1 (a)/pelatihan ini karena nilai 
dasar yang dikandung oleh pelatihan yaitu menjamin 
kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, dalam hal 
ini termasuk petani dan pendamping perhutanan sosial. 
Sehingga, kontribusi materi pokok 1 (a) ini terhadap 
TPB/SDGs terletak pada nomor 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 
14, 15, 16. 
Alasan penulis untuk memasukkan kontribusi pelatihan 
ini terhadap TPB/SDGs nomor 1 (tanpa kemiskinan) 
adalah karena pelatihan ini berbicara tentang perhutanan 
sosial, yang salah satu maksud dan tujuannya adalah 
untuk mengakhiri kemiskinan. Selain pada Mata 
Pelatihan bagian 1 (a) ini, kontribusi terhadap Goal 1 
TPB/SDGs juga diberikan oleh beberapa Mata 
Pelatihan/Materi Pokok lain sebagaimana dapat dilihat 
pada Tabel 4.  
Pelatihan ini juga berkontribusi terhadap TPB/SDGs 
nomor 2 (tanpa kelaparan). Penjelasannya masih sejalan 
dengan alasan untuk SDGs nomor 1 sebelumnya. 
Apalagi di dalam pelatihan ini serta di dalam program 
perhutanan sosial, pemegang persetujuan pengelolaan 
perhutanan sosial dianjurkan untuk menanam tanaman 
pangan. Selain pada Mata Pelatihan bagian 1 (a) ini, 
kontribusi terhadap Goal 2 TPB/SDGs juga diberikan oleh 
beberapa Mata Pelatihan/Materi Pokok lain sebagaimana 
dapat dilihat pada Tabel 4. 

Selanjutnya, pelatihan ini berkontribusi terhadap 
TPB/SDGs nomor 5 (kesetaraan gender). Sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya oleh penulis, sebagai bagian dari 
penyelenggara negara, KLHK RI tentunya sangat 
mendukung program TPB, termasuk Goal ke-5. Setiap 
gender berhak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan 
perhutanan sosial serta mendapatkan akses yang sama 
untuk mengikuti pelatihan (LTSI, 2019). Selain pada Mata 
Pelatihan bagian 1 (a) ini, kontribusi terhadap Goal 5 
TPB/SDGs juga diberikan oleh beberapa Mata 
Pelatihan/Materi Pokok lain sebagaimana dapat dilihat 
pada Tabel 4. 
Pelatihan berkontribusi terhadap Goal TPB/SDGs nomor 
6 (air bersih dan sanitasi layak). Program perhutanan 
sosial mengarahkan pemegang izin untuk mengelola 
sumber daya alam yang ada di areal kerjanya, termasuk 
air bersih. Dengan demikian, secara otomatis pelatihan 
ini juga mendukung hal tersebut. Selain pada Mata 
Pelatihan bagian 1 (a) ini, kontribusi terhadap Goal 6 
TPB/SDGs juga diberikan oleh beberapa Mata 
Pelatihan/Materi Pokok lain sebagaimana dapat dilihat 
pada Tabel 4. 
Pelatihan berkontribusi terhadap Goal TPB/SDGs nomor 
8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi). Hal ini 
sejalan dengan manfaat program perhutanan sosial dan 
pelatihan yang tentunya dapat berpengaruh positif 
terhadap SDGs nomor 8 ini. Selain pada Mata Pelatihan 
bagian 1 (a) ini, kontribusi terhadap Goal 8 TPB/SDGs 
juga diberikan oleh beberapa Mata Pelatihan/Materi 
Pokok lain sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4. 
Pelatihan berkontribusi terhadap Goal TPB/SDGs nomor 
10 (berkurangnya kesenjangan). Program perhutanan 
sosial serta pelatihan ini bermanfaat untuk mengurangi 
kesenjangan, khususnya bagi masyarakat sekitar hutan. 
Selain pada Mata Pelatihan bagian 1 (a) ini, kontribusi 
terhadap Goal 10 TPB/SDGs juga diberikan oleh 
beberapa Mata Pelatihan/Materi Pokok lain sebagaimana 
dapat dilihat pada Tabel 4. 
Pelatihan berkontribusi terhadap Goal TPB/SDGs nomor 
12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab). 
Program perhutanan sosial yang diajarkan pada 
pelatihan ini menjunjung tinggi asas tanggung jawab 
dalam setiap aspek kegiatannya, termasuk produksi yang 
dilakukan. Selain pada Mata Pelatihan bagian 1 (a) ini, 
kontribusi terhadap Goal 12 TPB/SDGs juga diberikan 

 

 

oleh beberapa Mata Pelatihan/Materi Pokok lain 
sebagaimana dapat dilihat pada   Tabel 4. 
Pelatihan berkontribusi terhadap Goal TPB/SDGs nomor 
13 (penanganan perubahan iklim). Program perhutanan 
sosial berdampak pada tutupan lahan yang semakin baik, 
termasuk penambahan pohon. Tentunya hal ini 
mendukung Goal SDGs nomor 13. Selain pada Mata 
Pelatihan bagian 1 (a) ini, kontribusi terhadap Goal 13 
TPB/SDGs juga diberikan oleh beberapa Mata 
Pelatihan/Materi Pokok lain sebagaimana dapat dilihat 
pada Tabel 4. 
Pelatihan berkontribusi terhadap Goal TPB/SDGs nomor 
14 (ekosistem laut). Program perhutanan sosial yang 
merupakan materi pada pelatihan ini, area izinnya tidak 
sedikit yang berada di sekitaran pantai (PIAPS, 2021). 
Tentunya hal ini akan berdampak pada ekosistem laut. 
Selain pada Mata Pelatihan bagian 1 (a) ini, kontribusi 
terhadap Goal 14 TPB/SDGs juga diberikan oleh 
beberapa Mata Pelatihan/Materi Pokok lain sebagaimana 
dapat dilihat pada Tabel 4. 
Selanjutnya, kontribusi pelatihan terhadap Goal 
TPB/SDGs nomor 15 (ekosistem daratan). Areal 
perhutanan sosial sangat banyak yang berada di daratan 
(PIAPS, 2021). Ekosistem daratan akan sangat 
terpengaruh positif dengan adanya program perhutanan 
sosial termasuk di dalamnya melalui pelatihan ini. Selain 
pada Mata Pelatihan bagian 1 (a) ini, kontribusi terhadap 
Goal 14 TPB/SDGs juga diberikan oleh beberapa Mata 
Pelatihan/Materi Pokok lain sebagaimana dapat dilihat 
pada Tabel 4. 
Kemudian kontribusi terakhir dari pelatihan ini terhadap 
Goals TPB/SDGs adalah Goal SDGs nomor 16 
(perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh). 
Program perhutanan sosial sangat memerlukan 
koordinasi dari banyak pihak. Oleh sebab itu, tentunya 
akan diperlukan kelembagaan yang tangguh. Pada 

pelatihan ini, hal ini sangat ditekankan, sebagaimana 
dapat dilihat pada salah satu materi pokok pelatihan yang 
secara langsung menyebutkan perlunya Penguatan 
Kelembagaan KPS dan KUPS (Mata Pelatihan bagian 
2c). Selain pada Mata Pelatihan bagian 1 (a) dan 2 (c), 
kontribusi terhadap Goal 16 TPB/SDGs juga diberikan 
oleh beberapa Mata Pelatihan/Materi Pokok lain 
sebagaimana dapat dilihat pada   Tabel 4. 
Demikian penjelasan penulis terkait kontribusi pelatihan 
ini terhadap TPB/SDGs. Dalam hal kontribusi pelatihan ini 
terhadap Permen LHK No. 9 Tahun 2021 juga sangat 
banyak, yaitu terhadap Bab I hingga Bab IX. Pelatihan ini 
tidak berkontribusi terhadap Bab X, XI, dan XII Permen 
LHK No. 9 Tahun 2021 dikarenakan bagian Bab tersebut 
merupakan Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, 
dan Ketentuan Penutup peraturan, yang belum terlalu 
sesuai dengan peraturan yang digantikannya, yaitu 
Permen LHK No. 83 Tahun 2016.  
 
KESIMPULAN 
Setidaknya terdapat dua belas (12) kontribusi kegiatan 
Pelatihan ini terhadap Goals TPB/SDGs. 
 
SARAN 
1. Semoga pelatihan seperti ini tetap dapat dilanjutkan 
untuk masa yang akan datang. 
2. Sebaiknya penelitian tentang dampak perhutanan 
sosial terhadap kesejahteraan masyarakat diperbanyak 
jumlahnya, misalnya skripsi-skripsi mahasiswa 
kehutanan. Sehingga ke depan akan semakin teramati 
kontribusi program perhutanan sosial terhadap 
TPB/SDGs. 
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PENDAHULUAN 
Dipahami bersama Gender saat ini ditafsirkan dalam 
sudut penafsiran yang berbeda-benda. Ketika isu gender 
di munculkan pada khalayak maka dipikiran kita semua 
adalah masalah emansipasi dan diskriminasi antara 
kaum laki-laki dan perempuan. Namun apabila mengutip 
dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu; "Seseorang datang 
kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam dan 
berkata, 'Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus 
berbakti pertama kali?' Nabi shalallaahu 'alaihi wasallam 
menjawab, 'Ibumu!', dan pertanyaan tersebut dilontarkan 
dalam 3 (tiga) kali dan Rasulullah menjawabnya 
menjawab 3 (tiga) kali juga ‘Ibumu!’ selanjutnya yang ke 
4 (empat) baru “Ayahmu”. (HR. Al Bukhari). Berdasarkan 
sabda Rasulullah tersebut tentunya peran seorang Ibu 
yang sinonimnya adalah perempuan atau wanita, maka 
dari sifatnya telah membawa kodrat yang sangat tinggi 
dengan beban yang diembannya mulai dari hamil 
seorang anak selama 9 (Sembilan) bulan 10 hari, 
menyusui sampai dengan 2 (dua) tahun, merawat dan 
membesarkan anak hingga dewasa. Bahkan terdapat 
istilah kasih saying ibu sepanjang jaman, kasih anak 
sepanjang galah. Makna tersebut bahwa kasih sayang 
Ibu yang notabene adalah seorang perempuan / wanita 
tidak akan habis sampai jaman berakhir, namun kasih 
anak hanya sepanjang galah yang apabila sudah dewasa 
maka sering lupa anak akan kasih sayang seorang Ibu. 
Pembelajaran hal tersebut membawa pendidikan yang 
sangat tinggi dalam pemahaman perempuan / wanita 
pada perspektif agama yang begitu menjunjung tinggi 
bukan hanya kesetaraan gender tetapi peran perempuan 
yang sangat dimuliakan di atas laki-laki. 
Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pada 
dasarnya sudah dimulai sejak Instruksi Presiden No. 9 
Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender (PUG) dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJMT) Tahun 2010-2014, PUG merupakan 
salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam 
pembangunan disamping pengarusutamaan 
pembangunan yang berkelanjutan dan tata kelola 
pemerintahan yang baik dan bersih. 
 
PENGERTIAN GENDER 
Dalam buku gender, se and society, Gender adalah 
behavior differences antara laki-laki dan perempuan yang 
socially differences yakni perbedaan yang bukan kodrat 
atau ciptaan Tuhan melainkan diciptakan oleh laki-laki 
dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang 
panjang (Dzuhayatin). 
Dalam buku Women‟s studies Encyclopedia, Gender 
adalah suatu konsep kultural yang berkembang 
dimasyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, 
perilaku, mentalitas dan karakter emosional antara laki - 
laki dan perempuan (Leonard Grob). 
Dalam buku Sex and Gender yang ditulis oleh Hilary M. 
Lips mengartikan Gender sebagai harapan-harapan 
budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya; 
perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, 
emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap 
kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu 

merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada 
laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, 
rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat 
tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat 
ke tempat yang lain (Jhon Ecol dan Hasan Sadily). 
Berdasarhan pengertian tersebut di atas, dan masih 
banyak pengertian lainnya tentang gender hanya penulis 
melihat lebih tertarik dua hal teori tersebut, sehingga 
dapat dipahami secara spesifik pengertian gender 
perbedaan yang tentunya secara fisik dan sifat psikologis 
yang tentunya berbeda. Namun perbedaan gender sering 
menjadi fenomena yang muncul pada pesoalan gender, 
hal ini terjadi apabila ditilik dari unsur resiko yang besar 
atas kegiatan yang akan dilakukan khususnya di 
lingkungan organisasi berada, sehingga perlu pemikian 
yang matang apabila ini menjadi pertimbangan 
organisasi. 
 
PESPEKTIF GENDER DALAM ISLAM 
Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah SWT 
berdasarkan kodratnya masing-masing atas ciptakan 
Nya. Para Ulama Islam mengartikan qadar di dalam Al-
Quran dengan ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan 
Allah SWT bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan 
kodrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan 
sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya 
masing-masing. Syeikh Mahmud Syaltut mengatakan 
bahwa, tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan 
perempuan memiliki kodratnya yang berbeda, hal ini telah 
dijelaskan dalam firman Allah SWT dan dalam hadist 
Rasulullah SAW lebih menganugerahkan dan 
memuliakan potensi dan kemampuan kepada 
perempuan sebagaimana telah menganugerahkannya 
kepada laki-laki. 
Ayat Al-Quran selalu dijadikan rujukan dalam 
menjelaskan tentang asal kejadian perempuan adalah 
firman Allah dalam QS. An-Nisa‟ ayat 1: ”Hai sekalian 
manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah 
menciptakan kamu dari diri (nafs) yang satu, dan 
darinya Allah menciptakan pasangannya dan keduanya 
Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan 
yang banyak” (tafsir Al-Quran). 
Berdasarkan hermeneutika Muhammad Syahrur yang 
berlandasakan pada teori linguistik dan teori batas atau 
limit, maka hubungan gender dalam Islam menurut 
Syahrur dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu; 
pertama, hubungan antara laki-laki dan perempuan 
dalam keluarga tidak hanya didasarkan atas sifat 
komplementer atau melengkapi, tetapi dapat pula 
menggantikan perannya, misalnya saat perempuan 
dapat berkarir atau bekerja, maka istri dapat menjadi 
pemimpin dalam hal ekonomi keluarga, begitupun 
dengan kaitan lainnya. Kedua, perempuan memiliki 
kesempatan bekerja yang sama dengan laki-laki, semua 
bidang pekerjaan di ruang publik boleh dilakukan oleh 
perempuan selama ia mampu sesuai kapasitas yang 
dimiliki dan dapat melakukan tanpa diintervensi atau 
dihambat oleh laki-laki. Ketiga, perempuan juga memiliki 
hak politik yang sama dengan laki-laki di dunia 
pemerintahan, juga perempuan dapat menduduki jabatan 
hakim atau perumus undang-undang dan peraturan 
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KESETARAAN GENDER DALAM PERAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEHUTANAN TERHADAP TPB / SDG s 

 
 

Dicky Iskandar Zulkarnain 
 

 
PENDAHULUAN 
Dipahami bersama Gender saat ini ditafsirkan dalam 
sudut penafsiran yang berbeda-benda. Ketika isu gender 
di munculkan pada khalayak maka dipikiran kita semua 
adalah masalah emansipasi dan diskriminasi antara 
kaum laki-laki dan perempuan. Namun apabila mengutip 
dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu; "Seseorang datang 
kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam dan 
berkata, 'Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus 
berbakti pertama kali?' Nabi shalallaahu 'alaihi wasallam 
menjawab, 'Ibumu!', dan pertanyaan tersebut dilontarkan 
dalam 3 (tiga) kali dan Rasulullah menjawabnya 
menjawab 3 (tiga) kali juga ‘Ibumu!’ selanjutnya yang ke 
4 (empat) baru “Ayahmu”. (HR. Al Bukhari). Berdasarkan 
sabda Rasulullah tersebut tentunya peran seorang Ibu 
yang sinonimnya adalah perempuan atau wanita, maka 
dari sifatnya telah membawa kodrat yang sangat tinggi 
dengan beban yang diembannya mulai dari hamil 
seorang anak selama 9 (Sembilan) bulan 10 hari, 
menyusui sampai dengan 2 (dua) tahun, merawat dan 
membesarkan anak hingga dewasa. Bahkan terdapat 
istilah kasih saying ibu sepanjang jaman, kasih anak 
sepanjang galah. Makna tersebut bahwa kasih sayang 
Ibu yang notabene adalah seorang perempuan / wanita 
tidak akan habis sampai jaman berakhir, namun kasih 
anak hanya sepanjang galah yang apabila sudah dewasa 
maka sering lupa anak akan kasih sayang seorang Ibu. 
Pembelajaran hal tersebut membawa pendidikan yang 
sangat tinggi dalam pemahaman perempuan / wanita 
pada perspektif agama yang begitu menjunjung tinggi 
bukan hanya kesetaraan gender tetapi peran perempuan 
yang sangat dimuliakan di atas laki-laki. 
Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pada 
dasarnya sudah dimulai sejak Instruksi Presiden No. 9 
Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender (PUG) dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJMT) Tahun 2010-2014, PUG merupakan 
salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam 
pembangunan disamping pengarusutamaan 
pembangunan yang berkelanjutan dan tata kelola 
pemerintahan yang baik dan bersih. 
 
PENGERTIAN GENDER 
Dalam buku gender, se and society, Gender adalah 
behavior differences antara laki-laki dan perempuan yang 
socially differences yakni perbedaan yang bukan kodrat 
atau ciptaan Tuhan melainkan diciptakan oleh laki-laki 
dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang 
panjang (Dzuhayatin). 
Dalam buku Women‟s studies Encyclopedia, Gender 
adalah suatu konsep kultural yang berkembang 
dimasyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, 
perilaku, mentalitas dan karakter emosional antara laki - 
laki dan perempuan (Leonard Grob). 
Dalam buku Sex and Gender yang ditulis oleh Hilary M. 
Lips mengartikan Gender sebagai harapan-harapan 
budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya; 
perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, 
emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap 
kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu 

merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada 
laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, 
rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat 
tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat 
ke tempat yang lain (Jhon Ecol dan Hasan Sadily). 
Berdasarhan pengertian tersebut di atas, dan masih 
banyak pengertian lainnya tentang gender hanya penulis 
melihat lebih tertarik dua hal teori tersebut, sehingga 
dapat dipahami secara spesifik pengertian gender 
perbedaan yang tentunya secara fisik dan sifat psikologis 
yang tentunya berbeda. Namun perbedaan gender sering 
menjadi fenomena yang muncul pada pesoalan gender, 
hal ini terjadi apabila ditilik dari unsur resiko yang besar 
atas kegiatan yang akan dilakukan khususnya di 
lingkungan organisasi berada, sehingga perlu pemikian 
yang matang apabila ini menjadi pertimbangan 
organisasi. 
 
PESPEKTIF GENDER DALAM ISLAM 
Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah SWT 
berdasarkan kodratnya masing-masing atas ciptakan 
Nya. Para Ulama Islam mengartikan qadar di dalam Al-
Quran dengan ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan 
Allah SWT bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan 
kodrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan 
sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya 
masing-masing. Syeikh Mahmud Syaltut mengatakan 
bahwa, tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan 
perempuan memiliki kodratnya yang berbeda, hal ini telah 
dijelaskan dalam firman Allah SWT dan dalam hadist 
Rasulullah SAW lebih menganugerahkan dan 
memuliakan potensi dan kemampuan kepada 
perempuan sebagaimana telah menganugerahkannya 
kepada laki-laki. 
Ayat Al-Quran selalu dijadikan rujukan dalam 
menjelaskan tentang asal kejadian perempuan adalah 
firman Allah dalam QS. An-Nisa‟ ayat 1: ”Hai sekalian 
manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah 
menciptakan kamu dari diri (nafs) yang satu, dan 
darinya Allah menciptakan pasangannya dan keduanya 
Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan 
yang banyak” (tafsir Al-Quran). 
Berdasarkan hermeneutika Muhammad Syahrur yang 
berlandasakan pada teori linguistik dan teori batas atau 
limit, maka hubungan gender dalam Islam menurut 
Syahrur dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu; 
pertama, hubungan antara laki-laki dan perempuan 
dalam keluarga tidak hanya didasarkan atas sifat 
komplementer atau melengkapi, tetapi dapat pula 
menggantikan perannya, misalnya saat perempuan 
dapat berkarir atau bekerja, maka istri dapat menjadi 
pemimpin dalam hal ekonomi keluarga, begitupun 
dengan kaitan lainnya. Kedua, perempuan memiliki 
kesempatan bekerja yang sama dengan laki-laki, semua 
bidang pekerjaan di ruang publik boleh dilakukan oleh 
perempuan selama ia mampu sesuai kapasitas yang 
dimiliki dan dapat melakukan tanpa diintervensi atau 
dihambat oleh laki-laki. Ketiga, perempuan juga memiliki 
hak politik yang sama dengan laki-laki di dunia 
pemerintahan, juga perempuan dapat menduduki jabatan 
hakim atau perumus undang-undang dan peraturan 

lainnya, dalam konteks ini peranan perempuan dan laki-
laki sebanding sesuai kemampuannya. Keempat, 
keterkaitan antara laki-laki dan perempuan secara umum, 
bahwa perihal keterkaitan ini tergantung konteks dan 
waktu tertentu sesuai kondisi tertentu. Di dalam wilayah 
atau negara memiliki aturan dan norma-norma yang 
berbeda perihal hubungan antara laki-laki dan 
perempuan, sehingga hukum dan aturannya diserahkan 
pada orotitas setempat (Syahrur, dalam Saiful Fahmi). 
 
KESETARAAN GENDER DALAM PERAN 
PELATIHAN 
Ditilik dari organisasi baik pada tingkat organisasi besar 
yaitu Negara dan Kementerian/Lembaga, maka Negara 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparat Sipil Negara (ASN), telah mengatur ASN baik laki-
laki maupun perempuan dalam hak dan kewajiban yang 
sama. Maka Negara telah memberikan hak-hak yang 
sama baik perempuan maupun laki- laki. Dalam 
penjelasan perencanaan program dimulai dari isu 
program antara lain isu gender. Kemudian tahapan 
selanjutnya adalah melakukan Gender Analisys 
Pathaway (GAP), dengan dasar analisis tersebut maka 
organisasi dapat menyusun perencanaan program 
dengan dukungan anggaran responsip gender (satker / 
organisasi) terkait. 
Dalam tahapan-tahapan di atas, maka dalam 
penyusunan kegiatan yang nantinya akan menjadi 
dokumen perencanaan program dan anggaran organisasi 
/ satker, maka dukungan dokumen yang diperlukan 
adalah KAK/TOR yang menguraikan penjelasan dengan 
format penyusunan KAK/TOR dengan muatan substansi 
5 W dan 1 H. Dalam 5 W dan 1 H, dimana didalamnya 
ada uraian/penjelasan berisi salah satu “W” yaitu Who ? 
(Siapa ?). Sehingga dalam penjelasannya pada 
KAK/TOR perlu menjelaskan siapa yang melakukan 
kegiatan tersebut dengan memperhatikan komposisi; 
laki-laki dan perempuan yang seimbang. 
Pengarusutamaan Gender (PUG) berawal dari 
perencanaan program dan anggaran dengan 
mempertimbangkan usulan unit terkecil dari organisasi 
yang telah menganalisis kegiatan yang akan dilakukan 
dengan mengacu pada program dari K/L maupun 
nasional (Kementerian PPN/Bappenas). 
Maka dalam perencanaan program dan anggaran, 
khususnya peran dalam pelatihan baik dari sisi pengajar, 
peserta maupun panitia, pada pelaksanaan kegiatan 
yang menitik beratkan pelatihan di lingkungan Balai Diklat 
LHK Bogor yang core nya menitik beratkan pada 
pelatihan sehingga baik pelatihan untuk ASN, 
masyarakat, dan pegawai swasta. 
Dalam melaksanakan kegiatan pelatihan perlu dilakukan 
perencanaan yang sebelumnya telah dimuat dalam 
KAK/TOR sebagai gambaran awal, maka perlu 
perencanaan selanjutnya yang memadai sebelum 
kegiatan dilakukan, yaitu: 
1. Tidak hanya menyiapan bahan ajar, bahan tayang, 

dan perlengkapan mengajar bagi seorang 
Widyaiswara, komposisi Widyaiswara antara laki- 
laki dan perempuan perlu mendapat kesempatan 
yang sama dalam menyampaikan keilmuan dan 
pengalaman yang dimiliki. 

2. Kelengkapan administarsi berupa surat menyurat, 
kesiapan kelas, perlengkapan pendukung pelatihan, 
dan sarana-prasarana pelatihan. Namun disisi lain 
selain kelengkapan dan sarana prasarana yang 
perlu disediakan, serta syarat peserta dengan 
komposisi yang seimbang antara laki-laki dan 
perempuan perlu mendapat perhatian lebih dengan 

memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat 
peningkatan kapasitas sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dimana 
hak laki-laki dan perempuan dalam 1 (satu) tahun 
mendapat peningkatan kapasitas yang sama 
sebesar 20 JP. 

3. Demikian juga bagi kesiapan panitia yang ada di 
organisasi dengan memperhatikan komposisi laki-
laki dan perempuan bagi pegawai Satker agar 
mendapat peran yang sama. Maka diharapkan 
dengan adanya Pengarusutamaan Gender (PUG) di 
dalam lingkungan kerja dengan memberikan akses 
dan fasilitas yang sama, sehingga memberikan 
kontribusi yang optimal bagi organisasi. Sesuai 
amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
bahwa ASN baik laki-laki dan perempuan diberikan 
kesempatan yang sama dalam berkarir, peran dan 
peningkatan kapasitas. 

4. Dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana 
yang ada di dalam organisasi perlu mendapat 
perhatian yang khusus antara sarana dan 
prasarana yang disediakan khusus fasilitas untuk 
perempuan antara lain, nursery room (ruang 
menyusui) untuk wanita menyusui, selain itu ruang 
anak bagi yang memiliki anak balita yang masih 
perlu perhatian yang apabila peserta membawa 
anak dan pengasuh, ruang musholah (ibadah) yang 
terpisah antara laki-laki dan perempuan, toilet yang 
terpisah, sehingga pihak perempuan merasa lebih 
dihargai, aman dan nyaman. 

5. Namun itu semua kesempatan dalam meningkatkan 
kapasitas bagi perempuan dan laki-laki maka pihak 
perempuan pun diberi kesempatan pelatihan tidak 
hanya teori maupun praktek, sehingga dalam 
praktikpun harus melaksanakan sesuai yang 
digariskan dalam kurikulum dan silabus, dan 
dikecualikan apabila perempuan sedang 
mengandung sehingga terbatas dalam 
melaksanakan kegiatan praktek dan resiko janin 
yang dikandungnya. 

 
Disisi lain Pengarusutamaan Gender (PUG) bukan hanya 
memperhatikan perbedaan, tetapi juga memperhatikan 
kemudahan akses bagi siapa saja, termasuk disabilitas 
dan anak-anak. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan 
peraturan perundang-undangan yang memberi 
kesempatan kepada peyandang disabilitas. ASN 
Kementerian / Lembaga juga telah menerima pegawai 
memiliki disabilitas, sehingga baik pegawai laki-laki dan 
perempuan yang memiliki disabilitas sesuai yang 
diamanahkan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Penyandang Disabilitas mendapat 
kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pelatihan 
untuk meningkatkan kapasitasnya. 
Sesuai Pasal 33 dakam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2016 disebutkan bahwa, Pemerintah (Pemerintah Pusat), 
Pemerintah Daerah, BUMN wajib mempekerjakan palin 
sedikit 2 % penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. 
Namun masih banyak dari sebagian orang memandang 
bahwa penyandang disabilitas akan menjadi beban bagi 
orang dan organisasi. Padahal apabila bidang pekerjaan 
lebih banyak menggunakan daya pikir, daya cipta dan 
daya rasa mereka masih bisa bahkan lebih dari mereka 
yang tidak menyandang disabilitas. Maka baik 
penyandang disabilitas laki-laki dan perempuan memiliki 
kesempatan dan kontribusi yang sama dalam kemajuan 
organisasi dan negara. Oleh karena itu, kedepannya kami 
berharap K/L, Pemda dan BUMN, khususnya KLHK dapat 
menjadi instansi yang tidak saja ramah bagi perempuan 
tetapi juga peka terhadap perasaan sesama manusia 
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walau dengan kondisi yang berbeda dari orang-orang 
pada umunya. 
Adapun dukungan organisasi dalam kesempatan yang 
sama kepada yang memiliki disabilitas, khususnya untuk 
peserta pelatihan atau peningkatan kapasitas ASN 
dengan menyediakan sarana dan prasarana yang layak 
dalam lingkungan organisasi pelatihan dan ketersediaan 
layanan unit disabilitas yang memadai, antara lain; kursi 
roda, pendamping khusus untuk membantu aktifitas 
pelatihan dan pendukung lainya 
Selain itu juga Lembaga pelatihan juga menyediakan 
pelatihan khusus Pendidikan anak-anak tingkat SD (baik 
laki-laki dan perempuan) dibidang Pendidikan lingkungan 
hidup dan kehutanan, dengan salah satu programnya eco 
edu forest. Tentunya dukungan sarana dan prasarana 
yang mendukung PUG sejak dini (mulai dari anak-anak) 
untuk memiliki kesempatan yang sama dalam 
kesempatan yang sama baik anak laki-laki maupun anak 
perempuan untuk mendapat Pendidikan baik lingkungan 
hidup maupun kehutanan. 
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas kesempatan 
untuk mendapat pelatihan saja namun juga pendidikan 
dengan kesempatan mendapat ilmu pengetahuan yang 
seluas-luasnya. Hal tersebut tidak hanya diperuntukan 
untuk orang dewasa (baik ASN, masyarakat, maupun 
pegawai swasta), namun juga untuk anak-anak serta 
yang memiliki disabilitas dengan kesempatan sama baik 
kaum laki-laki dan perempuan. 
 
KESETARAAN GENDER DALAM TPB / SDGS 
Dalam keragka kerja pembangunan berkelanjutan 
khususnya di bidang pelatihan dan Pendidikan tidak 
hanya tercapainya tujuan pembangunan millennium 
(Millenium Development Goals / MDGs), namun untuk 
mencapai kesetaraan gender dengan mencapai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs yaitu 
pembangunan dengan menjaga beberapa hal 
diantaranya, peningkatan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga 
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, 
menjaga,vkualitas lingkungan hidup, menjaga kualitas 
lingkungan hidup, menjaga pembangunan yang 
menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola, yang 
mampu menjaga menjaga kualitas kehidupan dari satu 
generasi ke generasi berikutnya (Kementerian 
PPN/Bappenas). TPB/SDGs merupakan komitmen 
global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan 
masyarakat mencakup 17 tujuan antara lain (4) 
Pendidikan Berkualitas dan (5) Kesetaraan Gender. 
Maka hal tersebut tidak lepas dari peran serta pendidikan 
dan pelatihan suatu lembaga sesuai peran yang dimiliki 
dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak 
melalui PUG. 
Maka Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi 

prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan 
sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional sampai 
dengan perencanaan tingkat K/L khususnya KLHK. 
Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan 
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan berlanjut sampai 
RPJMN 2020 – 2025 dalam bentuk program, kegiatan 
dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan 
anggaran khususnya pada tingkat KLHK dengan turunan 
perencanaan sampai ke tingkat eselon 1 (satu) dalam 
bentuk program dan kegiatan dengan penjabaran 
Pengarusutamaan Gender (PUG) yang mendukung 
Pendidikan yang berkualitas dengan pembangunan PUG 
yang berkelanjutan melalui Lembaga Pelatihan yaitu Balai 
Diklat LHK yang dimiliki KLHK. 
 
PENUTUP 
Gender dalam persfekti yang berbeda akan dimaknai 
berbeda pula, 
namun penulis lebih melihat sudut perspektif secara islam 
karena memiliki sudut pandang mendasar dalam 
pandangan luas yang dapat dikaitkan dengan keilmuan 
apapun. 
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari 17 
tujuan antara lain Pengarusutamaan Gender dan 
Pendidikan berkualitas, yang dalam amanahnya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentunya kesetaraan gender 
dalam peran pelatihan yang berada di Balai Diklat LHK 
memberikan kesempatan dalam pelaksanaan kegiatan 
maupun kesempatan dalam pendidikan dan pelatihan, 
yang tidak hanya diperuntukan bagi lembaga pemerintah, 
namun pihak swasta, dan masyarakat pun memperoleh 
kesempatan yang sama baik bagi laki-laki maupun 
perempuan. Namun demikian kesempatan mendapat 
pendidikan dan pelatihan juga dapat diperuntukan untuk 
anak-anak dan yang memiliki disabilitas baik laki-laki dan 
perempuan. Disamping itu sarana prasarana sebagai 
fasilitas yang dapat diperoleh khususnya untuk 
perempuan, anak-anak, dan yang memiliki disabilitas. 
Kesetaraan Gender dalam peran pelatihan LHK terhadap 
TPB/SDGs adanya sinergi perencanaan program 
dengan dukungan penganggaran baik tingkat nasional 
melalui Kementerian PPN/Bappenas yang telah 
dituangkan melalui RPJMN, yang selanjutnya dapat 
dijabarkan dalam perencanaan program. Maka 
diharapkan melalui sinergi prencanaan program dengan 
Tujuan Pembangunan Berkelamjutan (TPB) salah satu 
tujuan dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat 
mencakup 17 tujuan. Semoga Program PUG dapat 
menjadi bagian terpenting dalam TPB/SDGs dan 
pembangunan nasional. 
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walau dengan kondisi yang berbeda dari orang-orang 
pada umunya. 
Adapun dukungan organisasi dalam kesempatan yang 
sama kepada yang memiliki disabilitas, khususnya untuk 
peserta pelatihan atau peningkatan kapasitas ASN 
dengan menyediakan sarana dan prasarana yang layak 
dalam lingkungan organisasi pelatihan dan ketersediaan 
layanan unit disabilitas yang memadai, antara lain; kursi 
roda, pendamping khusus untuk membantu aktifitas 
pelatihan dan pendukung lainya 
Selain itu juga Lembaga pelatihan juga menyediakan 
pelatihan khusus Pendidikan anak-anak tingkat SD (baik 
laki-laki dan perempuan) dibidang Pendidikan lingkungan 
hidup dan kehutanan, dengan salah satu programnya eco 
edu forest. Tentunya dukungan sarana dan prasarana 
yang mendukung PUG sejak dini (mulai dari anak-anak) 
untuk memiliki kesempatan yang sama dalam 
kesempatan yang sama baik anak laki-laki maupun anak 
perempuan untuk mendapat Pendidikan baik lingkungan 
hidup maupun kehutanan. 
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas kesempatan 
untuk mendapat pelatihan saja namun juga pendidikan 
dengan kesempatan mendapat ilmu pengetahuan yang 
seluas-luasnya. Hal tersebut tidak hanya diperuntukan 
untuk orang dewasa (baik ASN, masyarakat, maupun 
pegawai swasta), namun juga untuk anak-anak serta 
yang memiliki disabilitas dengan kesempatan sama baik 
kaum laki-laki dan perempuan. 
 
KESETARAAN GENDER DALAM TPB / SDGS 
Dalam keragka kerja pembangunan berkelanjutan 
khususnya di bidang pelatihan dan Pendidikan tidak 
hanya tercapainya tujuan pembangunan millennium 
(Millenium Development Goals / MDGs), namun untuk 
mencapai kesetaraan gender dengan mencapai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs yaitu 
pembangunan dengan menjaga beberapa hal 
diantaranya, peningkatan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga 
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, 
menjaga,vkualitas lingkungan hidup, menjaga kualitas 
lingkungan hidup, menjaga pembangunan yang 
menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola, yang 
mampu menjaga menjaga kualitas kehidupan dari satu 
generasi ke generasi berikutnya (Kementerian 
PPN/Bappenas). TPB/SDGs merupakan komitmen 
global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan 
masyarakat mencakup 17 tujuan antara lain (4) 
Pendidikan Berkualitas dan (5) Kesetaraan Gender. 
Maka hal tersebut tidak lepas dari peran serta pendidikan 
dan pelatihan suatu lembaga sesuai peran yang dimiliki 
dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak 
melalui PUG. 
Maka Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi 

prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan 
sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional sampai 
dengan perencanaan tingkat K/L khususnya KLHK. 
Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan 
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan berlanjut sampai 
RPJMN 2020 – 2025 dalam bentuk program, kegiatan 
dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan 
anggaran khususnya pada tingkat KLHK dengan turunan 
perencanaan sampai ke tingkat eselon 1 (satu) dalam 
bentuk program dan kegiatan dengan penjabaran 
Pengarusutamaan Gender (PUG) yang mendukung 
Pendidikan yang berkualitas dengan pembangunan PUG 
yang berkelanjutan melalui Lembaga Pelatihan yaitu Balai 
Diklat LHK yang dimiliki KLHK. 
 
PENUTUP 
Gender dalam persfekti yang berbeda akan dimaknai 
berbeda pula, 
namun penulis lebih melihat sudut perspektif secara islam 
karena memiliki sudut pandang mendasar dalam 
pandangan luas yang dapat dikaitkan dengan keilmuan 
apapun. 
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari 17 
tujuan antara lain Pengarusutamaan Gender dan 
Pendidikan berkualitas, yang dalam amanahnya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentunya kesetaraan gender 
dalam peran pelatihan yang berada di Balai Diklat LHK 
memberikan kesempatan dalam pelaksanaan kegiatan 
maupun kesempatan dalam pendidikan dan pelatihan, 
yang tidak hanya diperuntukan bagi lembaga pemerintah, 
namun pihak swasta, dan masyarakat pun memperoleh 
kesempatan yang sama baik bagi laki-laki maupun 
perempuan. Namun demikian kesempatan mendapat 
pendidikan dan pelatihan juga dapat diperuntukan untuk 
anak-anak dan yang memiliki disabilitas baik laki-laki dan 
perempuan. Disamping itu sarana prasarana sebagai 
fasilitas yang dapat diperoleh khususnya untuk 
perempuan, anak-anak, dan yang memiliki disabilitas. 
Kesetaraan Gender dalam peran pelatihan LHK terhadap 
TPB/SDGs adanya sinergi perencanaan program 
dengan dukungan penganggaran baik tingkat nasional 
melalui Kementerian PPN/Bappenas yang telah 
dituangkan melalui RPJMN, yang selanjutnya dapat 
dijabarkan dalam perencanaan program. Maka 
diharapkan melalui sinergi prencanaan program dengan 
Tujuan Pembangunan Berkelamjutan (TPB) salah satu 
tujuan dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat 
mencakup 17 tujuan. Semoga Program PUG dapat 
menjadi bagian terpenting dalam TPB/SDGs dan 
pembangunan nasional. 
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SEKAPUR SIRIH SDGS DAN SEKOLAH 
MENENGAH KEJURUAN 
Indonesia sukses mewujudkan 49 dari 67 indikator target 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable 
Development Goals {SDGs) Indonesia, dan terus bekerja 
keras merealisasikan indikator lain seperti penurunan 
angka kemiskinan  nasional,  penurunan mortalitas lbu  
melahirkan,  Pencegahan HIV/AIDS,  serta  tingginya  
kesenjangan  capaian  antar  provinsi.  Sejak 
dideklarasikan  secara resmi oleh  193 kepala negara 
maju maupun  berkembang pada  25  September  2015  
bertempat  di  Markas  Besar  Perserikatan  Bangsa• 
Bangsa  (PBB), sekira  8,5 juta  warga  di  seluruh  dunia  
telah  berkolaborasi  dan berkontribusi mewujudkan 
tujuan dan Target SDGs. SDGs dirancang secara 
partisipatif  dengan  prinsip  tidak  meninggalkan   satu  
orangpun   (leave  no  one behind) demi tercapai Keadilan 
Prosedural dan Keadilan Subtansial untuk 
menyelesaikan  masalah-masalah di komunitas  
marginal. 
 
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  
(KLHK)  dalam  rangka memperkuat  pengarusutamaan  
(mainstreaming)  TPB/SDGs  membentuk  Tim Kerja yang 
tertuang dalam Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 
SK.346/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2018   tentang   
Pembentukan   Tim   Pelaksana, Pokja dan Tim  Pakar 
TPB/SDGs tahun 2017.  Kesungguhan dan komitmen 
yang harus direspon  dan dibuktikan dengan tindakan 
postif oleh seluruh pegawai di ingkup   KLHK.   Mengingat   
KLHK   merupakan   salah   satu   nomenklatur  garda 
terdepan   dan   ujung   tombak   penanggulangan    dan   
pemecahan    masalah pemanasan global dan perubahan  
iklim yang merupakan  salah satu target SDGs Indonesia. 
 
Pendidikan berkualitas (SDG-4) merupakan  salah satu 
dari  17 tujuan SDGs  dan merupakan  hak asasi  
manusia. Tantangan terbesar atas target tersebut adalah 
menjamin  pendidikan   bermutu  yang  inklusif  dan  
merata  bagi  seluruh  warga negara.   Berdasarkan   Peta   
Jalan   Pembangunan   Pendidikan  Jangka   Panjang 
(2005-2024), fokus Pendidikan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) adalah peningkatan  daya  saing  
internasional  dalam  rangka  menghadapi  persaingan 
global.  
 
ANALISIS  DAN EKSPLANASI KEGIATAN SDGS 
DI SMKKN  KADIPATEN 
 
A.  Bank Sampah SMKKN  Kadipaten  :  Menukar  
Sampah dengan Emas. 
 
Bank Sampah Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan 
Negeri (SMKKN) Kadipaten  bernama  Bank Sampah  
Wana  Bestari.  Didirikan  pada tanggal  21 Februari tahun  
2020  bertepatan  dengan  Hari  Peduli Sampah  Nasional.  
Hal yang melatarbelakangi pendidriannya, untuk 

mengenang bencana longsor sampah di Tempat 
Pembuangan Akhir  (TPA) Leuwigajah, Kata Cimahi, 
pada tanggal  21 Februari  2005, yang menelan  korban 
jiwa  137 orang dinyatakan tewas.  
 
Bank  Sampah  Wana  Bestari  SMK  Kehutanan  Negeri  
Kadipaten  didirikan dengan  tujuan:  (1)  mengedukasi  
civitas akademika  dan warga  masyarakat supaya peduli 
terhadap kebersihan lingkungan dari bahaya sampah; (2) 
mengubah  sampah  menjadi  barang  bernilai  ekonomi;   
dan  (3) memberdayakan  dan meningkatkan ekonomi 
masyarakat melalui kegiatan pengolahan produk  
berbahan sampah. 
 
Jenis sampah yang diterima oleh Bank Sampah Wana 
Bestari antara lain: (a) Sampah  Plastik  (gelas  dan  botol,  
plastik warna  campur  lapisan  aluminium dan  plastik 
keras); (b) sampah  berbahan  kertas (kardus, duplex,  
buku, dan kertas  struk);  (c)   limbah  cair  (minyak  
jelantah  dan  oli  mesin  bekas)  (d) sampah berbahan 
dasar logam (kaleng, besi berkarat, perkakas rumah 
tangga/kantor  rusak,  seng  dari  plat  nopol  kendaraan  
dan  sisa  bangunan. Secara   ekologis   terobosan   ini   
cukup   bagus   karena   menampung    dan mengolah  
limbah yang sulit terurai di alam.  
 
Sampah-sampah  yang telah  disetor  akan  ditimbang  
berdasarkan  jenisnya dan  memiliki  harga  yang  
berbeda-beda.  Misalnya  nasabah A dengan  data 
setoran  sampah  sebagai  berikut: 
1.    Kardus  Rp  2.000/kg,  berbobot 2,3 kg,  maka   ditulis  
di buku tabungan  : 2,3 kg kardus senilai  Rp 4.600 
2.     Plastik  kemasan minyak refill Rp 500/kg,  berbobot 
0,8 kg,  maka  ditulis: 0,8 kg plastik minyak Rp 400 
lantah   Rp  2.500/kg,  berbobot  1,5  kg,  maka   ditulis  di  
buku :    1,5 kg plastik minyak Rp 3.750 
o tabungan  nasabah A per hari  itu  adalah  Rp 4.600 + 
Rp 400 = Rp 8.750 
 
 
Alur kegiatan  di Bank Sampah  Wana Bestari  adalah 
sebagai  berikut: 
1.  Nasabah baru:  mendaftar untuk mendapat nomor  
induk dan buku tabungan. 
2.   Nasabah  terdaftar:  mengambil  nomor   antrean,  
meletakkan  sampah  dan buku tabungan di tempat 
sesuai nomor  urut. Selanjutnya sampah ditimbang oleh 
petugas, dicatat saldo sampah (meliputi: bobot sampah, 
jenis sampah, total  harga sampah  sesuai jenis) di buku 
tabungan  nasabah dan dicatat di buku besar oleh 
pengelola bank sampah. 
3.   Pencairan  saldo. 
Pencairan tabungan pada rekening  bank sampah 
dilakukan  dalam 3  skema, yaitu: 
a) Uang tunai  sesuai  saldo  maksimal  yang  tertulis  

di  buku  tabungan milik nasabah;  
b) Produk  wadah  makanan/minuman   brand  tertentu   

hasil  kerjasama pengelola bank sampah dan agen 
produk tersebut; 
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c) Logam  mulia emas 24 karat jika  nominal  saldo 
tabungan  mencukupi. 

d) Logam  mulia  tersedia  dalam  kepingan  0,025  
gram;  0,05  gram;  0,1 gram; 0,25 gram; 0,5 gram; 
1 gram; dst. Tidak batas maksimal penukaran,  
selama  sampahnya  tersedia  dan  tercatat  dalam 
rekening,  nominal  berapapun  dapat ditukar 
dengan emas. 

 
Metode pencairan saldo dengan logam mulia cukup 
efektif meningkatkan jumlah  nasabah.  Diawal  bank 
sampah  berdiri  hanya terdapat  6 orang  sebagai  
nasabah dan  berasal  dari  warga  internal kompleks 
SMKKN Kadipaten, saat ini tercatat 121 orang menjadi 
nasabah  Bank  Sampah  Wana  Bestari.  Sebagian  besar  
merupakan warga   masyarakat   di   luar   kampus   
SMKKN   Kadipaten.   Bahkan beberapa diantaranya 
berasal dari luar Kabupaten Majalengka, yaitu dari  
Kecamatan Tolengas,  Kabupaten  Sumedang, Jawa  
Barat. 
 
Berdasarkan  fakta  tersebut,  keberadaan  Bank Sampah  
Wana  Bestari  terbukti bermanfaat terhadap pengelolaan  
sampah di Kompleks SMKKN  Kadipaten dan masyarakat 
sekitar.  Manfaat tersebut antara  lain: 
 
 

1. Penurunanan    drastis    volume    sampah    
anorganik.    Secara    sukarela masyarakat  
memilah  sampah untuk  disetor  ke bank 
sampah.  Kesadaran ini  efektif menurunkan 
timbunan  sampah  di sungai,  terutama  sampah 
anorganik yang sulit terurai,  seperti  plastic,  
logam,  dan stryrofoam. 

 
2. Masyarakat menjadi lebih peduli terhadap 

kebersihan dan kesehatan lingkungan    dan   
memahami    bahaya   sampah    anorganik.    Oli    
bekas dikategorikan sebagai Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (LB3) yang dapat 
merusak tanah, mencemari sungai, membunuh  
binatang dan mikroorganisme  penyubur  tanah 
jika dibuang  sembarangan. Pembelian limbah   
oli   bekas  oleh   bank   sampah   untuk   dikelola   
oleh   ahlinya, menurunkan  potensi  bahaya 
tersebut. 

 
3. Sampah   menjadi  bahan  baku  ekonomi.   

Adanya   nilai  ekonomi   pada sampah  (laku  
dijual),  berhasil  mengubah  mindset dan  
perilaku masyarakat. Alih alih membuang 
sampah sembaranagn, sekarang masyarakat 
tidak  lagi  segan  memungut/  mencari  sampah  
untuk dijual dan membantu  meningkatkan  
penghasilan ibu rumah tangga. 

 
 
Bahkan sekarang melalui Unit Produksi (UP) SMK 
Kehutanan Negeri Kadipaten,   sampah   plastik   diolah    
menjadi   menjadi   bahan   bakar alternative   yang   
ramah   lingkungan,   bernilai   ekonomi   tinggi   untuk 
sumber penghasilan masa depan. 
 
B.  Pembuatan  BBM Alternatif dari Limbah  Plastik di 
SMKKN Kadipaten 
 
Plastik  adalah  Senyawa  polimer   hidrokarbon  dari  
produk  turunan  minyak bumi.   Plastik   menjadi   
masalah   serius   pencemaran    lingkungan   karena 
memiliki  rantai  karbon  yang  panjang  dan  rumit,  

sehingga  sulit terdekomposisi   oleh   mikroorganisme.   
Rata-rata   dibutuhkan   waktu   450 tahun         untuk         
menguraikan         sampah         plastik         di alam. 
 
Negara  penghasil limbah  plastik tebesar  di dunia adalah 
Tiongkok,  11,5 juta ton  per  tahun  dan  Indonesia  9,53  
juta  ton  per  tahun,  dan  hanya  10-15 persen yang dapat 
didaur  ulang.  World Economic Forum  memprediksi 
tahun 
2050, jika  tidak  ada perubahan  signifikan  pada pola 
konsumsi  plastik,  maka 
di  laut  akan  lebih  banyak  sampah  plastik  daripada  
ikan.  Laporan  Peneliti dari Scottish Marine Animal 
Stranding Scheme (Smass),  bahwa seekor paus 
ditemukan    tewas   terdampar   dengan    100    kg    
plastik    pada   saluran pencernaan paus tersebut.  
 
Selain mencemari lautan, dan mengancam kehidupan 
biota laut, plastik merupakan   salah   satu   pemicu   
pemanasan   global.   Saat  terkena   panas matahari  
plastik mengeluarkan  gas metana dan etilena.  Gas  
metana alami maupun   buatan   21   kali   lebih   destruktif  
dibandingakan    CO2   terhadap atmosfir sebagai pemicu 
pemanasan global. 
 
Lazimnya  sampah  plastik dimusnahkan  dengan  cara  
dibakar  (incineration), namun  cara  ini  kurang efektif dan 
berbahaya.  Pembakaran  sampah  plastic dapat  memicu  
munculnya  gas rumah  kaca  yaitu  CO2,   CO,  NOx,  
Sox  dan beberapa partikulat pencemar udara. 
 
Solusi  oleh  Unit  Produksi  (UP)  bekerjasama  dengan  
Bank  Sampah  Wana Bestari SMKKN Kadipaten yaitu 
mengolah sampah plastik menjadi BBM alternative. 
Dibuat MoU antara UP dan bank sampah bahwa  
sebagian besar sampah  plastik yang terkumpul  harus  
dijual  kepada  UP  SMKKN  Kadipaten dengan  harga  
wajar.  Setelah  terkumpul  terkumpul,  plastic  dipilah 
berdasarkan  jenisnya,  dicuci  bersih  dengan  air  dan  
dikeringkan  di  bawah terik matahari.  
 
Plastic  kemudian   diolah   menjadi   BBM   alternatif  
menggunakan  teknik pirolisis atau thermolisis pada 
mesin destilator. Pirolisis adalah proses dekomposisi 
plastik dengan suhu tinngi (di atas 400 derajat Celsius) 
tanpa menggunakan oksigen. Pirolisis bertujuan untuk 
memperpendek  rantai hidrokarbon dengan mengubah 
bentuk fisika pada plastic. 
 
Pada  suhu  di atas 400 derajat celsius,  plastik akan 
meleleh  dan berubah menjadi gas. Gas yang 
terakumulasi dikondensasikan dengan bantuan suhu 
dingin agar berubah menjadi fase cair. Setelah 
mengembun,  cairan ini dipanaskan  ulang  dan  disuling   
berdasarkan  titik  uap  dengan  metode destilasi  
bertingkat,  untuk  diproses  menjadi  menjadi  BBM  yang  
setara dengan solar atau minyak tanah. Keseluruhan 
proses pirolisis memerlukan waktu sekitar 5 jam. 
 
Dalam sekali  proses destilasi  dibutuhkan  bahan baku 
20 kg  pastik  kering, dan  menghasilkan  12  liter BBM  
alternatif setara  solar dan 8 liter setara minyak tanah.  
Rendemen sisa oksidasi  sekitar 50 %(  10 kg rendemen 
per 20  
 
kg  plastik). Artinya  perbandingan  bobot plastik (kg) 
dengan volume  output BBM  aternatif (liter)  yag 
dihasilkan  adalah  1  banding  1. Diproduksi  1  liter BBM 
alternative untuk setiap pirolisis 1 kg plastic kering. 
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c) Logam  mulia emas 24 karat jika  nominal  saldo 
tabungan  mencukupi. 

d) Logam  mulia  tersedia  dalam  kepingan  0,025  
gram;  0,05  gram;  0,1 gram; 0,25 gram; 0,5 gram; 
1 gram; dst. Tidak batas maksimal penukaran,  
selama  sampahnya  tersedia  dan  tercatat  dalam 
rekening,  nominal  berapapun  dapat ditukar 
dengan emas. 

 
Metode pencairan saldo dengan logam mulia cukup 
efektif meningkatkan jumlah  nasabah.  Diawal  bank 
sampah  berdiri  hanya terdapat  6 orang  sebagai  
nasabah dan  berasal  dari  warga  internal kompleks 
SMKKN Kadipaten, saat ini tercatat 121 orang menjadi 
nasabah  Bank  Sampah  Wana  Bestari.  Sebagian  besar  
merupakan warga   masyarakat   di   luar   kampus   
SMKKN   Kadipaten.   Bahkan beberapa diantaranya 
berasal dari luar Kabupaten Majalengka, yaitu dari  
Kecamatan Tolengas,  Kabupaten  Sumedang, Jawa  
Barat. 
 
Berdasarkan  fakta  tersebut,  keberadaan  Bank Sampah  
Wana  Bestari  terbukti bermanfaat terhadap pengelolaan  
sampah di Kompleks SMKKN  Kadipaten dan masyarakat 
sekitar.  Manfaat tersebut antara  lain: 
 
 

1. Penurunanan    drastis    volume    sampah    
anorganik.    Secara    sukarela masyarakat  
memilah  sampah untuk  disetor  ke bank 
sampah.  Kesadaran ini  efektif menurunkan 
timbunan  sampah  di sungai,  terutama  sampah 
anorganik yang sulit terurai,  seperti  plastic,  
logam,  dan stryrofoam. 

 
2. Masyarakat menjadi lebih peduli terhadap 

kebersihan dan kesehatan lingkungan    dan   
memahami    bahaya   sampah    anorganik.    Oli    
bekas dikategorikan sebagai Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (LB3) yang dapat 
merusak tanah, mencemari sungai, membunuh  
binatang dan mikroorganisme  penyubur  tanah 
jika dibuang  sembarangan. Pembelian limbah   
oli   bekas  oleh   bank   sampah   untuk   dikelola   
oleh   ahlinya, menurunkan  potensi  bahaya 
tersebut. 

 
3. Sampah   menjadi  bahan  baku  ekonomi.   

Adanya   nilai  ekonomi   pada sampah  (laku  
dijual),  berhasil  mengubah  mindset dan  
perilaku masyarakat. Alih alih membuang 
sampah sembaranagn, sekarang masyarakat 
tidak  lagi  segan  memungut/  mencari  sampah  
untuk dijual dan membantu  meningkatkan  
penghasilan ibu rumah tangga. 

 
 
Bahkan sekarang melalui Unit Produksi (UP) SMK 
Kehutanan Negeri Kadipaten,   sampah   plastik   diolah    
menjadi   menjadi   bahan   bakar alternative   yang   
ramah   lingkungan,   bernilai   ekonomi   tinggi   untuk 
sumber penghasilan masa depan. 
 
B.  Pembuatan  BBM Alternatif dari Limbah  Plastik di 
SMKKN Kadipaten 
 
Plastik  adalah  Senyawa  polimer   hidrokarbon  dari  
produk  turunan  minyak bumi.   Plastik   menjadi   
masalah   serius   pencemaran    lingkungan   karena 
memiliki  rantai  karbon  yang  panjang  dan  rumit,  

sehingga  sulit terdekomposisi   oleh   mikroorganisme.   
Rata-rata   dibutuhkan   waktu   450 tahun         untuk         
menguraikan         sampah         plastik         di alam. 
 
Negara  penghasil limbah  plastik tebesar  di dunia adalah 
Tiongkok,  11,5 juta ton  per  tahun  dan  Indonesia  9,53  
juta  ton  per  tahun,  dan  hanya  10-15 persen yang dapat 
didaur  ulang.  World Economic Forum  memprediksi 
tahun 
2050, jika  tidak  ada perubahan  signifikan  pada pola 
konsumsi  plastik,  maka 
di  laut  akan  lebih  banyak  sampah  plastik  daripada  
ikan.  Laporan  Peneliti dari Scottish Marine Animal 
Stranding Scheme (Smass),  bahwa seekor paus 
ditemukan    tewas   terdampar   dengan    100    kg    
plastik    pada   saluran pencernaan paus tersebut.  
 
Selain mencemari lautan, dan mengancam kehidupan 
biota laut, plastik merupakan   salah   satu   pemicu   
pemanasan   global.   Saat  terkena   panas matahari  
plastik mengeluarkan  gas metana dan etilena.  Gas  
metana alami maupun   buatan   21   kali   lebih   destruktif  
dibandingakan    CO2   terhadap atmosfir sebagai pemicu 
pemanasan global. 
 
Lazimnya  sampah  plastik dimusnahkan  dengan  cara  
dibakar  (incineration), namun  cara  ini  kurang efektif dan 
berbahaya.  Pembakaran  sampah  plastic dapat  memicu  
munculnya  gas rumah  kaca  yaitu  CO2,   CO,  NOx,  
Sox  dan beberapa partikulat pencemar udara. 
 
Solusi  oleh  Unit  Produksi  (UP)  bekerjasama  dengan  
Bank  Sampah  Wana Bestari SMKKN Kadipaten yaitu 
mengolah sampah plastik menjadi BBM alternative. 
Dibuat MoU antara UP dan bank sampah bahwa  
sebagian besar sampah  plastik yang terkumpul  harus  
dijual  kepada  UP  SMKKN  Kadipaten dengan  harga  
wajar.  Setelah  terkumpul  terkumpul,  plastic  dipilah 
berdasarkan  jenisnya,  dicuci  bersih  dengan  air  dan  
dikeringkan  di  bawah terik matahari.  
 
Plastic  kemudian   diolah   menjadi   BBM   alternatif  
menggunakan  teknik pirolisis atau thermolisis pada 
mesin destilator. Pirolisis adalah proses dekomposisi 
plastik dengan suhu tinngi (di atas 400 derajat Celsius) 
tanpa menggunakan oksigen. Pirolisis bertujuan untuk 
memperpendek  rantai hidrokarbon dengan mengubah 
bentuk fisika pada plastic. 
 
Pada  suhu  di atas 400 derajat celsius,  plastik akan 
meleleh  dan berubah menjadi gas. Gas yang 
terakumulasi dikondensasikan dengan bantuan suhu 
dingin agar berubah menjadi fase cair. Setelah 
mengembun,  cairan ini dipanaskan  ulang  dan  disuling   
berdasarkan  titik  uap  dengan  metode destilasi  
bertingkat,  untuk  diproses  menjadi  menjadi  BBM  yang  
setara dengan solar atau minyak tanah. Keseluruhan 
proses pirolisis memerlukan waktu sekitar 5 jam. 
 
Dalam sekali  proses destilasi  dibutuhkan  bahan baku 
20 kg  pastik  kering, dan  menghasilkan  12  liter BBM  
alternatif setara  solar dan 8 liter setara minyak tanah.  
Rendemen sisa oksidasi  sekitar 50 %(  10 kg rendemen 
per 20  
 
kg  plastik). Artinya  perbandingan  bobot plastik (kg) 
dengan volume  output BBM  aternatif (liter)  yag 
dihasilkan  adalah  1  banding  1. Diproduksi  1  liter BBM 
alternative untuk setiap pirolisis 1 kg plastic kering. 
 

Metode ini memberi harapan segar bagi Indonesia dan 
dunia untuk sebagai solusi penanganan sampah plastic. 
Keberadaan sampah plastic yang berdampak   negative  
terhdap  lingkungan,  seperti  pencemar  yang  tidak 
terurai selama  ratusan  tahun,  pemicu  pemanasan 
global dengan produksi gas metana, dan membunuh  
beberapa satwa laut, bukan saja akan ditekan 
volumenya,  bahkan dapat dijadikan BBM  alternative 
ditengah menurunya produksi minyak dunia. 
 
Data  KLHK menyebut 9,53 juta ton sampah plastic 
dihasilkan oleh Indonesia per tahun,  dan 30 %  
diantaranya  adalah jenis  plastic yang dapat didaur ulang.  
Sehingga  ada potensi  3 juta ton  plastic yang bisa 
dikonversi  menjadi 
3 juta  kilo liter BBM alternative.  Dengan jumlah  ini, 
cukup untuk memasok kebutuhan  BBM di Jakarta 
selama  141 hari  (Kebutuhan  BBM DKI Jakarta 26 kilo  
liter  / hari).  Sekaligus  bisa  menjadi  sumber  ekonomi  
alternative, ditengah lesunya ekonomi akibat pandemi. 
 
Maka jelas pengolahan BBM alternative dari sampah 
plastik selaras dengan tujuan dan sasaran SDGs yaitu 
menyelamatkan bumi dari amcaman pemanasan global,  
perubahan  iklim,  peningkatan  pendapatan  masyarakat 
dan pendidikan yang partisipatif dan berkualitas. 
 
Untuk hasil optimum secara ekologis maupun ekonomi 
pada pirolisis inovasi yang seharusnya dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
1.  Memodifikasi  alat  dengan mengubah 
sumber  energy kalor dari  api  ke listrik.  Konversi  energi  
ke  listrik  adalah  konversi  energi  termurah, terefisien, 
dan ramah lingkungan. Sehingga tujuan pemusnahan 
plastik tuntas   dilaksanakan   tanpa    menciptakan    
masalah   baru,    misalnya  
 
menghilangkan   potensi  dan  dampak   buruk  sisa   
pembakaran   bahan bakar pirolisis. 
 
2.   Memodifikasi kondensor dengan mengalirkan air 
bersuhu 0,5°C untuk meminimalisasi massa yang hilang 
saat proses pirolisis, sehingga energy recovery optimum 
100%. Dengan recovery energy yang baik jumlah 
rendemen   akan  menurun   dan  prosentase  produksi  
BBM   alternative akan meningkat. 
 
C.  Penyelenggaraan  Pendidikan yang Berkualitas di 
SMKKN Kadipaten 
 
 
1.   Pendidikan Gratis Berbasis Kewirausahaan 
SMK  Kehutanan  Nageri  Kadipatan  terselenggara  
melalui  MoU Departemen  Kehutanan  dan  Departemen  
Pendidikan  Nasional bernomor.   PKS.4.   Menhut-
11/2008,   nomor:   02/VI/KB/2008  tanggal   20 Juni    
2008   tentang    Penyelenggaraan    dan    Pembinaan    
Pendidikan Menengah  Kejuruan  pada Sekolah  
Menengah  Kejuruan  Kehutanan. 
 
Sejak  tahun  pelajaran  2016/2017,  membebaskan  
seluruh  biaya pendidikan  bagi  peserta didik,  untuk 
ditanggung negara  melalui  skema Pembiayaan  dari  
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN), 
meliputi   biaya   asrama  / tempat   tinggal,   seragam   
sekolah,   makan, kegiatan  Praktik Kerja  lapangan  (PKL)  
dan penyelenggaraan  pendidikan lainya. 
 
SMKKN  Kadipaten  menerima   peserta  didik  baik  pria  
maupun   wanita untuk  dididik   berdasarkan  4  buah  

kompetensi/  paket  keahlian  yaitu Paket  Keahlian Teknik  
lnventarisasi  dan  Pemetaan  Hutan  (TIPH),  Paket 
Keahlian Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan 
(TKSDH), Paket Keahlian Teknik  Reklamasi  dan  
Rehabilitasi  Hutan  (TRRH)  dan  Paket  Keahlian Teknik  
Produksi  Hasil  Hutan  (TPHH). Tujuanya agar 
kompetensi alumni sesuai dengan kebutuhan  dunia 
usaha dan dunia industri  (DU/DI). 
 
Kegiatan   Pendidikan   kewirausahaan    di   SMKKN   
Kadipaten   meliputi proses belajar dari hulu hingga hilir, 
dari penyediaan  bahan baku, prpses produksi  hingga  
pemasaran.  Harapannya  peserta  didik   belajar  mulai 
sebagai   petani/  supplier   hingga   marketing,   dan   
melakukan   analisis usahan yang baik dan benar. 
 
Pada  jurusan  TIPH fokus  kegiatan  Kwu  pada  usaha  
budidaya  jamur tiram, yaitu  membuat kumbung  jamur,  
merawat beglog dan memanen jamur,  dan  membuat  
oalhan  jamur   tiram.  Tugas  ini  dilakukan   diluar proses  
belajar  mengajar inti  berdasarkan  piket yang  disepakati. 
Jamur yang  telah  dipanen  dijual  kepada  pengelola  
dapur  dan  warga  sekolah serta diolah  menjadi jamur  
krispi dan nugget jamur. Hasilnya cukup menjajikan  
karena  usaha jamur   relative jarang  dan  pangsa  pasar 
yang cukup luas. 
 
Kegiatan  Kwu  pada jurusan TKSDH  adalah  dengan  
budidaya / beternak ikan, yaitu ikan patin, emas dan 
mujaer. Selain sebagai usaha, focus utamanya  sebagai  
konservasi  tanah  dan  air.  Dengan  warga  sekolah 
sekitar  350 orang  yang sholat  berjamaah  5  kali sehari,  
dua  kali mandi, dan  mencuci   baju,   maka  dihaslkan   
lebih  dari   10.000  liter  limbah   air setiap  hari.  Jumlah  
yang  cukup  untuk  memenuhi  2  buah  kolam  ikan, 
bahkan lebih. 
 
Dengan beternak siswa belajar cara membudidayakan  
ikan yang benar dengan  hasil optimal.  Mereka  belajar 
jenis,  komposisi,  jumlah  serta waktu pemberian  pakan 
yang baik yang sesuai dengan jenis komoditas ikan. 
 
Setelah cukup dewasa ikan di panen untuk dijual kepada 
warga sekolah dan  pengelola  dapur.  Disini terjadi  multi  
simbiosis  mutualisme  multi pihak.  Siswa  belajar teknik  
budidaya  dan pemasaran ikan, pihak dapur dan warga 
sekolah mendapat ikan yang sehat dan murah, serta 
sekolah medapat   keuntungan   pemasukan   dana   dari   
wirausaha.   Sirkulasi keuangan yang sangat bagus 
karena uang berputar dari warga sekolah, oleh warga 
sekolah dan untuk warga sekolah. 
 
Pembelajaran  Kwu  untuk kelas TRRH melalui produksi 
sabun mandi dan detergen  dari  biji  lerak.  Manfaat  
ekologisnya  mengurangi  dekomposisi biji  lerak menjadi 
gas metana  (CH4), yang dapat memicu  pemanasan 
global. Sedangkan deterjen berbahan biji lerak adalah 
deterjen biologis sangat  bermanfaat  mengurangi jumlah  
limbah  alkil  benzena sulfonat yang   berhaya   untuk  
ekosistem   di   tanah   dan   air.   Dengan  bekal komptensi  
ini,  di  masa   depan  mereka  diharap   mampu   
berinovasi dengan   memproduksi   barang  serupa   dari   
bahan   lain   yang   lebih ekonomis  dan ekologis. Selain  
mempoduksi,  mereka juga  belajar cara memasarkan 
produk  tersebut. Untuk mendapatkan konsumen  mereka 
harus kreatif dan inovatif.  
 
Sedangkan    pada   jurusan   TPHH    kegiatan    Kwu    
dilakukan    dengan mengolah    limbah    kayu   menjadi   
benda   bernilai    ekonomi,   seperti gantungan kunci, 
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meja, foto wood,  atau vas bunga. Harapannya mindset 
peserta didik  mendapat referensi yang baik bahwa  
produksi hasil hutan kayu  bukan  semata  pada  log/  
gelondongan   kayu  atau  papan,  namun pada kreatifitas. 
Dengan kreatfitas yang baik benda biasa bahkan limbah 
dapat diolah menjadi  barang bernilai ekonomi tinggi. 
 
Secara  umum   prinsip  pendidikan   kwu  adlaah  prinsip  
seluruh  proses kwiu adalah  produksi, distribui dan 
marketing serta  rencana menyusun usaha., aga  anak 
anak memiliki  bekal jika  suatu  saat  memulai  usaha / 
bisnis. 
 
2.Program Sekolah Adiwiyata di SMKKN Kadipaten 
Pada   September   2021,   dengan   asesmen   Dinas   
Lingkungan    Hidup Provinsi Jawa Barat, SMK 
Kehutanan Nageri Kadipatan dinyatakan memenuhi 
syarat dan kriteria untuk diajukan dan ditetapkan sebagai 
sekolah berbudaya  lingkungan  (Adiwiyata) Tingkat  
Provinsi Jawa  Barat. 
 
Kata  Adiwiyata  berasal  dari  Bahasa  Sansekerta  yaitu  
Adi  yang  artinya besar,  baik,  atau  ideal  dan  Wiyata  
yang  berarti  tempat  untuk  belajar ilmu,  nilai dan norma,  
Sehingga  Adiwiyata  bermakna  tempat  yang ideal  
 
untuk belajar ilmu pengetahuan, nilai dan norma. 
Sedangkan Sekolah Adiwiyata   berarti   sekolah   yang  
berbudaya   lingkungan,  yang  peduli terhadap  
kebersihan,  kesehatan,  keamanan, dan kesehatan  
lingkungan pendidikan. 
 
Penerapan Sekolah Adiwiyata di SMK Kehutanan Negeri 
Kadipaten dilaksanakan berdasarkan prinsip: (a) Edukatif 
(keteladanan Guru dan Pembina);  (b)  Partisipatif  (peran  
aktif seluruh  warga  sekolah),  dan  (c) Berkelanjutan  
(konsisten,  integrative,  dan berkesinambungan). 
 
Program  dan kegiatan  Adiwiyatan  dimaksud antara  lain: 
A.  Kampanye Peduli Lingkungan 
Kegiatan kampanye lingkungan di SMKKN Kadipaten 
dilakuan dalam berbagai   cara.   Misalnya   menempel   
sticker   peringatan   untuk mematikan  alat-alat  listrik  
yang  tidak  digunakan  yang  bertujuan untuk  
menghemat  penggunaan  listrik.  Penggunaan  listrik  
dengan baik akan memperpanjang usia alat-alat listrik 
seperti  bohlam  dan fitting   lampu,   sehingga   alat-alat   
listrik  tersebut  tidak  berubah menjadi limbah elektronik. 
Selain itu, kita juga berpartisipasi menghemat 
penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi polusi udara, 
dan menurunkan pengeluaran. 
 
HEMAT  ENERGl tg MATIKAN Peralatan Eektromik bila 
tidak dgunakan 
 
Kegiatan kampanye peduli lingkungan lainnya adalah 
kewajiban menggunakan  botol  minum  atau  tumbler  
dan  diet  tas  plastic  di setiap  aktivitas  sekolah.   
Kampanye  ini  cukup  efektif  mereduksi volume   sampah  
plastik  dari  gelas  air  mineral.   Bukan  hanya  di sekolah,  
kampanye diet kantong plastic juga dilakukan  oleh 
Civitas akademika  SMK  Kehutanan  Nageri  Kadipaten  
di  pasar-pasar  dan tempat umum lainya.  
 
B.   Daur Ulang Sampah Organik 
Sampah  organik  harus  di daur  ulang agar tidak 
membusuk  sehingga menjadi  media  tumbuh  bakteri  
metanogen  yang  akan  melepaskan gas metana (CH4). 
Gas metana merupakan  salah satu jenis GRK penyebab 
pemanasan global yang pada kadar tinggi dapat 

mereduksi persentase oksigen di atmosfer bumi hingga  
19,5%. 
 
Di SMKKN Kadipaten sampah organik  dari limbah dapur 
didaur  ulang menjadi  pupuk  cair  dan  pellet  ikan.  
Dilakukan   berdasarkan  MoU antara  pengelola dapur 
dan bagian Unit  Produksi  (UP), bahwa  limbah sisa  
makanan  dilarang  dibuang  dan wajib  disetor secara  
berkala  ke bagian  UP   untuk  diolah.  Pupuk  cair  yang  
dihasilkan  dimanfaatkan untuk   menyiram   tanaman   
dan  sayuran   di   green   house  SMKKN Kadipaten.  
Sedangkan  pellet  ikan  sebagai  pakan  ikan  yang 
dibudidayakan  di kolam SMKKN kadipaten. 
 
Kegiatan  ini  memiliki manfaat secara ekonomi  dan 
ekologi.  Manfaat ekologi mengurangi jumlah sampah 
organik dan menurunkan potensi terbentuknya gas 
metana  di atmosfir.  Sedangkan  manfaat  ekonomi 
memangkas  biaya  pembelian   pupuk  untuk  pertanian  
sayuran  dan biaya   pakan  untuk   budidaya   ikan,   
sehingga   dapat  mendongkrak margin keuntungan  
kegiatan  kewirausaan.  
 
PENUTUP 
SDGs  menyatukan  penduduk  bumi  dalam  mimpi  
membuat  masa  depan dunia yang lebih baik dalam 
aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. 
Berdasarkan  data  statistik penerapannya  semakin  baik 
dari tahun  ke tahun. Butuh  kerja  keras dan kolaborasi  
pihak entitas  nasional,  regional  bahkan internasional.  
Karena  bumi terlalu  luas  untuk dikelola  dan dinikmati  
oleh sedikit oknum, sesuai hakekat tujuan pendididkan 
manusia learn to life together. 
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meja, foto wood,  atau vas bunga. Harapannya mindset 
peserta didik  mendapat referensi yang baik bahwa  
produksi hasil hutan kayu  bukan  semata  pada  log/  
gelondongan   kayu  atau  papan,  namun pada kreatifitas. 
Dengan kreatfitas yang baik benda biasa bahkan limbah 
dapat diolah menjadi  barang bernilai ekonomi tinggi. 
 
Secara  umum   prinsip  pendidikan   kwu  adlaah  prinsip  
seluruh  proses kwiu adalah  produksi, distribui dan 
marketing serta  rencana menyusun usaha., aga  anak 
anak memiliki  bekal jika  suatu  saat  memulai  usaha / 
bisnis. 
 
2.Program Sekolah Adiwiyata di SMKKN Kadipaten 
Pada   September   2021,   dengan   asesmen   Dinas   
Lingkungan    Hidup Provinsi Jawa Barat, SMK 
Kehutanan Nageri Kadipatan dinyatakan memenuhi 
syarat dan kriteria untuk diajukan dan ditetapkan sebagai 
sekolah berbudaya  lingkungan  (Adiwiyata) Tingkat  
Provinsi Jawa  Barat. 
 
Kata  Adiwiyata  berasal  dari  Bahasa  Sansekerta  yaitu  
Adi  yang  artinya besar,  baik,  atau  ideal  dan  Wiyata  
yang  berarti  tempat  untuk  belajar ilmu,  nilai dan norma,  
Sehingga  Adiwiyata  bermakna  tempat  yang ideal  
 
untuk belajar ilmu pengetahuan, nilai dan norma. 
Sedangkan Sekolah Adiwiyata   berarti   sekolah   yang  
berbudaya   lingkungan,  yang  peduli terhadap  
kebersihan,  kesehatan,  keamanan, dan kesehatan  
lingkungan pendidikan. 
 
Penerapan Sekolah Adiwiyata di SMK Kehutanan Negeri 
Kadipaten dilaksanakan berdasarkan prinsip: (a) Edukatif 
(keteladanan Guru dan Pembina);  (b)  Partisipatif  (peran  
aktif seluruh  warga  sekolah),  dan  (c) Berkelanjutan  
(konsisten,  integrative,  dan berkesinambungan). 
 
Program  dan kegiatan  Adiwiyatan  dimaksud antara  lain: 
A.  Kampanye Peduli Lingkungan 
Kegiatan kampanye lingkungan di SMKKN Kadipaten 
dilakuan dalam berbagai   cara.   Misalnya   menempel   
sticker   peringatan   untuk mematikan  alat-alat  listrik  
yang  tidak  digunakan  yang  bertujuan untuk  
menghemat  penggunaan  listrik.  Penggunaan  listrik  
dengan baik akan memperpanjang usia alat-alat listrik 
seperti  bohlam  dan fitting   lampu,   sehingga   alat-alat   
listrik  tersebut  tidak  berubah menjadi limbah elektronik. 
Selain itu, kita juga berpartisipasi menghemat 
penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi polusi udara, 
dan menurunkan pengeluaran. 
 
HEMAT  ENERGl tg MATIKAN Peralatan Eektromik bila 
tidak dgunakan 
 
Kegiatan kampanye peduli lingkungan lainnya adalah 
kewajiban menggunakan  botol  minum  atau  tumbler  
dan  diet  tas  plastic  di setiap  aktivitas  sekolah.   
Kampanye  ini  cukup  efektif  mereduksi volume   sampah  
plastik  dari  gelas  air  mineral.   Bukan  hanya  di sekolah,  
kampanye diet kantong plastic juga dilakukan  oleh 
Civitas akademika  SMK  Kehutanan  Nageri  Kadipaten  
di  pasar-pasar  dan tempat umum lainya.  
 
B.   Daur Ulang Sampah Organik 
Sampah  organik  harus  di daur  ulang agar tidak 
membusuk  sehingga menjadi  media  tumbuh  bakteri  
metanogen  yang  akan  melepaskan gas metana (CH4). 
Gas metana merupakan  salah satu jenis GRK penyebab 
pemanasan global yang pada kadar tinggi dapat 

mereduksi persentase oksigen di atmosfer bumi hingga  
19,5%. 
 
Di SMKKN Kadipaten sampah organik  dari limbah dapur 
didaur  ulang menjadi  pupuk  cair  dan  pellet  ikan.  
Dilakukan   berdasarkan  MoU antara  pengelola dapur 
dan bagian Unit  Produksi  (UP), bahwa  limbah sisa  
makanan  dilarang  dibuang  dan wajib  disetor secara  
berkala  ke bagian  UP   untuk  diolah.  Pupuk  cair  yang  
dihasilkan  dimanfaatkan untuk   menyiram   tanaman   
dan  sayuran   di   green   house  SMKKN Kadipaten.  
Sedangkan  pellet  ikan  sebagai  pakan  ikan  yang 
dibudidayakan  di kolam SMKKN kadipaten. 
 
Kegiatan  ini  memiliki manfaat secara ekonomi  dan 
ekologi.  Manfaat ekologi mengurangi jumlah sampah 
organik dan menurunkan potensi terbentuknya gas 
metana  di atmosfir.  Sedangkan  manfaat  ekonomi 
memangkas  biaya  pembelian   pupuk  untuk  pertanian  
sayuran  dan biaya   pakan  untuk   budidaya   ikan,   
sehingga   dapat  mendongkrak margin keuntungan  
kegiatan  kewirausaan.  
 
PENUTUP 
SDGs  menyatukan  penduduk  bumi  dalam  mimpi  
membuat  masa  depan dunia yang lebih baik dalam 
aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. 
Berdasarkan  data  statistik penerapannya  semakin  baik 
dari tahun  ke tahun. Butuh  kerja  keras dan kolaborasi  
pihak entitas  nasional,  regional  bahkan internasional.  
Karena  bumi terlalu  luas  untuk dikelola  dan dinikmati  
oleh sedikit oknum, sesuai hakekat tujuan pendididkan 
manusia learn to life together. 
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PENDAHULUAN 
Pembangunan di era modern dewasa ini kerap  

meninggalkan sejumlah masalah yang cukup pelik. Mulai 
dari masalah rusaknya lingkungan, terciptanya disparitas 
sosial yang kian terbuka, serta ketimpangan ekonomi yang 
terlampau ekstrim.  Semua permasalahan ini pada akhirnya 
menimbulkan ekses negatif yang luar biasa besar terhadap 
peradaban manusia.  Terutama memberi dorongan pada 
lahirnya intrik dalam tubuh masyarakat yang tak jarang 
membuat beberapa kubu/kelompok saling bertentangan 
secara diametral dalam sebuah konflik besar demi 
perebutan sumber daya alam yang sangat terbatas.  Entah 
konflik itu terjadi antara rakyat sipil melawan negara (Civil 
Society vs Government), atau antara rakyat sipil 
menghadapi rakyat sipil lainnya (Clash Of Civil Society). 
Semuanya bermula dari sebuah alasan sederhana yang 
sebenarnya cukup klasik; pembangunan yang dihelat 
selama ini ternyata tidak cukup menyisakan ruang yang adil 
dan setara bagi semua pihak untuk dapat menikmatinya. 

Menjadi sebuah ironi memang, ketika 
pembangunan fisik berjalan begitu megahnya, sementara 
kebanyakan masyarakat dibiarkan hidup dalam 
keterbatasan akses dan sumberdaya. Ontologi 
pembangunan modern yang dulunya pernah dikonsepsikan 
sebagai jalan baru bagi peningkatan kesejahteraan 
manusia kini justru menafikan unsur manusia di dalamnya 
dan cenderung menguat bersama hadirnya fenomena 
ketidakadilan yang kian kontradiktif terhadap masa depan 
lingkungan dan kemanusiaan itu sendiri. Protes dan 
perlawanan pun muncul silih berganti dari berbagai arah. 
Mengiringi marginalisasi yang juga terjadi di mana-mana. 
Akhirnya, dengan pola kondisi seperti ini, pembangunan 
modern kemudian terlihat berjalan seolah-olah seperti 
tanpa tujuan yang berarti. Menuju sebuah fenomena yang 
oleh UNDP (1997) disebut sebagai pembangunan tanpa 
masa depan (futureless growth).   

Demi merespon hal ini, maka lahirlah berbagai 
agenda dunia yang bertujuan untuk mengoreksi, sekaligus 
mereposisi, ketidaksejajaran tersebut agar pembangunan 
yang sedang dilaksanakan bisa menemukan kembali 
formatnya yang ideal;  yakni, sebuah format pembangunan 
yang tidak lagi mendikotomikan antara elemen sosial-
lingkungan secara parsial dari pembangunan ekonomi, 
tetapi sebaliknya, mendudukkan ketiganya dalam proporsi 
yang setara sebagai “ trimatra fundamental” yang saling 
menyangga satu sama lain dalam konstruksi pembangunan 
nasional maupun global. 

Adalah Sustainable Development Goals (SDGs), 
sebuah konsepsi tentang pembangunan berkelanjutan 
yang digagas menurut nilai-nilai ideal yang seharusnya 
hadir dalam pembangunan, kini dikonstruksikan menjadi 
sebuah cara untuk mengoreksi ketimpangan pembangunan 
yang selama ini abai pada nilai-nilai sosial dan lingkungan 
yang dimaksud.  SDGs kemudian menjadi semacam 
aksioma yang diyakini banyak pihak mampu menjadi solusi 
atas berbagai permasalahan kemanusian dan lingkungan 

yang selama ini terkikis oleh gerak laju pembangunan 
modern.  Konsepsi SDGs yang sejatinya muncul dari 
kesepakatan yang ditandatangani oleh 193 negara di dunia 
serta memuat 17 tujuan dan 169 target ini diharapkan bisa 
menjadi parameter global yang secara koersif mampu 
menyelaraskan seluruh pembangunan yang ada di dunia 
hari ini dengan 3 elemen utama yang saling terkait yang 
telah disebutkan di atas, yaitu elemen sosial, ekonomi, dan 
lingkungan agar dapat berlangsung secara apik dan 
berkelanjutan. Dengan menerapkan SDGs sebagai 
parameternya, diharapkan agar ketiga elemen di atas dapat 
berjalan beriringan tanpa saling mendahului, atau bahkan 
meniadakan sebagaimana dalam narasi pembangunan 
yang sudah-sudah.   

SDGs yang merupakan tindak lanjut dari Millenium 
Development Goals (MDGs) yang telah berakhir di tahun 
2015 silam, kini menjadi arah baru sekaligus misi suci yang 
harus dicapai oleh semua negara di dunia untuk 
menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua 
orang. Konsensus SDGs/TPB ini pada hakikatnya 
mereflesikan pandangan-pandangan visioner tentang hal-
hal apa yang seharusnya menjadi tujuan akhir 
pembangunan serta bagaimana menyelenggarakannya 
secara berkelanjutan tanpa mengesampingkan hak-hak 
dasar manusia dan nilai-nilai kesetaraan yang menjadi 
pondasi utamanya. Sembari mengusung slogan “ No One 
Left Behind “ yang mengandung prinsip-prinsip yang 
selaras dengan nilai-nilai universal, integrasi dan inklusif,  
penerapan SDGs/TPB dalam segala aspek pembangunan 
diharapkan bisa menghasilkan sebuah narasi positif yang 
selama ini dicita-citakan, yaitu terciptanya pembangunan 
fisik suatu negara-bangsa (nation-state) yang maju dan 
modern, namun tetap berjalan simetris dengan 
keberhasilan pembangunan pada dimensi sosialnya, 
ekonominya, dan juga lingkungannya.  Persis seperti 
makna yang terkandung pada slogannya, bahwa dalam 
pembangunan tidak boleh ada yang terbelakang dan 
tertinggal. Semua elemen dianggap sangat penting dan 
tidak bisa terabaikan.  
 
PEMBAHASAN 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) sebagai bagian dari lembaga suprastruktur politik di 
Republik Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab 
yang tidak bisa dilepaskan dalam upaya pencapaian 
SDGs/TPB baik di level nasional maupun global. Salah satu 
peran KLHK dalam menjawab tantangan SDGs/TPB yaitu 
dapat dilihat dengan hadirnya lembaga penelitian dan 
pengembangan (Litbang) sebagai unit tersendiri yang 
bertugas memproduksi riset dan kajian mendalam bagi 
rancang bangun pembentukan kebijakan dalam lingkup 
KLHK.  Kehadiran lembaga Litbang dalam lingkungan 
KLHK sendiri pada hakikatnya sudah merupakan tanda 
pencapaian salah satu tujuan SDGs, yaitu tujuan ke-9 
(Infrastruktur, Industri, dan Inovasi)  yang salah satu 
indikatornya adalah :  
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“ Menambah penelitian ilmiah, meningkatkan kemampuan 
teknologi dari sektor industri di semua negara, khususnya 
negara berkembang, termasuk, pada tahun 2030, 
mendorong inovasi dan secara substantif meningkatkan 
jumlah riset dan tenaga pembangunan per 1 juta orang dan 
juga riset publik dan swasta serta pengeluaran 
pembangunan. “  

Kehadiran unit litbang di KLHK merupakan 
sesuatu yang bersifat penting, strategis dan esensial.  
KLHK sebagai kementerian yang berwenang mengurus 
sektor kehutanan dan segala sumber dayanya sangat 
membutuhkan berbagai kajian akademik dan penelitian 
serta pengembangan sebagai modal dasar membangun 
sebuah kebijakan yang peduli pada perlindungan dan 
restorasi hutan itu sendiri.  Tanpa adanya riset dan kajian 
akademik yang valid, reliabel, serta akuntabel, maka sulit 
bagi KLHK untuk menginisiasi sebuah kebijakan maupun 
program yang secara utuh mampu menjadi landasan bagi 
berbagai agenda pembangunan berkelanjutan di sektor 
kehutanan.  Dengan demikian, kehadiran lembaga litbang 
menjadi sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan fungsi 
dan perannya sehingga perlu untuk terus didukung agar 
hasil kinerjanya mampu memberikan narasi yang positif 
bagi masa depan pembangunan kehutanan dalam konteks 
Indonesia maupun dunia. 

BP2LHK Manado sebagai salah satu lembaga 
litbang di bawah koordinasi BSI KLHK juga memiliki peran 
dan tanggung jawab yang tak dapat dipisahkan dari 
kerangka besar pencapaian SDGs/TPB.  Sejak didirikan 
pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P. 36/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 
2006, BP2LHK Manado telah cukup banyak menghasilkan 
riset dan pengembangan yang bermakna bagi tercapainya 
tujuan-tujuan SDGs/TPB di lingkup KLHK dan juga 
berkontribusi pada pencapaian pembangunan nasional dan 
SDGs/TPB secara global.  Di antara sekian banyaknya riset 
dan pengembangan yang sudah dilakukan oleh BP2LHK 
Manado, ada beberapa yang secara dominan telah  
menunjukkan hasil yang positif dan terukur pada upaya 
pencapaian SDGs/TPB, di antaranya adalah : (1) 
Melindungi satwa liar terancam punah (endangered 
species) endemik Sulawesi melalui upaya pendirian Pusat 
Penangkaran Anoa (Bubalus, spp) atau lebih populer 
dikenal dengan nama Anoa Breeding Center (ABC) 
Manado; (2) Menggalakkan penelitian, pengembangan dan 
sekaligus pemberdayaan masyarakat berbasis tanaman 
kehutanan berupa kayu cempaka (Elmerillia ovalis) dan 
pakoba (Syzigium luzonense Merr.); serta (3) Melakukan 
konservasi pohon endemik sulawesi berupa eboni 
(Diospyros spp) secara intensif dan berkelanjutan.  
Bagaimana masing-masing tema penelitian dan 
pengembangan di atas berkontribusi pada pencapaian 
SDGs/TPB  akan diuraikan secara lengkap di bawah ini.   

 
1. Perlindungan Anoa dan Kontribusinya pada SDGs/TPB 

Perlindungan satwa liar terancam punah 
(endangered species) merupakan tugas suci seluruh 
konservasionis, terutama KLHK sebagai lembaga negara 
yang bertugas menjaga serta mengelola kelestarian 
sumberdaya alam hayati yang tumbuh dan berkembang di 
belantara hutan Indonesia.   

BP2LHK Manado sebagai bagian dari KLHK yang 
memilki wilayah kerja meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, 
serta Maluku Utara, juga tak lepas dari peran tersebut.  
Sepanjang perjalanan pengabdiannya yang telah melewati 

periode kerja selama kurang lebih 16 tahun dan ikut serta 
mengawal agenda konservasi dan rehabilitasi, BP2LHK 
Manado telah mengambil peran yang sangat penting dan 
vital dalam upaya perlindungan salah satu jenis satwa liar 
terancam punah yang merupakan endemik pulau Sulawesi 
dan Buton, yaitu Anoa (Bubalus, sp). 

Anoa atau lebih populer dikenal dengan julukan 
kerbau cebol merupakan satwa liar endemik Sulawesi yang 
saat ini telah hampir mendekati kepunahan (Arini, 2013; 
Mustari, 2019). Resolusi sidang IUCN, atau organisasi 
konservasi dunia, telah memasukkan Anoa ke dalam Red 
List of Threatened Species dengan status Endangered 
Spesies, yang artinya bahwa Anoa adalah hewan yang 
sedang menghadapi resiko kepunahan dalam waktu dekat 
(IUCN, 2013). Sementara dalam CITES atau konvensi 
perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar 
spesies terancam, Anoa juga masuk dalam kategori 
Appendix 1, yang berarti Anoa tidak boleh diburu, dibunuh 
dan diperdagangkan hidup maupun mati, dan atau dalam 
keadaan utuh maupun bagian-bagiannya (Anonim, 1996 
dalam Arini, 2013; Mustari, 2019). 

Perlindungan terhadap Anoa, dengan demikian, 
menjadi sebuah keniscayaan yang harus sungguh-sungguh 
ditempuh demi kelestariannya di masa depan.  Sebagai 
lembaga litbang, BP2LHK Manado telah mengambil dua 
langkah strategis terkait perlindungan anoa, yaitu (1) 
Bersama-sama dengan BKSDA Sulut menyelenggarakan 
penangkaran (ex-situ) terhadap anoa yang diberi nama 
Anoa Breeding Center (ABC) Manado dengan tujuan agar 
dapat diperbanyak sebelum dilepasliarkan kembali ke 
habitat aslinya; serta (2) melakukan penelitian mendalam 
terhadap anoa, mulai dari pakannya, perilaku, hingga 
analisis kebuntingannya sebagai mildstone konservasi 
anoa.  Penangkaran Anoa (Captive Breeding) selain 
sebagai upaya perlindungan dan peningkatan populasinya, 
juga berperan sebagai wahana pembelajaran atau edukasi 
kepada masyarakat luas agar mereka dapat mengenal dan 
memahami anoa sebagai hewan yang dilindungi. Dengan 
cara seperti ini, diharapkan timbul sebuah kesadaran 
kolektif masyarakat yang peduli pada anoa serta dapat 
membentuk pemahaman bersama bahwa anoa tak bisa 
diburu atau diperjualbelikan sebagaimana dalam kasus 
yang sudah-sudah.   

Perlindungan dan pengelolaan terhadap Anoa 
yang sudah dilakukan oleh BP2LHK Manado sebagaimana 
yang telah diuraikan di atas merupakan refleksi terhadap 
pencapaian dua tujuan dalam SGDs, yaitu tujuan ke- 4 
(Pendidikan Bermutu) dan tujuan ke-15 (Menjaga 
Ekosistem Darat).  Terkait tujuan ke-4 SDGs, ABC Manado 
berperan memberikan edukasi ke masyarakat luas, 
terutama kepada generasi muda dan belia, secara terbuka 
dan inklusif sehingga semuanya memiliki kesempatan yang 
sama untuk belajar tentang anoa yang tentunya 
berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan selama 
ini.  Sementara untuk tujuan ke-15,  ABC Manado berfungsi 
sebagai wahana peningkatan populasi spesies terancam 
yang tentunya untuk mencapai tujuan besarnya, yaitu untuk 
melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan 
yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan.   

BP2LHK Manado sangat meyakini bahwa dengan 
melakukan penelitian, pengkajian mendalam, serta 
penangkaran secara efektif terhadap Anoa, pada akhirnya 
akan membangun sebuah optimisme tentang narasi positif 
masa depan konservasi anoa di tanah Sulawesi, sekaligus 
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Mustari, 2019). Resolusi sidang IUCN, atau organisasi 
konservasi dunia, telah memasukkan Anoa ke dalam Red 
List of Threatened Species dengan status Endangered 
Spesies, yang artinya bahwa Anoa adalah hewan yang 
sedang menghadapi resiko kepunahan dalam waktu dekat 
(IUCN, 2013). Sementara dalam CITES atau konvensi 
perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar 
spesies terancam, Anoa juga masuk dalam kategori 
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Perlindungan terhadap Anoa, dengan demikian, 
menjadi sebuah keniscayaan yang harus sungguh-sungguh 
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penangkaran (ex-situ) terhadap anoa yang diberi nama 
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dapat diperbanyak sebelum dilepasliarkan kembali ke 
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terhadap anoa, mulai dari pakannya, perilaku, hingga 
analisis kebuntingannya sebagai mildstone konservasi 
anoa.  Penangkaran Anoa (Captive Breeding) selain 
sebagai upaya perlindungan dan peningkatan populasinya, 
juga berperan sebagai wahana pembelajaran atau edukasi 
kepada masyarakat luas agar mereka dapat mengenal dan 
memahami anoa sebagai hewan yang dilindungi. Dengan 
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Perlindungan dan pengelolaan terhadap Anoa 
yang sudah dilakukan oleh BP2LHK Manado sebagaimana 
yang telah diuraikan di atas merupakan refleksi terhadap 
pencapaian dua tujuan dalam SGDs, yaitu tujuan ke- 4 
(Pendidikan Bermutu) dan tujuan ke-15 (Menjaga 
Ekosistem Darat).  Terkait tujuan ke-4 SDGs, ABC Manado 
berperan memberikan edukasi ke masyarakat luas, 
terutama kepada generasi muda dan belia, secara terbuka 
dan inklusif sehingga semuanya memiliki kesempatan yang 
sama untuk belajar tentang anoa yang tentunya 
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masa depan konservasi anoa di tanah Sulawesi, sekaligus 

menjadi sebuah langkah kecil dalam upaya menyusun peta 
jalan perlindungan dan konservasi Anoa di Sulawesi Utara. 

 
2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan 

Tanaman Cempaka dan Pakoba 
Meningkatkan akses masyarakat melalui 
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Berangkat dari pemikiran itulah, maka BP2LHK 

Manado kemudian melakukan suatu kajian mendalam 
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kulit kayu pakoba juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
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aktif yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, 

khususnya sebagai sumber antioksidan alami serta 
berpotensi dapat menurunkan kadar gula darah. Sebagai 
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mempunyai nilai jual yang kompetitif untuk bisa menjadi alat 
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Pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada 
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Kemiskinan (No Poverty).  Mengingat bahwa sekitar 48,8 
juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan hutan, dan 
sekitar 10,2 juta jiwa di antaranya masuk dalam klasifikasi 
penduduk miskin, maka pemberdayaan dengan 
mengandalkan potensi lokal yang ada di sekitar kawasan 
hutan adalah jalan yang paling rasional agar kesejahteraan 
masyarakat bisa ditingkatkan. Dengan cara seperti ini 
diharapkan pula agar skala kemiskinan yang terdapat di 
sekitar kawasan hutan dapat diperkecil dan masyarakat di 
sana mampu berdaulat serta berdaya dengan 
kemampuannya sendiri dalam memanfaatkan berbagai 
potensi lokal yang ada disekitarnya. 

 
3. Mengkonservasi Pohon Endemik Sulawesi Berupa 

Eboni (Diospyros spp) 
Eboni, atau “ kayu hitam Sulawesi”, adalah salah 

satu pohon unik yang telah lama menjadi keunggulan 
biodiversitas di tanah Sulawesi.  Secara biologis, eboni 
adalah tumbuhan dari marga Diospyros yang jumlahnya di 
dunia mencapai 500-600 spesies. Sekitar 16,7 % dari 
jumlah tersebut teridentifikasi tumbuh di Indonesia. Namun, 
di antara sekian banyak marga Diospyros tersebut, tidak 
semuanya merupakan penghasil kayu eboni. Menurut 
Alrasyid (2002), yang dapat diidentifikasi sebagai penghasil  
kayu  eboni  hanya ada 7 (tujuh)  jenis  pohon, yaitu D. 
celebica Bakh., D.rumphii Bakh., D.lolin Bakh., 
D.pilosanthera Blanco., D.ebenum Koenig., D.ferrea Bakh.,  
dan D.macrophylla Blume. Lebih lanjut menurut Alrasyid 
(1985), bahwa dari 7 (tujuh) jenis kayu eboni tersebut, ada 
dua  jenis yang mempunyai  nilai  komersial tinggi  di 
pasaran,  yaitu Diospyros  celebica  dan Diospyros  rumphii. 
Keduanya berturut-turut pertama kali dikenal sebagai 
“gestreept  ebben” dan “ Makasar  ebben ” (Kinho, 2013). 

Ancaman terkait kelangkaan pohon eboni sebagai 
penghasil kayu mewah sudah lama menjadi perhatian di 
kalangan konservasionis. Hal ini terjadi karena disinyalir 
kuantitasnya di hutan alam menurun dengan sangat pesat 
sehingga memicu perdebatan agar tanaman eksostis ini 
dapat segera dilindungi agar tetap eksis sebagai kekayaan 
biodiversitas dunia.  Oleh karena itulah maka mulai tahun 
2013, Eboni telah didaftarkan oleh resolusi sidang IUCN 
(organisasi konservasi dunia) ke dalam Apendix II CITES 
(konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa 
liar spesies terancam), yang berarti bahwa pohon ini hanya 
dapat diperjualbelikan dalam batas tertentu atau mengikuti 
kuota yang diperkenankan. Negara Indonesia sendiri telah 
ikut meratifikasi CITES tersebut dan secara konkret 
ditunjukkan dengan dikeluarkannya regulasi pelestarian 
eboni melalui Permenhut No. 57/Menhut-II/2008.  Melalui 
beragam dukungan kebijakan inilah maka usaha untuk 
melindungi dan mengkonservasi Eboni diharapkan akan 
semakin kokoh dan solid dalam konteks kolaborasi 
konservasi demi menjamin keberlangsungan kayu eboni 
agar tetap eksis dan lestari di bumi Sulawesi.  
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BP2LHK Manado sendiri telah melakukan 
beberapa langkah konkret terkait perlindungan eboni. Hal 
ini ditandai dengan disusunnya berbagai rencana strategis 
terkait konservasi Eboni yang salah satunya adalah dengan 
membangun sebuah lokasi konservasi ex-situ yang diberi 
nama “ Arboretum Kawanua “.  Arboretum Kawanua sendiri 
dibangun di atas lahan seluas 5.8 Ha dan merupakan kebun 
koleksi pohon yang berisi kurang lebih 50 spesies pohon 
dari berbagai jenis.  Di arboretum inilah eboni dipelihara 
secara ex-situ sebagai upaya pelestariannya yang sudah 
sejak lama digagas oleh beberapa peneliti di BP2LHK 
Manado (Patandi, 2012). Adapun beberapa jenis eboni 
yang ada di Arboretum Kawanua antara lain Diospyros 
celebica Bakh., Diospyros rumphii Bakh., Diospyros lolin 
Bakh., Diospyros pilosanthera Blanco., Diospyros ebenum 
Koenig, dan satu jenis pohon eboni endemik Sulawesi 
utara, yaitu Diospyros minahasae (Kinho, 2013).  

Pada akhinya, keberadaan eboni sangat penting 
sebagai bagian dari keanekaragaman hayati khas 
Indonesia. Dan apa yang sudah dilakukan oleh BP2LHK 
Manado dalam usahanya untuk melestarikan eboni ini 
tentunya secara khusus merefleksikan salah satu 
pencapaian tujuan SDGs/TPB, yakni tujuan ke-15 yang 
target besarnya adalah terjaganya ekosistem darat (Life on 
land), dan secara umum mencerminkan pula sebuah aksi 
tanggap dan signifikan untuk mengurangi degradasi natural 
habitat, menghambat hilangnya keanekaragaman hayati 
serta melindungi dan mencegah kepunahan spesies 
terancam/langka. 
 
KESIMPULAN 

Untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (sustainaible development goals) tentunya 
tidak bisa selesai dalam periode yang instan karena proses 
dan tahapannya yang lumayan panjang serta 
membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh 
stakeholder untuk bisa mencapainya secara sempurna. 

Oleh karena itu, peran dan fungsi semua pihak diharapkan 
harus berdampak dan kontributif bagi tercapainya tujuan 
pembangunan yang dimaksud, tidak terkecuali bagi dunia 
litbang selaku lembaga yang bertugas memproduksi hasil-
hasil riset berkualitas sebagai modal dasar saintifik untuk 
perumusan kebijakan-kebijakan strategis di level nasional.   

BP2LHK Manado sebagai bagian dari jaringan 
litbang yang berada di bawah koordinasi BSI KLHK 
tentunya sudah dan akan terus berupaya memaksimalkan 
segala potensi riset yang ada untuk bisa memenuhi target-
target pencapaian yang terkait dengan pemenuhan 
SDGs/TPB di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan baik secara lokal, regional, maupun nasional. 
Meskipun banyak kendala yang dihadapi, namun hasil kerja 
riset dan pengembangan yang telah dilakukan oleh 
BP2LHK Manado sudah memberi arti yang sangat 
signifikan bagi perjalanan SDGs/TPB.  

Beberapa hasil riset maupun pengembangan yang 
telah dilakukan oleh BP2LHK Manado yang relevan dengan 
pencapaian SDGs/TPB seperti penangkaran Anoa dalam 
bentuk Anoa Breeding Centre (ABC) Manado, penelitian 
dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal 
seperti cempaka wasian dan pakoba, serta konservasi 
eboni secara intensif di arboretum, tentunya bukan sebuah 
hasil yang sepele, mengingat tantangan serta kesulitan 
yang dihadapi untuk melakukannya tidaklah mudah dan 
membutuhkan kerja keras yang cukup lama dan konsisten.  
Hasil kerja riset BP2LHK Manado ini pun bisa disimpulkan 
telah ikut memberi makna bagi terwujudnya beberapa 
tujuan SDGs/TPB, yakni ikut serta dalam upaya 
menghapus kemiskinan di level pedesaan yang berbatasan 
langsung dengan kawasan hutan (tujuan 1), berkontribusi 
pada pendidikan konservasi yang bermutu bagi semua 
generasi tanpa diskriminasi (tujuan ke-4), serta memiliki 
dampak langsung pada upaya untuk menjaga ekosistem 
darat secara konsisten, berkelanjutan dan terpadu 
bersama-sama dengan stakeholder lainnya (tujuan ke-15).  
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PENDAHULUAN 

Indonesia dianugerahi hutan hujan tropis 
dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. 
Keanekaragaman hayati tersebut meliputi 
keanekaragaman jenis atau spesies, ekosistem, genetik, 
dan manusia serta keanekaragaman budaya yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
keanekaragaman hayati [1].  

Posisi geografis Indonesia yang berada di 
antara benua Asia dan Australia dengan iklim tropisnya 
mempengaruhi keunikan keanekaragaman hayatinya. 
Keunikan dan kekayaan keanekaragaman hayati 
tersebut, tentu saja mempengaruhi keanekaragaman dan 
pengelolaan produk serta komoditas lokalnya.   

Dengan kekayaan sumber daya alam dan 
budaya yang besar, Indonesia menghadapi 
permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang 
kompleks. Tantangan dihadapkan dengan serangkaian 
masalah yang sangat sulit dan disertai dengan berbagai 
kepentingan, pemanfaatan sumber daya alam dan hutan 
yang berlebihan berupa deforestasi dan degradasi hutan, 
perubahan iklim, kebakaran hutan, kemiskinan 
masyarakat sekitar hutan yang berkelanjutan, konflik dan 
tuntutan tenurial masyarakat terhadap penggunaan dan 
penguasaan lahan hutan, bencana hidrometeorologi, 
lingkungan yang rusak, limbah, polusi, dan emisi. Oleh 
karenanya, Indonesia membutuhkan perencanaan, 
upaya, tindakan dan kebijakan yang mendukung 
keberlanjutan untuk menghadapi tantangan-tantangan 
tersebut.   

Sebagai negara yang memiliki hutan dan 
keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia memiliki 
peran yang strategis dan lebih proaktif di dunia 
internasional sebagai bentuk upaya mempertahankan 
ekosistem hutan dunia serta mendukung agenda 
pembangunan berkelanjutan. Saat ini, pemerintah telah 
melakukan terobosan baru dengan menerbitkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau 
dikenal dengan Omnibus Law. Dengan berlakunya 
Omnibus Law tersebut, paradigma pengelolaan 
lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia semakin 
tertantang untuk dicermati dan diarahkan. Regulasi ini 
akan meningkatkan investasi dan kegiatan usaha, 
dengan tetap menjalankan prinsip berwawasan 
lingkungan dan keberlanjutan. 

Sementara itu pada tahun 2021, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan 
menangani beberapa agenda, yaitu rehabilitasi 
mangrove, memerangi deforestasi, keanekaragaman 
hayati spesies unggulan, pemukiman pada hutan negara, 
karbon, hutan adat, sawit dalam hutan, ekonomi sirkular, 
restorasi pasca tambang, eco-riparian, limbah, 
pembuangan merkuri dan obat-obatan, sampah laut, 
ketahanan iklim, standardisasi dan pengendalian, 
pembibitan modern, destinasi wisata prioritas, dan 
penanganan penularan covid-19, serta pemulihan 
ekonomi nasional pasca pandemi [2].  
 
PERMASALAHAN 

Badan Standardisasi Instrumen (BSI), Tantangan dan 
Kontribusi 

Dengan paradigma baru pengelolaan hutan 
Indonesia, diperlukan standar dan instrumen untuk 
penguatan lingkungan hidup, kehutanan dan 
pertumbuhan ekonomi. Untuk menjawab seluruh 
tantangan-tantangan yang kompleks tersebut diperlukan 
koordinasi perumusan, pengembangan, penerapan dan 
penilaian kesesuaian standar dan instrumen di bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan. Badan Standardisasi 
Instrumen-LHK, berperan untuk mengembangkan 
standarisasi instrumen yang mencakup kualitas 
lingkungan, keanekaragaman hayati, daya dukung, 
pengelolaan lanskap dan daerah aliran sungai, 
perubahan iklim, hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan 
kayu, jasa lingkungan, kawasan hutan, hutan lahan 
gambut, produktivitas hutan, dan perhutanan sosial.  

Meskipun Omnibus Law mengalami banyak 
penolakan, Kementerian LHK harus dapat membuktikan 
proses implementasi regulasi tersebut searah dengan 
regulasi-regulasi lingkungan hidup dan kehutanan yang 
masih berlaku. Yang terpenting bahwa kehadiran BSI 
LHK mampu melaksanakannya dengan 
mengembangkan standar dan instrumen baru yang dapat 
mendukung pelaksanaan Omnibus Law melalui 
penyederhanaan prosedur perizinan di bidang LHK.  

Standar dan instrumen menjadi semakin 
penting, terutama di era globalisasi yang mengalami 
perubahan demikian cepat. Indonesia sebagai bagian 
dari dunia Internasional, harus siap menghadapi berbagai 
situasi. Pemerintah, dunia usaha dan industri, peneliti, 
akademisi, para ahli, dan konsumen untuk terus 
berkomitmen menghasilkan standar terbaik sebagai 
upaya untuk melindungi negara, sekaligus meningkatkan 
kompetisi Indonesia di dunia [3]. Upaya mereformasi 
dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko dan 
tetap mempertahankan prinsip-prinsip perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 dilakukan terhadap beberapa 
proses, standar dan prosedur dalam pengendalian 
dampak lingkungan dan perizinan usaha kehutanan. 

    Menurut Menteri KLHK dalam kata 
sambutannya pada INAFOR 2021, mengatakan bahwa 
standar dan instrumen akan memandu para pemangku 
kepentingan untuk beroperasi dalam arah yang sama 
yakni menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan 
sosial dalam kegiatan usaha dan pembangunan, yang 
pada akhirnya akan memberi pengaruh terhadap 
perbaikan dan peningkatan pengelolaan lingkungan 
hidup dan kehutanan yang lebih baik [4]. Selain itu 
standar dan instrumen ini diharapkan juga akan 
mendorong lebih banyak investasi dan ekonomi sirkular 
dengan membantu mempercepat pemulihan ekonomi 
setelah efek pandemi covid-19, serta memandu 
pemulihan dan mitigasi keadaan darurat bencana. 

  Standar dan instrumen LHK akan 
menghasilkan investasi dan ekosistem 
bisnis berdasarkan prinsip public-life, menuju terciptanya 
pemanfaatan sumber daya alam dan hutan secara 
berkelanjutan, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan 



680 Badan Standardisasi dan Instrumen LHK

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

sosial. Standardisasi instrumen juga diarahkan sebagai 
solusi perbaikan lingkungan, ketahanan bencana, 
kesejahteraan sosial, peningkatan manfaat dari hutan, 
serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk 
juga untuk menghadapi pandemi covid-19 dengan 
memobilisasi berbagai upaya untuk bertahan dan 
membangun kembali dengan lebih baik. 

Untuk mendukung penerapan tugas dan fungsi 
standarisasi instrumen tersebut, sangat dibutuhkan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk merumuskan 
dan melaksanakan kebijakan, termasuk dalam 
pengembangan standar dan instrumen, yang didasarkan 
pada keputusan yang sehat berdasarkan bukti dan kajian 
penelitian terbaik. Untuk mengamati permasalahan 
langsung dari lapangan, menunjukkan bahwa kerja 
lapangan dan penelitian lapangan adalah dua alasan 
untuk membuat keputusan yang baik yang akan memberi 
kita gambaran nyata dari kondisi tapak dan situasi serta 
memberikan data empiris ilmiah berdasarkan masalah 
yang spesifik. Namun hal paling penting adalah 
bagaimana standard dan instrumen tersebut dapat 
meningkatkan ketangguhan hutan untuk mendukung 
kelestarian dan produktivitas hutan dan mendukung 
ketangguhan masyarakat sekitar hutan untuk 
meningkatkan kesejahteraannya. 

Meskipun Badan Standardisasi Nasional (BSN) 
telah mengembangkan sejumlah Standar Nasional 
Indonesia (SNI) terkait Kementerian LHK, namun tetap 
diperlukan dukungan teknis berupa standar dan 
instrumen dari Kementerian terkait. Hingga Juni 2021, 
sejumlah 347 SNI telah dikembangkan oleh 2 komite 
teknis lingkungan dan 3 komite teknis kehutanan, yakni 
97 SNI kualitas lingkungan, 32 SNI manajemen 
lingkungan, 58 SNI manajemen hutan, 42 SNI HHBK, dan 
118 SNI hasil hutan kayu [3].    

Dengan keanekaragaman hayati dan produk 
lokal yang tinggi, dan permasalahan yang kompleks, 
standar dan instrumen membutuhkan data dan informasi 
teknis yang lebih detail, rinci dan fokus serta mampu 
mewakili keanekaragaman tersebut. Data dan informasi 
teknis tersebut diperoleh melalui sejumlah rangkaian 
penelitian yang komprehensif. Sehingga ada keterikatan 
yang kuat antara standar dan instrumen dengan kegiatan 
penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan 
kehutanan. Kontribusi standar dan instrumen tentang 
pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, produk hasil 
hutan kayu, hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan 
secara langsung akan mendukung beberapa tujuan 
pembangunan berkelanjutan terutama untuk melindungi, 
memulihkan dan mendukung penggunaan yang 
berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan 
secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi 
(penggurunan), menghambat degradasi tanah dan 
hilangnya keanekaragaman hayati.  

Berikut ini akan dijabarkan implementasi dari 
standar dan instrumen berdasarkan pada hasil kajian 
penelitian bentang alam, pengelolaan hutan, kondisi 
kawasan hutan aktual dan kondisi sosial ekonomi 
masyarakat sebagai sebuah studi kasus di Kalimantan 
Timur. 

  
PEMBAHASAN 
1. Membangun Ketangguhan Hutan 

Kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang 
ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk 
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap [5] 
[6]. Kawasan hutan telah memberikan banyak manfaat 
bagi penghidupan manusia dan lingkungan hidup. Dalam 
implementasi pembentukan wilayah pengelolaan hutan 
untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka 

secara administrasi seluruh kawasan hutan dikelola oleh 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Fungsi kawasan 
hutan secara legal ditetapkan pengelolanya dan juga 
merupakan upaya untuk melindungi, mengawasi dan 
menjaga ekosistem dan sumberdaya yang terdapat 
dalam kawasan hutan. Selanjutnya pengelolaan dapat 
dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak yaitu oleh 
masyarakat, pemerintah daerah dan badan usaha. 

Pembangunan KPH ini merupakan prioritas dan 
target sasaran rencana strategis pembangunan 
kehutanan yang harus dicapai. Untuk itu seluruh unsur 
utama dan pendukung dalam mencapai sasaran target 
tersebut harus diupayakan seoptimal mungkin, termasuk 
tersedianya data informasi, standar dan instrumen 
tentang kondisi hutan aktual yang dikelola KPH, kondisi 
sosial ekonomi masyarakatnya dan perkembangan 
pembangunan KPH. 

KPH di Indonesia dipandang sebagai solusi 
strategis untuk melakukan kegiatan yang berorientasi 
perencanaan spasial dengan memperhatikan situasi 
sosial ekonomi lokal serta menyatukan arah pelaksanaan 
kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota [7]. Dengan adanya KPH, 
integrasi standar, instrumen dan sumberdaya yang ada 
untuk mewujudkan transformasi dan desentralisasi 
pemerintahan dan kelembagaan pengelolaan hutan 
dapat disinergikan. Pembentukan KPH bisa dijadikan 
sebagai peluang resolusi konflik [8]. Pembangunan KPH 
juga dapat menjembatani pengelolaan hutan dan 
penyelesaian konflik tenurial pada tingkat tapak melalui 
penataan ruang kelola dan hak kelola masyarakat 
terhadap sumber daya alam, termasuk kemitraan 
masyarakat dengan pemegang izin usaha kehutanan. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Omnibus 
Law, dibutuhkan izin pemanfaatan hutan terpadu 
mencakup kawasan hutan, hasil hutan, dan jasa 
lingkungan. Termasuk membuat rencana pengelolaan, 
pemanfaatan, dan rencana usaha kehutanan terpadu [9], 
yang nantinya dituangkan dalam bentuk standar dan 
instrumen.   

Standar dan instrumen diarahkan terutama juga 
untuk pengembangan multiusaha kehutanan, sebagai 
salah satu strategi penting untuk meningkatkan manfaat 
dan produktivitas lahan hutan.  Peningkatan ini sangat 
penting sebagai upaya mencegah deforestasi, selain 
untuk meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam 
bentuk produk domestik bruto (PDB) nasional sehingga 
dapat berkompetisi dengan tipe penggunaan lahan 
lainnya, seperti perkebunan sawit. 

Sementara peningkatan tekanan dampak 
negatif terhadap ketangguhan hutan sangat dipengaruhi 
oleh beberapa gangguan yang terkait dengan perubahan 
iklim dan pemanasan global [10][11][12], seperti 
kebakaran hutan, eksploitasi hutan dan polusi [13] dan 
praktek pengelolaan ekosistem hutan [14][15]. 
Pengelolaan hutan dipraktekkan sesuai dengan fungsi 
ekologis dan sosialnya, selain akan melindungi 
lingkungan dan keanekaragaman hayati, juga akan 
menjadi sumber penghidupan dan jaring pengaman bagi 
masyarakat hutan terutama pada kondisi yang sulit, 
seperti perubahan iklim (banjir, kekeringan) dan pandemi.   
 
2. Membangun Ketangguhan Masyarakat  

KLHK fokus mengatasi persoalan kehutanan 
untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. 
Salah satunya dengan merangkul komunitas masyarakat 
sekitar hutan. Hutan sangat erat dengan kegiatan 
masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan dan 
memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya 
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sosial. Standardisasi instrumen juga diarahkan sebagai 
solusi perbaikan lingkungan, ketahanan bencana, 
kesejahteraan sosial, peningkatan manfaat dari hutan, 
serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk 
juga untuk menghadapi pandemi covid-19 dengan 
memobilisasi berbagai upaya untuk bertahan dan 
membangun kembali dengan lebih baik. 

Untuk mendukung penerapan tugas dan fungsi 
standarisasi instrumen tersebut, sangat dibutuhkan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk merumuskan 
dan melaksanakan kebijakan, termasuk dalam 
pengembangan standar dan instrumen, yang didasarkan 
pada keputusan yang sehat berdasarkan bukti dan kajian 
penelitian terbaik. Untuk mengamati permasalahan 
langsung dari lapangan, menunjukkan bahwa kerja 
lapangan dan penelitian lapangan adalah dua alasan 
untuk membuat keputusan yang baik yang akan memberi 
kita gambaran nyata dari kondisi tapak dan situasi serta 
memberikan data empiris ilmiah berdasarkan masalah 
yang spesifik. Namun hal paling penting adalah 
bagaimana standard dan instrumen tersebut dapat 
meningkatkan ketangguhan hutan untuk mendukung 
kelestarian dan produktivitas hutan dan mendukung 
ketangguhan masyarakat sekitar hutan untuk 
meningkatkan kesejahteraannya. 

Meskipun Badan Standardisasi Nasional (BSN) 
telah mengembangkan sejumlah Standar Nasional 
Indonesia (SNI) terkait Kementerian LHK, namun tetap 
diperlukan dukungan teknis berupa standar dan 
instrumen dari Kementerian terkait. Hingga Juni 2021, 
sejumlah 347 SNI telah dikembangkan oleh 2 komite 
teknis lingkungan dan 3 komite teknis kehutanan, yakni 
97 SNI kualitas lingkungan, 32 SNI manajemen 
lingkungan, 58 SNI manajemen hutan, 42 SNI HHBK, dan 
118 SNI hasil hutan kayu [3].    

Dengan keanekaragaman hayati dan produk 
lokal yang tinggi, dan permasalahan yang kompleks, 
standar dan instrumen membutuhkan data dan informasi 
teknis yang lebih detail, rinci dan fokus serta mampu 
mewakili keanekaragaman tersebut. Data dan informasi 
teknis tersebut diperoleh melalui sejumlah rangkaian 
penelitian yang komprehensif. Sehingga ada keterikatan 
yang kuat antara standar dan instrumen dengan kegiatan 
penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan 
kehutanan. Kontribusi standar dan instrumen tentang 
pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, produk hasil 
hutan kayu, hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan 
secara langsung akan mendukung beberapa tujuan 
pembangunan berkelanjutan terutama untuk melindungi, 
memulihkan dan mendukung penggunaan yang 
berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan 
secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi 
(penggurunan), menghambat degradasi tanah dan 
hilangnya keanekaragaman hayati.  

Berikut ini akan dijabarkan implementasi dari 
standar dan instrumen berdasarkan pada hasil kajian 
penelitian bentang alam, pengelolaan hutan, kondisi 
kawasan hutan aktual dan kondisi sosial ekonomi 
masyarakat sebagai sebuah studi kasus di Kalimantan 
Timur. 

  
PEMBAHASAN 
1. Membangun Ketangguhan Hutan 

Kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang 
ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk 
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap [5] 
[6]. Kawasan hutan telah memberikan banyak manfaat 
bagi penghidupan manusia dan lingkungan hidup. Dalam 
implementasi pembentukan wilayah pengelolaan hutan 
untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka 

secara administrasi seluruh kawasan hutan dikelola oleh 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Fungsi kawasan 
hutan secara legal ditetapkan pengelolanya dan juga 
merupakan upaya untuk melindungi, mengawasi dan 
menjaga ekosistem dan sumberdaya yang terdapat 
dalam kawasan hutan. Selanjutnya pengelolaan dapat 
dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak yaitu oleh 
masyarakat, pemerintah daerah dan badan usaha. 

Pembangunan KPH ini merupakan prioritas dan 
target sasaran rencana strategis pembangunan 
kehutanan yang harus dicapai. Untuk itu seluruh unsur 
utama dan pendukung dalam mencapai sasaran target 
tersebut harus diupayakan seoptimal mungkin, termasuk 
tersedianya data informasi, standar dan instrumen 
tentang kondisi hutan aktual yang dikelola KPH, kondisi 
sosial ekonomi masyarakatnya dan perkembangan 
pembangunan KPH. 

KPH di Indonesia dipandang sebagai solusi 
strategis untuk melakukan kegiatan yang berorientasi 
perencanaan spasial dengan memperhatikan situasi 
sosial ekonomi lokal serta menyatukan arah pelaksanaan 
kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota [7]. Dengan adanya KPH, 
integrasi standar, instrumen dan sumberdaya yang ada 
untuk mewujudkan transformasi dan desentralisasi 
pemerintahan dan kelembagaan pengelolaan hutan 
dapat disinergikan. Pembentukan KPH bisa dijadikan 
sebagai peluang resolusi konflik [8]. Pembangunan KPH 
juga dapat menjembatani pengelolaan hutan dan 
penyelesaian konflik tenurial pada tingkat tapak melalui 
penataan ruang kelola dan hak kelola masyarakat 
terhadap sumber daya alam, termasuk kemitraan 
masyarakat dengan pemegang izin usaha kehutanan. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Omnibus 
Law, dibutuhkan izin pemanfaatan hutan terpadu 
mencakup kawasan hutan, hasil hutan, dan jasa 
lingkungan. Termasuk membuat rencana pengelolaan, 
pemanfaatan, dan rencana usaha kehutanan terpadu [9], 
yang nantinya dituangkan dalam bentuk standar dan 
instrumen.   

Standar dan instrumen diarahkan terutama juga 
untuk pengembangan multiusaha kehutanan, sebagai 
salah satu strategi penting untuk meningkatkan manfaat 
dan produktivitas lahan hutan.  Peningkatan ini sangat 
penting sebagai upaya mencegah deforestasi, selain 
untuk meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam 
bentuk produk domestik bruto (PDB) nasional sehingga 
dapat berkompetisi dengan tipe penggunaan lahan 
lainnya, seperti perkebunan sawit. 

Sementara peningkatan tekanan dampak 
negatif terhadap ketangguhan hutan sangat dipengaruhi 
oleh beberapa gangguan yang terkait dengan perubahan 
iklim dan pemanasan global [10][11][12], seperti 
kebakaran hutan, eksploitasi hutan dan polusi [13] dan 
praktek pengelolaan ekosistem hutan [14][15]. 
Pengelolaan hutan dipraktekkan sesuai dengan fungsi 
ekologis dan sosialnya, selain akan melindungi 
lingkungan dan keanekaragaman hayati, juga akan 
menjadi sumber penghidupan dan jaring pengaman bagi 
masyarakat hutan terutama pada kondisi yang sulit, 
seperti perubahan iklim (banjir, kekeringan) dan pandemi.   
 
2. Membangun Ketangguhan Masyarakat  

KLHK fokus mengatasi persoalan kehutanan 
untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. 
Salah satunya dengan merangkul komunitas masyarakat 
sekitar hutan. Hutan sangat erat dengan kegiatan 
masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan dan 
memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya 

hutan oleh masyarakat telah dilakukan bertahun-tahun 
lamanya dengan menggunakan aturan dan praktek 
pengelolaan yang ramah lingkungan yang merupakan 
hasil interaksi masyarakat dengan alamnya.  

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
sekitar hutan, terdapat kebijakan program perhutanan 
sosial (PS) yang mendukung upaya pemanfaatan 
sumberdaya hutan. Perhutanan sosial adalah salah satu 
program nasional yang  memberikan akses kepada 
masyarakat sekitar hutan agar dapat mengelola dan 
memanfaatkan sumber daya hutan sekaligus untuk 
peningkatan ekonomi masyarakat. Program-program 
pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial dapat 
menjadi pilihan solusi dari upaya mengatasi konflik lahan 
yang seringkali terjadi. dan juga sebagai tuntutan 
masyarakat. 

Pemerintah pusat mengalokasikan areal untuk 
PS selama periode 2015 – 2019 seluas 12,7 juta ha dari 
areal indikatif PS seluas ± 13.887.068,82 ha. Skema yang 
ditawarkan dalam program PS tersebut ada 5 yaitu Hutan 
Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK) dan 
Hutan Adat (HA).  

Sebagai contoh, beberapa KPH di Kalimantan 
Timur juga mempunyai keterbatasan dan kemampuan 
untuk mengelola wilayah dan sumber daya yang luas. 
Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam mengelola 
kawasan hutan diperlukan. KPH tengah berupaya 
melaksanakan kebijakan program Perhutanan Sosial 
(PS), dengan 5 skema tersebut dengan yang melibatkan 
desa-desa yang berada di kawasan kelola KPH. KPH 
terus melakukan kegiatan sosialisasi program PS dan 
penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) 
kepada warga desa-desa di wilayah kerjanya.  

Seperti halnya provinsi yang lain, Provinsi 
Kalimantan Timur juga mendukung pelaksanaan program 
PS. Selama 2015 - 2019 Provinsi Kalimantan Timur 
menargetkan sekitar ± 665.000 Ha untuk luasan PS, 
namun sampai dengan tahun 2020 capaian 
perkembangan PS di Provinsi Kalimantan Timur baru 
mencapai 170.723,75 Ha. Terkait dengan capaian 
tersebut maka Provinsi Kalimantan Timur kemudian 
menetapkan target capaian yang lebih realistis yaitu 
seluas ± 32.000 Ha per tahun, sesuai yang tercantum 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 
– 2023. Target ini lebih rendah dari luasan yang 
tercantum dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial 
(PIAPS) Provinsi Kalimantan Timur yang seluas ± 
260.913 Ha sesuai PIAPS Revisi V Nomor SK. 
211/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/04/2020, Peta 
Pengukuhan Kawasan Hutan Nomor Sk.8109/MenLHK-
PKTL/KUH/PLA-2/11/2018 dan Perda Provinsi 
Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur [16].  

Sementara izin perhutanan sosial dan program 
peningkatan mata pencaharian akan melindungi dan 
meningkatkan peluang alternatif mata pencaharian bagi 
masyarakat yang berpartisipasi [17]. Untuk itu diperlukan 
standar dan instrumen untuk memandu para pengelola 
hutan di lapangan dalam proses pemberian ijin 
perhutanan sosial dan program-program lainnya. 
Misalnya, dalam pengolahan dan penanganan produk 
lokal agar memenuhi standar mutu yang sesuai. Hingga 
mampu berkompetisi dengan produk nasional bahkan 
global. Dalam konteks produk hutan, diperlukan 

kerjasama dengan para peneliti dan akademisi dalam 
menyediakan teknologi untuk memberikan nilai tambah 
pada produk dan pemenuhan standar, sehingga dapat 
berkompetisi dengan negara-negara lain dan 
meningkatkan ekonomi lokal dan nasional. 

Pendapatan dari perhutanan sosial dapat 
mencakup pendapatan dari kayu atau dari hasil hutan 
bukan kayu seperti gaharu, rotan dan madu hutan. Selain 
peningkatan pendapatan, kegiatan seperti itu sering kali 
memberikan jaring pengaman ekonomi yang penting bagi 
masyarakat setempat. KPH memegang peran penting 
dalam upaya percepatan implementasi program 
perhutanan sosial. Keberadaan KPH di tingkat tapak 
menjadikannya sebagai bagian dari tim verifikasi 
permohonan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial 
(IPHPS), tentu saja kegiatan ini memerlukan panduan 
berupa standar dan instrumen. KPH juga terkait langsung 
dalam rencana pengelolaan dan rencana kerja 
perhutanan sosial.   

 Untuk menyusun standar dan instrumen 
tersebut dibutuhkan data dan informasi dari kegiatan 
penelitian yang mengungkapkan potensi aset 
penghidupan masyarakat sekitar kawasan hutan pada 
KPH, yang dapat dikembangkan sesuai kondisi sosial 
dan budaya masyarakat setempat. Kegiatan penelitian 
terkait dengan masyarakat sekitar hutan yang sangat 
menggantungkan penghidupannya pada hutan dan 
lahan, dimaknai untuk memahami cara-cara masyarakat 
bertahan dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari. Ketangguhan masyarakat yang sangat 
bergantung pada sumber daya hutan dalam mencari 
sumber nafkah sangat dipengaruhi oleh modal atau aset 
penghidupan. Penganekaragaman sumber nafkah 
membuat masyarakat tidak bergantung pada satu 
sumber nafkah saja, sehingga apabila ada bencana yang 
terjadi maka masyarakat dapat memanfaatkan sumber 
nafkah lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

   Program yang sedang berlangsung ini 
diharapkan akan terus berlanjut dengan strategi terbaik 
untuk mengembangkan rencana pengelolaan dan 
konservasi yang mendorong ketangguhan hutan adalah 
dengan mengintegrasikan mekanisme fundamental yang 
mendasari respon hutan terhadap gangguan ke dalam 
rencana pengelolaan [18] [19]. 
 
KESIMPULAN 
Dalam implementasinya, standar dan instrumen yang 
komprehensif akan memandu para pihak dan pemangku 
kepentingan terkait pengelolaan kawasan hutan dalam 
menciptakan keseimbangan ekonomi, lingkungan dan 
sosial dalam kegiatan usaha dan pembangunan. Dengan 
pengelolaan hutan berkelanjutan,  hal tersebut akan 
mendukung hutan dan keanekaragaman hayatinya yang 
merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan 
dalam membangun ekonomi serta mendukung 
ketangguhan hutan dan masyarakatnya. Hutan yang 
tangguh dan sehat akan mampu mengurangi kerentanan 
mereka terhadap tekanan terkait keadaan-keadaan yang 
sulit, seperti perubahan iklim, wabah penyakit atau 
pandemi dan keadaan sulit lainnya.  
 

-  Hutan tangguh, masyarakat tangguh. 
Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh -
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Gambar 1. Alur Implementasi Standar dan Instrumen 
Dalam Membangun Ketangguhan Hutan dan Masyarakat 
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KONSEP AGROFORESTRY SAEH : MENCEGAH KEPUNAHAN, 
MENYONGSONG KEBANGKITAN DALUANG 

  
 

Nana Sutrisna 
 

 

ABSTRAK 
Pohon saeh merupakan penghasil serat kulit kayu terbaik, 
telah dimanfaatkan lebih dari seribu tahun lalu sebagai 
bahan baku daluang (kain), selanjutnya daluang 
mengalami perluasan fungsi dari kain menjadi kertas yang 
populer pada masa pengembangan islam di Nusantara 
abad ke 17–19M. Memasuki abad ke 20M kertas daluang 
punah, yang berimbas pada penurunan populasi saeh 
secara drastis. Sekarang daluang mulai bangkit dengan 
fungsi baru sebagai media seni, tetapi tidak didukung oleh 
ketersediaan bahan baku. Karena itu saeh perlu 
dilestarikan dan dikembangkan, tetapi harus dilakukan 
dengan hati-hati karena keunggulan saeh sebagai pionir 
dengan pertumbuhan cepat, dan kemampuan reproduksi 
serta adaptasinya yang sangat tinggi akan berubah 
menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan tepat. Pola 
agroforestry merupakan jawaban atas masalah tersebut, 
dan agroforestry yang paling ideal adalah 
mengkombinasikan saeh dengan tanaman pisang karena 
selain dibutuhkan saat proses produksi daluang, tanaman 
pisang juga merupakan komoditas strategis yang 
diandalkan sebagai sumber karbohidrat non beras. 
Konsep agroforestry ini merupakan konsep pembangunan 
kehutanan berkelanjutan, yang berpijak pada 3 pilar 
pembangunan, meliputi 8 tujuan dari 17 tujuan SDGs.  

Kata Kunci : Agroforestry saeh, pelestarian dan 
pengembangan, pembangunan berkelanjutan 

 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
1. Pohon Saeh dan Manfaatnya 

Indonesia memiliki sedikitnya 9 jenis tanaman 
penghasil serat kulit kayu potensial, dan pohon saeh 
merupakan yang terbaik, dengan kualitas serat :  halus, 
lembut, tipis, mengkilap, berwarna putih dan sangat kuat 
(Rahayu dan Sihotang, 2013:271). 

Termasuk keluarga Moraceae, genus 
Broussonetia, spesies Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. 
ex Vent; Nama perdagangan: Paper mulberry; Nama lokal 
Indonesia:  Saeh (Sunda); galugu, glugu (Jawa); 
dhulubang, dhalubang (Madura); sepukau (Sumbar); 
gembala, rowa (Sumba); ambo, lingowas, iwo (Sulawesi); 
malak (Maluku) (Rahayu dan Sihotang, 2013:274). 
Distribusi di Indonesia: Jawa, Sumatera, Sulawesi, 
Kepulauan Sunda Kecil dan Maluku (PROSEA, 2019). 

Pohon saeh sangat erat bersentuhan dengan 
tradisi budaya Nusantara, telah dipergunakan secara turun 
temurun untuk pembuatan daluang. Karena itu melalui 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 270/P/2014 tanggal 8 Oktober 2014, 
daluang bersama-sama dengan warisan budaya lainnya 
telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda 
Indonesia dalam kategori Kerajinan Tradisional dari 

wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa 
Timur, Bali, dan NTB. 

Daluang pertama kali terdokumentasikan dalam 
naskah Kakawin Ramayana abad ke 9M, sebagai pakaian 
pandita (Anonimus, 2019). Selanjutnya fungsi daluang 
mengalami perluasan dari kain menjadi kertas, yang 
populer pada masa pengembangan islam abad ke 17- 19M 
untuk menyalin kitab agama di pesantren-pesantren 
(Permadi, 2005:2; Rene, 2016:5). Memasuki pertengahan 
abad ke 20M produksi daluang berhenti karena tergeser 
oleh kertas impor (Rene, 2016: 6,8), sebagai akibatnya 
populasi pohon saeh menurun drastis dan terancam 
punah, khususnya di Jawa dan Madura. 

Sekarang, daluang mulai bangkit dengan adanya 
perluasan fungsi baru sebagai media seni, tetapi banyak 
permintaan tidak terpenuhi karena minimnya bahan baku 
(Andri dan Duryatmo, 2013). 

Selain menghasilkan serat dengan kualitas terbaik, 
menurut PROSEA dalam Sutrisna (2020a:7), dari kulit 
kayu saeh juga telah berhasil diisolasi sejumlah senyawa 
yang bermanfaat, yaitu :  
- Antioksidan dan potensial untuk terapeutik pada 

penyakit inflamasi: Senyawa broussochalcone A 
flavonoid (sebuah chalcone fenil) mampu 
membersihkan radikal bebas dan menekan 
produksi oksida nitrat (NO) pemicu berbagai 
penyakit inflamasi. Manfaat lainnya, sebagai 
penghambat semburan pernafasan pada neutrofil 
dan penghambat agregasi platelet; 

- Anti Agregasi trombosit dan antioksidan: senyawa 
broussoaurone A, broussoflavan A, 
broussoflavonols F dan G serta kazinol A dan B ; 

- Anti Jamur dan antibakteri: senyawa broussonin A 
dan B.  

- Senyawa lain yang berhasil diisolasi: 
broussochalcone B, brousso-flavonol A dan B, 
butyrospermol acetate, erythrinasinate dan 
isoprenylated aurone.  

- Senyawa yang disolasi dari kulit akarnya adalah 
broussoflavonol C, D, E dan F, papyriflavonol A, 
asam lignoserat, marmesin, octocosan-l-ol dan 
squalene. 

Selain manfaat kulitnya yang luar biasa, seluruh bagian 
pohon saeh (batang, daun, buah, getah, dan akar) juga 
dapat dimanfaatkan untuk sandang, pangan, papan, obat-
obatan, dan jasa lingkungan. Sutrisna (2020a:2) mengutip 
dari Plants for a Future, telah membuat pemeringkatan 
potensi pohon saeh pada 3 aspek : (1) level 4 dari skala 5, 
peringkat bagian yang dapat dimakan;  (2) level 3 dari 
skala 5, peringkat kegunaan lainnya, dan; (3) level 2 dari 
skala 5, peringkat obat. 
 
2. Sejarah Pengembangan Pohon Saeh 

Tahun 1968-1975 pemerintah Indonesia 
melakukan percobaan penanaman pohon saeh di wilayah 
Garut Jawa Barat, ternyata sangat cocok untuk program 
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penghijauan dan reboisasi. Tahun 1977 dilakukan 
penelitian oleh Puslitbang Hasil Hutan, dimana pembuatan 
bubur kertas dari pohon saeh dimungkinkan secara teknis, 
tetapi karena alasan ekonomi program tersebut dihentikan 
(Rene, 2016:8). 

Percobaan penanaman tersebut sekilas tampak 
berorientasi industri modern (sejenis hutan tanaman 
industri), dimana tujuan produksi bukan lagi kerajinan 
tradisional daluang berbahan kulit kayu, tetapi berupa pulp 
dari batang saeh. Konsep ini tentu saja dapat dilakukan, 
tetapi cukup riskan karena memerlukan sejumlah 
persyaratan yang tidak mudah baik ekonomis, ekologis 
maupun sosiologis, sehingga wajar jika proyek ini akhirnya 
dihentikan. 

Tahun 1998-2000 LSM Bungawari Bandung 
didukung Global Environment Facility-Small Grant 
Programme/United Nation Development Programme 
(GEF-SGP/UNDP) telah melakukan upaya konservasi 
tradisi pembuatan daluang di Tunggilis Garut, diantaranya 
melakukan program penanaman saeh (Permadi, 2005:9-
10). Tetapi menurut Permadi dalam Suganda (2009) 
program ini gagal, dan menurut Irfan (2018) kegagalan 
disebabkan terbatasnya peluang pasar, sehingga fokus 
petani beralih.  

Kegagalan program di Tunggilis boleh jadi bukan 
semata terbatasnya akses pasar, tetapi bisa saja 
disebabkan oleh faktor teknis lainnya, seperti pola 
budidaya yang kurang tepat, dan lain-lain.  
3. Konsep Agroforestry Saeh  

Merupakan konsep pembangunan kehutanan 
berkelanjutan dengan resiko yang dapat 
dieliminir/diminimalisir, bertumpu pada 3 pilar 
pembangunan, meliputi 8 dari 17 tujuan SDGs:  
Pilar pembangunan sosial, meliputi : 
- Tujuan   1:  Mengakhiri kemiskinan dalam segala 

bentuk dimanapun 
- Tujuan   2:  Mengakhiri kelaparan, mencapai 

ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan 
mendukung pertanian berkelanjutan 

- Tujuan   3:  Memastikan kehidupan yang sehat dan 
mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua 
usia 

Pilar pembangunan ekonomi, meliputi : 
- Tujuan   8:  Mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan 
produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua 

- Tujuan 10:  Mengurangi ketimpangan di dalam dan 
antar negara 

Pilar pembangunan lingkungan, meliputi : 
- Tujuan 12:  Memastikan pola konsumsi dan 

produksi yang berkelanjutan 
- Tujuan 13:  Mengambil aksi segera untuk 

memerangi perubahan iklim dan dampaknya 
- Tujuan 15:  Melindungi, memulihkan dan 

mendukung penggunaan berkelanjutan terhadap 
ekosistem daratan, mengelola hutan secara 
berkelanjutan, memerangi desertifikasi 
(penggurunan), menghambat dan membalikkan 
degradasi tanah, dan menghambat hilangnya 
keanekaragaman hayati 

 
Tujuan Agroforestry 
1. Melestarikan dan Mengembangkan Pohon Saeh  

Pohon saeh saat ini dalam ancaman kepunahan, 
perlu upaya pelestarian dan pengembangan, karena:  
- Memiliki nilai historis terkait tradisi budaya Nusantara 

yaitu produk daluang yang melegenda, dan telah 
punah;  

- Menurut Sutrisna (2020a) dari berbagai sumber, saeh 
merupakan pohon “masa depan” dengan 2 ikon 
penting, yaitu : (1) sebagai “pohon multiguna”; (2) 
memiliki berbagai “keunggulan komparatif”, 
diantaranya sebagai tanaman pionir dengan 
pertumbuhan cepat; memiliki potensi reproduksi 
tinggi; mampu beradaptasi pada lingkungan berbeda, 
mulai dari zona tropis sampai zona beku di Eropa, 
mulai dari 0 sampai 1000 m.dpl; toleran terhadap 
polusi udara; memiliki rotasi produksi yang sangat 
pendek untuk serat kulitnya; sebagai tumbuhan 
dioecious, sehingga terdapat pilihan dalam budidaya; 
dan penghasil serat terbaik;   

- Daluang mulai bangkit sehingga perlu didukung 
dengan ketersediaan bahan baku kulit kayu saeh. 

2. Meningkatkan Produksi Pangan  
Agroforestry Saeh dengan tanaman pisang dan 

palawija plus rumput ternak diharapkan dapat 
berkontribusi terhadap penyediaan pangan. Tanaman 
pisang di samping diperlukan dalam proses produksi 
daluang, juga bernilai strategis, merupakan komoditas 
pangan lokal yang masuk dalam Roadmap Diversifikasi 
Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras Tahun 
2020-2024 (Badan Ketahanan Pangan, 2020: 3, 22, 24); 

 
3. Meningkatkan Produktivitas Lahan dan Jasa 

Lingkungan  
Agroforestry merupakan pola budidaya intensif, 

menjamin peningkatan produktivitas lahan dan jasa 
lingkungan, diantaranya: merehabilitasi lahan, mencegah 
erosi, memperbaiki kesuburan tanah. 
Sasaran Agroforestry 
1. Tersedianya serat kulit kayu untuk pembuatan 

kerajinan tradisional daluang; 
2. Meningkatnya produksi pisang untuk mendukung 

ketahanan pangan dalam negeri dan ekspor;  
3. Meningkatnya taraf ekonomi dan kesejahteraan 

petani/pengrajin daluang;  
4. Meningkatnya produktivitas lahan dan jasa 

lingkungan.    
 
PEMBAHASAN 

Konsep agroforestry ini terdiri dari 3 strata 
tanaman, yaitu tanaman pokok (saeh), tanaman sela 
(pisang) dan tanaman bawah (palawija dan rumput ternak). 

Konsep ini diharapkan menjadi konsep budidaya 
saeh yang paling ideal, karena: 
- Keunggulan pohon saeh dengan pertumbuhan cepat 

dan kemampuan reproduksi dan adaptasinya yang 
sangat tinggi akan berubah menjadi bumerang ketika 
tidak dikelola dengan tepat, yaitu menjadi invasif yang 
mengancam spesies lain. Hal ini dapat terjadi ketika 
pohon saeh ditanam secara monokultur dengan daur 
panjang seperti pola HTI untuk tujuan pengusahaan 
kayu pertukangan atau bahan pulp, seperti yang 
terjadi di Pakistan dan di Afrika Tropis (CABI, 2020; 
Owusu, 2011), atau sekedar untuk 
penghijauan/reboisasi seperti di Garut dimana 
percobaan penanaman saeh oleh pemerintah 
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penghijauan dan reboisasi. Tahun 1977 dilakukan 
penelitian oleh Puslitbang Hasil Hutan, dimana pembuatan 
bubur kertas dari pohon saeh dimungkinkan secara teknis, 
tetapi karena alasan ekonomi program tersebut dihentikan 
(Rene, 2016:8). 

Percobaan penanaman tersebut sekilas tampak 
berorientasi industri modern (sejenis hutan tanaman 
industri), dimana tujuan produksi bukan lagi kerajinan 
tradisional daluang berbahan kulit kayu, tetapi berupa pulp 
dari batang saeh. Konsep ini tentu saja dapat dilakukan, 
tetapi cukup riskan karena memerlukan sejumlah 
persyaratan yang tidak mudah baik ekonomis, ekologis 
maupun sosiologis, sehingga wajar jika proyek ini akhirnya 
dihentikan. 

Tahun 1998-2000 LSM Bungawari Bandung 
didukung Global Environment Facility-Small Grant 
Programme/United Nation Development Programme 
(GEF-SGP/UNDP) telah melakukan upaya konservasi 
tradisi pembuatan daluang di Tunggilis Garut, diantaranya 
melakukan program penanaman saeh (Permadi, 2005:9-
10). Tetapi menurut Permadi dalam Suganda (2009) 
program ini gagal, dan menurut Irfan (2018) kegagalan 
disebabkan terbatasnya peluang pasar, sehingga fokus 
petani beralih.  

Kegagalan program di Tunggilis boleh jadi bukan 
semata terbatasnya akses pasar, tetapi bisa saja 
disebabkan oleh faktor teknis lainnya, seperti pola 
budidaya yang kurang tepat, dan lain-lain.  
3. Konsep Agroforestry Saeh  

Merupakan konsep pembangunan kehutanan 
berkelanjutan dengan resiko yang dapat 
dieliminir/diminimalisir, bertumpu pada 3 pilar 
pembangunan, meliputi 8 dari 17 tujuan SDGs:  
Pilar pembangunan sosial, meliputi : 
- Tujuan   1:  Mengakhiri kemiskinan dalam segala 

bentuk dimanapun 
- Tujuan   2:  Mengakhiri kelaparan, mencapai 

ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan 
mendukung pertanian berkelanjutan 

- Tujuan   3:  Memastikan kehidupan yang sehat dan 
mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua 
usia 

Pilar pembangunan ekonomi, meliputi : 
- Tujuan   8:  Mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan 
produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua 

- Tujuan 10:  Mengurangi ketimpangan di dalam dan 
antar negara 

Pilar pembangunan lingkungan, meliputi : 
- Tujuan 12:  Memastikan pola konsumsi dan 

produksi yang berkelanjutan 
- Tujuan 13:  Mengambil aksi segera untuk 

memerangi perubahan iklim dan dampaknya 
- Tujuan 15:  Melindungi, memulihkan dan 

mendukung penggunaan berkelanjutan terhadap 
ekosistem daratan, mengelola hutan secara 
berkelanjutan, memerangi desertifikasi 
(penggurunan), menghambat dan membalikkan 
degradasi tanah, dan menghambat hilangnya 
keanekaragaman hayati 

 
Tujuan Agroforestry 
1. Melestarikan dan Mengembangkan Pohon Saeh  

Pohon saeh saat ini dalam ancaman kepunahan, 
perlu upaya pelestarian dan pengembangan, karena:  
- Memiliki nilai historis terkait tradisi budaya Nusantara 

yaitu produk daluang yang melegenda, dan telah 
punah;  

- Menurut Sutrisna (2020a) dari berbagai sumber, saeh 
merupakan pohon “masa depan” dengan 2 ikon 
penting, yaitu : (1) sebagai “pohon multiguna”; (2) 
memiliki berbagai “keunggulan komparatif”, 
diantaranya sebagai tanaman pionir dengan 
pertumbuhan cepat; memiliki potensi reproduksi 
tinggi; mampu beradaptasi pada lingkungan berbeda, 
mulai dari zona tropis sampai zona beku di Eropa, 
mulai dari 0 sampai 1000 m.dpl; toleran terhadap 
polusi udara; memiliki rotasi produksi yang sangat 
pendek untuk serat kulitnya; sebagai tumbuhan 
dioecious, sehingga terdapat pilihan dalam budidaya; 
dan penghasil serat terbaik;   

- Daluang mulai bangkit sehingga perlu didukung 
dengan ketersediaan bahan baku kulit kayu saeh. 

2. Meningkatkan Produksi Pangan  
Agroforestry Saeh dengan tanaman pisang dan 

palawija plus rumput ternak diharapkan dapat 
berkontribusi terhadap penyediaan pangan. Tanaman 
pisang di samping diperlukan dalam proses produksi 
daluang, juga bernilai strategis, merupakan komoditas 
pangan lokal yang masuk dalam Roadmap Diversifikasi 
Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras Tahun 
2020-2024 (Badan Ketahanan Pangan, 2020: 3, 22, 24); 

 
3. Meningkatkan Produktivitas Lahan dan Jasa 

Lingkungan  
Agroforestry merupakan pola budidaya intensif, 

menjamin peningkatan produktivitas lahan dan jasa 
lingkungan, diantaranya: merehabilitasi lahan, mencegah 
erosi, memperbaiki kesuburan tanah. 
Sasaran Agroforestry 
1. Tersedianya serat kulit kayu untuk pembuatan 

kerajinan tradisional daluang; 
2. Meningkatnya produksi pisang untuk mendukung 

ketahanan pangan dalam negeri dan ekspor;  
3. Meningkatnya taraf ekonomi dan kesejahteraan 

petani/pengrajin daluang;  
4. Meningkatnya produktivitas lahan dan jasa 

lingkungan.    
 
PEMBAHASAN 

Konsep agroforestry ini terdiri dari 3 strata 
tanaman, yaitu tanaman pokok (saeh), tanaman sela 
(pisang) dan tanaman bawah (palawija dan rumput ternak). 

Konsep ini diharapkan menjadi konsep budidaya 
saeh yang paling ideal, karena: 
- Keunggulan pohon saeh dengan pertumbuhan cepat 

dan kemampuan reproduksi dan adaptasinya yang 
sangat tinggi akan berubah menjadi bumerang ketika 
tidak dikelola dengan tepat, yaitu menjadi invasif yang 
mengancam spesies lain. Hal ini dapat terjadi ketika 
pohon saeh ditanam secara monokultur dengan daur 
panjang seperti pola HTI untuk tujuan pengusahaan 
kayu pertukangan atau bahan pulp, seperti yang 
terjadi di Pakistan dan di Afrika Tropis (CABI, 2020; 
Owusu, 2011), atau sekedar untuk 
penghijauan/reboisasi seperti di Garut dimana 
percobaan penanaman saeh oleh pemerintah 

akhirnya dihentikan setelah ± 10 tahun (Rene, 2016). 
Hanya dengan pola agroforestry, sifat invasif  saeh 
dapat dikelola, karena pola agroforestry menuntut 
pengaturan ruang tumbuh yang proporsional antara 
tiga strata tanaman, sehingga mengontrol 
perkembangbiakan saeh akan merupakan suatu 
keharusan; 

- Sifat invasif saeh juga dapat dicegah secara spesifik 
melalui konsep agroforestry ini, karena tujuan usaha 
untuk produksi serat kulit kayu dengan umur maksimal 
2 tahun, sehingga pertumbuhan saeh tidak sampai 
pada fase pembungaan/buah; 

- Pola agroforestry menghendaki pengolahan lahan 
yang intensif sehingga berdampak positif terhadap 
pertumbuhan pohon saeh, dimana pohon saeh yang 
dibudidayakan secara intensif dengan pola tanam 
campuran dapat menghasilkan serat kulit kayu yang 
lebih baik (tebal, panjang dan kuat) (Khartasia, .......);  

- Biaya investasi murah karena penanaman saeh cukup 
dilakukan 1 kali di awal budidaya, sedangkan pada 
rotasi berikutnya cukup dengan memelihara trubusan 
yang muncul setelah panen. Demikian pula 
penanaman pisang, tidak dilakukan setiap selesai 
panen tetapi cukup dengan pemeliharaan 
tunas/anakan terpilih sebanyak 2-3 batang/rumpun 
sampai 3-4 kali panen berikutnya. Tanaman pokok 
dan tanaman sela juga bebas biaya pemeliharaan 
karena kegiatan tersebut secara tidak langsung 
tercover oleh kegiatan budidaya tanaman bawah.  

- Produksi pangan dari tanaman sela dan palawija 
berlangsung secara “kontinyu sepanjang waktu” 
karena daur tanaman pokok sangat pendek, sehingga 
kanopi/tutupan lahan dari tanaman pokok sangat 
ringan. Berbeda dengan pola agroforestry pada 
umumnya, dimana kesinambungan produksi tanaman 
sela dan tanaman bawah biasanya hanya 
berlangsung paling lama 3 tahun karena ruang 
tumbuh semakin terbatas. 

- Agroforestry saeh memiliki produktivitas tinggi dengan 
interval panen antar komoditas dalam rotasi 2 tahun 
sangat pendek, yaitu : 
a. Bulan ke 03 – 08 : panen tanaman bawah  
b. Bulan ke 06 – 24 : panen tanaman pokok  
c. Bulan ke 12 – 15  : panen tanaman sela 
d. Bulan ke 15 – 20 : panen tanaman bawah  
e. Untuk tanaman pokok, rotasi panen dapat diatur 

secara periodik sesuai kebutuhan: mingguan 
atau bulanan sampai bulan ke 24. 

- Tingginya intensitas panen gabungan dengan interval 
waktu yang pendek menunjukkan tingginya nilai 
ekonomi, sehingga diharapkan lebih signifikan 
meningkatkan kesejahteraan petani 
penggarap/pengrajin. 

- Panen kulit kayu dapat dilakukan sesuai target waktu 
meskipun permintaan sedang menurun, karena kulit 
kayu tahan simpan sampai 3 tahun seperti di Jepang 
dan Maluku (Khartasia, .....; PROSEA, 2019). 

 
1. Pemilihan Jenis Tanaman 
 Selain keunggulan konsep agroforestry di atas, 
secara teknis saeh dan pisang dapat dipadukan, dengan 
pertimbangan : (1) daur produksi saeh sangat pendek, 
sehingga tinggi pohon dan tajuk tanaman tidak berpotensi 
mengganggu tanaman pisang dan palawija; (2) faktor 
ekologis kedua jenis tanaman memiliki kesamaan, mulai 

dari ketinggian tempat, model pengelolaan tanah, dan lain-
lain;  

Dalam konsep agroforestry saeh-pisang, keberadaan 
tanaman pisang diperlukan untuk mendukung 
pengusahaan saeh, yakni pada proses produksi daluang 
yang membutuhkan daun dan batang pisang. Dengan 
demikian, tanaman pisang dalam konsep ini akan 
memberikan manfaat dan fungsi tambahan.  

Proses pembuatan daluang di Tunggilis, Garut, 
menurut Permadi (2005:8) dari Ekadjati, sebagai berikut : 
(1) batang pohon saéh dipotong sesuai ukuran daluang 
yang dibutuhkan, kemudian kulitnya diambil dan 
dibersihkan dari kulit luar; (2) Kulit bagian dalam yang telah 
dibersihkan direndam selama satu malam, selanjutnya 
ditaruh di atas bantalan kayu, dipukuli dengan hati-hati 
hingga melebar. Jika kurang lebar, kulit kayu  dilipat dan 
dipukuli kembali sambil diperciki air sedikit demi sedikit; (3) 
lipatan kulit kayu dibuka menjadi satu helai, dibersihkan di 
dalam air, diperas dan diurut menggunaan daun Ki Kandel 
supaya rata; (4) daluang ditumpuk di dalam wadah besar 
(dingkul) yang dialasi dan ditutup daun pisang, untuk 
diperam selama satu malam; (5) menjemur daluang 
dengan cara ditempelkan dan diikat pada batang pisang; 
setelah kering, daluang dipotong sesuai dengan ukuran 
yang diinginkan. 

Tujuan penggunaan daun pisang diduga agar 
daluang tertutup rapat dan terhindar dari pertukaran udara 
luar, sehingga proses permentasi dapat berlangsung 
optimal. Sedangkan tujuan penggunaan batang pisang 
untuk menjemur daluang adalah untuk mendapatkan 
permukaan daluang yang halus dan licin pada sisi yang 
menempel di batang pisang. Sedangkan sisi lainnya yang 
masih kasar akan dihaluskan dengan cara digosok 
menggunakan alat tertentu. 

Disamping untuk mendukung proses produksi 
daluang, tanaman pisang secara ekonomi maupun 
ketahanan pangan, merupakan peringkat pertama 
komoditas buah andalan Indonesia, baik luas maupun 
produksinya (Suhartanto et.al, 2012:3). Namun demikian 
produksi pisang sebetulnya masih minim dan perlu 
ditingkatkan karena konsumsi pisang pada tahun 2019 
baru 7,2kg/kapita/ tahun, sedangkan target konsumsi 
pisang sebagai subtitusi beras pada tahun 2024 sebesar 
9,5 kg/kapita/tahun (Badan Ketahanan Pangan, 2020). 

Adapun pemilihan jenis tanaman bawah dapat 
disesuaikan dengan persyaratan teknis, peluang pasar, 
dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.  
Tanaman bawah bisa diisi dengan tanaman palawija dari 
jenis kacang-kacangan, serealia maupun umbi-umbian. 
Jenis tanaman bawah juga bisa dilengkapi dengan rumput 
ternak, yang berfungsi sebagai suplemen sekaligus untuk 
mencukupi sediaan pakan dari daun tanaman pokok, dan 
daun/batang pisang hasil penjarangan anakan dan sisa 
panen. Jika pola tersebut diterapkan, maka agroforestry ini 
meningkat jadi “Agrosilvopastura” (pertanian, kehutanan, 
peternakan), dan diharapkan lebih menguntungkan secara 
ekonomi maupun lingkungan. 

Jarak tanam saeh yang disarankan adalah 6m x 1,5m 
= 1.100 pohon/ha, sementara jarak tanam pisang adalah 
6m x 3m = 550 rumpun/ha (jarak tanam bisa diperlebar, 
tergantung jenis pisang). Dengan pengaturan jarak tanam 
seperti ini maka ruang untuk budidaya tanaman bawah 
masih cukup tersedia. 
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Produktivitas saeh di Indonesia umur 2 tahun dengan 
diameter batang 2 cm dan tinggi pohon 2 – 3 m, pada 
ketinggian tempat 800 m.dpl., menghasilkan kulit segar 
sekitar 300 gram/pohon, setara dengan 90 gram kulit kayu 
kering (PROSEA, 2019). Sementara di Garut Jawa Barat 
produktivitas saeh cukup tinggi, menurut Andri dan 
Duryatmo (2013) dari Deden, saeh berumur 16 bulan 
ukuran diameter 7cm, tinggi 10m, menghasilkan daluang 
sebanyak 12 lembar ukuran folio.  

Adapun gambaran produktivitas pisang, menurut 
Kementerian Pertanian (2020) pada tahun 2019 mencapai 
68.82 ton/ha. 
 
2. Hambatan 

Konsep agroforestry saeh ini tidak serta merta dapat 
dilaksanakan di lapangan mengingat pohon saeh dan 
produknya (daluang) sudah lama termarginalkan, 
sehingga sebagian besar masyarakat sudah tidak dapat 
mengenalinya lagi. Hanya di beberapa lokasi bekas sentra 
daluang, dapat dijumpai orang yang masih mengenali 
pohon saeh, sekaligus mampu merekonstruksi proses 
produksi daluang. Mereka umumnya ahli waris dari 
pengrajin daluang di masa lalu. 

Di Jawa Barat, bekas sentra daluang yang masih 
dapat ditelusuri adalah di Kampung Tunggilis, Garut 
(Permadi, 2005:6). Hasil pengamatan Rene pada 
penghujung tahun 1994, di Tunggilis hanya ditemukan satu 
pohon saeh, itupun pertumbuhannya merana (Rene, 
2016:7). Sementara di Jawa Timur adalah di Desa 
Tegalsari, Ponorogo (Soetikna dalam Permadi, 2005:7). 
Menurut Guillot dalam Rene (2016:8) pada tahun 1981, di 
bekas sentra daluang Ponorogo ini tidak dijumpai lagi 
pohon saeh/glugu. Sementara pada tahun 1994, Rene 
hanya mendapati seseorang yang menunjukan sebuah 
alat  pemukul, dan menurut penjelasan orang tersebut, 
telah banyak alat sejenis yang dijual kepada turis. 

Oleh karena itu untuk membangun agroforestry saeh 
diperlukan perencanaan dan tahapan kegiatan yang 
komprehensif dan terukur. 
 
3. Syarat Pembangunan Agroforestry Saeh 

Untuk mengeliminasi masalah di atas, 
pembangunan agroforestry saeh pada tahap awal 
sebaiknya dilakukan dalam skala demplot, dengan 
mempertimbang-kan dan menindaklanjuti beberapa hal, 
antara lain:  
- Penentuan Lokasi  

Lokasi demplot hendaknya dekat dengan bekas 
sentra daluang, karena : (1) secara teknis dapat dipastikan 
sebagai area yang cocok untuk budidaya saeh; (2) 
kemungkinan masih dapat dijumpai orang yang memiliki 
keterampilan budidaya saeh dan menguasai proses 
produksi daluang; 
- Sosialisasi Program, Bimbingan, Pelatihan dan 

Penguatan Kelembagaan 

Sosialisasi program, bimbingan, 
penyuluhan/pelatihan secara intensif perlu diberikan 
kepada kelompok petani penggarap demplot. Bersamaan 
dengan itu perlu dilakukan penguatan kelembagaan agar 
setiap tahapan kegiatan dapat berjalan optimal. 
- Membuka Akses Pasar 

Sebelum memulai kegiatan di lapangan, perlu 
ditelusuri akses pasar khususnya untuk produk daluang, 
sebaiknya dibuat kontrak kerjasama antara kelompok tani 
penggarap dengan konsumen.  
- Dukungan Kebijakan 

Diperlukan dukungan kebijakan dan political will 
yang kuat dari pemerintah dalam upaya pelestarian dan 
pengembangan pohon saeh sebagai penunjang warisan 
tradisi budaya nusantara, diantaranya dukungan program 
dan pendanaan.   
- Riset dan Kajian 

Perlu dilakukan riset dan kajian secara 
komprehensif dan berkesinambungan pada 2 aspek, yaitu: 
(1) aspek budidaya saeh, dan (2) proses produksi daluang, 
ini sangat urgen dilakukan untuk mendapatkan kualitas 
terbaik daluang, karena menurut Permadi dalam Sutrisna  
(2020(b):6) berbagai upaya rekonstruksi daluang yang 
telah dilakukan, kualitasnya belum dapat menyamai 
warisan daluang seperti yang tersimpan di museum dalam 
bentuk naskah kuno.  
- Difusi Teknologi Budidaya dan Pasca Panen 

Pada tahap berikutnya konsep ini diharapkan 
dapat dikembangkan di wilayah lain melalui pendekatan 
difusi teknologi budidaya dan pasca panen, dengan tetap 
mempertimbangkan aspek-aspek terkait.-   
 
KESIMPULAN 
1. Pohon saeh merupakan "pohon masa depan” dengan 

keunggulan komparatif dan manfaat multiguna, saat 
ini terancam punah seiring punahnya daluang sebagai 
warisan tradisi budaya nusantara. 

2. Dalam dekade terakhir daluang mulai bangkit, 
ditandai banyaknya permintaan sebagai media seni, 
tetapi pohon saeh sudah langka dan tidak mendukung 
kebangkitan daluang. 

3. Upaya melestarikan dan mengembangkan pohon 
saeh perlu dilakukan secara hati-hati karena 
kemampuan reproduksi dan adaptasinya yang sangat 
tinggi akan menjadikan tanaman ini invasif dan 
mengancam spesies lain. Disamping itu, pohon saeh 
dan produk daluangnya sudah lama termarjinalkan, 
sehingga kegiatan pelestarian dan pengembangan 
memerlukan perencanaan dan tahapan kegiatan yang 
terukur dan komprehensif.  

4. Konsep budidaya saeh melalui pola “agroforestry” 
yang dapat ditingkatkan menjadi pola 
“agrosilvopastura”, diharapkan menjadi  konsep 
budidaya yang ideal baik secara teknis, ekonomis, 
maupun ekologis, merupakan konsep pembangunan 
Kehutanan berkelanjutan yang berpijak pada 3 pilar 
pembangunan, meliputi 8 dari 17 tujuan SDGs. 

 
 
 
  



687Badan Standardisasi dan Instrumen LHK

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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PENDAHULUAN 
1. Sulawesi Utara dan Sabut Kelapa 

Tanah Minahasa dikenal sebagai kawasan yang 
kaya dengan sumber daya alam, dan subur. Sejarah 
mencatat, sejak abad ke-tujuh, dinasti Tang dari 
kekaisaran China lampau telah mengunjungi tanah 
Minahasa dan melakukan perdagangan hasil bumi, 
demikian juga bangsa lainnya, antara lain Kekaisaran 
Mongolia pada masa Khubilai Khan dan Bangsa Jawa 
pada masa pemerintahan Majapahit sekitar abad ke-13, 
Portugis pada abad ke-15, Spanyol pada abad ke-16 dan 
Belanda pada abad ke-17 (Wenas., 2017). Saat ini 
masyarakat dan tanah Minahasa menjadi bagian dari 
Provinsi Sulawesi Utara. 

Pada masa kini, Sulawesi Utara dikenal sebagai 
penghasil komoditas pertanian kelas dunia. Kelapa 
menjadi komoditas pertanian unggulan yang sangat 
mudah dijumpai di seluruh kawasan Sulawesi Utara, 
sehingga dijuluki “Bumi Nyiur Melambai”. Data dari Badan 
Pusat Statistik BPS Sulawesi Utara, perkebunan kelapa di 
Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2021 mengalami 
peningkatan luasan menjadi 276.240ha, sementara pada 
tahun 2018 tercatat 267.812,35 ha. Seiring dengan 
pertambahan luas kebun kelapa, produksi buah kelapa 
pun mengalami lonjakan yang nyata. Dinas Perkebunan 
Sulawesi Utara mencatat, produksi kelapa sebesar 
275.493 ton pada tahun 2019, angka tersebut meningkat 
dibandingkan catatan pada satu dekade lalu, yaitu sebesar 
265.451 ton pada tahun 2009.  

Bagaimanapun, pembangunan pada berbagai 
sektor kerap menjadi pedang bermata dua bagi 
keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk 
sektor perkebunan. Produksi kelapa yang semakin 
meningkat menyisakan masalah  sampah di lingkungan 
berupa sabut kelapa yang tidak dikelola dan diolah secara 
maksimal. Secara tradisional, sabut kelapa kerap 
dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengasapan ikan di 
Sulawesi. Beberapa perusahaan telah memanfaatkan 
sabut kelapa sebagai bahan pembuatan cocopeat untuk 
berbagai keperluan. Tetapi tetap saja, masih banyak sabut 
kelapa terabaikan dan menumpuk di beberapa tempat dan 
merusak pemandangan. 
2. Menilik Citra Si Tou Timou Tumou Tou 

Sebagai bagian dari Minahasa, Balai Penelitian dan 
Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Manado (BP2LHK Manado) memandang bahwa 
permasalahan sampah sabut kelapa perlu diselesaikan.  
Berawal dari rasa miris melihat sampah sabut kelapa, 
instansi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini 
memiliki tanggung jawab untuk memberikan solusi dengan 
mengoptimalkan potensi sampah sabut kelapa menjadi 
bahan bernilai guna, ramah lingkungan dengan penerapan 

teknologi sederhana sehingga dapat melibatkan 
masyarakat dan berguna dalam peningkatan 
kesejahteraan  dalam penerapannya. 

Gambar 1. Produksi Jamur Tiram Putih di Kumbung 
 

Tidak terhenti pada sebuah ide tentang alih 
teknologi, gagasan untuk memanfaatkan sabut kelapa 
yang telah dilakukan BP2LHK Manado juga harus selaras 
dengan semboyan Si Tuo Timou Tou. Bagi Masyarakat 
Minahasa ungkapan filosofis yang dicetuskan oleh DR. 
G.S.S.J (Sam) Ratulangi tersebut telah mengakar kuat, 
bahwa manusia hidup untuk memanusiakan manusia 
lainnya. Sebuah prinsip hidup yang mengarahkan 
kehidupan dalam peran serta membangun kehidupan 
bertanah air yang berkualitas (Masinambow et al., 1991). 
Hasilnya, kegiatan budidaya jamur tiram putih dengan 
media sampah sabut kelapa dengan mengintegrasikan 
riset dan diseminasi riset terpadu hingga pada 
pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan 
perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat  (LSM) 
dan pemerintah daerah pada tingkat kecamatan dan 
kelurahan di Sulawesi Utara telah berjalan sejak tahun 
2015 hingga saat ini. 
 
PEMBAHASAN 
1. Dari Riset Menuju Pasar 

Sebagai salah satu instansi yang 
mengarusutamakan riset lingkungan hidup dalam 
penelitiannya, BP2LHK Manado memilih untuk 
memanfaatkan sabut kelapa sebagai bahan berguna 
melalui penelitian di laboratorium yang bersifat empiris, 
teruji dan dapat dipertanggungjawabkan. Sabut kelapa 
kemudian dipilih sebagai bahan media untuk pertumbuhan 
jamur tiram putih.  

Jamur tiram  dipilih menjadi bagian penting dalam 
proses peningkatan nilai guna sampah sabut kelapa 
karena telah sejak lama dikenal sebagai jamur pangan 

 

Produksi jamur tiram putih di kumbung 
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Produksi jamur tiram putih di kumbung 

bernutrisi tinggi, dan merupakan pilihan pangan aman bagi 
semua usia.  Jamur tiram telah mendapat tempat di hati 
masyarakat Indonesia karena rasanya yang lezat dan 
mudah cara mengolahnya  (Christita et al., 2021). Secara 
spesifik, jenis jamur tiram yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah jamur tiram putih  (Pleurotus ostreatus) yang 
sebenarnya telah banyak dibudidayakan terutama di Pulau 
Jawa pada media serbuk gergajian kayu.  

Secara singkat, BP2LHK Manado memulai 
penelitian dengan membuat potongan sabut kelapa 

menjadi media tumbuh jamur tiram  melalui proses 
sterilisasi dengan cara dikukus. Bibit jamur tiram yang ada 
ditumbuhkan ke dalam media yang telah didinginkan dari 
kukusan, kemudian disimpan pada tempat gelap selama 
sekitar 30 hari, sebelum akhirnya dipindahkan ke kumbung 
(rumah penataan jamur siap panen) yang terdapat cahaya 
untuk pertumbuhan tubuh buah jamur tiram. Jamur tiram 
dalam kumbung yang telah tumbuh sempurna  (biasanya 
sekitar lima hingga tujuh hari siap dipanen).  

 

Gambar 2. Alur Produksi Jamur Tiram Putih Menggunakan Sabut Kelapa 
Sumber : Poster INAFOR III (Christita, et al., 2021) 
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Gambar 3. Infografis alur peran dan pelaksanaan kegiatan budidaya jamur tiram dengan media sabut 
kelapa yang dilakukan oleh BP2LHK Manado.Alur Produksi Jamur Tiram Putih Menggunakan Sabut 
Kelapa 

a. Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup 
` Sebagai institusi yang tugas pokok dan fungsinya 
terkait keberlanjutan lingkungan hidup dan kehutanan, 
BP2LHK Manado mempunyai gagasan awal dapat 
menurunkan jumlah sampah sabut kelapa yang 
berdampak negatif bagi kesehatan lingkungan. Berawal 
dari gagasan kecil pemanfaatan sampah sabut kelapa di 
sekitar area kantor BP2LHK Manado, kegiatan 
pemanfaatan sabut kelapa sebagai media tumbuh jamur 
tiram mampu mengangkat isu lingkungan dan mendukung 
tujuan pembangunan berkelanjutan ke-12, yaitu konsumsi 
dan produksi yang bertanggung jawab. Salah satu 
indikator tujuan ke-12 adalah jumlah serapan sampah 
yang berhasil didaur ulang sebagai bagian dari produksi 
yang bertanggung jawab.  

Jumlah sampah sabut kelapa yang didaur ulang 
diperkirakan mencapai 700 kilogram setiap bulan per satu 
kelompok pembudidaya jamur yang aktif.  Perhitungan 
diperoleh dari pembuatan satu buah baglog (kantong untuk 
menumbuhkan jamur) memerlukan 700 gram sabut kelapa 
cacah. Untuk satu kelompok tani, produksi pertama 
ditargetkan minimal 1.000 baglog/bulan.  

Produksi yang bertanggung jawab berupa proses 
pembuatan media yang dilakukan secara terukur melalui 
proses riset yang empiris.  Pengujian meliputi, kandungan 
selulosa dan lignin sabut kelapa sebagai bahan mentah 
media tumbuh jamur dan pengujian nutrisi jamur tiram hasil 
panenan. Untuk melengkapi proses produksi yang 
bertanggung jawab dan ramah lingkungan, penggunaan 
insektisida nabati juga dibuat secara manual dan non 
kimiawi, berupa campuran daun pepaya dan cabai 
(Christita and Suryawan  2018). 

Meniti jalan untuk mendukung tujuan 
pembangunan berkelanjutan ke-13 yaitu penanggulangan 
perubahan iklim, dapat diketahui dari jumlah satuan 

komunitas masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini 
meliputi partisipasi pada alih teknologi dan pelatihan 
(workshop) hingga bertahan membudidayakan jamur tiram 
putih secara mandiri terus meningkat.  Kegiatan alih 
teknologi dan pelatihan serta pembentukan kelompok 
binaan telah dilakukan di Desa Kembes (Minahasa), Desa 
Rurukan (Tomohon), Desa Walian (Tomohon), Pulau 
Bangka (Minahasa Utara), Kelurahan Kawangkoan Bawah 
(Minahasa Selatan), Airmadidi (Minahasa Utara), 
Kelurahan Perkamil (Kota Manado), dan Desa Kasawari 
(Bitung).  

 
 

b. Pilar Pembangunan Ekonomi 
Kegiatan budidaya jamur tiram dengan media 

sampah sabut kelapa yang dilakukan bersama  kelompok 
masyarakat telah membantu komunitas untuk 
mendapatkan pekerjaan yang layak sekaligus 
meningkatkan pendapatan komunitas. Kegiatan budidaya 
jamur tiram putih yang  diinisiasi BP2LHK Manado tercatat 
memberikan penghasilan kepada komunitas sebesar 
Rp.1.600.000,00 per 1.000 baglog. Dengan total pekerja 5 
hingga 10 orang dalam satu kelompok, kegiatan budidaya 
jamur tiram dengan media sabut kelapa mendukung tujuan 
pembangunan berkelanjutan ke-8, yaitu pekerjaan layak 
dan pertumbuhan ekonomi di tingkat komunitas.  

Untuk dapat lebih banyak menyediakan 
pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi dalam 
skala yang luas, kemitraan adalah salah satu kunci 
terpenting yang harus dibangun. Membangun kemitraan 
dengan baik akan berdampak pula terhadap tujuan 
pembangunan berkelanjutan yang lainnya. Untuk 
mengembangkan kegiatan budidaya jamur tiram putih 
dengan media sabut kelapa dibutuhkan mitra-mitra yang 
memiliki visi yang sama, terutama dalam bidang 
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terpenting yang harus dibangun. Membangun kemitraan 
dengan baik akan berdampak pula terhadap tujuan 
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mengembangkan kegiatan budidaya jamur tiram putih 
dengan media sabut kelapa dibutuhkan mitra-mitra yang 
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pembangunan lingkungan berkelanjutan, dan mampu 

menyediakan sumber daya untuk pengembangan 
kegiatan. Kemitraan pada kegiatan ini dilakukan dalam 
berbagai bentuk, antara lain pelatihan dan penyediaan 
tenaga pelatih budidaya, kerja sama permodalan untuk 
komunitas, hingga pelatihan dalam pengemasan dan 
pemasaran. Dalam perjalanannya, sejak tahun 2015, 
BP2LHK Manado telah mengembangkan kemitraan 
dengan perusahaan swasta, LSM, pemerintah daerah 
pada berbagai jenjang dan instansi kehutanan lain di 
Sulawesi Utara.    

Gambar 4. Pelatihan Budidaya Jamur Tiram Hasil 
Kemitraan BP2LHK Manado dengan Kemitraan PT Cargill 
Indonesia-Amurang 
 

Tercatat kemitraan dengan PT.Cargill Indonesia-
Amurang dan Yayasan dokter Sander Batuna Manado 
telah membina komunitas di Kelurahan Kawangkowan 
Bawah (Minahasa Selatan). Kemitraan dengan Yayasan 
Suara Pulau, kegiatan komunitas budidaya jamur tiram 
dilakukan di Pulau Bangka, meskipun komunitas ini pada 
akhirnya tidak bertahan lama. Kerja sama dengan instansi 
pemerintah lainnya pada berbagai tingkatan dilakukan 
pada program pelatihan  komunitas dan pendampingan. 
Kemitraan yang dilakukan untuk meningkatkan 
perkembangan dan menjamin keberlanjutan usaha yang 
dilakukan BP2LHK Manado telah mendukung tujuan 

pembangunan berkelanjutan ke-17, yaitu kemitraan untuk 

mencapai tujuan.  
c. Pilar Pembangunan Sosial  

Jamur tiram putih merupakan bahan pangan 
bergizi tinggi yang direkomendasikan sebagai pangan 
protein sehat. Promosi untuk  mengkonsumsi jamur tiram 
yang diproduksi secara mandiri telah mampu memberikan 
pilihan pangan alternatif bernutrisi tinggi bagi masyarakat. 
Hasil panen jamur yang diperoleh komunitas memiliki 
potensi dalam memenuhi indikator  tujuan pembangunan 
berkelanjutan ke-2 yaitu tanpa kelaparan dalam hal potensi 
kecukupan pangan, gizi dan pola konsumsi, peningkatan 
konsumsi pangan, peningkatan pendapatan pertanian 
skala kecil, serta memberikan nilai tambah pada kegiatan 
pertanian kecil.  

Pada pilar pembangunan sosial, keluarga dan 
komunitas menempati peran vital sebagai alat ukur 
keberlanjutan dan keberhasilan kegiatan, termasuk dalam 
hal proporsi gender. Tidak dapat dipungkiri, bahwa 
perempuan merupakan bagian penting dalam pilar 
ekonomi, baik keluarga maupun masyarakat. Pekerjaan 
yang dilakukan dalam proses budidaya jamur tiram putih 
mendukung kesetaraan gender karena memberikan 
kesempatan lebih lebar bagi pemberdayaan perempuan, 
khususnya ibu rumah tangga. Pemilihan komunitas 
perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ini didukung oleh 
karakter perempuan yang dianggap lebih detail dan teliti 
dalam melakukan pekerjaan  penanaman jamur ke dalam 
media baglog, termasuk dalam upaya pengolahan hasil 
panen jamur menjadi makanan siap saji. Ibu rumah tangga 
juga diberikan penyuluhan mengenai potensi jamur tiram 
sebagai bahan makanan yang berkualitas dengan nutrisi 
yang baik bagi kesehatan keluarga.  

Tercatat tiga kelompok budidaya jamur tiram 
putih adalah kelompok komunitas perempuan. Pada 
komunitas ini, perempuan juga menempati posisi 
manajerial penting, yaitu sebagai koordinator komunitas. 
Komunitas perempuan budidaya jamur tiram putih telah 
turut memberikan pemahaman gizi dan peran perempuan, 
serta kesempatan kerja yang setara bagi perempuan, hal 
ini membuktikan gagasan program ini mendukung tujuan 
berkelanjutan ke-5 yaitu kesetaraan gender. 

Gambar 5. Kelompok Perempuan Binaan BP2LHK Manado dan PT Cargill di Desa Kawangkowan Bawah 
Melakukan Persiapan Media Tanam

 

Pelatihan budidaya jamur tiram hasil kemitraan 
BP2LHK Manado dengan Kemitraan PT Cargill 

 

Kelompok perempuan binaan BP2LHK Manado dan PT Cargill 
di Desa Kawangkowan Bawah melakukan persiapan media tanam 
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KESIMPULAN 
Mengubah limbah menjadi berkah dengan 

membantu masyarakat mendulang rupiah melalui 
pemanfaatan sabut kelapa sebagai media tumbuh jamur 
tiram merupakan gagasan sederhana yang awalnya 
didedikasikan untuk lingkungan. Perkembangan 
komunitas binaan dan peningkatan hasil produksi serta 
kualitas jamur tiram memberikan tantangan tersendiri 
berupa upaya mempertahankan keberlanjutan kegiatan 
dan peningkatan peran berbagai sektor melalui kemitraan.  

Kegiatan ini masih memiliki berbagai kendala, 
termasuk kerap kali gagal dalam membangun komunitas 
yang berkelanjutan, penanggulangan hama, hingga 
kegagalan panen. Kurangnya modal dan kurangnya bahan 
baku bibit jamur yang belum dapat dipenuhi secara mandiri 
menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Dalam 
perjalanannya, kegiatan ini telah pula mampu memberikan 
wawasan dan wacana untuk dapat diadaptasi, bukan 
hanya di Minahasa namun juga di seluruh Indonesia 
dengan  diterbitkannya buku yang mengulas dan 
mengupas seluk beluk proses budidaya jamur tiram putih 
dengan media sabut kelapa, termasuk mengatasi kendala 

dalam budidaya serta perhitungan potensi keuntungan 
finansial yang dapat diperoleh.   

Diawali dengan kepedulian terhadap lingkungan 
sekitar, pengejawantahan ide menjadi produk adalah alat 
yang tepat untuk berbagi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah 
bagi kita yang dimulai dari Tanah Kawanua. Bagi kami, 
”Torang samua basudara” tentu saja saudara berarti 
membagi berkat bagi sesama. 
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MELESTARIKAN BEKANTAN DEMI MENJAGA  
KEHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN  

 

 
Tri Atmoko 

 
 

PENDAHULUAN 
Indonesia telah dikenal dengan tingginya 

keanekaragaman hayatinya. Indonesia memiliki dua dari 
25 hotspot keanekaragaman hayati dunia. Hotspot 
pertama adalah Sundaland yang meliputi Pulau Sumatera, 
Jawa, dan Kalimantan, sedangkan hotspot kedua adalah 
wilayah Wallacea yang meliputi Pulau Sulawesi, Nusa 
Tenggara dan Maluku (Myers et al 2020). Kekayaan hayati 
tersebut memiliki peran penting sebagai modal dasar 
dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. 
Pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana 
dengan prinsip kemanfaatan secara lestari. 

Hutan tropis Indonesia memiliki sekitar 20.000 
spesies tumbuhan berbunga (Kusmana & Hikmat 2015). 
Sebagian besar jenis tumbuhan tersebut berada di dalam 
hutan yang merupakan rumah bagi 720 jenis mamalia, 
1.605 spesies burung, 723 spesies reptilia, dan 385 
spesies amphibia (Daradjati et al. 2016). Sebagian 
kekayaan jenis mamalia tersebut disumbangkan oleh Ordo 
Primata. Saat ini tercatat sebanyak 63 jenis satwa primata 
yang menyebar secara alami di Indonesia (Atmoko 2021). 
Jumlah tersebut adalah 12% dari semua jenis primata di 
dunia. Primata merupakan ordo yang spesial dalam 
susunan taksonomi hewan. Hal itu dikarenakan manusia 
secara taksonomi berada di dalam ordo tersebut. Primata 
berasal dari Bahasa latin yaitu “primus” yang berarti yang 
utama atau pertama. Manusia mengganggap bahwa 
kelompok primata memiliki derajat tertinggi dibandingkan 
kelompok satwa lainnya. 

Bekantan adalah salah satu satwa primata endemik 
Borneo. Sebagian besar wilayahnnya berada di Indonesia, 
sedangkan sebagian kecil lainnya di wilayah Malaysia dan 
Brunei Darussalam. Oleh karena itu Indonesia memiliki 
peranan penting dalam pelestarian satwa dilindungi ini. 
Perlindungan bekantan telah dilakukan sejak zaman 
penjajahan Belanda, dan saat ini perlindungannya 
berdasarkan Permen LHK Nomor 106 tahun 2018. Selain 
itu, secara internasional bekantan termasuk satwa 
terancam punah dengan kategori endangered species 
menurut IUCN dan termasuk satwa yang dilarang 
diperjualbelikan secara international karena termasuk 
dalam Appendix I CITES. Strategi dan Rencana Aksi 
Konservasi (SRAK) bekantan telah disusun sebagai acuan 
kerangka kerja dalam penyusunan program kegiatan 
konservasi Bekantan di Indonesia. 

Beberapa kegiatan pelestarian bekantan telah 
dilakukan dan diantaranya berkontribusi dalam capaian 
beberapa tujuan Agenda 2030 untuk Pembangunan 
Berkelanjutan (The 2030 Agenda for Sustainable 
Development Goals/SDGs). SDGs adalah kesepakatan 
pembangunan baru yang mendorong perubahan-
perubahan yang bergeser ke arah pembangunan 
berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan 
kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, 
ekonomi dan lingkungan hidup. 

Dalam makalah ini bertujuan membahas hal terkait 
beberapa kegiatan riset dan pengembangan sebagai 
upaya mendukung program SRAK Bekantan dalam 
berkontribusi nyata dalam mendukung beberapa tujuan 
SDGs.  
 
PERMASALAHAN 

Semakin meningkatnya populasi penduduk dan 
semakin pesatnya laju pembangunan di Pulau Kalimantan 
menyebabkan persaingan lahan semakin tinggi 
menggeser habitat dari berbagai satwa liar, termasuk 
bekantan. Habitatnya banyak yang telah mengalami 
kerusakan karena dikonversi menjadi penggunaan lain 
dan terfragmentasi oleh berbagai pembangunan 
infrastruktur. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan 
populasi dan menjadikan populasi terpecah-pecah 
menjadi populasi-populasi kecil yang sangat rawan 
mengalami kepunahan.  

Bekantan menjadi salah satu jenis satwa dilindungi 
yang menjadi prioritas tinggi untuk konservasi di Indonesia 
berdasarkan arahan strategis konservasi spesies nasional 
berdasarkan Permenhut Nomor P.57/Menhut-II/2008. 
Untuk itu telah disusun dokumen SRAK bekantan tahun 
2013-2022 yang ditetapkan berdasarkan Permenhut 
Nomor P.56/Menhut-II/2013. Sebanyak tujuh program 
yang termaktub dalam dokumen tersebut adalah: 
pendataan dan pemetaan sebaran habitat, pengelolaan 
habitat, pengelolaan populasi, konservasi eks situ, 
peningkatan kemampuan teknis pengelolaan, 
pengembangan kelembagaan dan pendanaan, dan 
edukasi dan penyadartahuan masyarakat. Lebih lanjut, 
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 
180/IVKKH/2015, Kementerian LHK memiliki target 
peningkatan populasi bekantan sebesar 10% dalam kurun 
waktu lima tahun.  
 
PEMBAHASAN 

Pelestarian kekayaan hayati Indonesia wajib kita 
lakukan, hal itu penting karena mungkin kita saat ini belum 
mengetahui kemanfaatannya berbagai jenis hayati yang 
ada bagi umat manusia, namun dengan perkembangan 
dan kemajuan teknologi bisa jadi sumber daya tersebut 
adalah asset yang sangat berharga di masa depan. 
Melestarikan bekantan sebagai salah satu kekayaan 
keanekaragaman hayati yang langka dan terancam punah 
merupakan salah satu agenda nasional dalam mencapai 
Sustainable Development Goals. Konsep pelestarian 
bekantan dengan mengadopsi prinsip-prinsip SDGs yaitu 
people, planet, prosperity, peace dan partnership. Prinsip 
people adalah upaya penanggulangan kemiskinan, 
kelaparan dan kesenjangan; planet adalah mencegah 
bumi dari degradasi lingkungan; prosperity adalah 
menciptakan kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan 
hidup, peace adalah menciptakan kedamaian dalam 
pelibatan social bebas dari rasa bahaya dan takut; dan 
partnership yaitu kemitraan dalam pencapaian tujuan 
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pembangunan berkelanjutan 
(http://sdgs.bappenas.go.id/). Bagan konsep dalam upaya 

konservasi bekantan dalam pencapaian SDGs seperti 
pada Gambar 1. 
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Pelestarian bekantan dan habitatnya termasuk 

dalam tiga pilar dari empat pilar yang ada dalam SDGs, 
yaitu pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan 
lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata 
kelola. Penjabarannya dalam kegiatan pelestarian 
bekantan adalah sebagai berikut: 
1. Melindungi Spesies Terancam Punah 

Upaya melestarikan bekantan adalah salah satu 
upaya nyata dalam mewujudkan pencapaian terhadap 
Tujuan 15 SDGs dalam pilar pembangunan lingkungan 
yaitu pada ekosistem daratan. Salah satu targetnya adalah 
melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang 
terancam punah, salah satunya bekantan. Perlindungan 
bekantan menjadi tantangan tersendiri dalam kegiatan 
konservasi, hal itu dikarenakan sebagian besar habitatnya 
berada di luar kawasan konservasi, sehingga diperlukan 
strategi yang tepat dalam melestarikannya. Tingginya 
konflik kepentingan lahan dengan habitat bekantan perlu 
dicari solusi terbaik bahkan diupayakan bisa memberikan 
peluang pencapaian nilai ekologi dan ekonomi lainnya. 

Bekantan adalah spesies payung (umbella 
species) di habitatnya, yaitu hutan riparian, hutan rawa, 
dan hutan mangrove. Artinya dengan melestarikan 
bekantan dan habitatnya maka secara otomatis akan 
melindungi berbagai hidupan liar yang ada di bawahnya. 
Atmoko (2015) menjelaskan beberapa alasan mengapa 
bekantan menjadi spesies payung yaitu: 1) tubuhnya 
besar, sehingga membutuhkan pakan dalam jumlah 
banyak dari variasi jenis tumbuhan, 2) merupakan primata 
arboreal, sehingga diperlukan tajuk pohon yang tinggi dan 
saling terhubung, 3) memiliki home range yang luas, 4) 
menempati habitat penting bagi berbagai satwa dan 
ekosistem yang esensial.  

2. Pengelolaan Habitat 
a) Multihabitat used 

Sebaran bekantan meliputi hampir seluruh 
wilayah lahan basah di Kalimantan, mulai dari daerah 
pesisir hingga daerah riparian yang berjarak 250-300 
km ke arah daratan (Meijaard & Nijman 2000). Dalam 
rentang habitatnya meliputi berberapa tipe 
ekosistem. Secara umum tipe habitat utama 
bekantan adalah hutan riparian, hutan rawa dan 
hutan mangrove (Phillipps & Phillipps 2016). Selain 
itu bekantan juga dilaporkan ada di hutan 
dipterokarpa, hutan karet, hutan karst, hutan rawa 
gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan kerangas 
(Salter et al. 1985).  Meskipun demikian semua 
habitat bekantan berasosiasi dengan daerah 
perairan baik itu pantai, sungai, dan danau. Bekantan 
menggunakan pakan berupa dedaunan dari ratusan 
jenis tumbuhan yang ada di hutan riparian, namun 
bekantan juga mampu menyesuaiakan jenis 
pakannya hanya dari beberapa jenis tumbuhan yang 
ada di hutan mangrove.  

Hutan mangrove adalah ekosistem esensial 
yang merupakan daerah peralihan antara ekosistem 
laut dengan daratan. Hutan mangrove adalah tempat 
berpijahnya berbagai jenis ikan dan sebagai 
pelindung daerah pantai dari abrasi. Hutan riparian 
yang berada di sepanjang tepi sungai merupakan 
daerah perlindungan sempadan sungai. 
Keanekaragaman jenis tumbuhan di hutan riparian 
sangat tinggi karena merupakan kombinasi antara 
jenis tumbuhan dekat perairan dan tumbuhan yang 
tumbuh di daratan (Atmoko et al. 2021). Selain itu 
hutan riparian juga sebagai koridor berbagai satwa 
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perairan baik itu pantai, sungai, dan danau. Bekantan 
menggunakan pakan berupa dedaunan dari ratusan 
jenis tumbuhan yang ada di hutan riparian, namun 
bekantan juga mampu menyesuaiakan jenis 
pakannya hanya dari beberapa jenis tumbuhan yang 
ada di hutan mangrove.  

Hutan mangrove adalah ekosistem esensial 
yang merupakan daerah peralihan antara ekosistem 
laut dengan daratan. Hutan mangrove adalah tempat 
berpijahnya berbagai jenis ikan dan sebagai 
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melakukan migrasi untuk mendapatkan sumber daya 
yang dibutuhkan. Hadirnya hutan di tepi sungai juga 
berperan dalam menjaga dan melindungi tepi sungai 
dari erosi. Upaya perlindungan terhadap habitat 
bekantan berarti telah melindungi berbagai tipe 
ekosistem penting yang ada di Kalimantan. Hal 
tersebut sekaligus mendukung pencapaian SDGs 
14, yaitu upaya pengelolaan hutan mangrove 
sebagai salah satu habitat utama bekantan. 
b) Pendekatan out of the box 

Sebagian besar habitat bekantan berada di 
luar Kawasan konservasi. Hal ini menjadi tantangan 
tersendiri dalam pelestarian bekantan. Banyak 
habitat bekatan yang berada di Areal Penggunaan 
Lain (APL) yaitu di lahan masyarakat. Meskipun areal 
sempadan sungai menurut PP Nomor 38 Tahun 
2011 merupakan areal yang dilindungi sebagai areal 
penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, 
namun umumnya peratura tersebut banyak 
diabaikan. Masyarakat umumnya mengklaim batas 
kepemilikan lahannya adalah garis tepi sungai, 
sehingga mereka mungkin saja menebang 
pepohonan di tepi sungai.  Selama ini upaya 
sosialisasi kepada masyarakat selalu dilakukan 
dengan pelarangan penebanga pohon di tepi sungai 
karena menjadi habitat bekantan yang merupakan 
satwa langka dan dilindungi.  Upaya sosialisasi 
tersebut sudah saatnya diubah dengan merubah 
sudut pandang konservasi pada masyarakat. 
Diperlukan pendekatan yang out of the box dalam 
mengatasi masalah tersebut. Dua lokasi yang telah 
menerapkan hal tersebut adalah di Sungai Koala 
Samboja dan Kampung Batu-Batu. 
Koala Samboja 

Pendekatan out of the box seperti yang 
dilakukan tim peneliti satwa liar Balai Penelitian dan 
Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya 
alam (Balitek KSDA) di habitat bekantan Koala 
Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 
Upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak 
menebang pohon atau merusak hutan tepi sungai 
dilakukan dengan penyampaian fakta-fakta di 
lapangan dari sudut pandang kepentingan 
masyarakat. Penyampaian yang lebih mudah 
diterima masyarakat adalah upaya tetap menjaga 
dan mempertahankan pohon di tepi sungai akan 
melindungi lahan masyarakat dari ancaman erosi. 
Erosi tersebut akan berakibat lahan masyarakat 
terkikis dan luasan lahan mereka akan semakin 
berkurang. Lebih lanjut Balitek KSDA membuat 
demonstrasi plot restorasi habitat bekantan dengan 
ujicoba penanaman berbagai jenis tumbuhan untuk 
mengetahui jenis yang paling adaptif untuk kegiatan 
penanaman. Selain jenis tumbuhan pelindung tepi 
sungai dan jenis pakan bekantan juga diujicobakan 
jenis yang bermanfaat bagi masyarakat local, seperti 
karet, dan berbagai jenis pohon buah-buahan. 
Kampung Batu-Batu 

Contoh lain adalah di habitat bekantan 
Kampung Batu-Batu, Kabupaten Berau, Kalimantan 

Timur. Sepuluh tahun yang lalu perairan Kampung 
Batu-Batu adalah penghasil udang galah yang 
sangat terkenal, namun seiring perkembangannya 
banyak terjadi penebangan mangrove, peracunan 
dan stroom ikan menyebabkan udang galah sulit 
sekali didapatkan. Selanjutnya beberapa LSM dan 
KSM lokal melakukan sosialisasi bahwa hutan 
mangrove adalah tempat berkembang biak udang 
galah, maka harus dijaga dan lindungi dari 
kerusakan, peracunan dan aktivitas stroom. Akhirnya 
atas kesadaran masyarakat untuk menjaga 
ekosistem mangrove dan perairan di sekitarnya 
maka udang galah mulai kembali lagi. 

Lebih lanjut perlu disampaikan kepada 
masyarakat bahwa pohon tepi sungai adalah habitat 
bagi bekantan yang merupakan satwa endemik 
Kalimantan. Banyak wisatawan nasional dan 
mancanegara yang terterik untuk melihat satwa 
tersebut. Kehadiran wisatawan tersebut akan dapat 
memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat 
lokal melalui mekanisme ekowisata.   

 
 

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
Pelibatan masyarakat menjadi ujung tombak 

dalam upaya pelestarian bekantan di luar kawasan 
konservasi. Pendekatan ekowisata dan pemberdayaan 
masyarakat adalah beberapa solusi yang bisa diambil. 

a) Pengembangan Ekowisata 
Pendekatan ekowisata dengan bekantan 

dan habitatnya dapat memberikan dua hal positif. 
Pertama aktivitas ekowisata memberikan 
pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal melalui 
jasa guide, penyewaan perahu, parkir, dll. Hal positif 
kedua, dengan adanya manfaat ekonomi lokal, maka 
masyarakat akan secara sadar dan sukarela ikut 
menjaga dan melestarikan bekantan. Bagi 
masyarakat lokal dalam hal ini bekantan telah 
menjadi asset yang berharga untuk mendapatkan 
tambahan penghasilan (Atmoko 2010). Beberapa 
habitat bekantan telah dikembangkan menjadi areal 
wisata/ekowisata bekantan, diantaranya di Sungai 
Hitam Koala Samboja, Mangrove Center Balikpapan, 
Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan 
(KKMB) Tarakan, Kampung Batu-Batu dan Teluk 
Semanting Berau di Kalimantan Timur. 

Tisdell dan Nantha (2007) menyatakan 
bahwa bekantan di alam liar memiliki nilai potensi 
ekowisata yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
orangutan. Hal itu berdasarkan pertimbangan waktu 
dan tempat aktivitas bekantan yang dapat 
diperkirakan relatif lebih tepat, yaitu ditepi sungai 
pada saat pagi dan sore hari. Oleh karena itu 
wisatawan yang ingin melakukan perjalanan 
ekowisata untuk melihat bekantan maka 
kemungkinan besar akan bisa melihat bekantan liar 
secara langsung. Hal tersebut akan memberikan 
kepuasan dan pengalaman yang berkesan bagi 
pelaku ekowisata bekantan. 
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Gambar 2. Bekantan jantan dewasa di Koala Samboja yang menjadi obyek daya tarik ekowisata 
 
Bekantan akan nampak eye catching di 

habitatnya. Wananya yang kontras dan ukuran 
hidung yang extraordinary memberi daya tarik visual 
yang tinggi. Bekantan memiliki daya tarik sendiri 
dibandingkan satwa liar lainnya. Warna rambutnya 
yang merupakan kombinasi warna orange dengan 
perpaduan dengan abu-abu pada bagian lengan, 
kaki membuatnya terlihat kontras dengan hijaunya 
dedaunan hutan.  

Selain itu, satu hal yang tidak kalah menarik 
perhatian adalah ukuran hidungnya yang sangat 
besar pada jantan dewasa. Terdapat beberapa 
satwa primata yang memiliki hidung aneh (odd nose 
monkey), salah satunya adalah bekantan, namun 
bekantan adalah monyet berhidung aneh yang paling 
aneh. Panjang hidung bekantan bisa mencapai 
panjang 11 cm. Jika dianalogikan proporsi ukuran 
hidung terhadap ukuran tubuh manusia, maka 
seperti manusia yang memiliki hidung yang 
menggantung hingga dada. 

Selain daya tarik fisik, sistem kelompok 
bekantan sangat unik. Kelompok bekantan terdiri dari 
dua tipe, yaitu kelompok satu jantan dewasan 
dengan beberapa betina dewasa beserta anak-
anaknya (one-male group) dan kelompok yang terdiri 
para jantan (all-male group) (Boonratana 1999). 
Bekantan memiliki perilaku pemilihan pohon tidur di 
tepi sungai. Mereka masuk ke dalam hutan pada saat 
siang hari dan akan kembali ke tepi sungai untuk 
mencari pohon tidur pada sore hari. Kondisi ini 
membuat bekantan sangat populer, karena sering 
dijumpai oleh para pengguna jalur transportasi 
sungai di Kalimantan. 
b) Pemberdayaan masyarakat lokal 

Pemberdayaan masyarakat lokal dilakukan 
juga sebagai pendukung kegiatan ekowisata yang 
digalakkan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan 
menggali potensi yang ada di sekitar habitat 

bekantan, baik itu kerajinan tangan, makanan dan 
minuman bahan baku lokal, dan budaya setempat.  

Beberapa lembaga nasioanal dan 
internasional yang mendukung dalam upaya 
pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar habitat 
bekantan diantaranya Environmental Leadership and 
Training Initiative (ELTI) bekerjasama dengan Balitek 
KSDA yang memberikan berbagai pelatihan teknis 
kepada masyarakat lokal di Koala Samboja. 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Perangat 
Timbatu melalui dukungan dana dari TFCA 
melakukan pemberdayaan UMKM di Kampung Batu-
Batu dalam memanfaatkan jenis-jenis buah 
mangrove sebagai sumber pangan dan minuman. 
Berbagai produk yang dihasilkan selanjutnya dapat 
mendukung pengembangan ekowisata bekantan 
yang ada seperti kue berbahan baku tumbuhan 
mangrove dan minuman sirup buah mangrove. 

4. Peran Stakeholder Lain 
Upaya untuk meningkatkan efektivitas 

pelestarian bekantan perlu dilakukan secara kolaborasi. 
Keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak terkait sangat 
diperlukan. Sistem kelembagaan dan kolaborasi program 
diperlukan untuk menjamin ketersediaan pendanaan 
kegiatan secara berkelanjutan. Beberapa stakeholder 
yang terkait diantaranya adalah Instansi pemerintah, 
akademisi/lembaga penelitian, swasta, LSM/KSM, dan 
lembaga donor. 

Peran beberapa lembaga pemerintah perlu hadir 
dalam kegiatan konservasi bekantan. Lembaga 
pemerintah memiliki fungsi, tugas, dan kemampuan untuk 
melakukan pengawasan, pemantauan, dan pengelolaan 
habitat. Beberapa lembaga formal yang berperan penting 
dalam perencanaan diantaranya adalah: Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai official 
authority pengelolaan satwa dilindungi dan Dinas 
Kehutanan Provinsi sebagai pemangku beberapa 
kawasan lindung di daerah.
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Gambar 2. Bekantan jantan dewasa di Koala Samboja yang menjadi obyek daya tarik ekowisata 
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mencari pohon tidur pada sore hari. Kondisi ini 
membuat bekantan sangat populer, karena sering 
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bekantan, baik itu kerajinan tangan, makanan dan 
minuman bahan baku lokal, dan budaya setempat.  
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Peran beberapa lembaga pemerintah perlu hadir 
dalam kegiatan konservasi bekantan. Lembaga 
pemerintah memiliki fungsi, tugas, dan kemampuan untuk 
melakukan pengawasan, pemantauan, dan pengelolaan 
habitat. Beberapa lembaga formal yang berperan penting 
dalam perencanaan diantaranya adalah: Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai official 
authority pengelolaan satwa dilindungi dan Dinas 
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Gambar 3. Beberapa publikasi dalam bentuk buku, majalah dan jurnal ilmiah tentang bekantan sebagai dukungan data 

dan informasi dalam upaya konservasi bekantan. 
 

Peran akademisi dan lembaga penelitian 
juga penting dalam menyediakan data dan informasi  
untuk mendukung upaya konservasi dan pendukung 
kegiatan ekowisata. Balitek KSDA telah mendukung 
dari sisi sains dengan menerbitkan beberapa buku 
panduan pengenalan flora pada habitat bekantan di 
Sungai Suwi, leaflet dan buku panduan satwa liar di 
habitat bekantan Sungai Koala Samboja, leaflet 
tentang wisata bekantan di Mangrove Center 
Balikpapan, dan berbagai publikasi ilmiah terkait 
bekantan (Gambar 3). 

Pihak swasta meliputi perusahaan 
pemegang HGU yang arealnya berada atau 
berdekatan dengan habitat bekantan. Pelibatan 
perusahaan IUPHHK, perkebunan kelapa sawit, dan 
pertambangan dalam upaya restorasi habitat 
bekantan, pengamanan kawasan dari kebakaran, 
penebangan liar dan mencegah konflik lahan seperti 
yang tertuang dalan program SRAK bekantan. 

Beberapa LSM dan KSM telah banyak 
berperan dalam upaya pelestarian bekantan di 
beberapa lokasi diantaranya LSM Borneo 
Biodiversity Conservation, ELTI, Blue Forest (Koala 
Samboja), Kanopi, Perangat Timbatu (Delta Berau), 
Yasiwa (Sungai Suwi Mensangat), WWF Indonesia 
(Kalimantan Utara dan Barat), dan Sahabat 
Bekantan Indonesia (Kalimantan Selatan). 

Beberapa lembaga donor juga banyak 
tertarik untuk membiayai kegiatan konservasi 

bekantan seperti Yayasan Kehati (Melalui TFCA) dan 
Keidanren Nature Conservation Fund (KNCF). 
Selain itu beberapa masyarakat lokal/adat juga 
secara aktif berusaha melestarikan habitat bekantan, 
seperti di Kampung Pagat Batumbuk, Berau yang 
menetapkan areal mangrovenya untuk dilindungi. 

 
KESIMPULAN 

Upaya pelestarian bekantan sebagai satwa langka 
dilindungi telah mendukung pencapaian Sustainable 
Development Goals. Agenda tersebut merupakan 
pembangunan baru yang mendorong perubahan-
perubahan yang bergeser ke arah pembangunan 
berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan 
kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, 
ekonomi dan lingkungan hidup. 

Pelestarian bekantan berkontribusi dalam tiga pilar 
dari empat pilar yang ada dalam SDGs, yaitu pilar 
pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, 
dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Tujuan 
yang dapat dicapai adalah SDGs 8 terkait pekerjaan layak 
dan pertumbuhan ekonomi (ekowisata), SDGs 14 terkait 
pengelolaan ekosistem laut (mangrove), SDGs 15 terkait 
ekosistem darat (melindungi dn mencegah lenyapnya 
spesies yang terancam punah), dan SDGs 17 terkait 
kemitraan untuk mencapai tujuan (kolaborasi 
penyelamatan bekantan). 
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PENDAHULUAN 
Indonesia memiliki luas kawasan hutan sebesar 

120,6 juta ha. Salah satu permasalahan terbesar yang 
dihadapi sektor kehutanan di Indonesia adalah laju 
deforestasi hutan tropis yang masih tinggi. Pada periode 
2016-2017 laju deforestasi di Indonesia tercatat sebesar 
480 ribu hektar, sedangkan pada periode 2017-2018 
sebesar 440 ribu hektar (KLHK, 2020). Sebagian besar 
kerusakan hutan di Indonesia disebabkan karena faktor 
manusia (antropogenik). Sejak era orde baru hutan tropis 
primer dimanfaatkan secara intensif dengan penebangan 
secara intensif, munculnya industri kehutanan serta 
sumbangan sektor kehutanan yang cukup besar bagi 
negara. Pada era inilah hutan tropis mengalami deforestasi 
dalam waktu yang singkat  (Sudrajat, 2016). Pemberian 
konsesi untuk mengeksploitasi hutan alam dalam bentuk 
hak pengusahaan hutan (HPH), hak pemungutan hasil 
hutan (HPHH) atau hutan tanaman industri mempu  
meningkatkan perekonomian nasional dan daerah 
sekaligus menyerap tenaga kerja yang besar. Namun disisi 
lain mulai muncul kerusakan lingkungan, perubahan sosial 
budaya masyarakat lokal dan pendatang, serta munculnya 
konflik-konflik atas pemanfaatan sumber daya hutan di 
daerah (Nurjaya, 2005). Saat ini, Kebutuhan lahan 
pemukiman, perluasan lahan pertanian dan perkebunan, 
ilegal loging, serta aktivitas pertambangan menjadi sumber 
utama deforestasi di Indonesia, kebakaran hutan, 
pembukaan jalan, lokasi wisata, industri dan perikanan 
tambak  (Supriatna et al. (2020).  

Dampak kerusakan hutan tropis di Indonesia 
adalah semakin menurunnya daya dukung lingkungan 
yang menyebabkan semakin meningkatnya kejadian 
bencana alam, penurunan kualitas lingkungan akibat 
pencemaran (air, udara dan tanah), hilangnya 
keanekaragaman hayati, serta hilangnya sumber-sumber 
ekonomi yang berasal dari hutan. Nilai ekonomi yang 
hilang dari kerusakan hutan tidak hanya berupa nilai 
ekonomi dan sosial saat ini namun juga nilai ekonomi dan 
sosial di masa depan (Franklin & Pindyck, 2018). Nilai 
ekonomi karbon dari hutan tropis di Indonesia diperkirakan 
mencapai 24,42 USD dari nilai perdagangan karbon 
ditambah 5.466,90-11.042,96 USD/ha (Franklin & Pindyck, 
2018). Semakin meningkatnya kerusakan hutan juga 
semakin meningkatnya kejadian penyakit malaria yang 
dapat menyebabkan menurunnya kesehatan masyarakat 
(Franklin & Pindyck, 2018). 

Keberadaan hutan di Indonesia memiliki interaksi 
yang kuat dengan masyarakat. Hal ini disebabkan karena 
terdapat 2.768 (3,3%) desa yang berada di dalam kawasan 
hutan dan sebanyak 18.617 (22,18%)  desa yang berada 
di tepi kawasan hutan dari jumlah keseluruhan desa 
sebanyak 83.931 (BPS, 2020). Hal ini menunjukan bahwa 
masih banyak masyarakat yang menggantungkan mata 
pencahariannya di kawasan hutan. Oleh karena itu 
pengelolaan hutan perlu melibatkan masyarakat sekitar 
hutan serta stakeholder terkait lainnya melalui pengelolaan 

kolaboratif (Dako, Purwito, Wijayanti, & Sumardi, 2018). 
Pembangunan sektor kehutanan diharapkan mendukung 
upaya pembangunan nasional yang berpedoman pada 
prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs). 
Pembangunan sektor kehutanan perlu menyelaraskan 
antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Bagi 
rimbawan sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan 
ketiga aspek tersebut. Pengelolaan hutan selama ini 
diarahkan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial 
dan lingkungan. Namun, seringkali kepentingan ekonomi 
lebih besar dibandingkan dengan kepentingan yang 
lainnya.  

Program Perhutanan Sosial (PS) yang merupakan 
salah satu program prioritas KLHK. Perhutanan sosial 
merupakan win-win solution untuk mengurangi deforestasi 
yang disebabkan kerusakan antropogenik dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Santika et al., 
2017). Namun, perhutanan sosial mempunyai tantangan 
karena masih dominannya kepentingan sosial dan 
ekonomi dibandingkan lingkungan. Pelaku PS masih 
memberi perhatian yang rendah terhadap 
keanekaragaman hayati akibat perubahan penggunaan 
lahan hutan menjadi lahan pertanian (Rakatama & Pandit, 
2020). Pola tanam dalam PS perlu disesuaikan dengan 
kondisi biofisik serta menghindari terjadinya monokultur 
(Putraditama, Kim, & Meador, 2019). Pengelolaan lahan 
yang yang lestari diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 
pangan, ekonomi dan kelestarian lingkungan sehingga 
dapat mencapai tujuan pembangunan yang lestari (SDGs) 
(Noordwijk et al., 2018). 
 
PEMBAHASAN 
Agroforestri Arah Baru Pembangunan Kehutanan 
Berkelanjutan 

Agroforestri telah menjadi salah satu instrumen 
dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang 
Pembangunan Hutan Tanaman Indonesia telah mengatur 
mengenai penerapan pola agroforestri pada kawasan 
hutan tanaman industri yang didominasi tanaman kayu-
kayuan dengan campuran tanaman pangan maupun 
penghasil pakan. Agroforestri dapat diterapkan pada areal 
perhutanan sosial terutama pada areal hutan yang sudah 
terlanjur ditanami sawit dengan melakukan kegiatan 
jangka benah yang sesuai dengan kondisi biofisik dan 
kondisi sosial dengan jumlah tanaman paling sedikit 100 
batang per hektar. Agroforestri juga diterapkan pada 
kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dengan 
dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian 
Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor 
P.7/PDASHL/SET/KUM.1/8/2017 dengan sasaran 
kegiatan pada: 1) areal RHL di blok pemanfaatan pada 
hutan lindung, 2) areal yang dimanfaatkan masyarakat 
untuk pertanian/perkebunan/perikanan yang berada di 
hutan lindung, 3) ruang tumbuh diluar kawasan hutan yang 
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bisa dikembangkan untuk kegiatan pertanian dan 
kehutanan. 

 
Agroforestry Sebagai Sistem Pertanian Berkelanjutan 

Agroforestri merupakan sistem penggunaan lahan 
yang mengkombinasikan antara jenis tanaman kehutanan, 
pertanian maupun peternakan. Agroforestri memiliki 
banyak keunggulan dibandingkan sistem pertanian 
monokultur. Agroforestri dapat meningkatkan adaptasi 
petani dalam berbagai situasi, ketahanan sistem pertanian 
lokal dan menyediakan sumber mata pencaharian yang 
lebih beragam (Jha, Kaechele, & Sieber, 2021). 
Agroforestri dapat meningkatkan produktivitas lahan 
pertanian semusim dan ketahanan pangan rumah tangga 
petani (Tsufac, Awazi, & Yerima, 2021). Agroforestri 
bertujuan agar sistem budidaya tanaman lebih terjangkau 
dan sesuai dengan input biaya yang rendah serta 
memastikan pengelolaan tanah lebih lestari, menjaga 
sumberdaya lahan serta memberikan jasa lingkungan 
(Bado, Whitbread, & Manzo, 2021). Pengaturan letak 
pohon seperti pada pola budidaya lorong (alley cropping) 
dapat memberikan produktivitas tanaman yang tinggi 
seperti halnya pola monokultur dalam jangka panjang 
(Yang et al., 2021). Pohon dalam sistem agroforestri 
berperan sebagai fitoremediator untuk mengurangi 
kandungan logam berat yang dapat merugikan tanaman 
semusim (Gramlich et al., 2017).  

 
Agroforestri Dan Penyediaan Bahan Makanan 
Masyarakat di pedesaan pada umumnya memanfaatkan 
lahan seoptimal mungkin untuk memenuhi berbagai 
macam kebutuhan. Pada areal dekat rumah tinggal 
(pekarangan) ditanam berbagai jenis tanaman sayuran 
dan bumbu dapur buah-buahan serta ternak. Pada areal 
lahan kering yang letaknya relatif jauh pada umumnya 
ditanam dengan jenis pohon berkayu, buah-buahan dan 
hasil hutan bukan kayu lainnya. Pohon terutama jenis 
legum dijadikan sebagai hijauan makanan ternak (HMT) 
terutama pada saat musim kemarau ketika rumput 
mengalami kekeringan. Jenis pohon yang banyak 
dimanfaatkan daunnya sebagai HMT adalah lamtoro, 
kaliandra dan glirisidia. Pemberian tambahan daun 
glirisidia akan meningkatkan kualitas pakan ternak 
ruminansia khususnya dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan vitamin A pada ternak (Nusehati, Utomo, & 
Prawirodigdo, 2010). Pada pertanian lahan kering daun 
pohon mempunyai peranan dalam input bahan organik 
sebagai sumber unsur hara bagi tanah terutama daun dari 
jenis tanaman legum yang mempunyai kandungan 

nitrogen yang cukup tinggi. Widiyanto & Sudomo (2014) 
menyatakan bahwa pemberian pangkasan daun sengon 
dapat meningkatkan hasil tanaman kacang tanah sebesar 
7,8% dibandingkan tanpa pemberian pangkasan. 
Masyarakat di pedesaan pada umumnya memanfaatkan 
daun dari pepohonan (mahoni, sengon, nangka) untuk 
pakan ternak, selanjutnya kotoran ternak sebagian 
digunakan untuk memupuk tanaman pertanian khususnya 
tanaman penghasil pangan (Hani, Indrajaya, Suryanto, & 
Budiadi, 2016). Pada daerah kering keberadaan pohon 
penaung dapat menjaga pertumbuhan tanaman bawah 
dari intensitas cahaya yang terlalu tinggi serta 
meningkatkan kualitas hasil contohnya peningkatan 
kandungan protein pada tanaman pangan (Hani et al., 
2016). Beberapa contoh hasil dari pola agroforestri yang 
dikembangkan pada pengelolaan hutan di tingkat KPH 
sebagai berikut.  
 
Tabel 1. Komoditas agroforestri pada tingkat Kesatuan 
Pemangku Hutan 

No Nama KPH Komoditas yang berkembang  
Tanaman/ 
Komoditas 
bawah 

Tanaman 
tahunan  

1 KPHL Hulu 
Sungai 
Selatan 

kacang 
tanah, padi 
ladang dan 
ubi kayu 

karet dan 
kemiri  

2 KPH 
Rajabasa  

Kakao, 
pisang  

Pala, petai, 
jengkol, 
durian 

3 KPH 
Pematang 
Neba, 
Kabupaten 
Tanggamus 

Kopi, lada Alpukat, 
petai, 
jengkol, 
durian, 
cengkeh 

4. BKPH 
Jampang 
Kulon, KPH 
Banten 
Jawa Barat   

Padi gogo  Jati  

5. PT. Inhutani 
II Pulau 
Laut 

Singkong 
dengan 
produksi 40 
ton per ha 

Sengon 

Sumber : (Ardhana & Qirom, 2017), Parliansyah, Riniarti, 
& Duryat,(2019), Febrianti et al., (2020), Alrasjid & Heryati, 
2005), Irfan, Aryadi, H.afizianor, Itta, & Fakhriza, (2018)

Agroforestri Bagian Dari Konservasi Tanah Dan Air  
Perubahan iklim berdampak pada perubahan 

pola iklim yang salah satunya munculnya permasalahan 
terkait ketersediaan air yang semakin terbatas. 
Agroforestri terbukti dapat meningkatkan efisiensi dalam 
penggunaan air sehingga dapat lebih adaptif dalam 
menghadapi perubahan iklim. Tajuk pohon dapat 
mengurangi penguapan tanah dan menjaga kelembaban 
tanah. selain itu pohon dapat berperan dalam 
meningkatkan infiltrasi tanah serta mengurangi laju aliran 
permukaan sehingga semakin banyak air yang tersimpan 
ke dalam tanah serta mengurangi terjadinya erosi tanah 
seperti disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Nilai aliran permukaan dan erosi lahan pada pola 
agroforestri dan monokultur  

N
o 

Lokasi dan 
Pola Tanam 

Aliran 
permukaan l/m2 

Nilai Erosi 
(ton ha-1) 

1. Agroforestri 
dominasi 
pohon gamal 

228,95  31,23 

Monokultur 
jagung  

489,51  72,62 

2. Agroforestry 
buah+pohon  

1,2  <1  

Monokultur 
semusim  

6  4,1 

Sumber : Masnang, Sinukaban, Sudarsono, & N. Ginting, 
(2014), Beliveau et al., (2017) 
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bisa dikembangkan untuk kegiatan pertanian dan 
kehutanan. 

 
Agroforestry Sebagai Sistem Pertanian Berkelanjutan 

Agroforestri merupakan sistem penggunaan lahan 
yang mengkombinasikan antara jenis tanaman kehutanan, 
pertanian maupun peternakan. Agroforestri memiliki 
banyak keunggulan dibandingkan sistem pertanian 
monokultur. Agroforestri dapat meningkatkan adaptasi 
petani dalam berbagai situasi, ketahanan sistem pertanian 
lokal dan menyediakan sumber mata pencaharian yang 
lebih beragam (Jha, Kaechele, & Sieber, 2021). 
Agroforestri dapat meningkatkan produktivitas lahan 
pertanian semusim dan ketahanan pangan rumah tangga 
petani (Tsufac, Awazi, & Yerima, 2021). Agroforestri 
bertujuan agar sistem budidaya tanaman lebih terjangkau 
dan sesuai dengan input biaya yang rendah serta 
memastikan pengelolaan tanah lebih lestari, menjaga 
sumberdaya lahan serta memberikan jasa lingkungan 
(Bado, Whitbread, & Manzo, 2021). Pengaturan letak 
pohon seperti pada pola budidaya lorong (alley cropping) 
dapat memberikan produktivitas tanaman yang tinggi 
seperti halnya pola monokultur dalam jangka panjang 
(Yang et al., 2021). Pohon dalam sistem agroforestri 
berperan sebagai fitoremediator untuk mengurangi 
kandungan logam berat yang dapat merugikan tanaman 
semusim (Gramlich et al., 2017).  

 
Agroforestri Dan Penyediaan Bahan Makanan 
Masyarakat di pedesaan pada umumnya memanfaatkan 
lahan seoptimal mungkin untuk memenuhi berbagai 
macam kebutuhan. Pada areal dekat rumah tinggal 
(pekarangan) ditanam berbagai jenis tanaman sayuran 
dan bumbu dapur buah-buahan serta ternak. Pada areal 
lahan kering yang letaknya relatif jauh pada umumnya 
ditanam dengan jenis pohon berkayu, buah-buahan dan 
hasil hutan bukan kayu lainnya. Pohon terutama jenis 
legum dijadikan sebagai hijauan makanan ternak (HMT) 
terutama pada saat musim kemarau ketika rumput 
mengalami kekeringan. Jenis pohon yang banyak 
dimanfaatkan daunnya sebagai HMT adalah lamtoro, 
kaliandra dan glirisidia. Pemberian tambahan daun 
glirisidia akan meningkatkan kualitas pakan ternak 
ruminansia khususnya dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan vitamin A pada ternak (Nusehati, Utomo, & 
Prawirodigdo, 2010). Pada pertanian lahan kering daun 
pohon mempunyai peranan dalam input bahan organik 
sebagai sumber unsur hara bagi tanah terutama daun dari 
jenis tanaman legum yang mempunyai kandungan 

nitrogen yang cukup tinggi. Widiyanto & Sudomo (2014) 
menyatakan bahwa pemberian pangkasan daun sengon 
dapat meningkatkan hasil tanaman kacang tanah sebesar 
7,8% dibandingkan tanpa pemberian pangkasan. 
Masyarakat di pedesaan pada umumnya memanfaatkan 
daun dari pepohonan (mahoni, sengon, nangka) untuk 
pakan ternak, selanjutnya kotoran ternak sebagian 
digunakan untuk memupuk tanaman pertanian khususnya 
tanaman penghasil pangan (Hani, Indrajaya, Suryanto, & 
Budiadi, 2016). Pada daerah kering keberadaan pohon 
penaung dapat menjaga pertumbuhan tanaman bawah 
dari intensitas cahaya yang terlalu tinggi serta 
meningkatkan kualitas hasil contohnya peningkatan 
kandungan protein pada tanaman pangan (Hani et al., 
2016). Beberapa contoh hasil dari pola agroforestri yang 
dikembangkan pada pengelolaan hutan di tingkat KPH 
sebagai berikut.  
 
Tabel 1. Komoditas agroforestri pada tingkat Kesatuan 
Pemangku Hutan 

No Nama KPH Komoditas yang berkembang  
Tanaman/ 
Komoditas 
bawah 

Tanaman 
tahunan  

1 KPHL Hulu 
Sungai 
Selatan 

kacang 
tanah, padi 
ladang dan 
ubi kayu 

karet dan 
kemiri  

2 KPH 
Rajabasa  

Kakao, 
pisang  

Pala, petai, 
jengkol, 
durian 

3 KPH 
Pematang 
Neba, 
Kabupaten 
Tanggamus 

Kopi, lada Alpukat, 
petai, 
jengkol, 
durian, 
cengkeh 

4. BKPH 
Jampang 
Kulon, KPH 
Banten 
Jawa Barat   

Padi gogo  Jati  

5. PT. Inhutani 
II Pulau 
Laut 

Singkong 
dengan 
produksi 40 
ton per ha 

Sengon 

Sumber : (Ardhana & Qirom, 2017), Parliansyah, Riniarti, 
& Duryat,(2019), Febrianti et al., (2020), Alrasjid & Heryati, 
2005), Irfan, Aryadi, H.afizianor, Itta, & Fakhriza, (2018)

Agroforestri Bagian Dari Konservasi Tanah Dan Air  
Perubahan iklim berdampak pada perubahan 

pola iklim yang salah satunya munculnya permasalahan 
terkait ketersediaan air yang semakin terbatas. 
Agroforestri terbukti dapat meningkatkan efisiensi dalam 
penggunaan air sehingga dapat lebih adaptif dalam 
menghadapi perubahan iklim. Tajuk pohon dapat 
mengurangi penguapan tanah dan menjaga kelembaban 
tanah. selain itu pohon dapat berperan dalam 
meningkatkan infiltrasi tanah serta mengurangi laju aliran 
permukaan sehingga semakin banyak air yang tersimpan 
ke dalam tanah serta mengurangi terjadinya erosi tanah 
seperti disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Nilai aliran permukaan dan erosi lahan pada pola 
agroforestri dan monokultur  

N
o 

Lokasi dan 
Pola Tanam 

Aliran 
permukaan l/m2 

Nilai Erosi 
(ton ha-1) 

1. Agroforestri 
dominasi 
pohon gamal 

228,95  31,23 

Monokultur 
jagung  

489,51  72,62 

2. Agroforestry 
buah+pohon  

1,2  <1  

Monokultur 
semusim  

6  4,1 

Sumber : Masnang, Sinukaban, Sudarsono, & N. Ginting, 
(2014), Beliveau et al., (2017) 

 
Agroforestry berperan penting dalam 

peningkatan kesuburan tanah sekaligus menjaga 
produktivitas lahan dalam jangka panjang. Agroforestri 
juga dapat memperbaiki lahan-lahan yang telah 
mengalami kerusakan serta menjaga komponen-
komponen penting di dalam ekologi tanah (Suarez, 
Salazar, Casanoves, & M.A.N, 2021) seperti dijelaskan 
pada Tabel 3.  

 
Tabel 3. Kesuburan kimia tanah pada pola agroforestri dan 
monokultur  

No Jenis 
Komo
ditas 

pH N 
(%) 

P 
(mgkg-1) 

K 
(cmolc 
kg-1) 

1. Kakao di Bolivia 
agrofo
restri 

7,3 0,21 20 0,63 

mono
kultur 

7,7 0,15 22,3 0,43 

2. Kopi di Lampung  
agrofo
restri 

5,5
6 

0,7 2,47 0,61 

mono
kultur 

4,4
4 

0.4 3,5 0,26 

Sumber : Niether, Schneidewind, Fuchs, Schneider, & 
Armengot (2019); Ruchyansyah, Wulandari, & Riniarti, 
(2018) 

 
Kesuburan tanah yang   terjaga secara alami 

dapat mengurangi input hara dari luar yang berasal dari 
pemupukan, sehingga dapat mengurangi pengeluaran 
petani. Lahan pertanian yang masih terjaga siklus hara 
alaminya secara jangka panjang dapat lebih terjaga 
kelestariannya yang sekaligus menjaga keberlanjutan 
sumber mata pencaharian petani.   
 
Agroforestri meningkatkan keanekaragaman hayati  

Agroforestri mempunyai jenis yang lebih banyak 
dibandingkan pada pola tanam monokultur, sehingga 
berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati. 
Keberadaan pohon akan mengundang berbagai jenis 
satwa serta menjaga keseimbangan rantai makanan 
dalam ekosistem. Sebagai contoh budidaya tanaman pala 
di daerah Maluku mempunyai jenis campuran dengan  
durian (Durio sp) dan kenari (Canarium sp) (Salampessy & 
Bone, 2017). Setiap jenis dalam ekosistem mempunyai 
peran masing-masing yang tidak dapat digantikan 
sehingga apabila salah satu jenis tidak ada maka akan 
mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan (Siboro, 
2019). Bahkan pada beberapa pola agroforestri diketahui 
mendekati kondisi seperti hutan alam seperti pada Gambar 
berikut.  

 

 
 

Gambar 1.Keanekaragaman jenis pada beberapa tipe 
penggunaan lahan  
Sumber: (Haggar, Pons, Saenz, & Vides, 2019) 
 

Pola agroforestri dapat meningkatkan 
keanekaragaman jenis serangga karena adanya habitat 
yang cukup ideal bagi berbagai jenis serangga sehingga 
dapat menjaga keseimbangan tidak sampai terjadi ledakan 
hama (Triyogo et al., 2017). Allifah, Natsir, Rijal, & 
Samputri, (2019) menyatakan bahwa keberadaan musuh 
alami dipengaruhi oleh faktor fisik lingkungan seperti suhu, 
kelembaban dan intensitas cahaya, sehingga pola 
agroforestri dengan kondisi iklim mikro yang lebih stabil 
dapat menjaga keberadaan serangga yang berfungsi 
sebagai musuh alami, seperti disajikan pada tabel berikut.  

 
Tabel 4. Tingkat serangan hama pada pola agroforestri 
dan monokultur 

No Jenis Jenis hama/Persentase 
serangan (%) 
Agroforestry Monokultur 

1 Jabon merah 
(Antocephalus 
macrhopylus) 
dan 
jabon putih 
(Antocephalus 
cadamba) 

 Arthroschita 
hilaris (5) 

Hama ulat 
Moduza 
procris 45,5 
(jabon 
merah), 
Arthroschita 
hilaris 86% 
(jabon putih) 

2 Manglid 
(Magnolia 
champaca) 

Graphium 
agamemmon 
(25,75) 

Graphium 
agamemmon 
(39,35) 

Sumber: Utami & Ismanto (2015), Suhaendah & Winara 
(2018) 
 

Pola agroforestri secara alami dapat menurunkan 
tingkat gangguan pada tanaman yang dibudidayakan, 
sehingga mengurangi resiko kegagalan. Intensitas 
gangguan yang rendah dapat mengurangi penggunaan 
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bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan polusi air 
dan tanah serta mengurangi biaya produksi pertanian.  
 
Agroforestri Meningkatkan Keberhasilan Penanaman  

Perubahan iklim menyebabkan perubahan 
musim. Periode musim hujan menjadi lebih pendek dan 
musim kemarau lebih panjang dengan suhu  udara yang 
lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan semakin 
meningkatnya resiko kegagalan penanaman. Upaya untuk 
meningkatkan keberhasilan penanaman dapat dilakukan 
dengan memperbaiki pola tanam salah satunya dengan 
menerapkan pola agroforestri seperti pada tabel berikut ini.  
Tabel 5. Pertumbuhan tanaman pada pola agroforestri dan 
monokultur  

No Jenis 
Tanaman 

Pola tanam Tinggi 
(m) 

Diameter 
(cm) 

1. Sengon 
(Falcataria 
mollucana) 

Agroforestri 4,28 9,29 
Monokultur  3,54 4,28 

2. Nyamplun
g 
(Callopyu
m 
inopyllum) 

Agroforestri 2,20  5,08 
Monokultur  0,7 1,79 

3. Agroforestri 5,75 4,6 

Poplar 
(Populus 
nigra) 

Monokultur  5,66 3,7 

Sumber: Rachman & Hani (2014); Hani & 
Rachman (2016); Thomas, Priault, Piutti, Dalle, 
& Marron (2021) 
 

Penanaman jenis kayu pada kegiatan rehabilitasi 
maupun hutan tanaman  memberikan respon yang positif 
terhadap pola tanam. Pola agroforestri akan menghasilkan 
pertumbuhan tanaman yang lebih baik dibandingkan pola 
tanam monokultur. pertumbuhan tanaman yang lebih 
cepat pada awal penanaman terutama pada saat musim 
penghujan diharapkan akan menghasilkan tanaman yang 
lebih tahan pada saat musim kemarau. 

  
KESIMPULAN 

Agroforestri dapat menjadi model utama dalam 
pengelolaan hutan di Indonesia. Penerapan agroforestri 
diharapkan dapat menurunkan laju deforestasi, 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 
mempertahankan nilai lingkungan. Pembangunan sektor 
kehutanan yang menyelaraskan antara kepentingan 
sosial, ekonomi dan lingkungan dapat mewujudkan 
pembangunan nasional yang berkelanjutan.
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Agroforestri Meningkatkan Keberhasilan Penanaman  
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menerapkan pola agroforestri seperti pada tabel berikut ini.  
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Diameter 
(cm) 
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Monokultur  3,54 4,28 

2. Nyamplun
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3. Agroforestri 5,75 4,6 

Poplar 
(Populus 
nigra) 
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& Marron (2021) 
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pertumbuhan tanaman yang lebih baik dibandingkan pola 
tanam monokultur. pertumbuhan tanaman yang lebih 
cepat pada awal penanaman terutama pada saat musim 
penghujan diharapkan akan menghasilkan tanaman yang 
lebih tahan pada saat musim kemarau. 

  
KESIMPULAN 

Agroforestri dapat menjadi model utama dalam 
pengelolaan hutan di Indonesia. Penerapan agroforestri 
diharapkan dapat menurunkan laju deforestasi, 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 
mempertahankan nilai lingkungan. Pembangunan sektor 
kehutanan yang menyelaraskan antara kepentingan 
sosial, ekonomi dan lingkungan dapat mewujudkan 
pembangunan nasional yang berkelanjutan.
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PENDAHULUAN 
Thomas Robert Malthus dalam An Essay on the 

Principle of Population1 pada tahun 1798 mengingatkan 
kepada masyarakat dunia akan terjadinya kelaparan dan 
kemiskinan global. Teori ini menyanggah pendapat 
Godwin dalam bukunya “Enquiry Concerning Political 
Justice and Its Influence on Morals and Happiness” tahun 
1790. Godwin sangat percaya bahwa perkembangan 
teknologi merupakan faktor kunci kesejahteraan manusia, 
sedangkan kemiskinan itu disebabkan oleh sistem 
pemerintahan dan adanya strata sosial. Berdasarkan data 
demografi, Malthus mengemukakan bahwa kemajuan 
teknologi dan pembangunan merupakan faktor pemicu 
pertumbuhan populasi manusia yang mengikuti grafik 
eksponensial2. Di sisi yang lain, pertumbuhan produksi 
pangan mengikuti grafik aritmatik linier3. Berdasarkan 
kedua grafik tersebutlah yang melandasi pesan Malthus.  

Seakan-akan tidak peduli dengan pesan Malthus, 
masyarakat dunia justru semakin gencar mengejar target 
pembangunan dan melupakan daya dukung lingkungan4. 
Kemajuan dalam hal pangan, sejarah mencatat bahwa 
Revolusi hijau merupakan terobosan yang sangat 
menggembirakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia 
mampu mencapai swasembada pangan bahkan export 
beras. Teknologi dikembangkan melalui intensifikasi, 
hingga modifikasi genetik varietas bibit dan mengganti 
sistem produksi tradisional dengan mekanisasi produksi 
yang lebih modern dan massal. Revolusi hijau telah 
menyebar dengan cepat dan dalam waktu singkat produksi 
pangan dunia meningkat. Namun dampak yang tidak 
terduga mulai terasa, dari berkurangnya populasi hayati, 
seperti serangga dan burung serta lunturnya budaya 
masyarakat petani untuk bergotong royong. Penggunaan 
pupuk dan pestisida serta mekanisasi pertanian 
merupakan ciri khas dari revolusi hijau. 

Kejayaan revolusi hijau tidak bertahan lama, dan 
diakhiri dengan kesadaran masyarakat akan essay 
Malthus. Sebagian tokoh dan ilmuwan mulai menyuarakan 
dampak buruk pembangunan terhadap ekosistem. Dalam 
teori ekologi, hilangnya salah satu komunitas hayati akan 
menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem pada 
akhirnya dapat menghancurkan daya dukung lingkungan 

 
1 Chapter ke  2 dari buku Malthus 1798 halaman 6-11  

2 Deret exponensial merupakan deret perkalian dengan 
gambaran 1, 2, 4, 8, 16, 32  
3 Deret aritmatika 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. 

4 Daya dukung lingkungan (carrying capacity) adalah 
kemampuan lingkungan dalam menopang populasi 
tumbuhan, satwa dan manusia, ada juga yang 

(Lu et al., 2015). Ketiadaan daya dukung lingkungan 
merupakan petaka bagi kehidupan yang ideal.  

Forum internasional membahas masalah global 
dan arah pembangunan dunia intensif diselenggarakan 
sejak 1990 an. Salah satunya Convention on Biological 
Diversity (CBD) yang melahirkan deklarasi Rio 1992. 
Deklarasi ini merupakan tonggak kesadaran dunia akan 
pentingnya pemanfaatan sumberdaya alam secara 
berkelanjutan. Walaupun di awal deklarasi perdebatan 
pentingnya melindungi hayati masih kontroversi, namun 
data yang dihimpun Costanza et al. (1997) sangat 
mencengangkan, diperkirakan perdagangan sumberdaya 
hayati mencapai Rp 770.129 triliun/tahun. Data tersebut 
mulai merubah persepsi pembangunan global dan 
meyakini pentingnya perlindungan hayati. Pada bulan 
September tahun 2000, sebanyak 189 negara 
menyepakati dan mendeklarasikan tujuan pembangunan 
milenium (Millennium Development Goals/MDGs) sebagai 
alat ukur. Dalam MDGs, konsep pembangunan diukur dari 
kriteria dan indikator pembangunan hingga 2015. 

Menjelang berakhirnya MDGs, pada 25 
september 2015 sebanyak 193 negara mendeklarasikan 
Sustainable Development Goals (SDGs). Kerangka 
pembangunan berkelanjutan memiliki 17 tujuan dan 169 
target pembangunan dan 241 indikator, menitikberatkan 
pada 6 elemen (planet atau alam, manusia, martabat, 
kemakmuran, keadilan dan kemitraan) melalui 4 pilar 
sektor pembangunan (sosial, ekonomi, lingkungan, dan 
hukum dan tata kelola).  

Kekhawatiran krisis pangan global masuk dalam 
target ke-2 SDGs (Zero Hunger). Target Zero Hunger ini 
bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai 
ketahanan pangan, peningkatan gizi dan pertanian 
berkelanjutan. BPS (2014) tingkat kelaparan manusia 
dihitung dari level kecukupan kalori/hari/orang (kkal), 
kecukupan asupan mikronutrien5 (Vitamin & mineral), dan 
balita stunting (gagal tumbuh). Untuk menjamin ketahanan 
pangan, target ini dapat diraih dengan konsep pertanian 
berkelanjutan. Konsep yang dibangun adalah 
mempertahankan produksi hingga 80% dari kapasitas 
lahan, memperhatikan efisiensi air, dan teknologi tepat.  
 
PEMBAHASAN 

mengartikan sebagai batas aktivitas manusia yang 
berperan  dalam perubahan lingkungan, aktivitas 
intensif diatas yang diperkenankan akan menyebabkan 
lingkungan terdegradasi/rusak (Nomor 32 Tahun 2009) 

5 Mikronutrien adalah zat yang dibutuhkan tubuh dalam 
jumlah kecil seperti vitamin dan mineral 
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Seberapa efektif kerangka Zero Hunger sebagai target 
pembangunan global?  

Pada tahun 2018, hasil studi Universitas Negeri 
Michigan menunjukkan adanya trend peningkatan 
populasi yang tinggi pada negara negara berkembang 
seperti di benua Afrika dan Asia, sedangkan di negara 
maju trend peningkatan populasinya rendah bahkan minus 
-1% di benua Eropa (Silva, 2018). Namun masyarakat di 
negara maju kebutuhan kalori perkapita lebih tinggi 30% 
(3300 kkal/orang/hari) dibandingkan masyarakat di negara 
berkembang (2200kkal/orang/hari) (Gambar 1) (Fita et al., 
2015).  Umumnya kebutuhan kalori orang aktif mendekati 
2.900 kkalori/orang/hari (Schoeller, 1990). Rata-rata 
kecukupan kalori perkapita perhari masyarakat Indonesia 
hanya berkisar 1.574,54 kkal (BPS, 2020b). Berdasarkan 
data tersebut timbul pertanyaan di benak kita, bahwa 
mengapa negara agraris yang mengandalkan hasil bumi 
justru tidak mendapatkan kecukupan kalori?  

 

 
Gambar 1. Tren populasi dan kecukupan energi per 

kapita per tahun (sumber Fita et al., 2015) 
Untuk memacu kecukupan kebutuhan kalori per 

kapita dunia, teknologi pertanian6 telah digunakan untuk 
mengembangkan lahan tidur di Sub-Sahara Afrika dan 
Amerika latin  (FAO, 2009; Silva, 2018). Di daratan Eropa, 
Fita et al., (2015) menunjukkan adanya potensi 
pemanfaatan lahan berkadar garam untuk pertanian, 
menurutnya areal ini sangat potensi dikembangkan dalam 
rangka menghadapi kekeringan. 

Di Asia, rendahnya minat angkatan kerja untuk 
bertani adalah masalah utama yang dihadapi. Rata-rata 
masyarakat petani hidup dalam kemiskinan, terpinggirkan 
dan menjadi masyarakat yang dilupakan namun sekaligus 
menjadi objek proyek pembangunan. Mungkin kita bisa 

belajar dari salah satu negara yang menjadikan pertanian 
sebagai budaya dan seni yang bernilai tinggi di samping 
untuk menghasilkan bahan pangan. Jepang salah satu 
negara maju dengan teknologinya, namun masih 
melakukan upaya untuk menarik kembali pemudanya agar 
kembali bertani. Jepang memiliki 6 alternatif untuk 
membangun pertanian saat ini (Hisano, 2014) yaitu 1) 
Kebijakan yang mendorong produksi sekunder hasil 
pertanian, 2) Kualitas produksi melalui pertanian organik 
dengan pendekatan pertanian tradisional, 3) Optimalisasi 
kebudayaan dan sumberdaya lingkungan guna 
mendorong pertanian multi hayati, multifungsi, dengan 
tema pertanian local dan urban, serta pemanfaatan simbol 
dari sistem pertanian suku tertentu sebagai slogan 
restorasi pertanian, 4) Pemanfaatan kekuatan sosial 
melalui dialog antara petani dan konsumen untuk 
membahas permasalahan, 5) Fokus pada permasalahan 
lokal baik dilakukan dalam skala individu ataupun 
kelompok, contoh optimalisasi produk makanan khas lokal 
yang bahan bakunya spesifik, 6) Menginisiasi permintaan 
kelompok sosial tertentu seperti mencukupi kebutuhan 
masyarakat biomassa dengan kayu energi, masyarakat 
bioetanol dengan pengolahan residu pertanian dan limbah 
makanan, pemanfaatan bunga-bunga untuk minyak 
nabati, termasuk konsep Fukushi Nougyou dengan slogan 
bertani untuk kesejahteraan.  

Australia termasuk daratan dengan lahan 
pertanian yang luas dan menjadikan maju Industrinya. 
Andalan ekspor adalah komoditi daging, susu, dan buah. 
Jangan salah, kemajuan bidang pertanian ini sedang 
dikembangkan bukan ke arah penggunaan teknologi maju,  
namun justru berkembang ke arah agroekologi. 
Agroekologi sebagai sistem pertanian mudah difahami 
dengan pengertian pertanian yang mengandalkan variasi 
komunitas hayati agar tercipta ekosistem dengan daya 
dukung yang tinggi. Sistem ini juga dapat difahami sebagai 
pertanian terintegrasi tingkat tinggi, pengendalian hama 
penyakit juga menggunakan bahan alami agar produksi 
pertanian dapat dipertahankan. Terbatasnya air irigasi dan 
pengalokasian yang tidak adil adalah tantangan berat saat 
ini (AFSA, 2019).  

Strategi ketahanan pangan tampaknya sulit 
dilakukan untuk daerah kepulauan, keterbatasan lahan, 
air, dan kebutuhan masyarakat sangat mencerminkan teori 
Malthus. Kita dapat mempelajari bagaimana sistem 
pertanian di negara kepulauan Pasifik. Dari sektor 
pertanian, upaya untuk ketahanan pangan membutuhkan 
investasi yang tinggi, khususnya infrastruktur pedesaan, 
penelitian dan penyuluhan pertanian, reformasi 
kepemilikan lahan, penyediaan layanan keuangan, 
diversifikasi kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya 
alam, dan reformasi kelembagaan merupakan tugas yang 
harus diperbaiki untuk daerah kepulauan (Fleming, 2007), 
sehingga untuk mencapai ketahanan pangan diversifikasi 
pemanfaatan hasil perikanan tangkap (tuna) menjadi 
andalan (Bell et al., 2015). Hingga saat ini, untuk mencapai 
zero hunger di kepulauan pasifik masih membutuhkan 
usaha yang kuat (Vogliano et al., 2021).

 
Lantas bagaimana upaya masyarakat Indonesia menghadapi situasi ini? 

 
6 Program FAO dalam rangka memenuhi kebutuhan 
pangan, khususnya kebutuhan sereal yang diprediksi 

pada tahun 2050 mencapai 3 milyar ton. Teknologi 
irigasi dan pemanfaatan lahan kering itensif 
dikembangkan. 
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Indonesia telah mengembangkan 21 indikator sebagai alat ukur tercapainya target zero hunger. Indikator tersebut 
yaitu 1) perempuan bebas anemia, 2) Prevalensi Stunting pada Anak, 3) Persentase Bayi dengan Asi Eksklusif, 4) 
Persentase wanita dengan konsumsi lebih dari 5 jenis kelompok pangan, 5) Kesenjangan hasil panen pertanian, 6) Jumlah 
penyuluh pertanian per 1.000 petani, 7) Efisiensi pupuk nitrogen, 7) Produktivitas air tanaman, 8) Persentase penduduk 
kurang Gizi dan Mineral, 9) Proporsi bayi dengan minimum acceptable diet, 10) Persentase bayi lahir rendah, 11) 
pertumbuhan hasil panen serealia, 12) Kesenjangan hasil ternak, 13) Efisiensi penggunaan phosphor dalam, 14) Proporsi 
kalori dari bahan pangan non pokok, 15 Persentase energi dari protein orang dewasa, 16) Akses terhadap fasilitas 
pengeringan, penyimpanan dan pengolahan, 17) Keragaman genetik dalam pertanian, 18) Kesenjangan akses irigasi, 19) 
Petani dengan asuransi tanaman yang tepat secara nasional, 20) Pengeluaran pemerintah dan swasta di bidang penelitian 
dan pembangunan untuk pertanian dan pembangunan pedesaan, 21) Indikator volatilitas harga pangan 
(Kementerian_PPN/Bappenas, 2017) 

Indikator dan kriteria yang dikembangkan untuk mencapai target Zero hunger memiliki konsekuensi untuk 
mengembangkan kerja bersama multistakeholder termasuk masyarakat sendiri. Ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi 
dalam mencapainya yaitu ketersediaan bahan pangan dan kemampuan mendapatkan bahan pangan, dapat kita rinci 
perbedaan keduanya sebagai berikut : 

 
Ketersediaan pangan Kemampuan mendapatkan pangan 
1. Sistem produksi pertanian, 

Sistem ini mempengaruhi tingkat produktivitas dan 
keberlanjutan produksi 

1. Kondisi ekonomi individu 
berkaitan dengan kemampuan finansial seseorang 
untuk membeli bahan pangan 

2. Distribusi hasil pertanian 
Pedagang dan pemerintah (bulog) sangat 
mempengaruhi distribusi hasil pertanian 

2. Kondisi sosial masyarakat 
Masyarakat petani seharusnya memiliki bahan 
pangan  

3. Teknologi simpan hasil pertanian 
Sangat berpengaruh terhadap fluktuasi cadangan 
pangan di pasar, saat ini sangat dipengaruhi oleh 
Bulog dan pedagang besar 

3. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pangan 
dan gizi 
Masyarakat yang memahami kebutuhan gizi dan 
bahan pangan akan mampu memiliki alternatif  

4. Kebijakan pangan  
Peraturan pemerintah terhadap sektor pertanian 
sangat berpengaruh terhadap ketersediaan 
pangan.  

4. Budaya kuliner masyarakat 
Setiap kelompok masyarakat memiliki kebiasaan 
makan bahan tertentu, dan cenderung tidak mau 
mengkonsumsi bahan pangan lainnya walaupun 
mampu digunakan sebagai pengganti 

Berdasar faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan dan kemampuan mendapatkan pangan, kita perlu 
melakukan pendefinisian apakah yang akan kita tuju adalah ketahanan pangan (food security) atau kedaulatan pangan  
(food sovereignty). Keduanya ini berkaitan dengan distribusi secara global. Ketahanan pangan cenderung terhadap 
optimalisasi distribusi antar wilayah yang intensif sedangkan kedaulatan cenderung optimalisasi lokal untuk mendukung 
kebutuhan pangan lokal (Jarosz, 2014). Pendapat Jarosz (2014) tersebut dapat diartikan bahwa wilayah/geografi adalah 
faktor utama terkait 2 definisi tersebut.  

Indonesia dihuni oleh 271.349.889 jiwa dengan 
tingkat sebaran sangat tidak seimbang. Konsentrasi 
tertinggi berada di Pulau Jawa yang mencapai 56,1% atau 
151,59 juta jiwa, kemudian Pulau Sumatera dengan 
proporsi 21,69% atau 58,56 juta jiwa (BPS, 2020a) dan 
selebihnya tersebar di 6.000 pulau lainnya (Nurhikmah, 
2021). Kaitanya dengan metadata ini, tentu kedua pulau 
tersebut menjadi konsentrasi tujuan distribusi komoditi. Di 
Satu sisi, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki 
produktivitas pertanian yang sama dan faktor geografi 
membatasi akses wilayah. Terbayang di benak kita 
bagaimana ketersediaan beras di pulau terluar ataupun 
pedalaman? Selanjutnya, apakah masyarakat disana 
mampu bertahan hidup? dengan apa mereka bertahan 
hidup? Berbagai pertanyaan inilah yang mendasari 
pentingnya kebijakan pembangunan berdasarkan wilayah.  

 
Tidak Ada Target SDGs di Pulau Kecil Terpencil, termasuk 
Zero Hunger 

Skene (2021) mengulas bahwa dari 4 tahun 
terakhir berjalannya program SDGs di dunia, ada hal yang 
perlu dicatat bahwa untuk mencapai pembangunan 
berkelanjutan, umat manusia harus meninggalkan 

optimalisasi kondisi untuk keberhasilannya. Artinya bahwa 
sumber daya yang ada (SDM dan SDA) bekerja sebagai 
faktor pembatas pembangunan. Dalam artikel berjudul “No 
goal is an island : the implications of systems theory for the 
Sustainable Development Goals” tersebut Skene 
menjelaskan bahwa seharusnya umat manusia fokus pada 
pembangunan ekosistem / biosphere atau fokus pada 
target ke-6 (akses air bersih dan sanitasi), ke-13 (Aksi 
untuk perubahan iklim), ke-14 (melestarikan kehidupan 
laut) dan ke-15 (pengelolaan ekosistem terestrial) dari 
SDGs. Kelemahan SDGs yang masih didominasi 
antroposentris ini juga disampaikan oleh Matikainen 
(2019) dalam disertasinya yang berjudul Sustaining the 
One-Dimensional : An Ideology Critique of Agenda 2030 
and the SDGs . Siapapun akan sangat sulit dan dilematis 
untuk mengambil keputusan ketika kepentingan manusia 
dan kepentingan alam dibenturkan.  

Di Tengah kebuntuan ini, apakah kita harus 
berhenti berupaya? Tentu berhenti dari berupaya adalah 
keputus-asaan, dan itu dilarang oleh agama dan 
kepercayaan sebagaimana contoh firman Allah dalam Al 
Qur’an Al-Hijr (ayat 56) “Tidak ada orang yang berputus 
asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang 
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Indonesia telah mengembangkan 21 indikator sebagai alat ukur tercapainya target zero hunger. Indikator tersebut 
yaitu 1) perempuan bebas anemia, 2) Prevalensi Stunting pada Anak, 3) Persentase Bayi dengan Asi Eksklusif, 4) 
Persentase wanita dengan konsumsi lebih dari 5 jenis kelompok pangan, 5) Kesenjangan hasil panen pertanian, 6) Jumlah 
penyuluh pertanian per 1.000 petani, 7) Efisiensi pupuk nitrogen, 7) Produktivitas air tanaman, 8) Persentase penduduk 
kurang Gizi dan Mineral, 9) Proporsi bayi dengan minimum acceptable diet, 10) Persentase bayi lahir rendah, 11) 
pertumbuhan hasil panen serealia, 12) Kesenjangan hasil ternak, 13) Efisiensi penggunaan phosphor dalam, 14) Proporsi 
kalori dari bahan pangan non pokok, 15 Persentase energi dari protein orang dewasa, 16) Akses terhadap fasilitas 
pengeringan, penyimpanan dan pengolahan, 17) Keragaman genetik dalam pertanian, 18) Kesenjangan akses irigasi, 19) 
Petani dengan asuransi tanaman yang tepat secara nasional, 20) Pengeluaran pemerintah dan swasta di bidang penelitian 
dan pembangunan untuk pertanian dan pembangunan pedesaan, 21) Indikator volatilitas harga pangan 
(Kementerian_PPN/Bappenas, 2017) 

Indikator dan kriteria yang dikembangkan untuk mencapai target Zero hunger memiliki konsekuensi untuk 
mengembangkan kerja bersama multistakeholder termasuk masyarakat sendiri. Ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi 
dalam mencapainya yaitu ketersediaan bahan pangan dan kemampuan mendapatkan bahan pangan, dapat kita rinci 
perbedaan keduanya sebagai berikut : 

 
Ketersediaan pangan Kemampuan mendapatkan pangan 
1. Sistem produksi pertanian, 

Sistem ini mempengaruhi tingkat produktivitas dan 
keberlanjutan produksi 

1. Kondisi ekonomi individu 
berkaitan dengan kemampuan finansial seseorang 
untuk membeli bahan pangan 

2. Distribusi hasil pertanian 
Pedagang dan pemerintah (bulog) sangat 
mempengaruhi distribusi hasil pertanian 

2. Kondisi sosial masyarakat 
Masyarakat petani seharusnya memiliki bahan 
pangan  

3. Teknologi simpan hasil pertanian 
Sangat berpengaruh terhadap fluktuasi cadangan 
pangan di pasar, saat ini sangat dipengaruhi oleh 
Bulog dan pedagang besar 

3. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pangan 
dan gizi 
Masyarakat yang memahami kebutuhan gizi dan 
bahan pangan akan mampu memiliki alternatif  

4. Kebijakan pangan  
Peraturan pemerintah terhadap sektor pertanian 
sangat berpengaruh terhadap ketersediaan 
pangan.  

4. Budaya kuliner masyarakat 
Setiap kelompok masyarakat memiliki kebiasaan 
makan bahan tertentu, dan cenderung tidak mau 
mengkonsumsi bahan pangan lainnya walaupun 
mampu digunakan sebagai pengganti 

Berdasar faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan dan kemampuan mendapatkan pangan, kita perlu 
melakukan pendefinisian apakah yang akan kita tuju adalah ketahanan pangan (food security) atau kedaulatan pangan  
(food sovereignty). Keduanya ini berkaitan dengan distribusi secara global. Ketahanan pangan cenderung terhadap 
optimalisasi distribusi antar wilayah yang intensif sedangkan kedaulatan cenderung optimalisasi lokal untuk mendukung 
kebutuhan pangan lokal (Jarosz, 2014). Pendapat Jarosz (2014) tersebut dapat diartikan bahwa wilayah/geografi adalah 
faktor utama terkait 2 definisi tersebut.  

Indonesia dihuni oleh 271.349.889 jiwa dengan 
tingkat sebaran sangat tidak seimbang. Konsentrasi 
tertinggi berada di Pulau Jawa yang mencapai 56,1% atau 
151,59 juta jiwa, kemudian Pulau Sumatera dengan 
proporsi 21,69% atau 58,56 juta jiwa (BPS, 2020a) dan 
selebihnya tersebar di 6.000 pulau lainnya (Nurhikmah, 
2021). Kaitanya dengan metadata ini, tentu kedua pulau 
tersebut menjadi konsentrasi tujuan distribusi komoditi. Di 
Satu sisi, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki 
produktivitas pertanian yang sama dan faktor geografi 
membatasi akses wilayah. Terbayang di benak kita 
bagaimana ketersediaan beras di pulau terluar ataupun 
pedalaman? Selanjutnya, apakah masyarakat disana 
mampu bertahan hidup? dengan apa mereka bertahan 
hidup? Berbagai pertanyaan inilah yang mendasari 
pentingnya kebijakan pembangunan berdasarkan wilayah.  

 
Tidak Ada Target SDGs di Pulau Kecil Terpencil, termasuk 
Zero Hunger 

Skene (2021) mengulas bahwa dari 4 tahun 
terakhir berjalannya program SDGs di dunia, ada hal yang 
perlu dicatat bahwa untuk mencapai pembangunan 
berkelanjutan, umat manusia harus meninggalkan 

optimalisasi kondisi untuk keberhasilannya. Artinya bahwa 
sumber daya yang ada (SDM dan SDA) bekerja sebagai 
faktor pembatas pembangunan. Dalam artikel berjudul “No 
goal is an island : the implications of systems theory for the 
Sustainable Development Goals” tersebut Skene 
menjelaskan bahwa seharusnya umat manusia fokus pada 
pembangunan ekosistem / biosphere atau fokus pada 
target ke-6 (akses air bersih dan sanitasi), ke-13 (Aksi 
untuk perubahan iklim), ke-14 (melestarikan kehidupan 
laut) dan ke-15 (pengelolaan ekosistem terestrial) dari 
SDGs. Kelemahan SDGs yang masih didominasi 
antroposentris ini juga disampaikan oleh Matikainen 
(2019) dalam disertasinya yang berjudul Sustaining the 
One-Dimensional : An Ideology Critique of Agenda 2030 
and the SDGs . Siapapun akan sangat sulit dan dilematis 
untuk mengambil keputusan ketika kepentingan manusia 
dan kepentingan alam dibenturkan.  

Di Tengah kebuntuan ini, apakah kita harus 
berhenti berupaya? Tentu berhenti dari berupaya adalah 
keputus-asaan, dan itu dilarang oleh agama dan 
kepercayaan sebagaimana contoh firman Allah dalam Al 
Qur’an Al-Hijr (ayat 56) “Tidak ada orang yang berputus 
asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang 

sesat”. Sebagai bentuk keimanan dan tugas negara, 
Badan Litbang Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan turut mewujudkan target zero hunger 
melalui pembangunan yang berpihak terhadap alam, 
sehingga pencapaiannya harus melibatkan pencapaian 
tujuan ke 6, 13, 14, dan 15. Implementasi dari ke-4 tujuan 
tersebut telah dilakukan di kecil terluar Pulau Miangas dan 
Pulau Marampit yang berbasatan dengan Negara 
Philipina.  

 
Terobosan Mewujudkan Masyarakat Sejahtera di Pulau 
Kecil Terluar 

Air merupakan sumber daya yang paling 
berharga setelah lahan untuk mendukung kehidupan. 
Sulawesi Utara memiliki 12 pulau kecil terluar yaitu Marore, 
Miangas, Marampit, Bongkil, Mantehage, Makalehi, 
Kawaluso, Kawio, Batuwaikang, Intata, Kakorotan, dan 
Kabaruan. Pulau tersebut sangat penting fungsinya karena 
adanya masyarakat disana menjadi tolok ukur hak zona 
ekonomi eksklusif negara. Secara ekonomi, masyarakat 
disana cukup memprihatinkan, seluruh 90% kebutuhan 
pokok dipasok dari luar pulau yang distribusinya sangat 
tergantung adanya kapal.  

Hal utama yang harus diketahui untuk dasar 
pengelolaan sumberdaya alam menuju zero hunger 
adalah tingkat keseimbangan pasokan dan kebutuhan air 
di pulau selanjutnya melakukan rencana pengelolaan yang 
dapat meningkatkan daya dukung lingkungan. 
Keterbatasan akses dan distribusi perlu disiasati, dalam 
konteks pulau kecil terluar, kearifan budaya masyarakat 
adalah modal utama yang harus digunakan sebagai dasar 
pembangunan. Informasi spasial sumberdaya alam 
menjadi sangat penting dalam perencanaan 
pembangunan sebagaimana Gambar 2 

 

 
Gambar 2. Informasi spasial sumberdaya alam pulau 
marampit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Melalui penelitian tindakan dengan pendekatan 
partisipatif, masyarakat Pulau Marampit tertarik 
mengembangakan pertanian terintegrasi berdasarkan 
peta jalan yang telah dirancang tim (lampiran 1). Langkah 
yang dilakukan dimulai terdokumentasikan pada Gambar 
3, dengan rincian sebagai berikut:  

1) Penyuluhan kepada Kepala Desa, Ketua 
Kelompok tani, Tokoh Adat dan Pendeta,  

2) Pemetaan kondisi sumberdaya alam, kondisi 
sosial, ekonomi, persepsi terhadap alam, 
interaksi dan intensitas ketergantungan 
masyarakat terhadap alam, 

3) Kelompok diskusi untuk mengetahui tantangan 
dalam mengelola alam pulau kecil,  

4) Memberikan pendampingan teknologi 
agrosilvopastura melalui transfer ilmu dan 
praktek langsung bagi kelompok tani,  

5) Penyadartahuan masyarakat umum dan siswa 
sekolah tentang pelestarian ekosistem 

6) Konsolidasi ke beberapa perangkat pemerintah 
daerah, 

7) Rapat multi stakeholder untuk mencapai 
kesepahaman bersama dalam mengelola sumber 
daya alam pulau, dihadiri tokoh penting seluruh 
desa.  

8) Untuk menguatkan rasa komitmen masyarakat 
dalam penerapan agrosilvopastura dilakukan 
kegiatan penanaman bersama yang dilakukan 
oleh seluruh lapisan masyarakat dan anggota 
Musyawarah Pimpinan Kecamatan. 

 
Dari kegiatan penelitian selama 5 tahun dapat dipetik 

pelajaran bahwa pemilihan teknologi untuk di pulau kecil 
terluar yang paling utama adalah konservasi air. 
Optimalisasi lahan dengan sistem agrosilvopastura, 
pendayagunaan kearifan budaya sebagai modal utama 
serta pemetaan peran tokoh dan stakeholder terkait. 
Pemetaan sumberdaya alam, budaya dan tujuan 
masyarakat harus mampu diintegrasikan dalam rangka 
konservasi air dan penerapan agrosilvopastura antara 
tanaman konservasi, perkebunan, hortikultura dan ternak. 
Jenis yang dikembangkan yaitu cabai, jagung, kangkung, 
jambu, cengkeh, jabon merah, ketapang, pala, mahoni, 
matoa.
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DUKUNGAN STANDARDISASI SUMBER BENIH TERHADAP UPAYA 
PENGURANGAN LAHAN KRITIS DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KE-

15 SDGS  
 

-Rattahpinnusa Haresariu Handisa 
 

PENDAHULUAN 
Indonesia, sebuah negara megadiversitas 

dengan kekayaan flora fauna hutan tropisnya, 
berkomitmen menjaga kekayaan hayatinya sebagai 
warisan  bernilai bagi generasi selanjutnya. Sebagai 
paru-paru dunia,  hutan di Indonesia  perlu dijaga dan 
dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan guna 
meningkatkan kualitas manusia dalam ekosistem global. 
Sejalan dengan target ke-15 SDGs yakni: ‘Melindungi, 
memulihkan dan mendukung penggunaan yang 
berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola 
hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi 
(penggurunan), dan menghambat dan membalikkan 
degradasi tanah dan menghambat hilangnya 
keanekaragaman hayati 1’ . Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berupaya 
sekuat tenaga untuk menjaga kelestarian hutan dan 
memerangi desertifikasi (penggurunan) melalui  program 
rehabilitasi lahan kritis. Salah satu aspek penting dalam 
proses rehabilitasi tersebut adalah ketersediaan sumber 
benih pohon yang berkualitas dan mencukupi 
kuantitasnya. 

Selanjutnya, benih berkualitas diperoleh dari 
indukan yang berkualitas. Tentu, proses pemilihan 
indukan tersebut melalui proses yang selektif, berjenjang 
dan berkelanjutan sehingga menghasilkan produk yang 
bermutu. Dalam konteks  proses penjaminan pemilihan 
pohon indukan yang bermutu maka diperlukan 
seperangkat kriteria, indikator dan metode yang valid 
atau lebih dikenal instrumen sebagai standar. 
Prakteknya, dokumen standard terkait sumber benih 
pohon hutan sebagai acuan belum  menjangkau para 
bagi para pihak berkepentingan guna dipedomani. Artikel 
ini bertujuan menjabarkan elemen kunci dari standar 
sumber benih pohon nomor 01-50060.14-02003 dan 
mempersuasi tentang urgensi penerapan standardisasi 
sumber benih guna menjamin kualitas mutu bibit 
tanaman. Keberadaan SNI tersebut berperan penting 
dalam mensukseskan penyediaan bibit tanaman yang 
bermutu dan memadai demi kesuksesan pencapaian 
program rehabilitasi sebagai upaya memerangi 
desertifikasi. 
 
PEMBAHASAN 
Kilas Balik  Penyusunan Standarisasi Sumber 
Perbenihan 

Penyusunan standar perbenihan melibatkan 
bipartit  antara tim teknis 64 Pembibitan Tanaman 
Kehutanan bekerjasama dengan Balai Litbang Teknologi 
Perbenihan (BPTP) yang setelah reorganisasi 
merupakan salah satu satuan kerja Badan Standardisasi 
Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSI LHK).  
Perlu diketahui bahwa  BSI LHK merupakan salah satu 
eselon I KLHK mengemban tugas dan fungsi untuk 
menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, 
pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian 
kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup 
dan kehutanan2. Selanjutnya, keberadaan BSI 
merupakan salah satu wujud prioritas sebagai aksi 
korektif dalam hal dalam perlindungan hutan melalui 
penetapan norma dan standar3. Selanjutnya, kerjasama 

bipartit tersebut menyepakati standar sumber benih pada 
rapat konsensus nasional tanggal 27-28 Desember4. 
Dokumen standar tersebut diberikan nomor kode SNI 01-
5006.14-2003. 

Selanjutnya, cakupan dokumen standar tersebut  
meliputi: persyaratan dan penandaan sumber benih serta 
klasifikasi indukan benih. Dalam penyusunannya, 
dokumen SNI tersebut mempertimbangkan beberapa 
regulasi, antara lain: UU nomor 12 tahun 1992 tentang 
Sistem Budidaya Tanaman, UU nomor 41 tahun 1999 
tentang kehutanan dan Keputusan Menteri Kehutanan 
nomor 85 tahun 2021 tentang perbenihan tanaman hutan 
serta Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan 
dan Perhutanan Sosial Nomor 101 tahun 2002 tentang 
sertifikasi sumber benih tanaman hutan. Konsideran 
tersebut dimaksudkan memberikan jaminan kepastian 
hukum dalam proses penetapan sumber benih 
berkualitas. Kepastian merupakan salah satu aspek yang 
hendak dicapai dalam standardisasi. 
 
Elemen kunci dalam standarisasi sumber perbenihan  

Standardisasi sumber perbenihan merupakan 
seperangkat norma dan prosedur yang valid tentang 
penyediaan indukan penghasil benih.  Dokumen tersebut 
mempersyaratkan kriteria dan syarat sumber perbenihan. 
Berdasarkan klasifikasinya, sumber benih terbagi 
menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni:                               
1.) Sumber  Benih  Belum  Terpilih (SBB). Pada sumber 

benih tersebut, belum dilakukan pemilahan fenotipe 
dan pengujian genotipe pada kelompok pohon 
indukan sehingga benih yang dihasilkan 
dikategorikan sebagai tegakan benih teridentifikasi. 
Benih yang diperoleh dari SBB dapat digunakan 
untuk  keperluan penanaman sepanjang belum 
tersedia benih dari sumber benih lainnya ;                       

2.) Sumber Benih Terpilih (SBP) merupakan kumpulan 
pohon indukan yang telah diseleksi berdasarkan  
fenotipnya. Adapun pohon yang tidak lolos seleksi 
akan disingkirkan guna menjaga kualitas pohon 
indukan lainnya. Pemanfaatan benih yang dihasilkan 
SBP guna keperluan penanaman dalam skala luas.;  
3.) Sumber Benih Teruji (SBU) merupakan strata 
tertinggi klasifikasi sumber benih karena kelompok 
pohon induk nya telah teruji dari aspek penampilan, 
aspek fenotip dan telah lolos uji  generatif. 
Selanjutnya, SBU memiliki perlakuan khusus dalam 
hal jarak tanam guna menghindari perkawinan 
sejenis.  

Beralih ke substansi standar perbenihan, 
terdapat  2 (dua) aspek teknis dan non teknis dalam 
elemen kunci  sumber perbenihan. Kedua aspek tersebut 
diperinci menjadi  terdapat  2  aspek teknis dan non teknis  
yang diperinci kedalam 6 (enam) poin sebagai berikut: 

1. Aksesibilitas merupakan elemen kunci pertama 
dengan pertimbangan bahwa lokasi strategis 
berpengaruh terhadap efisiensi sumber daya. Lokasi 
yang mudah dijangkau akan mempermudah 
pemeliharaan dan meringankan perawatan sumber 
benih, mempercepat mobilisasi hasil benih  dan 
menjamin kualitas mutu benih serta memudahkan 
pengawasan; 
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2.  Keamanan menjadi faktor penting bagi 
kesinambungan tegakan sumber benih. Potensi 
ancaman berupa kebakaran, pencurian, penebangan, 
penggembalaan serta konflik kepemilikan lahan perlu 
direduksi agar tidak mengganggu tegakan sumber 
benih; 

3. Kepastian batas areal  diperlukan untuk memudahkan 
pengawasan dan mengurangi potensi konflik dalam 
pengelolaan sumber benih. 

4. Pada aspek teknis, pengaturan jarak tanam antar 
pohon indukan diperlukan untuk menghindari 
terjadinya perkawinan sejenis. Pengaturan jarak 
tanam juga diperlukan untuk  optimalisasi 
pembungaan dan pembuahan pada kelompok pohon 
indukan benih; 

5. Pembungaan atau pembuahan. Tegakan calon pohon 
induk perlu dipastikan telah mengalami pembungaan 
atau pembuahan sehingga dapat dipastikan 
produktivitasnya; 

6. Kesehatan tegakan. Pohon indukan benih perlu 
dipastikan kesehatannya agar terhindar dari serangan 
hama dan penyakit yang dikhawatirkan menurunkan 
produktivitas dan kualitas benih yang dihasilkannya4.  

Dengan diketahuinya jenis dan elemen kunci dari standar 
sumber perbenihan akan meyakinkan bahwa pohon 
indukan perbenihan akan menghasilkan benih yang 
berkualitas mutunya dan terjamin kontinuitas 
produksinya.  

Urgensi  Penerapan Standar Sumber Perbenihan Guna 
Menjamin Ketersediaan Suplai Benih Berkualitas Dan 
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 

Kualitas bibit merupakan salah satu faktor 
krusial dalam menentukan adaptasi dan  daya tumbuh 
yang berpengaruh terhadap tingginya persentase hidup 
bibit tanaman hutan. Sejauh ini , baru terdata sumber 
benih tanaman kehutanan bersertifikasi sebanyak 35 
buah di wilayah Jawa Bagian Timur 5. Tentu jumlah 
tersebut masih kurang ideal jika menilik permintaan akan 
banyaknya permintaan bibit tanaman hutan. Bahkan 
ketimpangan antara penyediaan (supply) dan permintaan 
(demand) bibit tanaman hutan berkualitas menjadi 
tantangan dalam strategi pengembangan hutan tanaman 
industri maupun reforestasi.  Julianti yang merupakan 
seorang profesor riset bidang perbenihan  menyatakan 
bahwa ‘Keberhasilan kegiatan reforestasi, rehabilitasi 
lahan, dan pembangunan hutan tanaman sangat 
ditentukan oleh ketersediaan benih bermutu. Besarnya 
jumlah bibit yang harus tersedia menuntut ketersediaan 
benih layak edar. Standar mutu benih untuk 67 jenis yang 
telah ada menjadi suatu solusi dalam menjamin benih 
layak edar bagi kebutuhan tersebut’ 6. Pendapat tersebut 
membawa pesan penting bahwa ketersediaan bibit yang 
bermutu, berkualitas dan memadai kuantitasnya hanya 
dapat dicapai melalui penerapan standardisasi sumber 
perbenihan.  

Selanjutnya perlu diperhatikan bersama bahwa 
penerapan standardisasi sumber perbenihan perlu 
diterapkan sebagai acuan dalam pengembangan kebun 
bibit swadaya akan membawa kesejahteraan 
masyarakat. Terdapat peluang  yang dapat dimanfaatkan 
oleh masyarakat untuk  mengisi ketimpangan supply dan 
demand melalui pengembangan kebun bibit rakyat 
tersertifikasi.   Bibit tanaman hutan tersertifikasi akan 
meningkatkan permintaan dan bernilai ekonomis. Hal 
tersebut sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 
SK. 877 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan 
Benih Tanaman Hutan. Diharapkan penerapan standar 
mutu benih akan mendorong perkembangan industri 
benih kehutanan sehingga  meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat pemilik kebun bibit rakyat tersertifikasi. 

KESIMPULAN 
Rehabilitasi lahan kritis merupakan salah satu 

upaya  mengurangi resiko kerusakan lingkungan dan 
hutan lebih parah mengarah ke penggurunan 
(desertifikasi).  Tentunya, jika sampai terjadi 
penggurunan akan menyebabkan kehilangan total (total 
loss) biodiversitas flora fauna hutan tropis. Hal yang tidak 
ingin terjadi di Indonesia maka Kementerian Lingkungan 
Hidup berkepentingan untuk memerangi penggurunan 
melalui menggalakkan program rehabilitasi lahan kritis. 
Tak kalah pentingnya, program tersebut perlu dukungan 
kontinuitas suplai bibit tanaman hutan yang berkualitas 
mutu dan memadai kuantitasnya. Mutu bibit berkualitas 
akan memperbesar potensi keberhasilan rehabilitasi 
lahan sebab bibit berkualitas memiliki daya hidup yang 
tinggi, adaptif dengan lingkungan dan cuaca serta 
menghasilkan manfaat bagi masyarakat dimasa 
mendatang. 

Bibit tanaman hutan berkualitas memerlukan 
proses yang berjenjang dan berkesinambungan dan perlu 
adanya acuan standard. Salah satu standar sumber 
perbenihan yang telah tersedia adalah SNI 01-5006.14-
2003 yang merupakan hasil bipartit antara tim 64 
Pembibitan Tanaman Kehutanan dengan salah satu 
satuan kerja Badan Standardisasi Instrumen LHK.  
Dokumen tersebut merupakan acuan yang perlu 
diketahui oleh para mitra BSI LHK yang terlibat dalam 
program  rehabilitasi dalam hal penyediaan sumber 
benih. Diharapkan dengan disebarluaskannya informasi 
standar instrumen sumber perbenihan ini akan 
mendorong masyarakat maupun lembaga terkait untuk 
berpartisipasi dalam pengembangan kebun bibit tanaman 
hutan yang terstandarisasi sehingga ketersediaan mutu 
benih tanaman hutan yang berkualitas dan memadai 
kualitasnya akan terpenuhi serta program rehabilitasi 
lahan kritis dapat berjalan sukses dan berkontribusi 
dalam merealisasikan target SDGs ke-15 pada tahun 
2030.
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KOTA KUPANG TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
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PENDAHULUAN 

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan isu 
global yang sedang hangat dibicarakan oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB). Konsep pembangunan 
berkelanjutan tertuang dalam deklarasi tentang tujuan 
pembangunan berkelanjutan (TPB)/sustainable 
development goal (SDGs). Upaya mewujudkan 
komitmen pemerintah dalam melaksanakan SDGs, 
Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 59 
tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan dan 
pencapaian SDGs secara nasional, dilaksanakan secara 
partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Partisipasi 
untuk mewujudkan SDGs secara nasional juga telah 
dilakukan pada tingkat UPT (unit pelaksana teknis) 
Kementerian/Lembaga salah satunya di Balai Penelitian 
dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(BP2LHK) Kupang sebagai salah satu UPT dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 
Tujuan penulisan ini untuk memberikan gambaran wujud 
partisipasi kegiatan BP2LHK Kupang di salah satu 
kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) 
Oelsonbai yang dikelolanya yaitu KHDTK Oelsonbai dan 
bagaimana kontribusinya dalam pencapaian SDGs.  

 
PEMBAHASAN 

SDGs adalah pembangunan yang menjaga 
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 
berkesinambungan, pembangunan yang menjaga 
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, 
pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup 
serta pembangunan yang menjamin keadilan dan 
terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga 
peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi 
berikutnya (Bappenas 2020). Pemerintah Indonesia 
berkomitmen untuk melaksanakan tujuan pembangunan 
berkelanjutan (TPB)/sustainable development goal 
(SDGs) dengan pelaksanaan secara partisipatif. Dalam 
SDGs terdapat 17 tujuan, 169 target dan 244 indikator 
yang terbagi dalam 4 pilar yaitu pembangunan sosial, 
pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan dan 
pembangunan hukum dan tata kelola. Merujuk pada 
empat pilar pembangunan tersebut, maka masalah 
lingkungan merupakan masalah penting yang harus 
ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), salah satunya yaitu masalah 
ancaman kepunahan flora dan fauna.  

Indonesia sebagai negara megabiodiversitas 
memiliki kekayaan hayati yang tinggi, namun disisi lain 
juga merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat 
keterancaman dan kepunahan sumberdaya hayati yang 
juga tinggi. Menurut website convention on biological 
diversity, daftar spesies yang terancam punah di 
Indonesia meliputi 140 spesies burung, 63 spesies 
mamalia, dan 21 spesies reptil, sementara Indonesia 
sendiri memiliki 728 spesies yang dilindungi yang terdiri 
dari 130 spesies mamalia, 390 spesies burung, 48 
spesies reptil, 8 spesies ikan, 20 spesies kupu kupu, 12 
spesies moluska dan 9 spesies krustacea. Menurut 
Bappenas (2016) ancaman kepunahan keanekaragaman 

hayati terutama disebabkan oleh kerusakan habitat, 
hilangnya habitat, pembunuhan fauna dan penebangan 
flora karena manfaat yang terkandung di dalamnya yang 
didorong oleh perdagangan yang tidak 
bertanggungjawab.  

Pada tingkat internasional, IUCN (International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources) 
sebagai lembaga internasional yang konsen terhadap 
perlindungan flora dan fauna yang hampir punah telah 
mengeluarkan daftar status konservasi berbagai spesies 
yang diberi nama IUCN Redlist. IUCN redlist membagi 9 
kategori yaitu punah/extinct (EX), punah di alam 
liar/extinct in the wild (EW), kritis/critically endangered 
(CR), genting/endangered (EN), rentan/vulnerable (VU), 
hampir terancam/near threatened (NT), berisiko 
rendah/least concern (LC), informasi kurang/data 
deficient (DD), dan tidak dievaluasi/not evaluated (NE). 
Klasifikasi menurut CITES (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 
membagi status perlindungan spesies dalam 3 kategori 
yaitu appendix I, appendix II dan non appendix untuk 
spesies yang tidak dikontrol melalui CITES. Spesies yang 
termasuk appendix I dilarang diperdagangkan secara 
internasional. Pada tingkat nasional, berdasarkan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 
pemerintah membagi status perlindungan spesies dalam 
2 kategori yaitu spesies dilindungi dan tidak dilindungi. 

Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari 
daerah peralihan, merupakan wilayah semi arid yang 
memiliki flora dan fauna endemik khas yang banyak 
macamnya. Namun banyak flora dan fauna endemik dari 
NTT yang nyaris dalam kepunahan. Pelestarian flora dan 
fauna yang terbaik adalah dengan melindungi populasi di 
habitat aslinya (konservasi insitu), namun konservasi 
insitu seringkali tidak berhasil karena habitat terkena 
dampak dari aktivitas manusia. Untuk itu konservasi 
eksitu menjadi alternatif pilihan dalam pelestarian flora 
dan fauna yang hampir punah. BP2LHK Kupang 
berupaya menyelamatkan flora dan fauna yang nyaris 
dalam kepunahan tersebut melalui kegiatan penelitian 
dan pengembangan untuk dapat meningkatkan 
populasinya. Kegiatan tersebut dilakukan di KHDTK dan 
Hutan penelitian yang dikelola oleh BP2LHK Kupang. 
Upaya pelestarian flora fauna merupakan salah satu 
kontribusi BP2LHK Kupang dalam SDGs yang masuk 
dalam SDGs 15 (melindungi, merestorasi dan 
meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem 
daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan 
penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta 
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati) 
dengan target 15.5 (melakukan tindakan cepat dan 
signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, 
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan 
pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya 
spesies yang terancam punah). 

KHDTK Oelsonbai merupakan salah satu KHDTK 
yang lokasinya terdekat dari kota Kupang, lokasinya 
strategis karena memudahkan akses menuju ke lokasi 
sehingga KHDTK Oelsonbai merupakan KHDTK yang 
banyak dikunjungi dibandingkan KHDTK maupun HP 
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lainnya yang dikelola BP2LHK Kupang. KHDTK 
Oelsonbai merupakan habitat biodiversitas dan memiliki 
potensi flora dan fauna endemik NTT sebagai produk 
hasil litbang yang telah dan terus dilakukan oleh peneliti 
(RPJP 2020). Beberapa jenis fauna dan flora yang 
dikonservasi di BP2LHK Kupang yaitu rusa timor (Rusa 
timorensis), kura-kura leher ular rote (Chelodina 
mccordi), bayan sumba (Eclectus noratus cornelia), nuri 
tanimbar (Eos reticulata), cendana (Santalum album 
Linn.) dan faloak (Sterculia quadrifida R. Br.). Pembagian 
zonasi pengelolaan di KHDTK Oelsonbai terbagi dalam 3 
blok yaitu blok koleksi yang merupakan koleksi jenis dan 
pelestarian plasma nutfah dengan seluas 0,64ha, blok 
pemanfaatan dengan luas 13,61ha yang mencakup 
beberapa pemanfaatan antara lain: administrasi kantor, 
jalan, plot kura kura leher ular rote, plot rusa timor, plot 
burung, plot cendana, plot faloak, dan plot persemaian 
permanen, serta blok perlindungan dengan seluas 
6,45ha (RPJP 2020). 

Kura kura leher ular rote merupakan satwa endemik 
Pulau Rote, NTT (Rhodin et al 2008). Kura kura leher ular 
rote termasuk jenis kura kura untuk dipelihara dengan 
nilai ekonomi tinggi sehingga menjadi target buruan 
dalam perdagangan internasional (Endarwin et al 2003); 
(Purwantoro et al 2016). Kura kura leher ular rote 
merupakan salah satu dari 4 jenis kura kura yang 
ditangkarkan di Indonesia (Purwantoro et al 2016). 
Keberadaaan kura kura leher ular rote semakin langka 
akibat adanya perburuan, perladangan, pencemaran 
perairan, dan penggembalaan (Endarwin et al 2003); 
(Mccord et al 2007); (Rhodin et al 2008). Kura kura leher 
ular rote masuk dalam daftar IUCN sebagai kategori 
kritis/critically endangered (CR), CITES appendix II 
(IUCN 2019) dan termasuk satwa yang dilindungi. 

Menurut hasil penelitian Kayat et al (2010) populasi 
kura-kura leher ular rote walaupun masih ada tetapi 
sudah langka dan danau yang menjadi habitatnya sudah 
sangat terbatas. Kegiatan yang dilakukan oleh BP2LHK 
Kupang melalui penelitian dan penangkaran dilakukan 
sejak tahun 2010 ditujukan untuk dapat meningkatkan 
populasi melalui program pengembangbiakan kura kura 
leher ular rote. Kegiatan penelitian dimulai dari indukan 
sebanyak 2 pasang yang diperoleh pada tahun 2009 dan 
saat ini telah berkembang sebanyak 34 ekor. Ini 
membuktikan bahwa kura kura leher ular rote yang ada 
di KHDTK Oelsonbai sudah mampu beradaptasi dengan 
lingkungannya, tercukupi kebutuhan pakannya, terpenuhi 
kesesuaian habitatnya dan terjaga kesehatannya 
sehingga dapat bereproduksi dan meningkat populasinya 
(Purwantono et al 2016). Permasalahan reproduksi 
dimana kura kura leher ular rote membutuhkan waktu 6 
tahun untuk bisa bertelur menjadi hambatan dalam 
kegiatan konservasi ini.  

Rusa timor merupakan salah satu keanekaragaman 
dan kekayaan satwa yang ada di NTT dimana memiliki 
nilai ekonomi tinggi, namun keberadaan populasi rusa 
timor di habitat alam cenderung menurun sejalan dengan 
pengrusakan habitat dan perburuan liar yang tidak 
terkendali (Takandjanji dan Setio 2013). Rusa timor 
merupakan salah satu mamalia Indonesia dengan status 
dilindungi dan masuk dalam daftar IUCN sebagai kategori 
rentan/vulnerable (VU) (IUCN 2015). Usaha yang 
dilakukan agar populasi rusa timor tetap lestari, salah 
satunya melalui konservasi ex situ dengan penangkaran. 
Rusa timor termasuk jenis rusa yang mudah beradaptasi 
dengan lingkungan di luar habitatnya dibandingkan jenis 
rusa lainnya (Thohari et al 2011). Rusa ini telah berhasil 
ditangkarkan oleh BP2LHK Kupang sejak tahun 1990an. 
Jumlah populasi rusa timor di KHDTK Oelsonbai saat ini 
sebanyak 23 ekor, dimana sebelumnya terdapat 4 ekor 

mati akibat dari badai seroja. Menurut Puhun et al (2017) 
capaian implementasi kesejahteraan rusa timor di 
KHDTK Oelsonbai berdasarkan 5 komponen 
kesejahteraan menurut kriteria dari Peraturan Direktur 
Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 
P.9/IV-Set/2011 tentang pedoman etika dan 
kesejahteraan satwa di lembaga konservasi (aspek 
bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari 
ketidaknyamanan lingkungan, bebas dari rasa sakit, 
penyakit dan luka, bebas berperilaku alami, bebas dari 
rasa takut dan tertekan) memiliki nilai terbobot 75,5% dan 
termasuk dalam kategori baik (B).  

Terdapat 2 spesies burung yang berada pada plot 
burung KHDTK Oelsonbai yaitu nuri tanimbar sebanyak 
4 ekor dan bayan sumba 1 ekor. Kedua spesies burung 
ini termasuk satwa yang dilindungi. Menurut IUCN 
(2019), populasi nuri tanimbar di alam liar berada pada 
status hampir terancam/near threatened (NT), sementara 
status perdagangan internasionalnya yaitu appendix II, 
sehingga masih sanggup diperdagangkan asalkan 
mengikuti peraturan tertentu. Sedangkan bayan sumba 
masuk kategori beresiko rendah/least concern (LC) 
(Jennings 2019).  

Cendana merupakan flora endemik dari NTT yang 
dijadikan sebagai identitas Provinsi NTT. Cendana 
memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dikarenakan 
kandungan senyawa santalol pada batang dan akar 
cendana yaitu bahan aromatik untuk berbagai 
penggunaan bagi manusia (Njurumana et al 2013). 
Namun keberadaan cendana di Flobamora (singkatan 
Flores, Sumba, Timor dan Alor) semakin sulit ditemukan. 
Cendana telah menjadi tumbuhan dilindungi dan dalam 
IUCN dikategorikan rentan/vulnerable (VU) (IUCN 2018). 
Oleh karena itu, spesies cendana tidak dapat dibiarkan 
secara alami dalam waktu yang lama karena beresiko 
punah di masa datang. Pengembangan cendana di 
KHDTK Oelsonbai dimulai dari persemaian dan 
pembangunan demplot cendana yang ditanam di plot 
cendana blok pemanfaatan.  

Faloak merupakan tumbuhan obat dari famili 
Sterculiaceae yang tumbuh alami di Provinsi NTT. Kulit 
dari batang faloak digunakan oleh masyarakat di NTT 
untuk menyembuhkan gangguan fungsi hati, memulihkan 
stamina, sakit pinggang, sakit maag dan pembersih 
darah pasca melahirkan (Siswadi et al 2016). Masyarakat 
memanen kulit faloak tanpa mempertimbangkan 
kemampuan regenerasi dari faloak, sehingga yang terjadi 
adalah penurunan jumlah tumbuhan faloak di alam 
(Rianawati dan Siswadi 2020). Faloak termasuk dalam 
kategori least concern (IUCN) (Siswadi et al 2020). 
Upaya mempertahankan atau melestarikan keberadaan 
faloak di NTT perlu dilakukan, hal itu juga dilakukan oleh 
BP2LHK Kupang yang telah mengembangkan faloak di 
KHDTK Oelsonbai yang dimulai dari persemaian dan 
pembangunan demplot faloak yang ditanam di plot faloak 
blok pemanfaatan.  

Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai tusi 
utama dari BP2LHK Kupang, judul penelitian dan 
pengembangan tahun 2021 yang terkait dengan flora dan 
fauna yang hampir punah ini yaitu terdapat 3 judul (1 judul 
mengenai faloak, 1 judul mengenai cendana dan 1 judul 
mengenai kura kura leher ular rote), dimana judul tahun 
2021 merupakan judul 2020 yang terhenti karena 
pandemi covid-19. Pada tahun 2021 BP2LHK Kupang 
melaksanakan program prioritas nasional (PN) KHDTK 
Oelsonbai. Adapun pada program PN terdapat 1 judul 
mengenai cendana, 1 judul mengenai rusa timor, dan 2 
judul mengenai ekowisata dan promosi satwa di KHDTK 
Oelsonbai. Kerjasama terkait konservasi juga dilakukan 
BP2LHK Kupang, kerjasama terakhir dilakukan BP2LHK 
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lainnya yang dikelola BP2LHK Kupang. KHDTK 
Oelsonbai merupakan habitat biodiversitas dan memiliki 
potensi flora dan fauna endemik NTT sebagai produk 
hasil litbang yang telah dan terus dilakukan oleh peneliti 
(RPJP 2020). Beberapa jenis fauna dan flora yang 
dikonservasi di BP2LHK Kupang yaitu rusa timor (Rusa 
timorensis), kura-kura leher ular rote (Chelodina 
mccordi), bayan sumba (Eclectus noratus cornelia), nuri 
tanimbar (Eos reticulata), cendana (Santalum album 
Linn.) dan faloak (Sterculia quadrifida R. Br.). Pembagian 
zonasi pengelolaan di KHDTK Oelsonbai terbagi dalam 3 
blok yaitu blok koleksi yang merupakan koleksi jenis dan 
pelestarian plasma nutfah dengan seluas 0,64ha, blok 
pemanfaatan dengan luas 13,61ha yang mencakup 
beberapa pemanfaatan antara lain: administrasi kantor, 
jalan, plot kura kura leher ular rote, plot rusa timor, plot 
burung, plot cendana, plot faloak, dan plot persemaian 
permanen, serta blok perlindungan dengan seluas 
6,45ha (RPJP 2020). 

Kura kura leher ular rote merupakan satwa endemik 
Pulau Rote, NTT (Rhodin et al 2008). Kura kura leher ular 
rote termasuk jenis kura kura untuk dipelihara dengan 
nilai ekonomi tinggi sehingga menjadi target buruan 
dalam perdagangan internasional (Endarwin et al 2003); 
(Purwantoro et al 2016). Kura kura leher ular rote 
merupakan salah satu dari 4 jenis kura kura yang 
ditangkarkan di Indonesia (Purwantoro et al 2016). 
Keberadaaan kura kura leher ular rote semakin langka 
akibat adanya perburuan, perladangan, pencemaran 
perairan, dan penggembalaan (Endarwin et al 2003); 
(Mccord et al 2007); (Rhodin et al 2008). Kura kura leher 
ular rote masuk dalam daftar IUCN sebagai kategori 
kritis/critically endangered (CR), CITES appendix II 
(IUCN 2019) dan termasuk satwa yang dilindungi. 

Menurut hasil penelitian Kayat et al (2010) populasi 
kura-kura leher ular rote walaupun masih ada tetapi 
sudah langka dan danau yang menjadi habitatnya sudah 
sangat terbatas. Kegiatan yang dilakukan oleh BP2LHK 
Kupang melalui penelitian dan penangkaran dilakukan 
sejak tahun 2010 ditujukan untuk dapat meningkatkan 
populasi melalui program pengembangbiakan kura kura 
leher ular rote. Kegiatan penelitian dimulai dari indukan 
sebanyak 2 pasang yang diperoleh pada tahun 2009 dan 
saat ini telah berkembang sebanyak 34 ekor. Ini 
membuktikan bahwa kura kura leher ular rote yang ada 
di KHDTK Oelsonbai sudah mampu beradaptasi dengan 
lingkungannya, tercukupi kebutuhan pakannya, terpenuhi 
kesesuaian habitatnya dan terjaga kesehatannya 
sehingga dapat bereproduksi dan meningkat populasinya 
(Purwantono et al 2016). Permasalahan reproduksi 
dimana kura kura leher ular rote membutuhkan waktu 6 
tahun untuk bisa bertelur menjadi hambatan dalam 
kegiatan konservasi ini.  

Rusa timor merupakan salah satu keanekaragaman 
dan kekayaan satwa yang ada di NTT dimana memiliki 
nilai ekonomi tinggi, namun keberadaan populasi rusa 
timor di habitat alam cenderung menurun sejalan dengan 
pengrusakan habitat dan perburuan liar yang tidak 
terkendali (Takandjanji dan Setio 2013). Rusa timor 
merupakan salah satu mamalia Indonesia dengan status 
dilindungi dan masuk dalam daftar IUCN sebagai kategori 
rentan/vulnerable (VU) (IUCN 2015). Usaha yang 
dilakukan agar populasi rusa timor tetap lestari, salah 
satunya melalui konservasi ex situ dengan penangkaran. 
Rusa timor termasuk jenis rusa yang mudah beradaptasi 
dengan lingkungan di luar habitatnya dibandingkan jenis 
rusa lainnya (Thohari et al 2011). Rusa ini telah berhasil 
ditangkarkan oleh BP2LHK Kupang sejak tahun 1990an. 
Jumlah populasi rusa timor di KHDTK Oelsonbai saat ini 
sebanyak 23 ekor, dimana sebelumnya terdapat 4 ekor 

mati akibat dari badai seroja. Menurut Puhun et al (2017) 
capaian implementasi kesejahteraan rusa timor di 
KHDTK Oelsonbai berdasarkan 5 komponen 
kesejahteraan menurut kriteria dari Peraturan Direktur 
Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 
P.9/IV-Set/2011 tentang pedoman etika dan 
kesejahteraan satwa di lembaga konservasi (aspek 
bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari 
ketidaknyamanan lingkungan, bebas dari rasa sakit, 
penyakit dan luka, bebas berperilaku alami, bebas dari 
rasa takut dan tertekan) memiliki nilai terbobot 75,5% dan 
termasuk dalam kategori baik (B).  

Terdapat 2 spesies burung yang berada pada plot 
burung KHDTK Oelsonbai yaitu nuri tanimbar sebanyak 
4 ekor dan bayan sumba 1 ekor. Kedua spesies burung 
ini termasuk satwa yang dilindungi. Menurut IUCN 
(2019), populasi nuri tanimbar di alam liar berada pada 
status hampir terancam/near threatened (NT), sementara 
status perdagangan internasionalnya yaitu appendix II, 
sehingga masih sanggup diperdagangkan asalkan 
mengikuti peraturan tertentu. Sedangkan bayan sumba 
masuk kategori beresiko rendah/least concern (LC) 
(Jennings 2019).  

Cendana merupakan flora endemik dari NTT yang 
dijadikan sebagai identitas Provinsi NTT. Cendana 
memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dikarenakan 
kandungan senyawa santalol pada batang dan akar 
cendana yaitu bahan aromatik untuk berbagai 
penggunaan bagi manusia (Njurumana et al 2013). 
Namun keberadaan cendana di Flobamora (singkatan 
Flores, Sumba, Timor dan Alor) semakin sulit ditemukan. 
Cendana telah menjadi tumbuhan dilindungi dan dalam 
IUCN dikategorikan rentan/vulnerable (VU) (IUCN 2018). 
Oleh karena itu, spesies cendana tidak dapat dibiarkan 
secara alami dalam waktu yang lama karena beresiko 
punah di masa datang. Pengembangan cendana di 
KHDTK Oelsonbai dimulai dari persemaian dan 
pembangunan demplot cendana yang ditanam di plot 
cendana blok pemanfaatan.  

Faloak merupakan tumbuhan obat dari famili 
Sterculiaceae yang tumbuh alami di Provinsi NTT. Kulit 
dari batang faloak digunakan oleh masyarakat di NTT 
untuk menyembuhkan gangguan fungsi hati, memulihkan 
stamina, sakit pinggang, sakit maag dan pembersih 
darah pasca melahirkan (Siswadi et al 2016). Masyarakat 
memanen kulit faloak tanpa mempertimbangkan 
kemampuan regenerasi dari faloak, sehingga yang terjadi 
adalah penurunan jumlah tumbuhan faloak di alam 
(Rianawati dan Siswadi 2020). Faloak termasuk dalam 
kategori least concern (IUCN) (Siswadi et al 2020). 
Upaya mempertahankan atau melestarikan keberadaan 
faloak di NTT perlu dilakukan, hal itu juga dilakukan oleh 
BP2LHK Kupang yang telah mengembangkan faloak di 
KHDTK Oelsonbai yang dimulai dari persemaian dan 
pembangunan demplot faloak yang ditanam di plot faloak 
blok pemanfaatan.  

Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai tusi 
utama dari BP2LHK Kupang, judul penelitian dan 
pengembangan tahun 2021 yang terkait dengan flora dan 
fauna yang hampir punah ini yaitu terdapat 3 judul (1 judul 
mengenai faloak, 1 judul mengenai cendana dan 1 judul 
mengenai kura kura leher ular rote), dimana judul tahun 
2021 merupakan judul 2020 yang terhenti karena 
pandemi covid-19. Pada tahun 2021 BP2LHK Kupang 
melaksanakan program prioritas nasional (PN) KHDTK 
Oelsonbai. Adapun pada program PN terdapat 1 judul 
mengenai cendana, 1 judul mengenai rusa timor, dan 2 
judul mengenai ekowisata dan promosi satwa di KHDTK 
Oelsonbai. Kerjasama terkait konservasi juga dilakukan 
BP2LHK Kupang, kerjasama terakhir dilakukan BP2LHK 

Kupang dengan WCS (Wildlife Conservation Society) dan 
BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) 
NTT melalui pelatihan manajemen pengelolaan kura kura 
leher ular rote pada bulan agustus 2021 dimana salah 
satu peneliti BP2LHK Kupang sebagai narasumber 
pelatihan. Pelatihan tersebut sebagai upaya persiapan 
BBKSDA NTT untuk program repatriasi kura kura leher 
ular rote yang didatangkan dari Singapore Zoo untuk 
dikembalikan ke habitat aslinya di Pulau Rote. 
Pengembangan produk juga dihasilkan peneliti dari 
BP2LHK Kupang yang saat ini dalam proses pengajuan 
hak paten berupa produk teh dari kulit batang pohon 
faloak. Pengembangan produk teh kulit batang faloak ini 
berkontribusi dalam SDGs 3 (menjamin kehidupan yang 
sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh 
penduduk semua usia). Sebagaimana diketahui kulit 
batang faloak telah dipercaya memiliki manfaat dalam hal 
pengobatan beberapa penyakit salah satunya gangguan 
fungsi hati/hepatitis yang masuk pada target 3.3 (Pada 
tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, 
malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan 
memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta 
penyakit menular lainnya). 

Mengacu memorandum kepala BP2LHK Kupang No. 
M.637/BPPLHKK.II/PROG/2021, luaran dari 
implementasi iptek hasil hutan, jasa lingkungan di 
KHDTK Oelsonbai diarahkan pada model IPTEK 
pengembangan KHDTK Oelsonbai sebagai destinasi 
wisata ilmiah di Provinsi NTT. Hal tersebut sejalan 
dengan perencanaan pengelolaan yang sudah tertuang 
dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) 
KHDTK Oelsonbai Tahun 2020-2039 yaitu KHDTK 
Oelsonbai direncanakan sebagai model dan rujukan 
pengelolaan ekosistem semi arid yang unggul melalui 
implementasi hasil penelitian dan pengembangan secara 
inklusif, inovatif dan berdaya saing, yang salah satu 
misinya adalah pengelolaan hutan lestari melalui konsep 
wisata ilmiah yang bernama Oelsonbai Research Center 
(ORC). Wisata ilmiah ORC di KHDTK Oelsonbai 
bertujuan untuk mengedepankan promosi hasil riset dan 
pengembangan flora dan fauna endemik khas di wilayah 
ekosistem semi arid NTT yang ada di KHDTK Oelsonbai, 
dengan daya tarik yaitu 1) atraksi wisata satwa liar, 2) 

memadukan wisata dan diseminasi produk BP2LHK 
Kupang, 3) on site penelitian (RPJP 2020). Wisata ilmiah 
ORC diharapkan sebagai bagian dari upaya untuk 
mengoptimalkan KHDTK Oelsonbai yang ditujukan untuk 
mempromosikan hasil hasil litbang yang dikemas dengan 
atraksi wisata sebagai proses edukasi. Dalam edukasi ini 
pengunjung akan berkesempatan mempelajari dan 
memanfaatkan hasil-hasil litbang dan inovasi yang sudah 
dihasilkan para peneliti. 

Wisata ilmiah ORC akan berkontribusi pada SDGs 4 
(menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata 
serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat 
untuk semua) dengan target 4.a (membangun dan 
meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, 
ramah penyandang cacat dan gender, serta 
menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti 
kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua). Tantangan 
yang dihadapi dari pengembangan wisata ilmiah ORC di 
KHDTK Oelsonbai yaitu pada pengelolaan KHDTK 
Oelsonbai itu sendiri belum berjalan dengan baik terlihat 
dari jumlah kunjungan ke KHDTK Oelsonbai yang masih 
rendah.   Pandemi covid-19 diduga ikut mempengaruhi 
masih terbatasnya kunjungan, sehingga diperlukan 
perencanaan strategi dalam pengelolaan wisata ilmiah 
ORC terutama di masa pandemi covid-19.  
 
KESIMPULAN 

Kegiatan BP2LHK Kupang di KHDTK Oelsonbai 
berupa penelitian dan konservasi eksitu flora dan fauna 
yang hampir punah meliputi rusa timor, kura-kura leher 
ular rote, bayan sumba, nuri tanimbar, cendana dan 
faloak telah berkontribusi dalam SDGs 15 target 15.5. 
Berkaitan dengan pengembangan KHDTK Oelsonbai 
yang akan diarahkan sebagai destinasi wisata ilmiah 
dapat mendukung dalam pencapaian SDGs 4 target 4.a. 
Untuk dapat meningkatkan pengelolaan KHDTK 
Oelsonbai dan upaya konservasi flora fauna di KHDTK 
Oelsonbai lebih baik lagi diperlukan perbaikan sarana 
prasarana pendukung dan kerjasama dengan 
stakeholder terkait. Selain itu diperlukan perencanaan 
strategi pengelolaan wisata ilmiah ORC terutama di masa 
pandemi covid-19.
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PENGEMBANGAN HHBK SEBAGAI UPAYA MEMPEROLEH PENCAPAIAN SDGs 
DI KHDTK RARUNG, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA 

TENGGARA BARAT 
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PENDAHULUAN 

Hutan merupakan anugerah sumber daya alam 
yang tidak ternilai untuk bangsa  Indonesia. Namun 
terkadang hutan menjadi bahasan yang tidak pernah 
berhenti seperti perambahan hutan, penebangan liar, 
kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Hal ini tidak 
terlepas dari masih tingginya angka kemiskinan di sekitar 
hutan  yaitu 10,2 juta jiwa atau 36,73% dari total 
penduduk miskin di Indonesia (KLHK , 2017). Salah satu 
daerah yang masih memiliki hutan adalah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (NTB) yang luas  kawasannya 58, 38 
persen dari total luas daratan (DLHK NTB, 2016). Hal ini 
mengindikasikan bahwa ketergantungan masyarakat 
NTB  terhadap hutan sangat besar. Akan tetapi, ancaman 
perubahan fungsi hutan karena maraknya pembalakan 
liar, penyerobotan lahan baik untuk permukiman, 
pertanian yang tidak lestari, dan kebakaran hutan makin 
menjadi. Luas lahan kritis yang berada di Provinsi NTB 
mencapai 555,427,35 hektar (Samanta, 2016). Penyebab 
alih fungsi tersebut yaitu adanya perubahan rasionalitas  
terhadap keuntungan  ekonomi, seperti pembukaan 
kebun jagung ( Imansyah & Fahriza, 2018). Jika dikaitkan 
dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
atau Sustainable Development Goals (SDGs), kondisi 
tersebut akan menghambat pada capaian yang telah 
disepakati karena akan menimbulkan permasalahan lain 
seperti kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan hilangnya 
mata pencaharian penduduk lokal. Program SDGs 
membutuhkan kondisi lingkungan yang baik, agar tujuan 
yang sudah ditetapkan mudah tercapai.  

Untuk menjaga kondisi lingkungan baik, 
masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya secara 
berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan tanpa 
merusak hutan. Hal ini dapat dilakukan baik secara 
individu atau secara bersama-sama dengan pihak lain 
dengan merancang kegiatan agar menuju pada keadaan 
yang lebih baik (Mardikanto & Soebiato, 2015). Kegiatan 
pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 
(KHDTK) Rarung oleh Balai Penelitian dan 
Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu 
(BPPTHHBK) dengan memberdayakan masyarakat 
sekitar menjadi contoh pengembangan peningkatan 
kualitas lingkungan dan peningkatan ekonomi 
masyarakat dalam rangka memperoleh capaian SDGs. 
Salah satu program yaitu pengembangan Hasil Hutan 
Bukan Kayu (HHBK) jenis vanili, bambu tabah, madu 
trigona, rumput ketak, dan gaharu.  HHBK memiliki peran 
penting bagi masyarakat sekitar hutan karena selain 
memberi manfaat ekonomi, ia juga menjaga kelestarian 
lingkungan. Tulisan ini akan membahas mengenai 
pentingnya pengelolaan HHBK sebagai bagian untuk 
menuju capaian SDGs dibidang kehutanan di KHDTK 
Rarung. 

 
PEMBAHASAN 
Keunggulan HHBK dan Peranan untuk Capaian SDGs 

Sustainable Development Goals atau SDGs 
adalah kesepakatan pembangunan baru yang 
mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah 

pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi 
manusia dan kesetaraan untuk mendorong 
pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup 
(Bappenas, tanpa tahun). Pencapaian di setiap sektor 
berbeda beda, misalnya pada Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan ada beberapa tujuan (goal) yang 
dilekatkan dengan tugas dan fungsi dari Kementerian 
LHK seperti tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, 
kehidupan sehat dan sejahtera, air bersih dan sanitasi 
layak, energy bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan 
pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, 
berkurangnya kesenjangan, kota dan permukiman yang 
berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan 
ekosistem darat ( Monoarfa, 2021). Capaian-capaian 
tersebut dapat diusahakan salah satunya adalah dengan 
mengusahakan HHBK. 

Pengertian HHBK masih terdapat perbedaan 
diantara kalangan ilmuwan (Pérez & Arnold, 1996). 
Namun pengertian yang biasa dipakai, HHBK adalah 
konsep hasil hutan selain kayu ( Neumann & Hirsch, 
2000). HHBK memiliki perbedaan dengan hasil hutan  
kayu yaitu pada kemampuan HHBK dalam 
mengkonservasi alam setelah masa pemanenan dan hal 
ini tidak dimiliki oleh hasil hutan kayu ( Neumann & 
Hirsch, 2000).   HHBK dipercaya sebagai alternatif 
pemecahan permasalahan sosial dan lingkungan. 
Misalnya, konflik pada kawasan biasanya dipicu karena 
penggunaan sumberdaya yang kurang tepat hingga 
terjadinya pertentangan antara pihak-pihak yang merasa 
berkepentingan atas sumberdaya tersebut. Kerusakan 
hutan semakin mengkhawatirkan dengan semakin 
tingginya angka deforestasi menjadi ancaman terhadap 
keberlangsungan penduduk seperti kemiskinan dan 
lingkungan seperti berkurangnya debit air  (Lowore, 
Meaton, & Wood, 2018). Untuk itu pemberdayaan 
masyarakat sekitar hutan berbasis  HHBK dapat menjadi 
alternatif dari sekian banyaknya permasalahan di sekitar 
hutan seperti kesempatan kerja, kemiskinan, kelangkaan 
pangan, konflik di sekitar kawasan. Pemanfaatan HHBK 
yang tepat memiliki keunggulan sebagai alternatif bagi 
masyarakat sekitar hutan agar tidak tergantung pada 
produk kayu. Babak baru dalam pembangunan 
kehutanan yaitu pengurangan terhadap ketergantungan 
pada kayu dengan memanfaatkan sumberdaya hutan lain 
yaitu HHBK. Akan tetapi pengarusutamaan HHBK 
sebagai alternatif dalam pembangunan bidang kehutanan 
belum optimal dimanfaatkan masyarakat (Ambrose-Oji, 
2011). 

HHBK merupakan salah satu alternatif dari hasil 
hutan yang lebih bersahabat dengan lingkungan 
ketimbang hasil kayu. Nilai HHBK tidak hanya dinilai 
secara materi akan tetapi  juga memberikan nilai positif 
seperti mencegah erosi tanah dan membantu 
melestarikan keanekaragaman hayati ( Chopra, 1996). 
HHBK merupakan komponen penting mata pencaharian 
masyarakat sekitar hutan,  khususnya dalam 
memberdayakan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
Sekitar 350 juta orang di dunia tergantung dengan HHBK 
seperti untuk kebutuhan makanan, obat, dan bangunan  ( 
Hansda, 2009). Data lain memperlihatkan bahwa HHBK 
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menawarkan peluang besar bagi penduduk lokal dalam 
hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, 
nutrisi, kesehatan, pengurangan kemiskinan, dan 
penciptaan mata pencaharian  ( Ahenkan & Boon, 2011).  

Pengelolaan HHBK perlu ditingkatkan agar 
memberi nilai tambah bagi petani dan masyarakat sekitar 
sekaligus menjaga kondisi lingkungan tetap baik. 
Pengembangan HHBK dapat disesuaikan dengan kondisi 
lingkungan setempat karena setiap lokasi memiliki 
keunikannya masing-masing. Salah satu contoh HHBK 
yang sedang dikembangkan di KHDTK Rarung yaitu 
vanili, bamboo tabah, gaharu, tanaman obat, dan madu 
trigona. Jika dikaitkan dengan capaian program SDGS di 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu 
HHBK mampu memberi kontribusi pada pemenuhan 
pangan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan 
kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, penanganan 
perubahan iklim, dan ekosistem darat. Pengembangan 
HHBK di KHDTK Rarung diharapkan dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan tetap 
baik. Masyarakat dapat mengolah untuk mencukupi 
kebutuhan sehari-hari sedangkan bagi lingkungan 
diharapkan hutan akan semakin lestari karena tidak ada 
pemanfaatan kayu di hutan lindung. HHBK yang 
dikembangkan di KHDTK harus sesuai dengan 

karakteristik lingkungan setempat dan dapat diterima oleh 
masyarakat lokal.  
 
Gambaran Lokasi 

KHDTK Rarung berada di Desa Pemepek 
Kecamatan Pringgarata dan Desa Karang Sidemen 
Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok 
Tengah, atau antara 116°15’00” – 116°16’00”BT dan 
08°30’30”–08°30’36”LS. Luas areal KHDTK berdasarkan 
SK. 4762/MenLHK-PKTL/KUH/PLA-2/10/2016 tanggal 4 
Oktober 2016 adalah 325,868 Hektar. Di lokasi ditumbuhi 
banyak tumbuhan khas setempat seperti Rajumas 
(Duabanga moluccana) Kelicung (Diospyros malabarica) 
Gaharu (Gyrinops versteegii), dan masih banyak lainnya. 

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi 
Hasil Hutan Bukan Kayu (BPPTHHBK) mengenalkan 
beberapa jenis HHBK antara lain lebah, rumput ketak, 
bambu, vanili, gaharu,  dan masih banyak lainnya agar 
dapat diusahakan petani di KHDTK. Program tersebut 
berjalan dengan keterlibatan kelompok tani dan 
anggotanya. Petani di wilayah ini menggarap hutan 
lindung yang rata-rata kepemilikan lahannya tidak lebih 
dari setengah hektar. Ketergantungan penggarap dengan 
hutan Rarung karena mereka memanfaatkan hasil dari 
hutan yang berupa HHBK untuk dijual guna mendapatkan 
penghasilan atau dikonsumsi sendiri (BPPTHHBK, 2018).

  
Pemanfaatan KHDTK Rarung oleh masyarakat 

sekitar sudah berlangsung lama dan diturunkan dari 
generasi ke generasi. Mengingat statusnya sebagai 
hutan lindung, KHDTK Rarung memiliki peran dalam 
perlindungan terhadap daerah sekitarnya yang mana 
tidak diperkenankan memanfaatkan Hasil Hutan Kayu 
(HHK) namun hanya diijinkan untuk memanfaatkan 
HHBK. Sehingga, pengembangan HHBK di KHDTK 
menjadi penting dilakukan dengan memanfaatkan dari 
jenis bahan pangan, obat, energi maupun jenis lainnya 
yang potensial.  
 
Proses Sosialisasi Kepada Petani 

Kelembagaan kelompok tani di KHDTK Rarung 
sebelum tahun 2018 dikelola oleh petani-petani yang 

belum terkoordinir dengan baik. Kondisi ini menyebabkan 
program kepada petani kurang maksimal karena 
biasanya mereka lebih senang untuk melakukan kegiatan 
di hutan sesuai dengan cara mereka masing-masing. 
Kualitas pengusahaan kurang diperhatikan karena belum 
banyak pihak mengenalkan HHBK potensial jenis 
tertentu. Oleh karenanya, keberadaan kelompok tani 
diperlukan dalam rangka menjadi sumber informasi bagi 
para penggarap terkait pengelolaan HHBK agar 
maksimal.   

Pada tahun 2018 BPPTHHBK menginisiasi 
pembentukan kelompok tani di KHDTK. Dalam prosesnya 
tidak mudah, beberapa kali dilakukan pertemuan dengan 
penggarap yang pada akhirnya dapat dibentuk kelompok 
tani dengan proses antara lain :   
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menawarkan peluang besar bagi penduduk lokal dalam 
hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, 
nutrisi, kesehatan, pengurangan kemiskinan, dan 
penciptaan mata pencaharian  ( Ahenkan & Boon, 2011).  

Pengelolaan HHBK perlu ditingkatkan agar 
memberi nilai tambah bagi petani dan masyarakat sekitar 
sekaligus menjaga kondisi lingkungan tetap baik. 
Pengembangan HHBK dapat disesuaikan dengan kondisi 
lingkungan setempat karena setiap lokasi memiliki 
keunikannya masing-masing. Salah satu contoh HHBK 
yang sedang dikembangkan di KHDTK Rarung yaitu 
vanili, bamboo tabah, gaharu, tanaman obat, dan madu 
trigona. Jika dikaitkan dengan capaian program SDGS di 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu 
HHBK mampu memberi kontribusi pada pemenuhan 
pangan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan 
kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, penanganan 
perubahan iklim, dan ekosistem darat. Pengembangan 
HHBK di KHDTK Rarung diharapkan dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan tetap 
baik. Masyarakat dapat mengolah untuk mencukupi 
kebutuhan sehari-hari sedangkan bagi lingkungan 
diharapkan hutan akan semakin lestari karena tidak ada 
pemanfaatan kayu di hutan lindung. HHBK yang 
dikembangkan di KHDTK harus sesuai dengan 

karakteristik lingkungan setempat dan dapat diterima oleh 
masyarakat lokal.  
 
Gambaran Lokasi 
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lindung yang rata-rata kepemilikan lahannya tidak lebih 
dari setengah hektar. Ketergantungan penggarap dengan 
hutan Rarung karena mereka memanfaatkan hasil dari 
hutan yang berupa HHBK untuk dijual guna mendapatkan 
penghasilan atau dikonsumsi sendiri (BPPTHHBK, 2018).
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Kelembagaan kelompok tani di KHDTK Rarung 
sebelum tahun 2018 dikelola oleh petani-petani yang 

belum terkoordinir dengan baik. Kondisi ini menyebabkan 
program kepada petani kurang maksimal karena 
biasanya mereka lebih senang untuk melakukan kegiatan 
di hutan sesuai dengan cara mereka masing-masing. 
Kualitas pengusahaan kurang diperhatikan karena belum 
banyak pihak mengenalkan HHBK potensial jenis 
tertentu. Oleh karenanya, keberadaan kelompok tani 
diperlukan dalam rangka menjadi sumber informasi bagi 
para penggarap terkait pengelolaan HHBK agar 
maksimal.   

Pada tahun 2018 BPPTHHBK menginisiasi 
pembentukan kelompok tani di KHDTK. Dalam prosesnya 
tidak mudah, beberapa kali dilakukan pertemuan dengan 
penggarap yang pada akhirnya dapat dibentuk kelompok 
tani dengan proses antara lain :   

1. pendataan dan pengelompokan penggarap,  
2. sosialisasi aturan-aturan terutama terkait 

kehutanan,  
3. penyusunan aturan lokal dalam dalam 

pengelolaan hutan,  
4. pembentukan kelompok-kelompok tani binaan,  
5. merintis koperasi 
6. pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan 

antara kelompok tani dengan pengelola KHDTK 
Rarung. 

Saat ini sudah terbentuk enam kelompok tani 
dan satu koperasi penggarap. Kelompok tani tersebut 
yaitu Mitra Tani , Patuh Angen ,Beriuk Maju, Sinar Jati, 
Pade Girang, Beriuk Pacu. Kelompok tani ini begitu 
penting dalam menyukseskan program kehutanan. 
Kelompok tani menjadi pintu masuknya dan 
mengkoordinasikan program yang berasal dari 
BPPTHHBK maupun para pihak kepada penggarap. 
Keberadaannya begitu penting karena Ia menyuarakan 
kepentingan petani di tingkat tapak, dan juga mitra setara 
dalam menyukseskan program di KHDTK. 

 
Gambar 2. Sosialisasi program KHDTK kepada petani. 
(Sumber :  Edie) 
 

Kesulitan dalam sosialisasi terkadang dialami 
BPPTHHBK misalnya terkait dengan penggarap yang 
lokasi tempat tinggalnya menyebar. Hal ini menjadi 
tantangan tersendiri dalam memberi sosialisasi tentang 
bagaimana menjaga kondisi hutan dengan pengelolaan 
yang berkelanjutan. Ketika masyarakat salah menilai 
tentang apa yang disosialisasikan maka dapat 
menimbulkan ketidakpercayaan terhadap program yang 
dijalankan. Dan sebaliknya, apabila sosialisasi sukses, 
untuk kedepannya program pemberdayaan akan mudah 
dijalankan. Peran komunikasi dalam pemberdayaan 
masyarakat yaitu agar program dapat terlaksana dengan 
baik tanpa timbul distorsi dari tujuan awal. 

Pemilihan jenis-jenis HHBK yang akan 
dikembangkan di KHDTK dilakukan secara akuntabel 
melalui kajian dengan berbagai pihak mulai dari internal 
lembaga, pihak terkait di tingkat provinsi hingga kelompok 
tani. Sehingga diharapkan apa yang diusahakan 
merupakan hasil kerja dari berbagai pihak. 

Partisipasi penggarap salah satunya dapat 
dilihat dalam keterlibatan mereka pada program 
penanaman. Pelaksanaannya akan berjalan lancar ketika 
pengelola memberi insentif misalnya dengan ikut 
menanam bibit HHBK yang sedang bagus harganya 
seperti durian. Insentif diberikan kepada penggarap 
dengan harapan agar mereka tetap melakukan kegiatan 
sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. 
 
Hasil Pengusahaan HHBK 
Pengembangan HHBK yang telah dilakukan di dalam 
kawasan bertujuan agar masyarakat mendapatkan 

sumber pendapatan dari pemanfaatan sumber daya 
alam. Caranya dengan memberi pengenalan HHBK 
potensial kepada penggarap agar mereka mau 
mengusahakan dengan maksimal. Berbagai usaha telah 
dijalankan mulai dari sosialisasi pembentukan kelompok 
tani yang akan membantu dalam kegiatan di kawasan, 
hingga memberikan pelatihan dan insentif kepada petani. 
Beberapa jenis komoditas dipilih dengan harapan agar 
petani mau memanfaatkan lahan yang tersedia dengan 
mengikuti kaidah kelestarian lingkungan. Program yang 
telah dijalankan telah berhasil memberi harapan kepada 
petani terkait dengan tambahan penghasilan dari 
pengelolaan HHBK . Komoditasnya seperti madu lebah 
trigona, vanili, bambu tabah, rumput ketak, dan gaharu.  
1. Lebah Trigona 

BPPTHHBK telah mengembangkan lebah 
Trigona spp atau dalam bahasa lokal Lombok dengan 
istilah “kelutut” di KHDTK dan sekitarnya. Lebah kelutut 
menghasilkan madu yang dimanfaatkan warga lokal 
untuk pangan, obat, dan penjaga stamina. Lebah ini juga 
membantu proses penyerbukan tanaman sehingga dapat 
menghasilkan calon-calon generasi tanaman baru.  

Pemahaman tentang pentingnya lebah telah 
disosialisasikan kepada masyarakat lewat berbagai 
macam pelatihan. Kegiatan ini melibatkan  petani 
penggarap, dan masyarakat secara umum. Peserta 
latihan mendapat materi cara memilih koloni yang baik, 
membuat setup, membuat kandang, menanam tanaman 
pakan, merawat, memanen, dan menjual hasil. Selain itu, 
BPPTHHBK juga mengenalkan lebah kelutut dengan 
membuat Taman Edukasi Kelutut yang diharapkan 
menjadi sarana untuk tempat belajar perlebahan untuk 
berbagai pihak. 

 
Gambar 3. Taman Edukasi Kelutut di KHDTK Rarung 

(Sumber : Yumantoko) 
 

 
Gambar 4. Sosialisasi budidaya kelutut di KHDTK yang 
diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga (Sumber: Edie) 

Keterlibatan perempuan dalam budidaya lebah 
kelutut juga menjadi perhitungan tersendiri. Mereka dapat 
berkontribusi dalam budidaya disela kesibukan mengurus 
rumah tangga. Perawatan stup tidak terlalu sulit, cukup 
hanya dibersihkan dari predator lebah seperti cicak, dan 
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serangga seperti laba-laba. Diharapkan budidaya lebah 
mampu menambah penghasilan rumah tangga. 
2. Vanili 

BPPTHHBK mengembangkan vanili 
bekerjasama dengan kelompok tani setempat. Pelatihan 
diberikan kepada anggota kelompok tani pada 2019. 
Sekarang ini, vanili hasil pengembangan sudah panen 
dengan hasil yang baik. Diharapkan hal tersebut menjadi 
role model pengelolaan tanaman vanili di KHDTK dan 
akan diikuti oleh petani lain.  Harga jual tergolong tinggi, 
berdasarkan keterangan dari petani yang telah panen 
pada tahun 2021 satu kilo sekitar Rp 400.000 untuk vanili 
basah.  

 
Gambar 5. Petani sedang merawat tanaman vanili. 
(Sumber : Edie) 

 
Gambar 6. Tanaman vanili yang merambat pada pohon 
rajumas (Sumber Edie) 

Vanili di KHDTK dihasilkan dari jenis tanaman 
Vanilla planifolia yang banyak digunakan sebagai bahan 
pangan untuk memberi aroma dan rasa enak pada 
makanan. Perawatannya cukup mudah, vanili hanya 
ditanam di samping pohon  dan tidak membutuhkan 
intensitas sinar matahari yang besar dalam 
pertumbuhannya. Hal ini secara tidak langsung 
mendorong  petani yang menanam cenderung merawat 
tanaman tempat merambat tersebut karena ketika 
pohonnya dalam kondisi baik maka tanaman vanili juga 
akan memberi hasil yang bagus. 

3. Bambu Tabah 
BPPTHHBK mengembangkan bambu tabah 

dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat 
dan menjaga konservasi hutan. Pengembangannya 
melibatkan pihak-pihak seperti penggarap, BPPTHHBK,  
Yayasan Kehati, dan Pusat Pengembangan Bambu 
Universitas Udayana yang menyediakan bibit. Program 
penanaman pertama kali dimulai pada tahun 2015 
dengan jumlah sekitar 3500 bibit. Manfaat yang diperoleh 
dengan mengembangkan bamboo tabah yaitu konservasi 

dan ekonomi. Bambu merupakan tanaman yang baik 
untuk daerah yang kritis karena tanaman ini mudah 
tumbuh dengan baik, selain itu akarnya dapat 
menguatkan tanah sehingga potensi longsor dapat 
berkurang.   

Masyarakat dapat memanfaatkan bambu tabah 
sebagai bahan pangan lokal yang murah dan bergizi. 
Bagian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan 
yaitu rebung yang dapat diperoleh setelah dua sampai 
tiga tahun setelah penanaman. Banyak olahan yang 
dapat dibuat seperti sayur, lumpia, dan lain sebagainya. 
Rasanya yang enak membuat rebung bambu tabah 
diminati banyak kalangan. Apalagi masyarakat Indonesia 
secara umum sudah sejak lama memanfaatkan rebung 
bambu sebagai bahan sajian kuliner yang lezat. 

 
Gambar 7. Proses sosialisasi Bambu Tabah  

(Sumber : Yumantoko) 

 
Gambar 8. Rebung olahan bambu tabah yang dikemas 

dengan plastik (Sumber : Yumantoko) 

Pelatihan yang pernah dilakukan kepada 
masyarakat yaitu  tentang cara penanaman, perawatan, 
pemanenan, pengolahan, dan pemasaran. Diharapkan 
setelah penanaman bambu masyarakat dapat mengolah 
untuk dikonsumsi sendiri namun juga dapat 
memanfaatkan dari sisi ekonomi. Pasar rebung bambu 
tabah terbuka lebar mulai dari pasar lokal hingga ekspor.   
4. Rumput Ketak 

Tanaman yang berasal dari jenis Lygodium 
Circinnatum ini banyak tumbuh di Pulau Lombok. Banyak 
warga lokal yang penghidupannya tergantung dengan 
rumput ketak, seperti  pemburu di hutan, pengumpul di 
desa, perajin, dan pedagang cindera mata. Tanaman ini 
banyak digunakan sebagai bahan baku kerajinan seperti 
topi, vas, nampan, tempat tissue, tas, dan berbagai jenis 
kerajinan tangan yang lainya.  
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Gambar 8. Rebung olahan bambu tabah yang dikemas 

dengan plastik (Sumber : Yumantoko) 

Pelatihan yang pernah dilakukan kepada 
masyarakat yaitu  tentang cara penanaman, perawatan, 
pemanenan, pengolahan, dan pemasaran. Diharapkan 
setelah penanaman bambu masyarakat dapat mengolah 
untuk dikonsumsi sendiri namun juga dapat 
memanfaatkan dari sisi ekonomi. Pasar rebung bambu 
tabah terbuka lebar mulai dari pasar lokal hingga ekspor.   
4. Rumput Ketak 

Tanaman yang berasal dari jenis Lygodium 
Circinnatum ini banyak tumbuh di Pulau Lombok. Banyak 
warga lokal yang penghidupannya tergantung dengan 
rumput ketak, seperti  pemburu di hutan, pengumpul di 
desa, perajin, dan pedagang cindera mata. Tanaman ini 
banyak digunakan sebagai bahan baku kerajinan seperti 
topi, vas, nampan, tempat tissue, tas, dan berbagai jenis 
kerajinan tangan yang lainya.  

 
Gambar 9. Pelatihan budidaya rumput ketak untuk 
masyarakat (Sumber: Edie) 

 
Gambar 10. Suasana menganyam ketak  banyak 
dilakukan ibu-ibu rumah tangga. (Sumber: I Wayan 
Widhiana) 

Untuk saat ini pasar masih terbuka lebar, 
dimana sebagian besar produk kerajinan ketak 
dipasarkan keluar pulau bahkan hingga ke mancanegara. 
Dengan melihat potensi tersebut BPPTHHBK 
mengembangkan ketak ini dengan berkontribusi pada 
penelitian rumput ketak, mulai dari budidaya hingga  
pemasaran. Karena begitu besar potensi pendapatan 
masyarakat dari rumput ketak termasuk mendatangkan 
devisa untuk negara, BPPTHHBK juga melakukan 
sosialisasi ke masyarakat tentang cara-cara budidaya 
ketak yang baik. 
5. Gaharu 

Gaharu di KHDTK dihasilkan dari pohon 
ketimunan Gyrinops versteegii. Tanaman ini tersebar di 
seluruh Pulau Lombok karena kondisi iklimnya cocok 
untuk dikembangkan. Manfaat gaharu antara lain sebagai 
aromaterapi berjenis minyak dan dupa. 

  
Gambar 11. Sosialisasi cara inokulasi kepada 
masyarakat. (Sumber: Edie) 

 
Gambar 12. Paku Simpori untuk proses inokulasi. 
(Sumber: Yumantoko) 

BPPTHHBK telah melakukan sosialisasi tentang 
pengelolaan gaharu, mulai dari persemaian, cara 
pemanenan, pengolahan, dan pemasaran. Bahkan salah 
satu teknologi dalam proses produksi gubal gaharu yaitu 
dengan menciptakan Simpori (Sistem paku berpori) lewat 
staff peneliti BPPTHHBK. Hasil penemuan ini memiliki 
keunggulan jika dibandingkan dengan cara konvensional 
yang menggunakan bor, yaitu alat ini ringan mudah 
dibawa karena tidak perlu membawa mesin diesel 
sehingga memungkinkan menjangkau tanaman yang 
berada jauh dari jalan. Penemuan ini membantu 
masyarakat terutama dalam meningkatkan produktivitas 
dan efisiensi tanaman gaharu. Selain itu penemuan 
simpori telah mendapatkan paten dengan nama HaKI 
“Peranti Paku Untuk Memacu Pembentukan Gaharu”, 
dan nomor Pendaftaran Paten Sederhana “ 
S00201910877”. 

KESIMPULAN 
Capaian SDGs dapat diraih dengan kerjasama 

dari berbagai pihak. Sektor kehutanan dapat 
menyumbangkan capaian SDGs dari hasil 
pengembangan HHBK dalam rangka meningkatkan taraf 
kehidupan masyarakat sekitar hutan sekaligus menjaga 
kualitas lingkungan. HHBK dapat dipergunakan untuk 
mencukupi kebutuhan hidup masyarakat dan sekaligus 
pemenuhan pasar yang masih terbuka. 
Pengembangannnya terus dilakukan guna untuk 
memperbaiki pengelolaan agar masyarakat disekitar 
kawasan hutan menjadi sejahtera dan lingkungan lestari 
sehingga capaian kementerian lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dalam SDGs seperti penurunan angka 
kemiskinan, kesempatan kerja, pemenuhan pangan, dan 
sebagainya dapat tercapai.
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KEBIJAKAN PENGELOLAAN KHDTK SAMBOJA UNTUK KONSERVASI 
KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN 

 
Tri Rizkiana Y. 

 
 
PENDAHULUAN
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau 
Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 
pembangunan yang menjaga peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 
berkesinambungan,  keberlanjutan kehidupan sosial 
masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta 
pembangunan yang menjamin keadilan dan 
terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga 
peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke 
generasi berikutnya (Kementerian PPN/Bappenas, 
2020). TPB/SDGs ini mencakup 17 tujuan dan 169 target 
yang merupakan lanjutan upaya dan pencapaian 
Millennium Development Goals (MDG’s) 
(http//sdgs.bappenas.go.id).  
 Saat ini, upaya pencapaian Target 
TPB/SDG’s menjadi prioritas pembangunan nasional, 
dimana dalam upaya pencapaiannya,  diperlukan sinergi 
kebijakan perencanaan di tingkat nasional  dan di tingkat 
provinsi maupun kabupaten/kota (Kementerian 
PPN/Bappenas, 2020). Indonesia sendiri hingga kini 
telah berhasil mencapai sebagian besar target MDG’s, 
yakni 49 dari 67 indikator MDG’s, dan untuk beberapa 
indikator, ada yang harus dilanjutkan dalam 

pelaksananan TPB/SDG’s (Kementerian 
PPN/Bappenas, 2020).  

Dalam skenario upaya pencapaian target 
SDG’s secara nasional, Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan dapat hadir terutama dalam  pencapaian 
target indikator pada tujuan yang termasuk kepada 
empat pilar khususnya pembangunan lingkungan. 
Pencapaian target tersebut tentu saja dapat diraih 
dengan kontribusi dari unit-unit kerja di Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.   

Sebagai unit kerja  yang memiliki tugas pokok 
dan fungsi  utama melakukan penelitian dan 
pengembangan, Balai Penelitian dan Pengembangan 
Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek 
KSDA) memiliki tanggung jawab untuk  mengelola 
Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) 
Samboja dengan  luas + 3504 ha dan  ditunjuk melalui 
SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.201/MENHUT-
II/2004 tanggal 10 Juni 2004 (Gambar 1).  Kawasan 
hutan ini juga merupakan bagian dari Taman Hutan 
Raya Boekit Soeharto. Secara tipologi, KHDTK Samboja 
merupakan bagian dari hutan hujan tropis dataran 
rendah yang ada di Kalimantan Timur. 

 

Gambar 1. Peta Lokasi KHDTK Samboja (Sumber : Dokumen Balitek KSDA) 

Kawasan ini memiliki potensi keanekaragaman 
hayati yang tinggi (Gambar 2), di mana saat ini, 
setidaknya terdapat kurang lebih 135 jenis pohon dari 42 
suku di kawasan hutan primer dan 178 jenis tumbuhan 
di kawasan hutan sekunder ( Atmoko et.al, 2014 dalam 
Rencana Pengelolaan KHDTK 2019-2039). KHDTK 
Samboja juga menjadi habitat alami bagi beberapa  jenis 

mamalia seperti owa kawalat (Hylobates muelleri), 
lutung kelabu (Trachypithecus cristatus), lutung merah 
(Presbytis rubicunda) serta banyak lainnya, 140 jenis 
burung dari 32 famili dan 18 jenis herpetofauna (Atmoko 
et.al, 2015 dalam Rencana Pengelolaan KHDTK 2019-
2039). Selain itu, KHDTK Samboja juga memiliki potensi 
jasa lingkungan serta potensi wisata alam yang menarik
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Gambar 2.  Keanekaragaman hayati di KHDTK Samboja 
Selama mengelola KHDTK Samboja, adanya 

tekanan terhadap kelestarian kawasan seringkali 
dihadapi oleh Balitek KSDA. Karenanya, kerangka 
program kerja yang menjamin kelestarian kawasan dan 
keberlangsungan fungsinya sebagai hutan penelitian 
dan pengembangan serta mendorong pada konservasi 
keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan 
sangat diperlukan. Hal ini juga berkaitan dengan 
kontribusi Balitek KSDA sebagai unit kerja Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  pada pencapaian 
TPB/SDG’s terutama pilar pembangunan lingkungan 
yakni tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan 
lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga 
seluruh kehidupan khususnya  tujuan ke 15 yaitu 
Ekosistem Daratan dan tujuan ke 13 yaitu Penanganan 
Perubahan Iklim. 

PEMBAHASAN 
Kebijakan Pengelolaan KHDTK Samboja  

Dalam mengelola KHDTK Samboja, Balitek 
KSDA memiliki visi yakni “Terwujudnya KHDTK Samboja 
sebagai Hutan penelitian, pengembangan dan 
pendidikan di bidang teknologi konservasi sumber daya 
alam yang unggul dan bermanfaat secara berkelanjutan” 
(Balitek KSDA, 2019). Untuk pencapaian visinya sendiri, 
ditetapkan beberapa misi yakni: 1) mewujudkan 
kepastian kawasan dan penataan blok pengelolaan 
KHDTK Samboja; 2) mewujudkan pengelolaan KHDTK 
Samboja yang efektif, efisien dan berorientasi mandiri; 
3) mewujudkan penggunaan database, sistem informasi 
dan mekanisme pengelolaan KHDTK Samboja; 4) 
mewujudkan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan 
penelitian, pengembangan dan pendidikan di bidang 
konservasi sumber daya alam; 5) mewujudkan 
keamanan dan kelestarian melalui kegiatan 
perlindungan, pengamanan dan rehabilitasi; 6) 
mewujudkan kemitraan dalam pemanfaatan  secara 
berkelanjutan (Balitek KSDA, 2019).  

Misi-misi tersebut sejalan dengan perwujudan 
TPB/SDG’S Ke 15 yakni Ekosistem Daratan dalam 
kerangka target melakukan tindakan cepat dan 
signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, 
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati dan 
pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya 
spesies yang terancam punah. Selain itu, misi-misi 
tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan 
berkelanjutan ke 13 yakni Penanganan Perubahan Iklim 
dalam kerangka aksi meningkatkan pendidikan, 
penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan 

kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan 
dampak dan peringatan dini perubahan iklim.    

Sebagai langkah pencapaian visi pengelolaan 
KHDTK, Balitek KSDA telah menyusun rencana jangka 
panjang pengelolaan KHDTK 2019-2039 yang dapat 
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan 
pengelolaan KHDTK. Setidaknya ada 10 proyeksi 
program yang terbagi dalam berbagai kegiatan yang 
akan dilakukan dalam jangka waktu pengelolaan dari 
2019-2039. Program tersebut adalah:  1) pemantapan 
dan penataan kawasan; 2) penguatan SDM, 
kelembagaan dan infrastruktur; 3) pelaksanaan kerja 
sama program pengelolaan dengan lembaga lain; 4) 
inventarisasi sumber daya alam dan ekosistemnya; 5) 
pembangunan database dan sistem informasi kawasan; 
6) penyiapan perangkat prosedur pengelolaan KHDTK; 
7) kegiatan penelitian dan pengembangan; 8) 
pengamanan, perlindungan dan rehabilitasi kawasan; 9) 
kemitraan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat; 
serta 10) pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK (Hasil 
Hutan Bukan Kayu).    

 
Capaian TPB/SDGs  dalam Kerangka Kebijakan 
Pengelolaan KHDTK Samboja 
1. Pemantapan dan Penataan Kawasan 

Sampai saat ini, berbagai kegiatan telah 
dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan  misi 
pengelolaan KHDTK Samboja. Untuk program 
pemantapan dan penataan kawasan misalnya, sebagai 
prioritas kegiatan dalam pengelolaan jangka panjang, 
Balitek KSDA terlebih dahulu menata kawasan dengan 
membagi kawasan menjadi blok, yakni blok inti 
(penelitian), blok rehabilitasi, dan blok kelola sosial. 
Upaya ini dilakukan tentu saja untuk mempermudah 
Balitek KSDA dalam mengelola  KHDTK Samboja.  
2. Penelitian dan Pengembangan  

Dalam kerangka program penelitian dan 
pengembangan, beberapa penelitian dan 
pengembangan telah dilakukan untuk mendukung 
pencapaian misi menjadikan KDHTK sebagai Hutan 
Penelitian (Gambar 3). Topik penelitian yang telah 
dilakukan di antaranya adalah pembangunan demplot 
tanaman untuk konservasi Ulin (Eusideroxylon zwagerii 
Teijsm. & Binn.), Meranti (Shorea leprosula Miq. ) dan 
Nyamplung (Calophyllum inophylum Linnaeus.), 
pengamatan flora dan fauna, restorasi juga penelitian 
kelembagaan dan sosial ekonomi.   

Pada tahun 2021 ini, Balitek KSDA 
memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan 
yang dilaksanakan di KHDTK Samboja yang termasuk 
ke dalam Prioritas Nasional (PRINAS)  yaitu riset aplikasi 
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tekno herbal di KHDTK Samboja dengan fokus 
penelitian yakni diversifikasi pengembangan produk 
tumbuhan obat di KHDTK Samboja yang diantaranya 
adalah, Baccaureae spp, Akar kuning (Fibraurea 
tinctoria Lour.)  dan  Artocarpus spp. yang dilakukan oleh 
peneliti di Balitek KSDA dalam rangka pencapaian 
Prioritas Nasional 1 yakni Memperkuat Ketahanan 
Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan 
Berkeadilan. Selain kegiatan tersebut, unit kerja lain di 
Lingkup BLI KLHK (sekarang BSI)  juga melakukan 
kegiatan penelitian dan pengembangan di KHDTK. 
Beberapa kegiatan tersebut di antaranya adalah  
Pembangunan Sentra Herbal Ulin (Eusideroxylon 
zwagerii Teijsm. & Binn.) dan Urokep (Senna alata (L) 
Roxb.) di KHDTK Samboja yang dilakukan oleh peneliti 
dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Ekosistem Hutan Dipterokarpa (B2P2EHD) Samarinda, 
Pengembangan Cratoxylum spp. sebagai  Bahan 
Pembuatan Minyak Atsiri Antibakteri Udara yang 
dilakukan oleh peneliti  dari P3KLL –sekarang PSIKLH 
(Pusat Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup)- dan 
Pemanfaatan Macaranga spp Sebagai Antiseptik Herbal 
yang dilakukan oleh peneliti dari  BP2LHK (Balai 
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan) Banjarbaru. 

Ke depan, hasil kegiatan diharapkan dapat 
mewujudkan tersedianya IPTEK hasil hutan, jasa 

lingkungan dan keanekaragaman hayati di KHDTK 
Samboja berupa Biomedicine (antimikroba, 
antidiabetes, antibakteri udara dan antiseptik), Biofood 
(Teh herbal) dan Biocosmetics (sabun dan tabir surya)  
yang dapat digunakan oleh masyarakat dan menambah 
nilai kebermanfaatan KHDTK Samboja bagi masyarakat 
terutama masyarakat sekitar KHDTK Samboja. Aspek 
keberadaan IPTEK hasil hutan dan kebermanfaatan bagi 
masyarakat sekitar ini menjadi sangat penting kaitannya 
terutama untuk menjamin adanya usaha konservasi  dan 
pemanfaatan secara berkelanjutan dari KHDTK 
Samboja oleh masyarakat yang secara tidak langsung 
akan mendukung pencapaian tujuan kegiatan prioritas 
pengelolaan hutan berkelanjutan serta mendukung 
pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan 
yakni mengurangi degradasi habitat alami karena  dan 
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati serta 
upaya penyadartahuan kepada masyarakat tentang 
pengurangan dampak perubahan iklim dengan menjaga 
kelestarian hutan beserta keanekaragaman hayati dan 
jasa lingkungan yang dimilikinya. Selain itu, tersedianya 
IPTEK hasil hutan, jasa lingkungan dan 
keanekaragaman hayati kemudian diharapkan dapat 
mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional melalui 
mekanisme pemanfaatan hasil IPTEK untuk 
pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian 
tujuan pembangunan berkelanjutan. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 3. Kegiatan Penelitian di KHDTK Samboja (Sumber : Dokument Balitek KSDA) 
 
3. Pemanfataan Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan 

Bukan Kayu (HHBK) 
Mengiringi kegiatan penelitian dan 

pengembangan, kegiatan inventarisasi potensi jasa 
lingkungan dan HHBK juga dilakukan dalam kerangka 
program Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK. 
Program ini sangat penting dilakukan, terutama untuk 
kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena seperti 
telah diketahui, pada saat ini,  -untuk kawasan hutan dan 
dalam konteks kemitraan kehutanan- pemerintah lebih 
mendorong pemanfaatan jasa kawasan dan hasil hutan 
bukan kayu oleh penduduk sekitar, seperti yang bisa kita 
lihat pada pasal 45 ayat 6 Permen LHK no. P.9 tahun 
2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dimana 
dalam Permen tersebut disebutkan bahwa kemitraaan 
yang memungut HHBK dan jasa lingkungan luas areal 
kerja sama tidak dibatasi areal pemanfaatannya. 

Tersedianya data inventaris potensi jasa lingkungan dan 
HHBK dapat menjadi data pendukung untuk penentuan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan 
kehutanan yang dapat terjalin antara masyarakat dan 
pengelola  yang ke depan, diharapkan dapat 
mengurangi tekanan dari masyarakat sekitar terhadap 
KHDTK Samboja terutama terkait pemanfaatan lahan 
dan kayu di dalam kawasan.   

 
Hal ini merupakan upaya yang dilakukan  

Balitek KSDA sebagai pengelola KHDTK untuk 
mengurangi degradasi hutan dan melindungi 
keanekaragaman hayati KHDTK Samboja dan upaya 
penyadartahuan tentang pentingnya pemanfaatan hutan 
secara berkelanjutan dalam menghadapi perubahan 
iklim yang sedang terjadi,  melalui mekanisme kemitraan 
dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu kegiatan 
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yang dilakukan dalam rangka realisasi  program pada 
tahun 2021 ini di antaranya adalah inventarisasi 
tumbuhan potensial penghasil minyak atsiri di Hutan 
Penelitiaan KHDTK Samboja. Kegiatan dilakukan 
terutama bertujuan untuk  mendapatkan data dan 
informasi jenis-jenis tumbuhan berpotensi sebagai 

penghasil atsiri di KHDTK Samboja (Gambar 4). Selain 
itu, kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi 
tegakan yang digunakan untuk penelitian selanjutnya 
terkait pemanfaatan maupun usaha budidaya (Balitek 
KSDA, 2021). 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Inventarisasi Tumbuhan Potensial Penghasil Minyak Atsiri di Hutan Penelitiaan KHDTK Samboja (dok.Balitek 
KSDA) 

 
4. Pengamanan, Perlindungan dan Rehabilitasi 

Kawasan 
Selain kegiatan penelitian dan pengembangan 

serta inventarisasi potensi jasa lingkungan dan HHBK, 
program pengamanan, perlindungan dan rehabilitasi 
kawasan menjadi salah satu prioritas pelaksanaan 
dalam pengelolaan KHDTK Samboja. Hal ini dilakukan 
untuk melindungi kawasan hutan terutama dari berbagai 
gangguan dan tekanan terhadap kelestarian kawasan. 
Dalam beberapa tahun semenjak adanya SK Menteri 
Kehutanan tentang Nomor: SK.201/MENHUT-II/2004 
tanggal 10 Juni 2004 tentang penunjukan kawasan 
seluas 3504 ha untuk dikelola oleh Balitek KSDA, 
tekanan  terhadap kelestarian kawasan kerap kali terjadi. 

Tekanan tersebut terutama di antaranya adalah 
usaha pemanfaatan kawasan untuk kepentingan pribadi 
dalam bentuk perambahan ataupun pembukaan lahan. 
Hingga saat ini, masih bisa ditemukan masyarakat yang 
belum mengakui perluasan kawasan hutan sebanyak 
3000 ha untuk penelitian dan pengembangan 
kehutananan. Dampaknya, masyarakat cenderung 
berusaha melakukan pemanfaatan kawasan untuk 
kepentingan pribadi. Hal ini menjadi tekanan –dalam 
skala kecil- yang harus dihadapi oleh Balitek KSDA 
sebagai pengelola KHDTK Samboja. Oleh karenanya, 
program pengamanan, perlindungan dan rehabilitasi 
menjadi prioritas utama dalam menjamin usaha 
konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan 
berkelanjutan yang dilakukan oleh  Balitek KSDA selaku 
pengelola KHDTK Samboja dalam kerangka target 
tujuan pembangunan berkelanjutan yakni mengurangi 
degradasi habitat alami  dan  upaya penyadartahuan 
bagi masyarakat kaitannya dengan fungsi hutan dalam 
mitigasi dan pengurangan dampak perubahan iklim. 
Realisasi program terwujud dalam kegiatan patroli di 
kawasan hutan  yang rutin dilakukan sebagai bentuk 
pengamanan dan perlindungan kawasan.  

Selain patroli rutin yang dilakukan oleh SDM 
pengelola, Balitek KSDA juga menjalin kerjasama 
dengan Yayasan Jejak Pulang (YJP) dalam melakukan 

pengamanan kawasan. Kerja sama yang dibangun 
menghasilkan sistem pengamanan yang komperhensif, 
dimana saat ini, Balitek KSDA belum memiliki staff/polisi 
hutan yang secara khusus bertugas untuk melakukan 
patroli setiap hari. Pengamanan kawasan kemudian 
dilakukan dengan bantuan YJP yang memiliki lebih 
banyak personil. Langkah kerja sama yang dilakukan 
menjamin keamanan kawasan sebagai upaya 
tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.  

Program rehabilitasi kawasan juga dilakukan di 
KHDTK Samboja  dalam kerangka upaya mitigasi 
perubahan iklim yang sesuai dengan TPB ke 13 yakni 
Penanganan Perubahan Iklim. Dalam realisasi program 
ini, Balitek KSDA melakukan kerjasama dengan 
berbagai pihak. Pada tahun 2020 lalu, BaliteK KSDA 
bekerjasama dengan PT. Jembayan Muarabara untuk 
melakukan rehabilitasi kawasan seluas 340 ha. Pada 
tahun-tahun sebelumnya juga Balitek KSDA secara 
konsisten melakukan kerja sama untuk melakukan 
rehabilitasi kawasan. Kerja sama tersebut di antaranya 
adalah rehabiltasi kawasan seluas 100 ha pada tahun 
2011 dan 240 ha pada tahun 2013 yang dilakukan 
bersama dengan PT. Rinjani Kartanegara dan 
rehabilitasi kawasan seluas 500 ha pada tahun 2008 dan 
100 ha pada tahun 2010 bekerja sama dengan Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 

5. Konservasi Keanekaragaman Hayati  
Keanekaragaman hayati di dalam kawasan 

hutan merupakan yang salah satu yang terdampak jika 
terjadi degradasi habitat alami dan perubahan iklim, oleh 
karenanya, usaha konservasi jenis secara spesifik juga 
dilakukan di KHDTK Samboja  baik secara mandiri 
maupun dalam kerangka kerja sama dengan lembaga 
lain. Ini dilakukan  sebagai upaya menjaga kelestarian 
sumberdaya hayati dalam kerangka tujuan 
pembangunan berkelanjutan yakni menghentikan 
kehilangan keanekeragaman hayati dan pada tahun 
2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies 
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terjadi degradasi habitat alami dan perubahan iklim, oleh 
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maupun dalam kerangka kerja sama dengan lembaga 
lain. Ini dilakukan  sebagai upaya menjaga kelestarian 
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yang terancam punah dan pengurangan dampak 
perubahan iklim.   

Pada usaha konservasi fauna misalnya, 
selain adanya kegiatan interpretasi lingkungan di Hutan 
Rintis Wartono Kadri -dan hutan sekunder lain- dengan 
muatan pendidikan konservasi dan pemaparan potensi 
keanekaragaman hayati serta potensi jasa lingkungan 
yang dimiliki KHDTK Samboja bagi pelajar dan 
masyarakat sekitar serta fasilitasi pelepasliaran hewan-
hewan yang dilindungi di Kalimatan Timur ke KHDTK 
Samboja, Balitek KSDA juga secara khusus bekerja 

sama dengan BKSDA Kalimantan Timur dan Yayasan 
Jejak Pulang (YJP) membangun Orang utan Reseacrh 
Center. Langkah inovatif dari kerja sama ini adalah 
dibangunnya Sekolah Orang utan (Orang utan Forest 
School) di KHDTK Samboja yang berfungsi sebagai 
sarana latihan Orang utan (Pongo pygmaeus) hidup di 
alam bebas sebelum Orangutan tersebut dilepasliarkan 
(Gambar 5). Saat ini, ada total 12 Orang utan yang 
“bersekolah” di Sekolah Orang utan dan sebagian besar 
mengikuti proses rehabilitasi hingga pada saatnya siap 
untuk dilepasliarkan. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Kegiatan di Sekolah Orang utan KHDTK Samboja (dok.Balitek KSDA). 
 

Untuk usaha konservasi flora, kegiatan 
interpretasi lingkungan dilakukan baik secara tatap muka 
sebelum pandemi covid-19 berlangsung dan non tatap 
muka pada saat pandemi covid-19 yakni berupa 
pengenalan tumbuhan obat melalui pembangungan 
Trek Tumbuhan Obat dan display etnobotani Kalimantan 
di KHDTK Samboja, sebagai upaya penyadartahuan 
kepada masyarakat terhadap pentingnya peran 
keanekaragaman hayati di KHDTK Samboja.  Selain itu, 
Balitek KSDA sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Badan Litbang dan Inovasi-sekarang BSI- KLHK terus 
berusaha memberikan kontribusi melalui pembangunan 
sumber benih di KHDTK Samboja.  

Salah satu strategi yang dilakukan dalam 
pembangunan sumber benih ini adalah konservasi 
genetik berbagai jenis tanaman unggul dari berbagai 
daerah sebagai materi sumber benih di KHDTK Samboja 
melalui pembangunan plot konservasi  genetik Lai (Durio 
kutejensis Hassk. & Becc.), Gaharu (Aquilaria sp.), 
Agathis (Agathis borneenis Warb.), Ulin (Eusidirexylon 
zwageri Teijsm. & Binn), Kapur (Dryobalanops 
lanceolata Dyer.), Keruing (Dipterocarpus humeratus 
Slot.) dan Meranti (Shorea leprosula Miq.). Usaha ini 
dilakukan terutama mengatasi  permasalahan 
kelangkaan benih tanaman hutan yang berkualitas. 
Kegiatan ini dilakukan sejak tahun 2012 dengan 
kegiatan pemeliharaan dan pengawasan yang masih 
berlangsung hingga sekarang. Selain pembangunan 
sumber benih, usaha konservasi ex-situ Ulin 
(Eusidirexylon zwageri Teijsm. & Binn) juga dilakukan di 
KHDTK Samboja melalui pembangunan plot konservasi 
dengan menggunakan benih yang berasal dari Sungai 
Wain, Sangatta dan Berau (Adman dkk., 2021).  

Usaha konservasi keanekaragaman hayati 
yang telah dilakukan dalam tatanan teknis maupun 
upaya penyadatarhuan pada masyarakat melalui 
kegiatan interpretasi lingkungan merupakan langkah 
nyata komitmen unit kerja dalam mewujudkan tujuan 
pembangunan berkelanjutan dalam kerangka aksi 
mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan 
kehilangan keanekeragaman hayati dan pada tahun 
2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies 
yang terancam punah yang termasuk kepada tujuan 
pembangunan berkelanjutan ke-15 serta meningkatkan 
pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas 
manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, 
pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan 
iklim yang termasuk kepada tujuan pembangunan 
berkelanjutan ke-13.    
 
KESIMPULAN 

Balitek KSDA, sebagai pengelola KHDTK 
Samboja saat ini,  terus berupaya melakukan kegiatan-
kegiatan yang termasuk pada kerangka usaha 
konservasi keanekaragaman hayati dan usaha 
penyadartahuan kepada masyarakat tentang 
pemanfaatan berkelanjutan dari KHDTK Samboja 
sebagai langkah kontribusi untuk terwujudnya Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan/SDGs. Langkah-langkah 
pencapaian visi dan misi dari pengelolaan KHDTK 
Samboja yang terangkum dalam berbagai kegiatan ini 
secara umum telah menggambarkan kontribusi dan 
komitmen instansi pada pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan.  terutama tujuan ke 15 
yakni Ekosistem Daratan dalam kerangka target 
melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk 
mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan 
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kehilangan keanekeragaman hayati dan pada tahun 
2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies 
yang terancam punah serta tujuan ke 13 yakni 
penanganan perubahan iklim dalam kerangka target 
meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran 
serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait 
mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan 
dini perubahan iklim.  

Konsistensi pada komitmen pencapaian visi 
dan misi pengelolaan KHDTK kemudian menjadi aspek 
yang sangat penting dalam masa berjalannya 
pengelolaan KHDTK Samboja ke depan, terlebih 

mengingat akan adanya  rencana pemindahan Ibukota 
Negara di Provinsi KalimantanTimur. Keberadaan 
KHDTK yang sangat dekat dan masuk dalam blok 
pengembangan calon Ibukota Negara Baru menjadi 
sangat penting ke depannya tidak hanya sebagai habitat 
alami dari berbagai flora dan fauna saja, namun juga 
memiliki jasa lingkungan yang  sangat penting bagi 
masyarakat sekitar serta dapat menjadi miniatur dalam 
mendukung pengembangan konsep forest city yang 
akan dikembangkan di calon Ibukota Baru di Provinsi 
Kalimantan Timur. 

DAFTAR PUSTAKA

Adman, B. dkk. 2021. Pertumbuhan Ulin (Eusidirexylon zwageri Teijsm. & Binn) dari Beberapa Provenans di KHDTK 
Samboja, Kalimantan Timur. Ulin: Jurnal Hutan Tropis 5 (I) hal.1-8. Samarinda : Universitas Mulawarman 
Balitek KSDA. 2019.  Rencana Pengelolaan KHDTK 2019-2039. Samboja : Balitek KSDA 

Balitek KSDA. Inventarisasi Tumbuhan Potensial Sebagai Penghasil Minyak Atsiri di KHDTK Hutan Penelitian 
Samboja. www.balitek-ksda.org. Diakses 1 September 2021. 
 Balitek KSDA. Empat Satker BLI KLHK Lakukan Penelitian Herbal Hutan di KHDTK Samboja. www.balitek-
ksda.org. Diakses 1 September 2021. 
Gunawan, W dan Tri Atmoko. 2014. Sumber Benih Samboja : Mewujudkan Ketersediaan Benih Tanaman Hutan 
bagi Kebutuhan Masyarakat dan Stakeholder Lainnya. Swara Samboja Vol/III/No.3/2014. Samboja : Balitek 
KSDA. 
Kementerian PPN/Bappenas. 2020. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG’S). Jakarta : Kedeputian Bidang Kemaritiman dan 
Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas. 
Kementerian PPN/Bappenas. Apa itu SDGS?.  Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas. http//sdgs.bappenas.go.id. 
Di akses pada 30 Agustus 2021 
Kementerian PPN/Bappenas. Tujuan 13 – Penanganan Perubahan Iklim.  Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas. 
http//sdgs.bappenas.go.id. Di akses pada 30 Agustus 2021. 
Kementerian PPN/Bappenas. Tujuan 15 – Ekosistem Daratan.  Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas. 
http//sdgs.bappenas.go.id. Di akses pada 30 Agustus 2021. 



727Badan Standardisasi dan Instrumen LHK

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

kehilangan keanekeragaman hayati dan pada tahun 
2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies 
yang terancam punah serta tujuan ke 13 yakni 
penanganan perubahan iklim dalam kerangka target 
meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran 
serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait 
mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan 
dini perubahan iklim.  

Konsistensi pada komitmen pencapaian visi 
dan misi pengelolaan KHDTK kemudian menjadi aspek 
yang sangat penting dalam masa berjalannya 
pengelolaan KHDTK Samboja ke depan, terlebih 

mengingat akan adanya  rencana pemindahan Ibukota 
Negara di Provinsi KalimantanTimur. Keberadaan 
KHDTK yang sangat dekat dan masuk dalam blok 
pengembangan calon Ibukota Negara Baru menjadi 
sangat penting ke depannya tidak hanya sebagai habitat 
alami dari berbagai flora dan fauna saja, namun juga 
memiliki jasa lingkungan yang  sangat penting bagi 
masyarakat sekitar serta dapat menjadi miniatur dalam 
mendukung pengembangan konsep forest city yang 
akan dikembangkan di calon Ibukota Baru di Provinsi 
Kalimantan Timur. 

DAFTAR PUSTAKA

Adman, B. dkk. 2021. Pertumbuhan Ulin (Eusidirexylon zwageri Teijsm. & Binn) dari Beberapa Provenans di KHDTK 
Samboja, Kalimantan Timur. Ulin: Jurnal Hutan Tropis 5 (I) hal.1-8. Samarinda : Universitas Mulawarman 
Balitek KSDA. 2019.  Rencana Pengelolaan KHDTK 2019-2039. Samboja : Balitek KSDA 

Balitek KSDA. Inventarisasi Tumbuhan Potensial Sebagai Penghasil Minyak Atsiri di KHDTK Hutan Penelitian 
Samboja. www.balitek-ksda.org. Diakses 1 September 2021. 
 Balitek KSDA. Empat Satker BLI KLHK Lakukan Penelitian Herbal Hutan di KHDTK Samboja. www.balitek-
ksda.org. Diakses 1 September 2021. 
Gunawan, W dan Tri Atmoko. 2014. Sumber Benih Samboja : Mewujudkan Ketersediaan Benih Tanaman Hutan 
bagi Kebutuhan Masyarakat dan Stakeholder Lainnya. Swara Samboja Vol/III/No.3/2014. Samboja : Balitek 
KSDA. 
Kementerian PPN/Bappenas. 2020. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG’S). Jakarta : Kedeputian Bidang Kemaritiman dan 
Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas. 
Kementerian PPN/Bappenas. Apa itu SDGS?.  Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas. http//sdgs.bappenas.go.id. 
Di akses pada 30 Agustus 2021 
Kementerian PPN/Bappenas. Tujuan 13 – Penanganan Perubahan Iklim.  Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas. 
http//sdgs.bappenas.go.id. Di akses pada 30 Agustus 2021. 
Kementerian PPN/Bappenas. Tujuan 15 – Ekosistem Daratan.  Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas. 
http//sdgs.bappenas.go.id. Di akses pada 30 Agustus 2021. 

MENJAGA DAN MELESTARIKAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KHDTK SAMBOJA SECARA 
BERKELANJUTAN DI TENGAH RENCANA PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA (IKN) 

 
 

Samuel Fery P 
 

 
PENDAHULUAN 

Keanekaragaman hayati menurut UU No 5 
Tahun 1994 adalah semua unsur-unsur ekosistem, jenis 
dan genetik yang mencakup tumbuhan, hewan dan 
jasad renik atau mikroorganisme yang keberadaannya 
penting untuk dijamin karena berperan dalam 
keberlanjutan kehidupan. Indonesia sebagai negara di 
dunia yang kaya akan keanekaragaman hayati, seperti 
tumbuhan (flora), hewan (fauna) dan mikroorganisme, 
harus dijaga dan dilestarikan keberlanjutannya agar 
terhindar dari kepunahan. Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mendata bahwa 
terdapat 25 jenis satwa terancam punah di Indonesia 
dan 3 diantaranya merupakan satwa endemik 
Kalimantan, yaitu Owa, Bekantan dan Orang Utan 
(Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, 2020). 

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi 
Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA) adalah 
salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan 
Standardisasi Instrumen (BSI KLHK) yang memiliki 
fungsi dan tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan 
penelitian dan pengembangan di bidang konservasi 
sumber daya alam, dan memiliki tanggung jawab untuk 
mengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 
(KHDTK) Samboja. KHDTK Samboja yang terletak di 
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan 
Timur merupakan bagian dari hutan hujan tropis dataran 
rendah dengan luas ± 3.504 Ha. 

Di KHDTK Samboja merupakan habitat alami 
dari Owa Kalawat (Hylobates muelleri) (Atmoko et al., 
2015) dan juga terdapat Orang Utan di KHDTK Km 7 
yang dikelola Yayasan Jejak Pulang (YJP), yang mana 
kedua satwa tersebut merupakan satwa yang terancam 
punah dan harus dilindungi. Dari sisi keanekaragaman 
flora, di KHDTK Samboja setidaknya terdapat ada 135 
jenis pohon yang masuk ke dalam 42 suku (hutan 
primer) dan 178 jenis tumbuhan yang termasuk ke 
dalam 43 suku (hutan sekunder) (Atmoko et al., 2014). 
Rencana pembangunan Ibukota Negara (IKN) ke 
Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten 
Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara 
yang dekat dengan KHDTK Samboja baik secara 
langsung dan tidak langsung berpotensi mengancam 
kelestarian keanekaragaman hayati terutama flora dan 
fauna endemik di Pulau Kalimantan. 

Munculnya konsep keberlanjutan dalam 
pembangunan ekonomi suatu negara dengan 
memadukan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu 
ekonomi, sosial, lingkungan hidup, serta hukum dan tata 
kelola atau dikenal dengan istilah “Pembangunan 
Berkelanjutan” (Sustainable Development) merupakan 
salah satu solusi terhadap pembangunan ekonomi yang 
tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tetapi 
pada keberlanjutan ekonomi. 
 
PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA (IKN) DI 
KALIMANTAN TIMUR 

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara 
Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke Provinsi 
Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam 

Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara telah 
disampaikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada 
tanggal 26 Agustus 2019 (www.kompas.com, 2019). 
Pemindahan ibukota negara (IKN) baru memicu terjadi 
spekulasi harga tanah di sekitar kawasan yang menjadi 
lokasi IKN dan KHDTK Samboja yang lokasinya masuk 
dalam blok pengembangan calon Ibu Kota Negara juga 
terkena imbasnya seperti meningkatnya potensi 
gangguan baik berupa perambahan hutan maupun 
penguasaan lahan. Hal ini tentu berpotensi dan 
berdampak secara nyata terhadap kelestarian 
keanekaragaman hayati yang berada di KHDTK 
Samboja. Bahkan juga secara langsung dan tidak 
langsung juga mengancam fungsi ekologis seperti 
pengendali banjir dan penyuplai air bersih bagi 
masyarakat Samboja. Gambar 1 Peta tutupan lahan 
KHDTK Samboja. 

 

 
Gambar 1. Peta Tutupan Lahan KHDTK Samboja (Citra 

SPOT 6/7 2017) 
 
KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS 
(KHDTK) SAMBOJA 

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 
(KHDTK) merupakan kawasan hutan yang secara 
khusus diperuntukkan bagi kepentingan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan, Pendidikan dan Pelatihan 
Kehutanan serta religi dan budaya (Permen LHK No. 7 
Tahun 2021). KHDTK Samboja merupakan salah satu 
KHDTK Penelitian dan Pengembangan Kehutanan yang 
dikelola oleh Balitek KSDA di bawah koordinasi Badan 
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sekarang BSI KLHK) 
(Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 
SK.201/Menhut-II/2004). 

Areal KHDTK Samboja merupakan bagian dari 
kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto 
dengan luas ± 3.504 Ha, ± 83% luas KHDTK Samboja 
berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di 
Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, 
sedangkan sisanya ± 17% berada di Desa Semoi Dua, 
Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. 
KHDTK Samboja merupakan miniatur hutan hujan tropis 
dataran rendah yang ada di Kalimantan Timur, dengan 
letak geografis berada pada koordinat 0o56’36,15” – 
1o00’6,18” LS dan 116o53’51,46” – 116o58’51,12” BT. 
Perbatasan areal KHDTK Samboja, antara lain: 
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1. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Tahura 
Bukit Soeharto, 

2. Bagian Timur berbatasan dengan Tahura Bukit 
Soeharto dan Jalan Soekarno Hatta Km 38 dan 39, 

3. Bagian Selatan berbatasan dengan Area 
Penggunaan Lain (APL) dan Kawasan Hutan PT 
Inhutani I, dan 

4. Bagian Barat berbatasan langsung dengan area 
transmigrasi Desa Semoi Dua, Kecamatan Sepaku. 

Kondisi tutupan vegetasi lahan KHDTK 
(Gambar 1), berdasarkan analisis Citra SPOT 6/7 tahun 
2017, masih didominasi areal berhutan seluas ± 65%, 
sedangkan sisanya ± 35% merupakan lahan campuran 
dan rawa, semak belukar serta pemukiman. Dari ± 65% 
areal berhutan tersebut, ± 29% berupa hutan sekunder 
tua (hutan primer) dan ± 36% berupa hutan sekunder 
muda dan sisanya didominasi lahan campuran berupa 
lading dan kebun, dan sisanya adalah berupa rawa, 
semak belukar dan pemukiman. 

Berdasarkan kajian dan data BPS 2021 di 
sekitar kawasan KHDTK Samboja terdapat beragam 
kondisi sosial, budaya dan ekonomi. Kondisi sosial dan 
budaya di wilayah KHDTK, didominasi oleh suku Banjar, 
Toraja, Jawa dan Bugis dengan kepadatan penduduk ± 
1.033 jiwa per  km2. Kondisi perekonomian beragam, 
masyarakat bekerja di sektor pertanian, perkebunan, 
kehutanan, wirausaha dan karyawan perusahaan 
swasta. 
 
KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KHDTK 
SAMBOJA 

Areal kawasan hutan KHDTK Samboja 
didominasi oleh hutan sekunder tua dan muda, 
sedangkan hutan primer mempunyai luas lebih kecil 
yang berada di sekitar rintis Wartono Kadri. Hutan 
sekunder umumnya terbentuk akibat aktivitas manusia, 
seperti perkebunan maupun kebakaran hutan. Kondisi 
ini telah menyebabkan perbedaan variasi kompisisi flora 
penyusunnya. Berdasarkan hasil inventarisasi yang 
dilakukan, areal hutan primer terdiri dari 135 jenis pohon 
yang masuk dalam 42 suku (Atmoko et al., 2015). 

Jenis-jenis dari suku Dipterocarpaceae 
mendominasi areal hutan primer, seperti Anisoptera 
costata, Cotylelobium melanoxylum, Dipterocarpus 
confertus, 
D. cornutus, Hopea mengerawan, Shorea laevis, S. 
lamellata, S. leprosula, S. parvifolia, S. pauciflora, S. 
smithiana, Vatica odorata, dan V. umbonata. 

Hutan sekunder KHDTK Samboja terdapat 178 
jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam 43 suku 
(Atmoko et al., 2015). Secara komposisi, areal hutan 
sekunder lebih didominasi oleh jenis-jenis suku 
Euphorbiaceae. Selanjutnya, jenis dominan lainnya 
diikuti oleh suku Rubiaceae, Dipterocarpaceae dan 
Myrtaceae. Jenis-jenis pada tingkat pohon didominasi 
oleh Litsea firma, Melicope glabara, dan Litsea elliptica. 
Gambar 2 menunjukkan berbagai jenis flora di KHDTK 
Samboja. 

Selain memiliki keanekaragaman flora 
(tumbuhan) yang cukup tinggi, KHDTK Samboja juga 
sebagai habitat alami dari berbagai jenis fauna (satwa 
liar), antara lain owa kalawat (Hylobates muelleri), lutung 
kelabu (Trachypithecus cristatus), lutung merah 
(Presbytis rubicunda), kijang (Muntiacus sp), beruang 
madu (Helarctos malayanus), babi hutan (Sus sp), 
landak (Hystrix sp), kancil (Trangulus javanicus), napu 
(Trangulus napu), rusa sambar (Cervus unicolor) 
(Atmoko et al., 2015). Selain itu, dari berbagai hasil 
observasi dan penelitian di KHDTK Samboja setidaknya 

dapat dijumpai 140 jenis burung dari 32 famili, 3 (tiga) 
jenis diantaranya merupakan jenis burung endemik 
Kalimantan, yaitu sikatan biru borneo (Cyornis superba), 
Bondol Hiitam (Lonchura fuscans) dan Cabe Pantat 
Kuning (Prionochilus xanthopygius) (Eve dan Guigue, 
1987). 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 
tahun 2015 juga menemukan setidaknya ada 44 jenis 
burung di hutan Rintis Wartono Kadri, 10 (sepuluh) jenis 
diantaranya adalah cangak abu (Ardea cinerea), udang 
api (Ceyx erithacus), julang emas (Aceros undulatus), 
kangkareng hitam (Anthrococeros malayana), elang-alap 
jambul (Accipiter trivirgatus), pijantung kecil 
(Arachnothera longirostra), pijantung rimba 
(Hypogramma hypogrammicum), paok delima (Pitta 
granatina), kipasan belang (Rhipidura javanica), tiong 
mas (Gracula religiosa) (Atmoko et al., 2015). Gambar 
3 menunjukkan berbagai jenis fauna di KHDTK 
Samboja. 
 
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
(TPB) 

Rustiadi dkk (2009) menyatakan bahwa 
munculnya konsep pembangunan berkelanjutan 
didasarkan pada tumbuhnya kesadaran kritis tentang 
keterbatasan sumber daya alam yang tersedia, 
sedangkan kebutuhan manusia terus meningkat, 
sehingga mengharuskan strategi pemanfaatan sumber 
daya alam yang lebih efisien. Dengan demikian, 
pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh 
mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang, 
sehingga tetap memperhatikan keberimbangan dan 
keadilan antar generasi. Pembangunan berkelanjutan 
membutuhkan suatu proses yang panjang, sehingga 
memerlukan suatu pergeseran paradigma 
pembangunan konvensional menjadi berkelanjutan 
dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan 
ekonomi dan keadilan sosial. Aspek keberlanjutan 
(ekonomi, sosial dan lingkungan hidup) dalam 
pembangunan berkelanjutan telah dibahas pada World 
Commission on Environment and Development (WCED) 
tahun 1987 atau dikenal sebagai Brundtland 
Commission, yang mempublikasikan buku berjudul Our 
Common Future. Konsep pembangunan berkelanjutan 
menjadi konsep yang populer dan menjadi fokus dunia 
internasional sejak dipertegasnya pendekatan ini pada 
KTT Bumi (United Nation Conference on Environmental 
Development, UNCED) di Rio de Janeiro, Brasil 
pada tahun 1992. 

Pada proses pembangunan berkelanjutan 
terdapat proses perubahan yang terencana, yang 
didalamnya terdapat eksploitasi sumber daya, arah 
investasi berorientasi pengembangan teknologi, dan 
perubahan kelembagaan yang semuanya ini dalam 
keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi 
masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat (Salim, 2010). Pembangunan 
berkelanjutan di Indonesia harus diarahkan pada 
pemberantasan kemiskinan (Pilar ekonomi), 
perimbangan ekuiti sosial yang adil (Pilar sosial) dan 
kualitas tinggi dalam menjaga kehidupan lingkungan 
hidup (Pilar lingkungan hidup) serta perdamaian, 
keadilan dan kelembagaan yang tangguh (Pilar Hukum 
dan Tata Kelola). 
 
PERANAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
UNTUK MENJAGA DAN MELESTARIKAN 
KEANEKARAGAMAN HAYATI KHDTK SAMBOJA 
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PERANAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
UNTUK MENJAGA DAN MELESTARIKAN 
KEANEKARAGAMAN HAYATI KHDTK SAMBOJA 

Syarat-syarat untuk dapat tercapainya 
pembangunan berkelanjutan tidak hanya fisik dan 
pengendalian kerusakan ekosistem saja, melainkan juga 
dengan adanya pemerataan hasil dan biaya 
pembangunan yang adil antar negara dan antar 
kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin serta 
keadilan dan kelembagaan yang tangguh. UU Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PPLH) menyatakan bahwa 
pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan 
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, 
sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan 
untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu 
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 

Menjaga dan melestarikan keanekaragaman 
hayati di KHDTK Samboja termasuk dalam tujuan 
pembangunan berkelanjutan (TPB) ke-15 (menjaga 
ekosistem darat) dan ke-13 (penanganan perubahan 
iklim). Hal yang harus diperhatikan untuk menjaga 
keanekaragaman hayati di KHDTK Samboja tengah 
rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), harus 
berdasarkan 4 (empat) pilar pembangunan 
berkelanjutan. Mengacu pada visi dan misi pengelolaan 
KHDTK Samboja, bentuk nyata kegiatan yang telah 
dilakukan terkait pilar pembangunan berkelanjutan, 
yaitu: 

 
a. Pilar Pembangunan Ekonomi 

Ketidakjelasan batas kawasan baik di 
lapangan maupun di peta menjadi salah satu kendala 
teknis dalam pengelolaan KHDTK Samboja. Kondisi 
kawasan KHDTK Samboja yang dekat dengan 
pembangunan calon IKN, akan memicu terjadinya 
gangguan terhadap kawasan. Hal ini harus segera 
diatasi dengan pengawasan lebih ketat di tingkat tapak 
oleh Balitek KSDA selaku pengelola dibantu oleh 
stakeholder terkait dan adanya percepatan kebijakan 
perhutanan sosial untuk mencegah konflik tenurial di 
dalam kawasan KHDTK Samboja. Berdasarkan aspek 
ekonomi kawasan KHDTK Samboja mempunyai potensi 
hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan di 
kawasan tersebut, seperti: ekoturisme air panas, 
tanaman obat, dan hutan pendidikan, sehingga perlu 
dibentuk pengelolaan ekowisata dan pembentukan 
pokdarwis. 

 
Gambar 4. Potensi wisata alam di KHDTK Samboja 
 
b. Pilar Pembangunan Sosial 

Keberlanjutan secara sosial sangat diperlukan 
untuk mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial 
termasuk kesehatan, pendidikan, dan gender. Oleh 
karena itu, perlu adanya interaksi sosial antara individu 
masyarakat dalam pengelolaan KHDTK yang dapat 
menciptakan pembangunan berkelanjutan dalam aspek 
sosial. Aspek sosial ini mampu menggerakkan tiap-tiap 
anggota komunitas untuk bergerak mencapai tujuan 
bersama. 

Dalam Permen LHK No. P.83 Tahun 2016 
diatur perhutanan sosial di kawasan konservasi termasuk 
KHDTK Samboja melalui kemitraan kehutanan. Balitek 
KSDA selaku pengelola KHDTK Samboja telah 
mewujudkan kemitraan kehutanan dan pemberdayaan 
masyarakat melalui pemberian bibit tanaman karet, 

durian dan rambutan. 
 
c. Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup 

Di sekitar kawasan KHDTK Samboja 
khususnya di Kelurahan Sei Merdeka terdapat alih 
fungsi lahan menjadi lahan tambang batubara. Rencana 
pembangunan IKN jika belum menitikberatkan pada 
pembangunan berkelanjutan, maka berpotensi terhadap 
permasalahan lingkungan hidup, terutama pada 
kawasan KHDTK Samboja. Hal ini juga dapat 
mengganggu tujuan pembangunan berkelanjutan 
(TPB) yang ke- 
15 dalam menjaga ekosistem darat dan ke-13 dalam 
penanganan perubahan iklim. Melestarikan 
keanekaragaman hayati di KHDTK Samboja membantu 
menjaga ekosistem darat yang semakin menurun dan 
mencegah perubahan iklim yang mana aktivitas manusia 
merusak hutan secara langsung maupun tidak langsung 
dapat mengakibatkan perubahan iklim bumi. 

Balitek KSDA telah melaksanakan kegiatan 
pemantapan dan penataan blok pengelolaan KHDTK 
Samboja, antara lain pemeliharaan dan penandaan 
batas kawasan, sosialisasi batas kawasan, identifikasi 
dan inventarisasi gangguan kerawanan setiap tahun, 
inventarisasi aktivitas tanpa izin setiap tahun, dan 
pemasangan tanda batas blok pengelolaan. Kegiatan 
inventarisasi sumber daya alam di dalam kawasan 
KHDTK Samboja telah dilaksanakan untuk memberikan 
data informasi potensi sumber daya alam. Data tersebut 
meliputi keanekaragaman fauna, flora dan berbagai 
sumber daya lingkungan seperti karakteristik fisik dan 
sumber daya air, berbagai potensi hasil hutan bukan 
kayu (HHBK) dan mengetahui potensi jasa lingkungan 
yang ada. 
 
d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola 

Pilar pembangunan yang tidak boleh 
dipandang sebelah mata yaitu pembangunan hukum 
dan tata kelola, hal ini perlu diperkuat agar terciptanya 
perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. 
Peningkatan peran serta penegakan hukum dan tata 
kelola di KHDTK Samboja dapat mengatasi 
permasalahan yang cukup kompleks yaitu masalah 
batas kawasan, menurunkan kegiatan pembalakan liar, 
kebakaran hutan dan pemicu klaim atas tanah adat dan 
transmigrasi yang berada di kawasan KHDTK. 

Balitek KSDA sebagai pengelola KHDTK 
Samboja berupaya membangun koordinasi, jejaring, 
serta kerjasama dengan para pihak untuk berpartisipasi 
mewujudkan pengelolaan KHDTK Samboja yang lestari. 
Kegiatan kerjasama atau kolaborasi dengan mitra atau 
lembaga lain, dapat dilaksanakan dalam bingkai 
kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, 
rehabilitasi, pengamanan, maupun melalui kegiatan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

 
Gambar 5. Pengawasan di Hutan Penelitian KHDTK 
Samboja 
 

Selain itu, Balitek KSDA telah menyiapkan 
perangkat prosedur pengelolaan KHDTK sebagai 
gambaran alur kerja dan tahapan setiap jenis kegiatan 
pengelolaan, sehingga tahapan-tahapan dalam setiap 
kegiatan dapat dilakukan secara terkontrol dan 
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sistematis. Adapun kegiatan dalam penyiapan prosedur 
pengelolaan KHDTK samboja, antara lain: penyusunan 
prosedur perlindungan dan pengamanan kawasan, 
penyusunan prosedur penanganan kebakaran hutan, 
penyusunan prosedur penanganan konflik dengan 
masyarakat sekitar, penyusunan prosedur pengamanan 
lokasi penelitian, penyusunan prosedur kegiatan 
penelitian dan non-penelitian, serta penyusunan 
prosedur pengelolaan pengunjung (wisata ilmiah). 
 
PENUTUP 

Peran serta stakeholder dalam upaya menjaga 
dan melestarikan keanekaragaman hayati di KHDTK 
Samboja sangatlah penting, sehingga tidak terjadi 
ketimpangan atau pengorbanan dalam salah satu 
tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). 
Keterlibatan stakeholder baik Balitek KSDA sebagai 
pengelola KHDTK Samboja, pemerintah daerah, 
perusahaan dan masyarakat sekitar KHDTK secara aktif 
sangat beperngaruh terhadap kebehasilan pelestarian 

keanekaragaman hayati dan terwujudnya tujuan 
pembangunan berkelanjutan. 

Balitek KSDA berkomitmen dan berkontribusi 
untuk tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan 
ke-15 yaitu ekosistem daratan untuk menghentikan 
kehilangan keanekaragaman hayati, serta mencegah 
dan melindungi satwa yang terancam punah (Owa 
Kalawat dan Orang Utan) serta tujuan pembangunan 
berkelanjutan ke-13 dalam penanganan perubahan iklim 
dengan meningkatkan pendidikan dan penumbuhan 
kesadaran manusia akan dampak perubahan iklim yang 
terjadi seperti saat ini. 

Rencana pembangunan IKN di Kabupatan 
Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai 
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur harus 
menerapkan pembangunan berkelanjutan dalam 4 
(empat) pilar yaitu ekonomi, sosial, lingkungan hidup 
serta hukum dan tata kelola, sehingga tidak adanya 
pengorbanan dari salah satu pilar yang dapat merusak 
tatanan berkelanjutan. 
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sistematis. Adapun kegiatan dalam penyiapan prosedur 
pengelolaan KHDTK samboja, antara lain: penyusunan 
prosedur perlindungan dan pengamanan kawasan, 
penyusunan prosedur penanganan kebakaran hutan, 
penyusunan prosedur penanganan konflik dengan 
masyarakat sekitar, penyusunan prosedur pengamanan 
lokasi penelitian, penyusunan prosedur kegiatan 
penelitian dan non-penelitian, serta penyusunan 
prosedur pengelolaan pengunjung (wisata ilmiah). 
 
PENUTUP 

Peran serta stakeholder dalam upaya menjaga 
dan melestarikan keanekaragaman hayati di KHDTK 
Samboja sangatlah penting, sehingga tidak terjadi 
ketimpangan atau pengorbanan dalam salah satu 
tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). 
Keterlibatan stakeholder baik Balitek KSDA sebagai 
pengelola KHDTK Samboja, pemerintah daerah, 
perusahaan dan masyarakat sekitar KHDTK secara aktif 
sangat beperngaruh terhadap kebehasilan pelestarian 

keanekaragaman hayati dan terwujudnya tujuan 
pembangunan berkelanjutan. 

Balitek KSDA berkomitmen dan berkontribusi 
untuk tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan 
ke-15 yaitu ekosistem daratan untuk menghentikan 
kehilangan keanekaragaman hayati, serta mencegah 
dan melindungi satwa yang terancam punah (Owa 
Kalawat dan Orang Utan) serta tujuan pembangunan 
berkelanjutan ke-13 dalam penanganan perubahan iklim 
dengan meningkatkan pendidikan dan penumbuhan 
kesadaran manusia akan dampak perubahan iklim yang 
terjadi seperti saat ini. 

Rencana pembangunan IKN di Kabupatan 
Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai 
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur harus 
menerapkan pembangunan berkelanjutan dalam 4 
(empat) pilar yaitu ekonomi, sosial, lingkungan hidup 
serta hukum dan tata kelola, sehingga tidak adanya 
pengorbanan dari salah satu pilar yang dapat merusak 
tatanan berkelanjutan. 
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RISET DAN INOVASI LHK DALAM PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
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Peneliti Madya pada Balai Penn Standardisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
PENDAHULUAN 

Hutan dan pengelolaan hutan berada di 
persimpangan jalan, terutama sejak pergantian 
milenium. Permintaan global terhadap produk-produk 
kehutanan terus meningkat di satu sisi, namun seringkali 
diikuti biaya sosial dan lingkungan yang tidak dapat 
diabaikan. Isu-isu krusial seperti pengurangan tutupan 
hutan, kehilangan keanekaragaman hayati, degradasi 
lahan, kelangkaan air, peningka-tan emisi gas rumah 
kaca serta keterbatasan akses masyarakat lokal 
terhadap sumberdaya hutan semakin mengemuka 
selama beberapa dekade terakhir. 

Pemanfaatan hutan tidak terbantahkan memiliki 
kontribusi nyata terhadap ekonomi nasional dan 
kesejahteraan masyarakat lokal, sebagaimana peran 
jasa lingkungan dalam pencapaian tujuan pembangunan 
berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SGDs). 
Hutan merupakan sumber pangan (Goal 2), air bersih 
(Goal 6), energi baru terbarukan (Goal 7), bahkan obat-
obatan (Goal 3) yang sering kali menjadi alternatif 
penyembuhan berbagai masalah kesehatan. Selain 
sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati dunia, 
hutan juga merupakan penye-rap dan penyimpan 
karbon, unsur penting dan strategis bagi stabilitas iklim 
global (Goal 13). Selanjutnya, keberadaan hutan 
mendukung ketangguhan ben-tang alam dalam 
menghadapi longsor dan banjir (Goal 14 dan 15), serta 
bencana alam lainnya yang dapat merusak infrastruktur 
sekaligus mendukung ketahanan pangan melalui 
pengembangan pertanian berkelanjutan. Selain itu, 
pengelolaan hutan merupakan penyedia lapangan kerja 
(Goal 8), dengan kontribusi signifikan bagi pendapatan 
rumah tangga masyarakat di sekitar hutan (Goal 1).  

Namun, berbagai upaya yang ditempuh untuk 
mewujudkan barang dan jasa hutan beserta 
lingkungannya sebagai jalan keluar pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya 
menemukan titik terang. Hingga saat ini, komoditas 
kehutanan yang tersebar pada berbagai wilayah 
sebagian besar merupakan hasil permudaan alam yang 
dieksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutan 
produksi dan kelestarian lingkungan. Beberapa 
komoditas tradi-sional yang bernilai ekonomi seperti 
kemenyan, rotan jernang, kamper, gaharu dan lainnya 
belum memperoleh valuasi ekonomi yang optimal akibat 
inovasi riset dan peningkatan nilai tambah yang terbatas 
[1]. Ketidakpastian kontinuitas dan prioritas riset 
nasional disamping interkoneksi tujuan global yang 
kompleks, mengakibatkan kontribusi kebutuhan 
terhadap suatu inovasi belum dipahami secara utuh 
banyak pemangku kepentingan. Gejala yang muncul 
berwujud kinerja komoditas kehutanan bersifat lokal dan 
tradisional, seperti berjalan sendiri dan tertinggal, 
sehingga belum menjadi tumpuan utama 
pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. 

 
INOVASI DAN PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 
merupakan serangkaian tujuan komprehensif yang 
disepakati secara internasional dalam upaya 
peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan 

lingkungan global secara signifikan [2]. Tentu saja, 
pencapaian tujuan-tujuan yang menjadi Agenda 
Pembangunan Berkelan-jutan 2030 ini membutuhkan 
sinergi tindakan sejumlah bidang, termasuk 
pemanfaatan dan optimalisasi potensi inovasi teknologi. 
Inovasi dapat diartikan sebagai proses dan atau hasil 
pengembangan pemanfaatan ilmu pengetahuan, 
keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau 
memperbaiki suatu produk, proses, dan atau sistem 
yang baru, sehingga menghasilkan nilai atau manfaat 
yang berarti dan signifikan. Dalam hal ini ilmu 
pengetahuan, penelitian dan inovasi diarahkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan 
lingkungan yang menjadi tujuan pembangunan 
berkelanjutan. 

Inovasi memiliki peran strategis dalam 
pembangunan keberlanjutan dan merupakan pembeda 
antara pemimpin (leader) dan pengikut (follower). Dalam 
hal ini riset dan inovasi menjadi penentu arah (leading 
the way) pengelolaan sumberdaya. Hal ini semakin 
mengemuka sejalan dengan tantangan zaman yang 
semakin meningkat, sehingga menjalankan bisnis 
seperti biasa tidaklah cukup untuk bertahan. 
Penghematan biaya, menjaga reputasi, maupun 
mempekerjakan orang-orang terbaik pada posisinya 
belum sepenuhnya cukup untuk menjawab tantangan 
keberlanjutan yang dihadapi. Sejarah membuktikan, 
tanpa inovasi suatu perusahaan multinasional bahkan 
tidak mampu bersaing bahkan tenggelam di tengah 
kompetisi global yang semakin ketat.  

Inovasi untuk memenuhi tantangan keberlanjutan 
ini membuka peluang bagi pengembangan produk dan 
layanan yang memiliki keunggulan pasar. Dalam 
konteks ini, siapa yang mampu menghasilkan produk 
berkualitas melalui proses produksi berbiaya lebih 
rendah dan paling ramah lingkungan akan menjadi 
pemimpin pasar. Inovasi juga dapat menjadi solusi bagi 
berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rantai 
produksi beserta dampak yang ditimbulkannya. 

Sebagai sebuah proses, inovasi merupakan 
rangkaian percobaan, kegagalan dan kesuksesan 
dengan konsumen sebagai jurinya. Perubahan model 
dan spesifikasi kendaraan keluarga Indonesia 
merupakan ilustrasi nyata rangkaian proses inovasi ini. 
Diantara ribuan model yang diproduksi, hanya mobil-
mobil yang memenuhi ekspektasi konsumen yang masih 
bertahan di tengah pasar otomotif yang sangat dinamis 
dan kompetitif. Kondisi ini sesungguhnya mencerminkan 
ketangguhan semangat inovasi berlanjutan yang 
tertanam kokoh dalam setiap tahapan produksi suatu 
unit bisnis. 

Dengan demikian sesungguhnya inovasi 
merupakan suatu proses manusia. Penemuan ide-ide 
baru yang inovatif membutuhkan kesadaran akan 
tantangan keberlanjutan yang dihadapi sesuai 
zamannya. Selain pertimbangan potensi keuntungan, 
pengembangan suatu gagasan perlu juga 
memperhatikan selera konsumen yang dinamis 
sebagaimana halnya kesadaran terhadap dampak 
lingkungan dan sosial yang semakin meningkat. Hal 
tersebut membutuhkan investasi dalam perekrutan, 
pelatihan dan insentif, serta pengembangan 
sumberdaya manusia untuk mengembangkan dan 
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menghadirkan produk dan layanan baru yang dapat 
menjawab kebutuhan terhadap suatu model bisnis yang 
sesuai kebutuhan zaman. 

 
INOVASI BERKELANJUTAN LHK 

Evolusi teknologi dan permintaan terhadap inovasi 
berkelanjutan merupakan salah satu pendorong utama 
pertumbuhan berbagai industri ramah lingkungan dan 
sosial pada saat ini, termasuk bisnis kehutanan. Dalam 
hal ini pengembangan inovasi menuntut pemanfaatan 
ide, konsep, dan pengembangan produk yang layak 
ekonomi dengan memperhatikan kelestarian sumber 
daya dan lingkungan. Dalam hal ini dipahami bahwa 
sumber daya tidak boleh digunakan lebih cepat atau 
lebih besar daripada kemampuan pemulihannya atau 
limbah yang dihasilkan tidak boleh melebihi daya 
dukung ekosistem. 

Dalam bisnis kehutanan, inovasi berkelanjutan 
memainkan peran strategis untuk pencapaian tujuan 
berkelanjutan global dalam banyak hal. Melalui inovasi 
berkelanjutan, produk-produk kehutanan yang layak 
ekonomi dan ramah lingkungan akan memiliki nilai lebih 
dalam memenuhi permintaan konsumen yang lebih 
besar. Hasilnya adalah dunia yang lebih bersih, lebih 
sehat, lebih adil, dan lebih stabil dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Inovasi 
berkelanjutan ini akan menghasilkan model bisnis yang 
lebih baik, proses yang lebih baik, aliran sumber daya 
yang efisien, pengurangan pemborosan dan biaya, serta 
menciptakan segmen pasar baru secara keseluruhan. 

Peningkatan kesadaran terhadap kelestarian 
lingkungan serta produk-produk organik juga mengubah 
cara konsumen berbelanja. Saat ini konsumen mencari 
lebih dari sekedar produk berkualitas tinggi, namun juga 
diproduksi oleh unit bisnis ramah lingkungan dan 
kepedulian sosial suatu unit bisnis atau seberapa adil 
suatu kondisi kerja atau peduli terhadap perubahan iklim 
merupakan faktor-faktor penentu bagi konsumen ketika 
memilih suatu produk yang ingin dibelinya. 

Beberapa contoh inovasi berkelanjutan pada produk 
kehutanan antara lain minyak asiri yang disuling maupun 
diekstraksi dari berbagai tanaman hutan yang ditanam 
pada lahan terlantar maupun hutan masyarakat. Inovasi 
ini merupakan satu dari ratusan ide-ide kreatif berupa 
produk, peralatan, proses, maupun gagasan yang 
muncul dari rangkaian riset dan teknologi kehutanan [3] 
yang berkontribusi terhadap optimalisasi pengelolaan 
hutan dan hasil hutan secara berkelanjutan yang secara 
langsung maupun tidak langsung mendukung 
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 
Beberapa contoh inovasi riset LHK terkait pencapaian 
SDGs dipresentasikan pada Gambar 1.  

Salah satu ilustrasi penerapan inovasi dalam 
peningkatan nilai tambah melalui inovasi produk 
aromaterapi atau parfum berkualitas (Gambar 2). 
Parfum Kemenyan Tobarium merupakan inovasi anak 
negeri pertama yang menggunakan minyak yang 
diekstraksi dari resin kemenyan yang dikombinasikan 
dengan berbagai minyak asiri flora hutan tropis 
Nusantara. Peningkatan nilai tambah dilakukan dengan 
mengolah resin menjadi produk parfum bernilai ekonomi 
tinggi [4]. 
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Pengetahuan terhadap aroma wangi komoditas 
perdagangan internasional ini sangat terbatas. Ratusan 
tahun, wangi kemenyan terasosiasi dengan aroma 
pembakaran dupa sedangkan pengolahan untuk 
berbagai produk dengan valuasi ekonomi tinggi 
dirahasiakan oleh industri wewangian besar. Sehingga 
formula wangi kemenyan tidak tergali sehingga resin 
pohon tersebut dihargai sangat murah. Ribuan ton resin 
kemenyan mentah yang diproduksi dari sentra budidaya 
kemenyan di Danau Toba, Sumatera Utara dikirim ke 
luar negeri sebaliknya impor produk hilir minyak asiri 
dalam bentuk parfum yang mencapai US$ 401 juta per 
tahun [5]. 

Selain meningkatkan nilai tambah, produk yang 
dihasilkan akan mengurangi ketergantungan terhadap 
impor parfum, bahan baku parfum maupun produk 
aromaterapi. Inisiasi pembangunan industri pengolahan 
resin kemenyan di sekitar lokasi suplai bahan baku akan 
meningkatkan efisien biaya produksi dan daya saing 
produk [6] sehingga akan membangkitkan kebanggaan 
bangsa atas produk hasil inovasi nasional. Sebagai 
komoditas multifungsi, pemanfaatan hasil hutan bukan 
kayu juga harus berpegang teguh berprinsip keadilan 
melalui skema perhutanan sosial, sehingga masyarakat 
memperoleh akses untuk memungut dan memanfaatkan 
hasil hutan ini secara berkelanjutan. 

Hasil riset yang inovatif lainnya adalah arang 
terpadu yang dihasilkan dari limbah padat yang 
potensial dimanfaatkan untuk meningkatkan 
produktivitas lahan dan produksi tanaman. Teknologi 
pengolahan limbah ini mendukung skema ekonomi 
sirkular dengan prinsip reuse dan recycle untuk 
meningkatkan nilai tambah dan mengurangi limbah [7]. 
Ekonomi sirkular ini sejalan dengan pola produksi dan 
konsumsi yang berkelanjutan, salah satu target tujuan 
pembangunan berkelanjutan (Goal 12). 

 
PELUANG DAN TANTANGAN 

Pengembangan bisnis kehutanan baik dari 
komoditas kayu maupun bukan kayu merupakan salah 
satu prioritas kegiatan kehutanan dan pemanfaatan 
Kawasan hutan yang tertuang dalam Rencana 
Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030. Oleh 
karenanya dukungan riset dan inovasi diarahkan untuk 
menciptakan fondasi yang kuat bagi efisiensi sumber 
daya, ide-ide kreatif, proses teknologi dan industri yang 
bersih dan ramah lingkungan, serta penciptaan 
kesempatan kerja yang berkelanjutan dalam 
mengembangkan ekonomi nasional. 

Pengembangan inovasi dalam bisnis kehutanan 
mendukung pencapaian SDG 9: Membangun 
infrastruktur yang tangguh, mempromosikan 
industrialisasi yang berkelanjutan dan mendorong 
inovasi. Namun sesungguhnya dukungan inovasi 
terhadap pencapaian SDGs tidak berdiri sendiri, 
melainkan juga berkontribusi terhadap semua tujuan 
pembangunan global lainnya. Gambar 3 
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menghadirkan produk dan layanan baru yang dapat 
menjawab kebutuhan terhadap suatu model bisnis yang 
sesuai kebutuhan zaman. 

 
INOVASI BERKELANJUTAN LHK 

Evolusi teknologi dan permintaan terhadap inovasi 
berkelanjutan merupakan salah satu pendorong utama 
pertumbuhan berbagai industri ramah lingkungan dan 
sosial pada saat ini, termasuk bisnis kehutanan. Dalam 
hal ini pengembangan inovasi menuntut pemanfaatan 
ide, konsep, dan pengembangan produk yang layak 
ekonomi dengan memperhatikan kelestarian sumber 
daya dan lingkungan. Dalam hal ini dipahami bahwa 
sumber daya tidak boleh digunakan lebih cepat atau 
lebih besar daripada kemampuan pemulihannya atau 
limbah yang dihasilkan tidak boleh melebihi daya 
dukung ekosistem. 

Dalam bisnis kehutanan, inovasi berkelanjutan 
memainkan peran strategis untuk pencapaian tujuan 
berkelanjutan global dalam banyak hal. Melalui inovasi 
berkelanjutan, produk-produk kehutanan yang layak 
ekonomi dan ramah lingkungan akan memiliki nilai lebih 
dalam memenuhi permintaan konsumen yang lebih 
besar. Hasilnya adalah dunia yang lebih bersih, lebih 
sehat, lebih adil, dan lebih stabil dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Inovasi 
berkelanjutan ini akan menghasilkan model bisnis yang 
lebih baik, proses yang lebih baik, aliran sumber daya 
yang efisien, pengurangan pemborosan dan biaya, serta 
menciptakan segmen pasar baru secara keseluruhan. 

Peningkatan kesadaran terhadap kelestarian 
lingkungan serta produk-produk organik juga mengubah 
cara konsumen berbelanja. Saat ini konsumen mencari 
lebih dari sekedar produk berkualitas tinggi, namun juga 
diproduksi oleh unit bisnis ramah lingkungan dan 
kepedulian sosial suatu unit bisnis atau seberapa adil 
suatu kondisi kerja atau peduli terhadap perubahan iklim 
merupakan faktor-faktor penentu bagi konsumen ketika 
memilih suatu produk yang ingin dibelinya. 

Beberapa contoh inovasi berkelanjutan pada produk 
kehutanan antara lain minyak asiri yang disuling maupun 
diekstraksi dari berbagai tanaman hutan yang ditanam 
pada lahan terlantar maupun hutan masyarakat. Inovasi 
ini merupakan satu dari ratusan ide-ide kreatif berupa 
produk, peralatan, proses, maupun gagasan yang 
muncul dari rangkaian riset dan teknologi kehutanan [3] 
yang berkontribusi terhadap optimalisasi pengelolaan 
hutan dan hasil hutan secara berkelanjutan yang secara 
langsung maupun tidak langsung mendukung 
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 
Beberapa contoh inovasi riset LHK terkait pencapaian 
SDGs dipresentasikan pada Gambar 1.  

Salah satu ilustrasi penerapan inovasi dalam 
peningkatan nilai tambah melalui inovasi produk 
aromaterapi atau parfum berkualitas (Gambar 2). 
Parfum Kemenyan Tobarium merupakan inovasi anak 
negeri pertama yang menggunakan minyak yang 
diekstraksi dari resin kemenyan yang dikombinasikan 
dengan berbagai minyak asiri flora hutan tropis 
Nusantara. Peningkatan nilai tambah dilakukan dengan 
mengolah resin menjadi produk parfum bernilai ekonomi 
tinggi [4]. 

 

 
Gambar 2. Inovasi produk aromaterapi dan parfum 

kemenyan untuk meningkatkan nilai tambah 
 

Pengetahuan terhadap aroma wangi komoditas 
perdagangan internasional ini sangat terbatas. Ratusan 
tahun, wangi kemenyan terasosiasi dengan aroma 
pembakaran dupa sedangkan pengolahan untuk 
berbagai produk dengan valuasi ekonomi tinggi 
dirahasiakan oleh industri wewangian besar. Sehingga 
formula wangi kemenyan tidak tergali sehingga resin 
pohon tersebut dihargai sangat murah. Ribuan ton resin 
kemenyan mentah yang diproduksi dari sentra budidaya 
kemenyan di Danau Toba, Sumatera Utara dikirim ke 
luar negeri sebaliknya impor produk hilir minyak asiri 
dalam bentuk parfum yang mencapai US$ 401 juta per 
tahun [5]. 

Selain meningkatkan nilai tambah, produk yang 
dihasilkan akan mengurangi ketergantungan terhadap 
impor parfum, bahan baku parfum maupun produk 
aromaterapi. Inisiasi pembangunan industri pengolahan 
resin kemenyan di sekitar lokasi suplai bahan baku akan 
meningkatkan efisien biaya produksi dan daya saing 
produk [6] sehingga akan membangkitkan kebanggaan 
bangsa atas produk hasil inovasi nasional. Sebagai 
komoditas multifungsi, pemanfaatan hasil hutan bukan 
kayu juga harus berpegang teguh berprinsip keadilan 
melalui skema perhutanan sosial, sehingga masyarakat 
memperoleh akses untuk memungut dan memanfaatkan 
hasil hutan ini secara berkelanjutan. 

Hasil riset yang inovatif lainnya adalah arang 
terpadu yang dihasilkan dari limbah padat yang 
potensial dimanfaatkan untuk meningkatkan 
produktivitas lahan dan produksi tanaman. Teknologi 
pengolahan limbah ini mendukung skema ekonomi 
sirkular dengan prinsip reuse dan recycle untuk 
meningkatkan nilai tambah dan mengurangi limbah [7]. 
Ekonomi sirkular ini sejalan dengan pola produksi dan 
konsumsi yang berkelanjutan, salah satu target tujuan 
pembangunan berkelanjutan (Goal 12). 

 
PELUANG DAN TANTANGAN 

Pengembangan bisnis kehutanan baik dari 
komoditas kayu maupun bukan kayu merupakan salah 
satu prioritas kegiatan kehutanan dan pemanfaatan 
Kawasan hutan yang tertuang dalam Rencana 
Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030. Oleh 
karenanya dukungan riset dan inovasi diarahkan untuk 
menciptakan fondasi yang kuat bagi efisiensi sumber 
daya, ide-ide kreatif, proses teknologi dan industri yang 
bersih dan ramah lingkungan, serta penciptaan 
kesempatan kerja yang berkelanjutan dalam 
mengembangkan ekonomi nasional. 

Pengembangan inovasi dalam bisnis kehutanan 
mendukung pencapaian SDG 9: Membangun 
infrastruktur yang tangguh, mempromosikan 
industrialisasi yang berkelanjutan dan mendorong 
inovasi. Namun sesungguhnya dukungan inovasi 
terhadap pencapaian SDGs tidak berdiri sendiri, 
melainkan juga berkontribusi terhadap semua tujuan 
pembangunan global lainnya. Gambar 3 

menggambarkan peran penting inovasi dalam 
membangun infrastruktur yang tangguh bagi 
pembangunan berkelanjutan. 
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Untuk mendukung industrialisasi kehutanan, riset 
dan inovasi ditujukan untuk mendorong pengembangan 
budaya start-up dan pembukaan akses usaha kecil dan 
menengah pada pasar yang lebih adil dan terbuka. 
Dalam hal ini inovasi produk-produk kehutanan didorong 
memanfaatkan bantuan keuangan atau kredit yang 
terjangkau. Skema insentif bagi produk organik dan 
ramah lingkungan membuka peluang bantuan yang 
dibutuhkan para pengusaha pemula dalam 
pengembangan produk unggulan mereka. Mekanisme 
insentif merupakan salah satu solusi strategis mengingat 
usaha kecil dan menengah telah terbukti bertahan 
menghadapi berbagai krisis ekonomi serta membantu 
perekonomian negara melalui kesempatan kerja yang 
dibukanya. 

Namun pengembangan inovasi produk kehutanan 
bukanlah tanpa tantangan. Seringkali, teknologi 
pengolahan tidak berkembang akibat kondisi pasar yang 
tidak menguntungkan, atau jikapun dapat 
dikembangkan, tidak dapat diakses atau disesuaikan 
dengan kebutuhan pengguna akhir. Aspek pasar 
merupakan tantangan tersendiri mengingat pasar 
sebagian besar komoditas, terutama hasil hutan bukan 
kayu belum tersedia, atau jika tersedia merupakan pasar 
gelap [7]. 

Tanpa inovasi pengolahan hasil hutan, nilai tambah 
yang diperoleh dari bisnis kehutanan relatif rendah. 
Bahan baku komoditas kehutanan umumnya diapresiasi 
rendah sehingga pengembangan teknologi pengolahan 
yang tepat dan efisien merupakan suatu keniscayaan 
untuk menghasilkan nilai jual produk yang lebih tinggi 
[6]. Dalam hal ini inovasi ini tidak berdiri sendiri, 
melainkan lebih bersifat kolaboratif dan menjangkau 
setiap tahapan produksi. Kerjasama petani sebagai 
penyedia bahan baku dengan industri perlu 
dikembangkan, sehingga bahan baku yang memenuhi 
kriteria yang dipersyaratakan dapat ditampung industri 
dengan harga yang lebih baik. Dengan kualitas bahan 
baku yang tinggi, pihak industri pun akan dapat menjaga 
kualitas produk akhirnya [7]. Hal ini akan mengubah 

rantai nilai (value chain) suatu unit bisnis menjadi 
jejaring nilai (value web). 

Hal ini menuntut pemahaman dan mengarahkan 
kembali peran sains, penelitian, teknologi, dan inovasi 
untuk memahami hubungan sosio-teknis yang 
menghubungkan penelitian tentang topik tertentu 
dengan potensi kemajuan produk kehutanan yang 
dikembangkan. Kerangka kerja integratif perlu 
dikembangkan untuk memetakan hubungan kompleks 
antara penelitian, teknologi, dan inovasi di satu sisi, 
dengan  tujuan pembangunan berkelanjutan di sisi 
lainnya. Konsekuensinya, sinergi, prioritas riset dan 
inovasi, serta identifikasi aktor utama yang terlibat pada 
tingkat lokal, nasional dan global perlu diidentifikasi dan 
dipertimbangan dengan baik. 

Dalam hal ini pelibatan berbagai pemangku 
kepentingan dalam isu-isu keberlanjutan telah menjadi 
aspek strategis dalam pengembangan produk. Teknik 
crowd-sourcing dapat digunakan untuk mengetahui 
karakteristik keberlanjutan suatu produk dengan 
mengukur preferensi konsumen. Proses bolak-balik ini 
akan menghasilkan berbagai ide baru tentang 
bagaimana cara meningkatkan rantai pasokan, 
penggunaan sumber daya maupun energi, yang 
bermuara pada keberlanjutan produk yang 
dikembangkan. 

Pada intensitas tertentu, intervensi kebijakan dapat 
dipilih untuk memperkuat inovasi bisnis kehutanan. 
Salah satu intervensi sistem yang direkomendasikan 
adalah pengarusutamaan kesetaraan gender (SDG 5). 
Pengakuan terhadap peran dan kontribusi signifikan 
kaum perempuan pada banyak pengelolaan hasil hutan 
terutama hasil hutan bukan kayu menuntut penguatan 
proporsional hak dan kewajiban bagi perempuan [8]. 
Pada akhirnya, pengembangan bisnis kehutanan perlu 
didukung oleh penguatan pasar, harga yang adil dan 
tata niaga yang jelas, serta mekanisme perizinan yang 
mudah dan cepat [7] agar produk inovasi kehutanan 
dapat bersaing dengan komoditas utama perkebunan 
dan pertanian lainnya. 

 
PENUTUP 

Hutan dan jasa lingkungan merupakan 
sumberdaya penting dalam pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan. Riset dan inovasi 
memainkan peran strategis sebagai penentu arah 
pengelolaan sumberdaya dengan menjaga keberadaan, 
fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan 
dan berkelan-jutan. Ilmu pengetahuan dan teknologi 
dimanfaatkan untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi 
efisiensi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan 
dan lingkungan yang sesuai dengan daya dukung dan 
daya tampung lingkungan. 

Pengembangan inovasi produk kehutanan 
menghadapi berbagai tantangan, termasuk aspek pasar 
serta nilai tambah yang rendah. Hal ini menuntut 
pemaha-man terhadap peran ilmu pengetahuan dan 
teknologi, riset dan inovasi melalui pengembangan 
kerangka kerja integratif dan sinergi antar berbagai 
pihak demi terselenggaranya tata kelola dan inovasi 
pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang 
berorientasi daya saing serta tanggap terhadap 
perubahan iklim. 
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GERONGGANG : KAYU LOKAL LAHAN GAMBUT POTENSIAL OLEH 
 
 

Dodi Frianto 
i Litbang Teknologi Serat Tanaman Hutan 

 
LATAR BELAKANG 

Lahan gambut yang tersebar di Indonesia 
sebanyak 24.67 juta Ha yang tediri dari kawasan hutan 
(67.4%) dan sisanya berada di luar kawasan hutan/Areal 
peruntukan lainnya (APL) (32.6%) (KLHK, 2018). Lahan 
gambut umumnya tergolong marginal untuk 
pengembangan pertanian, dengan faktor pembatas 
utama kondisi media tanam yang tidak kondusif untuk 
perkembangan akar, terutama kondisi lahan yang jenuh 
air, bereaksi masam, dan mengandung asam- asam 
organik pada level yang bisa meracuni tanaman, 
sehingga diperlukan beberapa tindakan reklamasi agar 
kondisi lahan gambut menjadi lebih sesuai untuk 
perkembangan tanaman (Dariah, Maftuah, & Maswar, 
2014). 

Potensi lahan gambut yang sangat besar perlu 
dilakukan pengelolaan yang secara arif dan bijak 
sehingga dapat memberikan nilai tambah tanpa harus 
merusak fungsi alami dari gambut itu sendiri. 
Perlindungan dan pengelolaan gambut telah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 
Tahun 2014, yang telah direvisi menjadi Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016. 
Pada Pasal 23 Ayat (3a) dinyatakan bahwa ekosistem 
gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak 
apabila muka air tanah lebih dari 0.4 meter di bawah 
permukaan gambut pada titik penaatan. 

Gambut dengan faktor pembatas yang ada 
menyebabkan lahan gambut menjadi unik untuk 
dilakukan pengembangan dan budidaya. Faktor 
pembatas tersebut dapat diatasi dengan menggunakan 
tanaman lokal, salah satunya adalah Gerunggang 
(Cratoxylum arborescens). Gerunggang merupakan 
tumbuhan lokal yang paling adaptif dengan lahan 
gambut. 

Gerunggang merupakan tumbuhan asli rawa 
gambut yang temasuk dalam family Guttiferae. 
Gerunggang tersebar didaerah Sumatera Utara, Riau, 
Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan 
(Junaedi, 2019). Gerunggang merupakan tumbuhan 
pionir yang cepat tumbuh dan memiliki ketahanan 
terhadap lahan tergenang. Selain dilahan gambut yang 
tergenang, gerunggang dapat tumbuh pada tipe tanah 
berpasir dan lempung berpasir (Soerinegara dan 
Lemmens, 2001). Tumbuhan gerunggang merupakan 
tanaman lokal yang memiliki banyak manfaat baik untuk 
konservasi, rehabilitasi dan industrialisasi. 

Penulisan makalah ini bertujuan untuk 
memaparkan potensi tumbuhan gerunggang di lahan 
gambut dalam bidang konservasi, rehabilitasi dan 
industrialisasi. 
a. Produktivitas Geronggang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produktivitas 
geronggang di lahan gambut dapat mencapai 
12,84 m3/tahun (Junaedi, dkk. 2015). Persentase 
hidup geronggang dilahan gambut yang sudah 
terbakar tergolong cukup tinggi yakni sebesar 
93,33% (Mojiol, dkk. 2014). Potensi kayu yang 
dihasilkan pada usia 4,5 tahun sebesar 57,57 
m3/Ha dengan riap tinggi sebesar 2,24 m/tahun, 
riap diameter sebesar 2,11 cm/tahun. (Junaedi, 
dkk. 2015). Pola tumbuh geronggang di Provinsi 

Riau tumbuh menyebar berkelompok dengan 
kerapatan di Kabupaten Bengkalis sebanyak 300 
pohon/ha, Kabupaten Siak 50-10 pohon/ha, 
Kabupaten Rokan Hilir 15-20 pohon/ha dan 
Kabupaten Kampar 10-15 pohon/ha (Suhartati dkk, 
2012). 

 
b. Dimensi Serat dan Turunan dimensi serat 

Persyaratan sebagai bahan baku pulp ditentukan 
oleh nilai turunan dimensi serat. Nilai turunan 
dimensi serat dan kelas mutu persyaratan dan nilai 
serat kayu sebagai bahan baku pulp dapat dilihat 
pada tabel 1. Penilaian Persyaratan dan nilai serat 
kayu sebagai bahan baku pulp berdasarkan 
vademicum kehutanan tahun 1976. 

 
Tabel 1. Nilai turunan dimensi serat dan kelas mutu 
persyaratan dan nilai serat kayu sebagai bahan baku 
pulp 
Parameter Serat Skor Mutu Kelas 

Panjang Serat 1,230.00 50 III 

Bilangan runkel 0.18 100 I 

Daya tenun 43.79 50 III 

Muhlstep ratio 27.67 100 I 

Koefisien Kekakuan 0.07 100 I 

Perbandingan 
Fleksibilitas 

0.85 100 I 

Nilai Total  500 I 

Sumber : Frianto, 2019 
 
Kayu geronggang cukup memiliki potensi 

dijadikan sebagai bahan baku pulp. Berdasarkan 
dimensi dan turunan dimensi serat, kayu geronggang 
memiliki kualitas serat kayu masuk dalam kelas mutu I 
sebagai bahan baku pulp (Frianto, 2019). Panjang serat 
kayu geronggang 1,230 µm termasuk dalam kategori 
pendek (1000-1500 µm). 

Berdasarkan kriteria penilaian serat kayu 
Indonesia untuk bahan baku pulp dan kertas kayu 
sekubung termasuk dalam mutu III (900 – 1,600 µm). 
panjang serat tanaman akan berpengaruh terhadap 
kuatnya ikatan antar serat dan kekuatan lipat kertas 
yang tinggi (Sutiya, Istikowati, & Sunardi, 2012), serta 
kualitas kertas yang dihasilkan akan semakin baik 
(Safitri, 2003). Panjang serat juga dapat mempengaruhi 
sifat-sifat tertentu dari pulp seperti ketahanan sobek, 
kekuatan tarik dan daya lipat (Aprianis & Rahmayanti, 
2009). 

Koefisien kekakuan geronggang sebesar 0,07 
termasuk dalam kelas mutu I. Berdasarkan koefisien 
kekakuan geronggang ini maka kertas yang dihasilkan 
tidak mudah putus apabila terkena tarikan, Koefisien 
kekakuan ini mempengaruhi kekuatan sobek, lipat dan 
jebol (Frianto dan Rojidin, 2014). 

Bilangan Runkle, Muhlsteph dan fleksibilitas 
memiliki nilai yang sangat baik, secara umum serat 
geronggang dapat menghasilkan lembaran kertas dengan 
kekuatan mekanis yang cukup baik dengan kekuatan 
sobek dan tarik yang tinggi. Lembaran dengan kekuatan 
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mekanis tinggi cocok sebagai bahan baku pembuatan 
kertas tulis, print dan kemasan (Ververis dkk, 2004). 
 
c. Sifat Kimia dan Pulp Geronggang 

Berdasarkan komponen kimia kayu, tumbuhan 
geronggang termasuk kualitas kelas tinggi sebagai 
bahan baku pulp. Komponen kimia yang terdapat dalam 
gerunggang dengan kandungan lignin 31,49 %; selulosa 
50,03 %; ekstraktif 1,91%; kadar pentosan 15,78%; 
Kadar Abu 0,56%; dan kadar silika 0,241% (Rinanda 
dkk, 2012). 

Kandungan lignin pada geronggang termasuk 
sedang (18-33%). Pembuatan pulp kandungan lignin 
yang rendah lebih dikehendaki karena akan lebih efisien 
dalam penggunaan bahan pada saat pembuatan pulp. 
Sebaliknya kandungan lignin sebesar ini dapat 
digunakan sebagai bahan konstruksi seperti kayu lapis, 
kayu pertukangan dll. Haygreen dan Bowyer (1996) 
dalam Supartini (2009) menyatakan bahwa dengan 
bertambahnya kandungan lignin dalam sel akan 
menimbulkan kekuatan mekanik kayu. 

Menurut Pasaribu, dkk (2007) kadar abu yang 
tinggi tidak diharapkan dalam pembuatan pulp karena 
dapat mempengaruhi kualitas kertas. Sedangkan 
besarnya kadar silika dalam kayu dapat mempercepat 
proses penumpulan bilah mata gergaji atau mesin 
pembuat serpih kayu. Selain itu kandungan ekstraktif 
yang tinggi lebih tidak disukai karena akan terjadi reaksi 
dengan larutan pemasak dan menurunkan rendemen 
pulp. 

Proses pembuatan pulp geronggang dengan 
kraft menghasilkan randemen pulp 46,75%, wood 
consumption 4,55 m3 kayu/ton pulp, bilangan kappa 
20,05 (Aprianis dan Novriyanti, 2019) dan pulp 
production 219,73 m3 pulp/ton kayu. 
 
d. Sifat Fisik dan Mekanik Kayu Geronggang 

Berdasarkan nilai berat jenis (0,47), keteguhan 
lentur, keteguhan tekan sejajar seratnya, kayu 
gerunggang tergolong ringan-sedang. Berdasarkan nilai 
kerapatan, keteguhan lentur, keteguhan tekan sejajar 
seratnya, maka kayu gerunggang dalam kelas kuat III 
dan kelas awet IV. Kayu geronggang ini dapat 
dimanfaatkan untuk konstruksi ringan, bahan kerajinan 
atau panel kayu (Haygreen and Bowyer, 1986). 
Umumnya, masyarakat memanfaatkan kayu geronggang 
sebagai papan dan kontruksi ringan di bawah atap, peti, 
kayu lapis, moulding dan cetakan beton. Kayu 
geronggang mudah dibelah dengan gergaji baik kayu 
basah maupun kering udara (Suhartati dkk, 2012). 
 
e. Biofarmaka Geronggang 

Daun, kulit kayu, dan akar geronggang memiliki 
manfaat sebagai biofarmaka. Senyawa astilbin yang 
terdapat pada daun geronggang digunakan untuk 
mengobati penyakit yang berkaitan dengan sistem 
kekebalan tubuh (Jusoh dkk, 2013). Pada kulit 
geronggang terdapat senyawa xanthon yang telah 
teridentifikasi, diantaranya 1,3,8-trihydroxy- 2,4-
dimethoxyxanthone, atau lebih dikenal dengan nama α–
Mangostin (Kaur, 2011). 

Senyawa paling aktif yang terdapat dalam 
ekstrak tanaman gerunggang yakni α–mangostin diikuti -

mangostin. α–Mangostin ini dilaporkan memiliki efek 
anti-inflamatori, kardioprotektif, antitumor, antidiabetik, 
antibakterial, antifungal, antioksidan, antiparasitik, dan 
dapat berperan juga sebagai antiobesitas (Alimah, 2016) 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa 
geronggang dapat digunakan sebagai obat maag 
(Sidahmed dkk, 2013), obat kanker (Ibrahim dkk, 2014), 
Anti HIV (Reutrakul dkk., 2006), obat tumor (Ibrahim dkk, 
2014), obat leukimia (Mian, 2007) dan anti inflamasi (Liu 
dkk, 2012), anti mikroorganisme, anti oksidan, 
penangkal radikal bebas dan anti kanker (Alimah, 2016). 
Geronggang mengandung antioksidan dengan efek 
chelating pada ion ferro, radikal hidroksil, dan 
scavenging hydrogen peroksida. (Suhartono dkk, 2012). 
 
f. Rehabilitasi Lahan 

Geronggang merupakan tanaman lahan 
gambut yang dapat digunakan sebagai tumbuhan untuk 
rehabilitasi lahan. Permudaan gerunggang sangat 
toleran terhadap kondisi terbuka, penyinaran matahari 
intensif, suhu tanah tinggi dan kelembaban tanah rendah 
sehingga cocok untuk jenis rehabilitasi (Saito dkk, 2005). 
Geronggang mampu beradaptasi dengan tinggi muka air 
tanah hingga 20 cm di bawah permukaan tanah dengan 
persentase tanaman yang hidup sebesar 80% 
(BP2TSTH, 2021). 

Geronggang memiliki banyak kelebihan 
diantaranya merupakan tanaman yang cepat tumbuh, 
mampu menjaga kelembaban lahan gambut sebesar 
80% dengan temperatur dibawah 30⁰C, toleran terhadap 
genangan (BP2TSTH, 2021). Kandungan kadar kalor 
geronggang sebesar 6 kJ/gram menyebabkan kayu 
gerongang mudah terbakar dan mampu berkontribusi 
terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan 
gambut serta termasuk tumbuhan yang tahan perubahan 
iklim (BP2TSTH, 2021). 

Geronggang merupakan rumah bagi kehidupan 
serangga predator Sycanus sp. Penanaman 
geronggang berfungsi sebagai penarik serangga 
Sycanus sp sebagai predator penting bagi hama kedelai, 
padi, sayuran dan sawit. Getah tumbuhan Geronggang 
mengandung senyawa yang dapat menarik Sycanus sp 
untuk datang dan berkembang biak di sekitarnya. Untuk 
dapat berfungsi sebagai penarik serangga Sycanus sp., 
cukup dilukai bagian batangnya sehingga mengeluarkan 
getah (Nasrurridlo, 2020). 
 
PENUTUP 

Kayu gerunggang merupakan tanaman lokal 
yang tumbuh digambut memiliki manfaat untuk 
konservasi, rehabilitasi maupun industrialisasi dan 
biofarmaka. Produktivitas kayu gerunggang sudah 
cukup bagus, namun perlu ditingkatkan lagi dengan 
pemuliaan tanaman. Tanaman geronggang sangat 
berguna dalam rehabilitasi lahan gambut yang memiliki 
karakteristik lahan yang unik. Selain itu rehabilitasi dan 
konservasi dengan geronggang juga dapat memberikan 
manfaat secara industri, baik industry pulp maupun 
pertukangan. Selain itu Geronggang juga merupakan 
rumah bagi serangga predator yang berguna bagi petani 
dalam mengatasi hama. 
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mekanis tinggi cocok sebagai bahan baku pembuatan 
kertas tulis, print dan kemasan (Ververis dkk, 2004). 
 
c. Sifat Kimia dan Pulp Geronggang 

Berdasarkan komponen kimia kayu, tumbuhan 
geronggang termasuk kualitas kelas tinggi sebagai 
bahan baku pulp. Komponen kimia yang terdapat dalam 
gerunggang dengan kandungan lignin 31,49 %; selulosa 
50,03 %; ekstraktif 1,91%; kadar pentosan 15,78%; 
Kadar Abu 0,56%; dan kadar silika 0,241% (Rinanda 
dkk, 2012). 

Kandungan lignin pada geronggang termasuk 
sedang (18-33%). Pembuatan pulp kandungan lignin 
yang rendah lebih dikehendaki karena akan lebih efisien 
dalam penggunaan bahan pada saat pembuatan pulp. 
Sebaliknya kandungan lignin sebesar ini dapat 
digunakan sebagai bahan konstruksi seperti kayu lapis, 
kayu pertukangan dll. Haygreen dan Bowyer (1996) 
dalam Supartini (2009) menyatakan bahwa dengan 
bertambahnya kandungan lignin dalam sel akan 
menimbulkan kekuatan mekanik kayu. 

Menurut Pasaribu, dkk (2007) kadar abu yang 
tinggi tidak diharapkan dalam pembuatan pulp karena 
dapat mempengaruhi kualitas kertas. Sedangkan 
besarnya kadar silika dalam kayu dapat mempercepat 
proses penumpulan bilah mata gergaji atau mesin 
pembuat serpih kayu. Selain itu kandungan ekstraktif 
yang tinggi lebih tidak disukai karena akan terjadi reaksi 
dengan larutan pemasak dan menurunkan rendemen 
pulp. 

Proses pembuatan pulp geronggang dengan 
kraft menghasilkan randemen pulp 46,75%, wood 
consumption 4,55 m3 kayu/ton pulp, bilangan kappa 
20,05 (Aprianis dan Novriyanti, 2019) dan pulp 
production 219,73 m3 pulp/ton kayu. 
 
d. Sifat Fisik dan Mekanik Kayu Geronggang 

Berdasarkan nilai berat jenis (0,47), keteguhan 
lentur, keteguhan tekan sejajar seratnya, kayu 
gerunggang tergolong ringan-sedang. Berdasarkan nilai 
kerapatan, keteguhan lentur, keteguhan tekan sejajar 
seratnya, maka kayu gerunggang dalam kelas kuat III 
dan kelas awet IV. Kayu geronggang ini dapat 
dimanfaatkan untuk konstruksi ringan, bahan kerajinan 
atau panel kayu (Haygreen and Bowyer, 1986). 
Umumnya, masyarakat memanfaatkan kayu geronggang 
sebagai papan dan kontruksi ringan di bawah atap, peti, 
kayu lapis, moulding dan cetakan beton. Kayu 
geronggang mudah dibelah dengan gergaji baik kayu 
basah maupun kering udara (Suhartati dkk, 2012). 
 
e. Biofarmaka Geronggang 

Daun, kulit kayu, dan akar geronggang memiliki 
manfaat sebagai biofarmaka. Senyawa astilbin yang 
terdapat pada daun geronggang digunakan untuk 
mengobati penyakit yang berkaitan dengan sistem 
kekebalan tubuh (Jusoh dkk, 2013). Pada kulit 
geronggang terdapat senyawa xanthon yang telah 
teridentifikasi, diantaranya 1,3,8-trihydroxy- 2,4-
dimethoxyxanthone, atau lebih dikenal dengan nama α–
Mangostin (Kaur, 2011). 

Senyawa paling aktif yang terdapat dalam 
ekstrak tanaman gerunggang yakni α–mangostin diikuti -

mangostin. α–Mangostin ini dilaporkan memiliki efek 
anti-inflamatori, kardioprotektif, antitumor, antidiabetik, 
antibakterial, antifungal, antioksidan, antiparasitik, dan 
dapat berperan juga sebagai antiobesitas (Alimah, 2016) 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa 
geronggang dapat digunakan sebagai obat maag 
(Sidahmed dkk, 2013), obat kanker (Ibrahim dkk, 2014), 
Anti HIV (Reutrakul dkk., 2006), obat tumor (Ibrahim dkk, 
2014), obat leukimia (Mian, 2007) dan anti inflamasi (Liu 
dkk, 2012), anti mikroorganisme, anti oksidan, 
penangkal radikal bebas dan anti kanker (Alimah, 2016). 
Geronggang mengandung antioksidan dengan efek 
chelating pada ion ferro, radikal hidroksil, dan 
scavenging hydrogen peroksida. (Suhartono dkk, 2012). 
 
f. Rehabilitasi Lahan 

Geronggang merupakan tanaman lahan 
gambut yang dapat digunakan sebagai tumbuhan untuk 
rehabilitasi lahan. Permudaan gerunggang sangat 
toleran terhadap kondisi terbuka, penyinaran matahari 
intensif, suhu tanah tinggi dan kelembaban tanah rendah 
sehingga cocok untuk jenis rehabilitasi (Saito dkk, 2005). 
Geronggang mampu beradaptasi dengan tinggi muka air 
tanah hingga 20 cm di bawah permukaan tanah dengan 
persentase tanaman yang hidup sebesar 80% 
(BP2TSTH, 2021). 

Geronggang memiliki banyak kelebihan 
diantaranya merupakan tanaman yang cepat tumbuh, 
mampu menjaga kelembaban lahan gambut sebesar 
80% dengan temperatur dibawah 30⁰C, toleran terhadap 
genangan (BP2TSTH, 2021). Kandungan kadar kalor 
geronggang sebesar 6 kJ/gram menyebabkan kayu 
gerongang mudah terbakar dan mampu berkontribusi 
terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan 
gambut serta termasuk tumbuhan yang tahan perubahan 
iklim (BP2TSTH, 2021). 

Geronggang merupakan rumah bagi kehidupan 
serangga predator Sycanus sp. Penanaman 
geronggang berfungsi sebagai penarik serangga 
Sycanus sp sebagai predator penting bagi hama kedelai, 
padi, sayuran dan sawit. Getah tumbuhan Geronggang 
mengandung senyawa yang dapat menarik Sycanus sp 
untuk datang dan berkembang biak di sekitarnya. Untuk 
dapat berfungsi sebagai penarik serangga Sycanus sp., 
cukup dilukai bagian batangnya sehingga mengeluarkan 
getah (Nasrurridlo, 2020). 
 
PENUTUP 

Kayu gerunggang merupakan tanaman lokal 
yang tumbuh digambut memiliki manfaat untuk 
konservasi, rehabilitasi maupun industrialisasi dan 
biofarmaka. Produktivitas kayu gerunggang sudah 
cukup bagus, namun perlu ditingkatkan lagi dengan 
pemuliaan tanaman. Tanaman geronggang sangat 
berguna dalam rehabilitasi lahan gambut yang memiliki 
karakteristik lahan yang unik. Selain itu rehabilitasi dan 
konservasi dengan geronggang juga dapat memberikan 
manfaat secara industri, baik industry pulp maupun 
pertukangan. Selain itu Geronggang juga merupakan 
rumah bagi serangga predator yang berguna bagi petani 
dalam mengatasi hama. 
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lPembangunan berkelanjutan atau Sustainable 
Development Goals (SDGs) pada dasarnya merupakan 
rumusan yang memuat tujuan dan sasaran global 2016-
2030. Adapun tujuan SDGs adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, 
mengurangi kesenjangan sosial, menjaga kualitas 
lingkungan hidup serta terlaksananya tata kelola yang 
mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan antar 
generasi. Dari tujuh belas tujuan yang ingin dicapai 
SDGs, paper ini berkontribusi dalam menjawab 
beberapa tujuan yang tertuang pada bagian akhir tulisan 
ini antara lain hidup sehat sejahtera tanpa kelaparan. 
Salah satu tujuan tanpa kelaparan sebagaimana 
tertuang dalam Kebijakan RPJMN 2020-2024 adalah 
meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan serta 
pilihan makanan sehat. 

Selain terbebas dari penyakit epidemi dan 
pendemi, malnutrisi merupakan salah satu tantangan 
besar bagi banyak Negara berkembang saat ini. 
Malnutrisi mengakibatkan penderitaan, dimana lebih dari 
setengah kematian anak-anak di seluruh dunia akibat 
aktivitas tersebut (Sodamade et al., 2013). Malnutrisi 
juga berimplikasi pada perkembangan sosial ekonomi 
suatu Negara, sebagai contoh apabila tenaga kerja 
terhambat secara fisik maupun mental tentunya akan 
berimplikasi terhadap kapasitas kerja dan produk akhir 
yang akan dihasilkan. Salah satu solusi untuk 
menangani kondisi tersebut yaitu mendorong sistem 
ketahanan pangan dengan menggali potensi yang 
berasal dari kearifan lokal masyakat khususnya yang 
berasal dari hutan. Sebab Indonesia memiliki potensi 
sumberdaya alam yang sangat tinggi dan tentunya 
menyimpan kandungan bahan pangan fungsional 
potensial. 

Pangan fungsional tidak hanya sekedar memiliki 
rasa dan mengenyangkan namun juga harus memiliki 
khasiat yang bermanfaat bagi tubuh pengkonsumsinya. 
Pangan yang dimaksud adalah bahan yang mengandung 
senyawa bioaktif yang dapat meningkatkan kesehatan 
tubuh. Komponen tersebut diantaranya adalah serat, 
inulin, FOS (Frukto Oligo Sakarida), antioksidan, PUFA 
(Poly Unsaturated fatty Acid), prebiotik dan probiotik 
(Agustine et al., 2018). Buah dan sayuran yang 
mengandung beta karoten, vitamin C dan vitamin E dari 
golongan antioksidan non flavonoid juga sangat 
dibutuhkan oleh tubuh (Nunung, 2015) untuk 
menetralisir dan menghancurkan radikal bebas yang 
dapat memicu terjadinya penyakit degenerative seperti 
kanker, jantung, atritis, katarak, diabetes dan hati (Filbert 
et al., 2014). Sebab itulah pencarian jenis-jenis tumbuhan 
pangan lokal disekitar masyarakat namun belum 
termanfaatkan dengan optimal sangat diperlukan. 
Terutama yang dapat menyediakan senyawa metobolit 
sekunder untuk memenuhi kebutuhan gizi dan 
kesehatan masyarakat. 
 
PEMANFAATAN EMPIRIS LEILEM DAN 
POTENSI PENGEMBANGAN 

Leilem (Clerodendrum minahassae Teijsm et 
Binn) merupakan spesies endemik lokal yang menjadi 

bagian dalam sejarah dan budaya masyarakat Sulawesi 
Utara. Leilem sangat familiar bagi masyarakat Sulawesi 
Utara karena tumbuh disekitar mereka dan 
dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. 
Meski pemanfaatannya masih bersifat empiris namun 
tumbuhan tersebut telah menjadi bagian penting bagi 
kehidupan masyarakat secara umum. Leilem tumbuh 
sepanjang tahun, daunnya telah diperjualbelikan di 
pasar-pasar tradisional dan pasar modern dengan harga 
terjangkau dan dapat ditemukan sepanjang tahun 
(Nurrani, 2018). 

Leilem merupakan perdu dari keluarga 
Lamiaceae, secara empiris dimanfaatkan sebagai bahan 
pangan, obat tradisional, tanaman hias, pagar hidup dan 
pembatas lahan (Tabel 1). Daun dikonsumsi sebagai 
sayuran yang biasanya dicampurkan dalam hidangan 
masakan khas Minahasa yang umumnya berbahan 
dasar daging dan ikan. Daun juga digunakan untuk 
menyembuhkan beberapa macam penyakit yang 
berhubungan dengan gangguan saluran pencernaan. 
Sedangkan kulit dan akar hanya dimanfaatkan sebagai 
obat cacing, obat luka, dan rematik. Species ini 
diperkenalkan dan dibudidayakan sebagai tanaman hias 
karena keindahan bunganya di Thailand (Leeratiwong et 
al., 2011). Leilem oleh dunia Internasional dikenal 
sebagai bunga lonceng (tube flower) yang memiliki 
kegunaan lanskap untuk kebun, taman, maupun pagar 
(Singapore National Parks Board, 2013). 

 

 
Gambar 1. Morfologi leilem 

 
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

berdasarkan metode oxide xanthin daun Leilem 
potensial sebagai antioksidan alami (Palobo et al., 2012) 
dan berpotensi sebagai antibakteri. Hal senada juga 
dikemukakan oleh (Kairupan et al., 2019) yang 
mengungkapkan bahwa ekstrak daun Leilem memiliki 
efek antihiperlipid dan antiatherosklerosis. Bakteri yang 
mampu dihambat pertumbuhan-nya oleh ekstrak daun 
Leilem diantaranya adalah bakteri Streptococcus mutans 
yang merupakan penyebab utama kerusakan gigi 
(Bontjura et al., 2015), Eschericia coli dan 
Staphylococcus aureus (Uno, 2017). Ekstrak etanol 
daun Leilem terbukti mampu menghambat bakteri S. 
mutans dengan konsentrasi hambat minimum sebesar 
12,5% (Situmorang et al., 2016). Bakteri E. coli dapat 
menjadi patogen penyebab gastroenteritis bila berpindah 
dari inangnya yang normal. Bakteri ini dapat 
menyebabkan terjadinya diare akut dan gangguan 
saluran pencernaan pada manusia maupun hewan. 
Sehingga pemanfaatan daun Leilem secara tradisional 
untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan 
saluran pencernaan telah tepat jika merujuk pada 
penjelasan diatas. 
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Tabel 1. Ethnobotani Leilem pada masyarakat Sulawesi Utara 
Bagian yang 
dimanfaatkan 

Pemanfaatan 
empiris 

Potensi Metode pengujian 

 
 
 
 
 
 
 
 
Daun 

- Sebagai sayuran hijau, 
- bahan pelengkap masakan 

daging dan ikan 
- obat cacing 
- obat sakit perut 
- obat sariawan 
- obat batuk 
- mengobati gangguan 

saluran pencernaan hewan 
peliharaan 

- Antioksidan (Palobo et al. 2012; 
Kairupan et al. 2016) 

- Antibakteri terhadap bakteri 
Streptococcus mutans (Bontjura 
et al. 2015; Situmorang et al. 
2016), 
 

- Antibakteri terhadap Eschericia 
coli dan Staphylococcus aureus 
(Uno, 2017). 

- Antihiperlipid dan 
antiatherosklerosis (Kairupan et 
al. 2016) 

- Oxide xanthin 
- FRAP dan DPPH 
- metode turbidimetri yang

 dilanjutkan dengan 
pengukuran nilai  absorban 
menggunakan alat 
spektrofotometer 

- Modifikasi Kirby-Bauer dengan 
menggunakan paper disk 

Kulit - Obat cacing   
 
Akar 

- Obat luka 
- Mengobati rematik 

  

Seluruh tanaman -   Tanaman hias, 
pagar hidup dan batas 
pekarangan 

  

 
Genus Clerodendrum memiliki beberapa 

species yang telah digunakan secara tradisional sebagai 
penyedia bahan obat. Khususnya bagi masyarakat adat 
di berbagai daerah bahkan beberapa Negara untuk 
mengobati berbagai macam penyakit, mulai dari yang 
ringan hingga penyakit dalam kronis. Lebih dari 12 
spesies dari genus Clerodendrum telah diteliti secara 
massif di seluruh dunia dan terbukti bahwa genus ini 
memiliki senyawa metabolit sekunder dan aktivitas 
biologi sebagai anti inflamasi, antioksidan, antihipertensi, 
antimikroba, antikanker, hepatoprotektif, antidiabetes dan 
beberapa penyakit degeneratif lainnya (Wang et al., 
2018). Penjelasan diatas menegaskan bahwa Leilem 
sangat potensial dijadikan sebagai salah satu penyedia 
bahan baku untuk pembentukan obat yang berasal dari 
bahan alami. 
 

 

 
Gambar 2. Pemanenan dan penjualan leilem 
 
BAHAN PANGAN LOKAL BERNUTRISI 

Analisis proksimat menunjukkan bahwa kadar 
air daun Leilem 12,32% (Tabel 2), nilai ini menunjukkan 
masa simpan daun Leilem sangat baik. Nilai kadar air 
digunakan untuk menentukan range suhu yang tepat di 
ruang penyimpanan sehingga kualitas bahan pangan 
tetap terjaga (Sodamade et al., 2013). Kadar air juga 
merupakan indikasi ketahanan masa simpan sebab 
faktor ini bisa menyebabkan bahan herbal cepat 
mengalami kerusukan atau busuk akibat dari tingginya 
activity of water (AW) yang merupakan media bagi 
pertumbuhan bakteri dan jamur (Manalu et al., 2013). 

 
Tabel 2. Kandungan nutrisi daun Leilem 

Komponen (Compounds) Ekstrak 
tumbuhan (Plant 
extracts) 
C. minahassae 
leavess 

Kadar air (Water content) 12.32 
Kadar lemak total (Total Fat) 1.66 
Kadar protein (Protein) 0.50 
Kadar mineral (Mineral) 1.06 
Kadar karbohidrat (Carbohydrate) 83.07 
Vitamin C (mg/100 gram) 389.23 
Vitamin E (mg/100 gram) 435,97 
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Daun Leilem mengandung 83,07% karbohidrat, 
1,06% mineral, sebagian kecil protein (0,50%) dan 
1,66% lemak total. Tumbuhan ini dapat dikonsumsi 
sebagai suplemen makanan karena kandungan lemak 
totalnya rendah. Konsumsi makanan bernutrisi seperti 
buah- buahan, sayuran dan biji-bijian dapat 
meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan penyakit 
kronis seperti diabetes, kanker dan penyakit 
kardiovaskuler lainnya (Bacchetta et al. 2016). Sehingga 
dapat dikemukakan bahwa penggunaan daun Leilem 
sebagai salah satu bahan dalam masakan khas berbahan 
dasar daging dapat menyeimbangkan nutrisi makanan 
dan mengurangi gangguan kesehatan 
pengkonsumsinya. 

Kandungan vitamin C daun Leilem sangat tinggi, 
dalam 100 gram sampel daun terdapat 389,23 mg vitamin 
C dan 435,97 mg vitamin E. Beberapa studi 
menunjukkan bahwa vitamin C dan vitamin E merupakan 
nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk menghambat 
aktivitas radikal bebas (Christijanti et al. 2010) serta 
mampu memperbaiki sel hepar yang mengalami 
kerusakan (Muliartha et al. 2009). Informasi kandungan 
nutrisi tumbuhan ini dapat menambah nilai manfaatnya 
bagi masyarakat, tidak hanya sebagai penghilang rasa 
lapar namun juga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi 
pengkonsumsinya. Informasi ini sangat penting 
dipublikasikan agar pemanfaatannya semakin luas dan 
tidak hanya terbatas di Sulawesi Utara. Menu khas 
dengan leilem sebagai bahan utama yang umum dijual di 
Minahasa antara lain bebek leilem, ayam leilem, babi 
leilem dan makanan dengan bahan baku satwa liar. 
Makanan dengan daging satwa liar sebagai menu utama 
telah menjadi kebiasaan, kegemaran dan keseharian 
sebagian besar masyarakat utara sulawesi seperti babi 
hutan, ular sanca, kelelawar, burung mandar, rusa, tikus, 
biawak, penyu, burung rangkong, monyet, babirusa, 
anoa dan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing 
(Tabba & Nurrani, 2013). 

Pemanfaatan empiris masyarakat yang 
mencampurkan daun Leilem dalam masakan yang 
berbahan dasar daging dapat dikatakan tepat. Sebab 
kandungan nutrisi daun Leilem dapat menandingi 

senyawa nutrisi yang dimiliki oleh jeruk nipis (rempah 
yang umum dicampurkan dalam masakan ikan dan 
daging). Setiap 100 gram jeruk nipis mengandung 11,4 g 
karbohidrat, 0,5 g mineral, 27 mg Vitamin C, 33 mg 
kalsium dan 51 kalori (Maghfiroh et al. 2012). Hasil ini 
menunjukkan bahwa daun Leilem bisa digunakan 
sebagai bahan pengganti jeruk nipis karena memiliki 
senyawa nutrisi yang lebih baik. 
 
KANDUNGAN FITOKIMIA 

Analisis fitokimia menunjukkan bahwa daun 
Leilem mengandung senyawa aktif untuk bahan obat 
herbal (Tabel 3). Secara kualitatif flavonoid yang 
teridentifikasi pada daun Leilem terindikasi lebih kuat. 
Nurrani (2018) menyatakan bahwa ekstrak etanol daun 
Leilem mengandung 87,155 mg/g total fenol dan 31,822 
mg/g flavonoid. Senyawa metabolit sekunder lain seperti 
vitamin C, vitamin E, karoten dan golongan senyawa 
fenolat seperti polifenol dan flavonoid dilaporkan 
merupakan senyawa yang berperan sebagai antioksidan 
alami (Christijanti et al. 2010;). Polifenol dan flavonoid 
juga memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi, anti 
karsinogenik, antitumor, anti mikroba, dan anti 
aterosklerotik (Sowndhararajan & Kang, 2013). Salah 
satu spesies dari genus Clerodendrum dilaporkan 
memiliki karakteristik yang ekuivalen yaitu C. 
glandulasum yang mengandung 46,1±1,00 mg/g 
quercetin yang setara dengan flavonoid (Jadeja et al. 
2012). Banne et al. (2017) menyatakan bahwa flavonoid 
dan kumarin yang dikandung oleh Clerodendrum 
thomsoniae merupakan metabolit sekunder yang 
berperan melakukan aktivitas antioksidan dan antibakteri 
terhadap E.coli dan S. aureus. C. serratum, C. 
philipponum, C. inerme, C. japonicum, C. indicum, C. 
infortunatum, C. phlomidis, C. fragrans, C. 
trichotomum, C. petasites dan C. Mandarinorum juga 
dilaporkan mengandung senyawa flavonoid dan 
glikosida flavonoid. Komponen bioaktif utama dari genus 
Clerodendrum adalah flavonoid dan turunan-nya (Wang 
et al. 2018). 

 
Tabel 3. Hasil penapisan fitokimia daun Leilem 

Sampel  Alkaloid  Flavonoid Tanin Saponin Steroid Triterpenoid 
Mayer Wagner Dragendorf 

C. 
minahassae 
leaves* 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+++ 

 
++ 

 
- 

 
+ 

 
- 

Sumber : (*) Utami, et al. (2018) 
 
 
Aktivitas Antioksidan 

Antioksidan alami adalah senyawa yang 
berasal dari berbagai tumbuhan dan hewan yang 
mengandung senyawa metabolit sekunder. Kehadiran 
senyawa fenolik dan flavonoid (Kusumowati, et al 2011) 
merupakan indikator utama bahwa ekstrak tumbuhan 
leilem berpotensi sebagai antioksidan alam. Fakta ini 
juga didukung dengan Kandungan Vitamin C dan E 
yang ada pada tumbuhan edible ini. Aktivitas antioksidan 
diukur dengan menggunakan metode DPPH (1,1-difenil-2 
pikrilhidrazil). 
Table 4. Kemampuan ekstrak daun Leilem dalam 
mengikat radikal bebas 

Sampel Daun Leilem 
IC50 (µg/ml) 237,19 

 
 

Aktivitas antioksidan daun Leilem 237,19µg/ml 
(Tabel 4). Kairupan et al. (2016) menyatakan bahwa 
konsentrasi ekstrak etanol daun Leilem yang diperlukan 
untuk penghambatan 50% efek radikal DPPH (IC50) 
sebesar 565,45 µg/ml, lebih besar dibandingkan dengan 
nilai IC50 hasil dari penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh 
perbedaan cara ekstraksi, daun Leilem yang diekstraksi 
menggunakan metode soxhletasi menghasilkan IC50 
lebih rendah dibandingkan dengan maserasi. 

Nilai IC50 merepresentasikan kekuatan ekstrak 
dalam menangkap radikal bebas. Semakin rendah 
konsentrasi ekstrak yang dapat mengikat radikal bebas 
hingga 50% mengindikasikan semakin tinggi aktivitas 
antioksidan ekstrak tersebut dalam menghambat radikal 
bebas (Husni et al. 2014). Besarnya kekuatan ekstrak 
dalam menangkap radikal bebas berdasarkan nilai IC50 
terbagi dalam beberapa kategori. Ekstrak tumbuhan 
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Daun Leilem mengandung 83,07% karbohidrat, 
1,06% mineral, sebagian kecil protein (0,50%) dan 
1,66% lemak total. Tumbuhan ini dapat dikonsumsi 
sebagai suplemen makanan karena kandungan lemak 
totalnya rendah. Konsumsi makanan bernutrisi seperti 
buah- buahan, sayuran dan biji-bijian dapat 
meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan penyakit 
kronis seperti diabetes, kanker dan penyakit 
kardiovaskuler lainnya (Bacchetta et al. 2016). Sehingga 
dapat dikemukakan bahwa penggunaan daun Leilem 
sebagai salah satu bahan dalam masakan khas berbahan 
dasar daging dapat menyeimbangkan nutrisi makanan 
dan mengurangi gangguan kesehatan 
pengkonsumsinya. 

Kandungan vitamin C daun Leilem sangat tinggi, 
dalam 100 gram sampel daun terdapat 389,23 mg vitamin 
C dan 435,97 mg vitamin E. Beberapa studi 
menunjukkan bahwa vitamin C dan vitamin E merupakan 
nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk menghambat 
aktivitas radikal bebas (Christijanti et al. 2010) serta 
mampu memperbaiki sel hepar yang mengalami 
kerusakan (Muliartha et al. 2009). Informasi kandungan 
nutrisi tumbuhan ini dapat menambah nilai manfaatnya 
bagi masyarakat, tidak hanya sebagai penghilang rasa 
lapar namun juga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi 
pengkonsumsinya. Informasi ini sangat penting 
dipublikasikan agar pemanfaatannya semakin luas dan 
tidak hanya terbatas di Sulawesi Utara. Menu khas 
dengan leilem sebagai bahan utama yang umum dijual di 
Minahasa antara lain bebek leilem, ayam leilem, babi 
leilem dan makanan dengan bahan baku satwa liar. 
Makanan dengan daging satwa liar sebagai menu utama 
telah menjadi kebiasaan, kegemaran dan keseharian 
sebagian besar masyarakat utara sulawesi seperti babi 
hutan, ular sanca, kelelawar, burung mandar, rusa, tikus, 
biawak, penyu, burung rangkong, monyet, babirusa, 
anoa dan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing 
(Tabba & Nurrani, 2013). 

Pemanfaatan empiris masyarakat yang 
mencampurkan daun Leilem dalam masakan yang 
berbahan dasar daging dapat dikatakan tepat. Sebab 
kandungan nutrisi daun Leilem dapat menandingi 

senyawa nutrisi yang dimiliki oleh jeruk nipis (rempah 
yang umum dicampurkan dalam masakan ikan dan 
daging). Setiap 100 gram jeruk nipis mengandung 11,4 g 
karbohidrat, 0,5 g mineral, 27 mg Vitamin C, 33 mg 
kalsium dan 51 kalori (Maghfiroh et al. 2012). Hasil ini 
menunjukkan bahwa daun Leilem bisa digunakan 
sebagai bahan pengganti jeruk nipis karena memiliki 
senyawa nutrisi yang lebih baik. 
 
KANDUNGAN FITOKIMIA 

Analisis fitokimia menunjukkan bahwa daun 
Leilem mengandung senyawa aktif untuk bahan obat 
herbal (Tabel 3). Secara kualitatif flavonoid yang 
teridentifikasi pada daun Leilem terindikasi lebih kuat. 
Nurrani (2018) menyatakan bahwa ekstrak etanol daun 
Leilem mengandung 87,155 mg/g total fenol dan 31,822 
mg/g flavonoid. Senyawa metabolit sekunder lain seperti 
vitamin C, vitamin E, karoten dan golongan senyawa 
fenolat seperti polifenol dan flavonoid dilaporkan 
merupakan senyawa yang berperan sebagai antioksidan 
alami (Christijanti et al. 2010;). Polifenol dan flavonoid 
juga memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi, anti 
karsinogenik, antitumor, anti mikroba, dan anti 
aterosklerotik (Sowndhararajan & Kang, 2013). Salah 
satu spesies dari genus Clerodendrum dilaporkan 
memiliki karakteristik yang ekuivalen yaitu C. 
glandulasum yang mengandung 46,1±1,00 mg/g 
quercetin yang setara dengan flavonoid (Jadeja et al. 
2012). Banne et al. (2017) menyatakan bahwa flavonoid 
dan kumarin yang dikandung oleh Clerodendrum 
thomsoniae merupakan metabolit sekunder yang 
berperan melakukan aktivitas antioksidan dan antibakteri 
terhadap E.coli dan S. aureus. C. serratum, C. 
philipponum, C. inerme, C. japonicum, C. indicum, C. 
infortunatum, C. phlomidis, C. fragrans, C. 
trichotomum, C. petasites dan C. Mandarinorum juga 
dilaporkan mengandung senyawa flavonoid dan 
glikosida flavonoid. Komponen bioaktif utama dari genus 
Clerodendrum adalah flavonoid dan turunan-nya (Wang 
et al. 2018). 

 
Tabel 3. Hasil penapisan fitokimia daun Leilem 

Sampel  Alkaloid  Flavonoid Tanin Saponin Steroid Triterpenoid 
Mayer Wagner Dragendorf 

C. 
minahassae 
leaves* 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+++ 

 
++ 

 
- 

 
+ 

 
- 

Sumber : (*) Utami, et al. (2018) 
 
 
Aktivitas Antioksidan 

Antioksidan alami adalah senyawa yang 
berasal dari berbagai tumbuhan dan hewan yang 
mengandung senyawa metabolit sekunder. Kehadiran 
senyawa fenolik dan flavonoid (Kusumowati, et al 2011) 
merupakan indikator utama bahwa ekstrak tumbuhan 
leilem berpotensi sebagai antioksidan alam. Fakta ini 
juga didukung dengan Kandungan Vitamin C dan E 
yang ada pada tumbuhan edible ini. Aktivitas antioksidan 
diukur dengan menggunakan metode DPPH (1,1-difenil-2 
pikrilhidrazil). 
Table 4. Kemampuan ekstrak daun Leilem dalam 
mengikat radikal bebas 

Sampel Daun Leilem 
IC50 (µg/ml) 237,19 

 
 

Aktivitas antioksidan daun Leilem 237,19µg/ml 
(Tabel 4). Kairupan et al. (2016) menyatakan bahwa 
konsentrasi ekstrak etanol daun Leilem yang diperlukan 
untuk penghambatan 50% efek radikal DPPH (IC50) 
sebesar 565,45 µg/ml, lebih besar dibandingkan dengan 
nilai IC50 hasil dari penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh 
perbedaan cara ekstraksi, daun Leilem yang diekstraksi 
menggunakan metode soxhletasi menghasilkan IC50 
lebih rendah dibandingkan dengan maserasi. 

Nilai IC50 merepresentasikan kekuatan ekstrak 
dalam menangkap radikal bebas. Semakin rendah 
konsentrasi ekstrak yang dapat mengikat radikal bebas 
hingga 50% mengindikasikan semakin tinggi aktivitas 
antioksidan ekstrak tersebut dalam menghambat radikal 
bebas (Husni et al. 2014). Besarnya kekuatan ekstrak 
dalam menangkap radikal bebas berdasarkan nilai IC50 
terbagi dalam beberapa kategori. Ekstrak tumbuhan 

dikatakan masuk kedalam kategori antioksidan sangat 
kuat jika memiliki nilai IC50 kurang dari 50 µg/ml, 
antioksidan kuat/aktif jika nilai IC50 sebesar 50-100 
µg/ml, antioksidan sedang jika nilai IC50 101-250 µg/ml, 
antioksidan lemah dengan nilai IC50 251-500 µg/ml dan 
tidak aktif sebagai antioksidan jika IC50 sebesar 500-
1000 µg/ml (Putri & Hidajati, 2015). Dari range tersebut 
maka daun leilem merupakan kategori antioksidan 
sedang. 
 
DUKUNGAN TERHADAP SDGS 

Informasi kandungan nutrisi dan aktivitasnya 
dalam menangkal radikal bebas menjadi faktor penting 
dan kunci keberhasilan promosi perluasan pemanfaatan 
terhadap tumbuhan herbal leilem. Kedepan diharapkan 
preferensi masyarakat terus meningkat, dengan 
demikian masyarakat semakin yakin dan merasa aman 
untuk mengkonsumsi tumbuhan ini. Sehingga output 
yang kemudian akan muncul yaitu masyarakat 
termotivasi dan berinovasi untuk pengembangan produk-
produk lain dan peningkatan budidaya leilem dalam 
skala lebih besar sehingga masyarakat luas akan 
merasakan manfaat dari keberadaan Leilem. 

Hasil penelitian ini setidaknya mendukung tiga 

dari 17 tujuan SDGs, leilem sangat potensial sebagai 
salah satu penyedia bahan baku untuk pembuatan obat 
herbal, hal ini mendukung tujuan ketiga dari SDGs yaitu 
kehidupan sehat dan sejahtera. Leilem juga muncul 
sebagai sumber pangan dan dikonsumsi oleh 
masyarakat dalam skala luas, hal ini tentunya 
mendukung tujuan kedua tanpa kelaparan. Leilem 
tumbuh menjadi salah satu sumber pendapatan 
masyarakat dan keluarga untuk peningkatan ekonomi. 
Sehingga pada penerapan skala yang lebih luas hal ini 
mendukung tujuan nomor 8 pekerjaan layak dan 
pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian ini juga melibatkan beberapa 
lembaga untuk pembuktian secara ilmiah, hal ini tentunya 
mendukung tujuan nomor 17 bermitra untuk mencapai 
tujuan. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi daya 
tarik masyarakat untuk terus mengembangkan leilem 
tidak saja dilahan pekarangan dan perkebunan mereka 
namun menjadi salah satu bagian dalam pengolahan 
agroforestry yang lebih intensif. Dengan demikian tujuan 
dari SDGs akan terwujud nyata dengan menghasilkan 
bahan pangan alternatif dalam menanggulangi masalah 
kelaparan dan menghasilkan sumberdaya manusia yang 
sehat dan unggul. 
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PEMANFAATAN HASIL LITBANG BERUPA IPTEK HASIL HUTAN DALAM 
MENDUKUNG TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 

Novitri Hastuti 

 
 
PENDAHULUAN 
Sustainable development goals (SDGs) atau dalam 
Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan 
kesepakatan lebih dari 190 negara di dunia yang 
tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 
tahun 2015. SDGs yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dunia ini juga disepakati 
Indonesia (Bappenas, 2020). SDGs memiliki 17 tujuan 
yang hendak dicapai yaitu (INFID, 2017): 
1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk 

apapun; 
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan 

pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung 
pertanian berkelanjutan; 

3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung 
kesejahteraan bagi semua untuk semua usia; 

4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan 
berkualitas setara, juga mendukung kesempatan 
belajar seumur hidup bagi semua; 

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan 
semua perempuan dan anak perempuan 

6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air 
bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua; 

7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, 
dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi 
semua 

8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif 
dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan 
produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua 

9. Membangun infrastruktur yang tangguh, 
mendukung industrialisasi yang inklusif dan 
berkelanjutan dan membantu perkembangan 
inovasi; 

10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar 
negara; 

11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, 
aman, tangguh dan berkelanjutan 

12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang 
berkelanjutan; 

13. Mengambil aksi segera untuk memerangi 
perubahan iklim dan dampaknya; 

14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara 
berkelanjutan sumber daya laut, samudera dan 
maritime untuk pembangunan yang berkelanjutan; 

15. Melindungi, memulihkan dan mendukung 
penggunaan yang berkelanjutan terhadap 
ekosistem daratan, mengelola hutan secara 
berkelanjutan, memerangi desertifikasi 
(penggurunan), dan menghambat dan 
membalikkan degradasi tanah dan menghambat 
hilangnya keanekaragaman hayati; 

16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif 
untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan 
akses terhadap keadilan bagi semua dan 
membangun institusi-institusi yang efektif, 
akuntabel dan inklusif di semua level; 

17.  Menguatkan ukuran implementasi dan 
merevitalisasi kemitraan global untuk 
pembangunan yang berkelanjutan. 

 
Indonesia mengejawantahkan TPB ini sebagai bagian 
yang tak terpisahkan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. RPJMN 
2020-2024 menetapkan 7 agenda pembangunan yaitu: 
1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan 
yang berkualitas; 2) mengembangkan wilayah untuk 
mengurangi kesenjangan; 3) meningkatkan sumber daya 
manusia yang berkualitas dan berdaya saing; 4) 
membangun kebudayaan dan karakter bangsa; 5) 
memperkuat infrastruktur untuk mendukung 
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) 
membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan 
bencana dan perubahan iklim; 7) memperkuat stabilitas 
polhukhankam dan transformasi pelayanan publik 
(Kementerian BPN/Bappenas, 2020).  
Tujuh (7) agenda pembangunan yang tertuang dalam 
RPJMN 2020-2024 kemudian diturunkan menjadi 
berbagai program kerja di tingkat kementerian/lembaga 
pemerintah dari tingkat provinsi hingga pemerintah 
daerah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) Republik Indonesia merupakan salah satu 
institusi yang mengemban tugas untuk mewujudkan 
tercapainya TPB. Visi KLHK untuk mendukung tujuan 
pembangunan nasional adalah “Terwujudnya 
Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan 
Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat.“ Untuk 
mewujudkan visi tersebut KLHK menetapkan empat (4) 
sasaran strategis tahun 2020-2024 yaitu: 1) terwujudnya 
lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta 
tanggap terhadap perubahan iklim; 2) tercapainya 
optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan 
lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan; 3) terjaganya keberadaan, fungsi 
dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan 
berkelanjutan; dan 4) terselenggaranya tata kelola dan 
inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan 
(LHK) yang baik serta kompetensi sumber daya manusia 
(SDM) LHK yang berdaya saing (Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
didukung oleh 12 unit kerja eselon I dengan total 
aparatur sipil negara (ASN) sebesar 16.206 orang 
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). 
Salah satu eselon I yang mendukung kinerja KLHK 
adalah Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLI-KLHK) yang 
membawahi beberapa pusat penelitian dan 
pengembangan (Puslitbang). Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
kemudian menyebabkan perubahan organisasi 
BLI-KLHK berubah menjadi Badan Standardisasi 
Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSI-LHK). 
Meskipun sudah berubah menjadi BSI-LHK, hasil 
penelitian dan pengembangan dari organisasi terdahulu 
sangat mendukung kinerja BSI-LHK dalam penyusunan 
standar dan instrumen kehutanan; dan KLHK secara 
umum dalam pemanfaatan hasil hutan berkelanjutan.  
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Penelitian dan pengembangan (litbang) di bidang hasil 
hutan pada struktur organisasi yang lama di payungi oleh 
Puslitbang Hasil Hutan. Kegiatan litbang telah 
menghasilkan beragam ilmu pengetahuan dan teknologi 
(IPTEK) hasil hutan yang dimanfaatkan oleh unit kerja 
atau eselon 1 lainnya di KLHK, industri, kelompok 
tani/masyarakat, bahkan dikenal hingga internasional. 
Selama ini hasil litbang hanya identik dengan publikasi di 
jurnal ilmiah. Di sisi lain, hasil litbang berupa IPTEK hasil 
hutan ternyata telah mendorong kinerja KLHK dalam 
mendukung capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 
Oleh karena itu, karya tulis ini bertujuan untuk lebih 
mengenalkan IPTEK hasil hutan yang telah 
dimanfaatkan dan mendukung SDGs stau TPB.  
 
IPTEK HASIL HUTAN DAN PEMANFAATANNYA 
DALAM MENDUKUNG TUJUAN 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
Pusat Litbang Hasil Hutan yang kini menjadi Pusat 
Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan 
Berkelanjutan (Pustarhut) juga telah berkontribusi dalam 
penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang 
terkait dengan produk kayu dan non kayu melalui hasil 
litbangnya. Oleh karena itu, kinerja organisasi yang baru 
saat ini sangat didukung oleh hasil litbang berupa iptek 
hasil hutan yang menjadi bahan rujukan penyusunan SNI. 
Iptek hasil hutan yang dihasilkan dari kegiatan litbang 
juga mendukung kinerja eselon I lainnya, seperti dalam 
penentuan faktor eksploitasi dalam pemananen kayu, 
pemanfaatan alat arang terpadu yang memproduksi 
arang dan cuka kayu, formulasi perekat berbasis bahan 
alam, serta yang paling aktual adalah alat identifikasi 
kayu otomatis bernama AIKO.     
Faktor eksploitasi (FE) merupakan informasi yang 
diperlukan untuk memproyeksikan produksi kayu yang 
diperoleh. Penerapan FE membantu pengurangan 
limbah kayu saat pemanenan; mengurangi potensi 
kesalahan dalam penentuan jatah produksi tebangan 
(JPT) yang tentunya akan berpengaruh secara ekologis 
jika JPT melebihi potensi yang ada. Hasil penelitian FE 
ini telah dimanfaatkan para pemegang Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam 
(IUPHHK-HA) di pulau Sumatera Kalimantan dan Papua 
(Dulsalam & Roliadi, 2011; Soenarno, Dulsalam, & 
Endom, 2012; Soenarno et al., 2016). 
 

 
 

 
Gambar 1. Ilustrasi pengukuran kayu yang dimanfaatkan 

dan potensi limbahnya (atas) dan proses penebangan 
pohon dengan membuat takik rebah dan takik balas tidak 

sempurna (Foto: Soenarno et al., 2016) 
 
Penentuan FE ini didekati dengan metode pengamatan 
langsung potensi kayu pada luasan hutan tertentu yang 
dibandingkan dengan produksi kayu aktual dari luasan 
hutan tersebut. Oleh karena itu, ketepatan penentuan FE 
dipengaruhi oleh faktor topografi seperti kelerengan, 
ketersediaan sarana pemanenan, jenis kayu dan 
keterampilan tenaga kerja pemanenan (Dulsalam & 
Roliadi, 2011). Penentuan FE yang tepat membantu 
industri kehutanan memanfaatkan potensi kayu secara 
optimal yang berpengaruh terhadap lingkungan dan 
biaya operasional pemanenan. 
Hasil litbang lainnya adalah pemanfaatan alat arang 
terpadu di berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. 
Pemanfaatan alat ini tidak lepas dari hasil penelitian 
arang dan cuka kayu yang sudah digeluti sejak tahun 
90-an. Penelitian ini memanfaatkan limbah kehutanan, 
industri perkayuan atau pertanian untuk dijadikan arang. 
Arang dihasilkan dari proses karbonisasi bahan berkayu 
atau berlignoselulosa yang memiliki struktur berpori. 
Kandungan karbonnya yang tinggi menyebabkan arang 
dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas, sifat kimia 
dan biologi tanah yang berpengaruh terhadap 
kesuburannya (Komarayati & Santoso, 2011). Dalam 
proses pembuatan arang, uap yang dihasilkan kemudian 
dikondensasi untuk menghasilkan cuka kayu. Cuka kayu 
umumnya mengandung senyawa kimia seperti asam 
asetat, fenol, metanol, asetol, kreosol, furfural dan 
guaiakol. Komponen kimia berupa asam, metanol dan 
furfural dapat membantu mempercepat tumbuhan 
sehingga berpotensi digunakan sebagai pupuk organik 
(Nurhayati & Adalina, 2009). Kombinasi arang dan cuka 
kayu (selanjutnya disebut arang terpadu) sering 
digunakan sebagai stimulan organik untuk pertumbuhan 
anakan yang dapat meningkatkan kandungan unsur hara 
tanah seperti C, N, P dan K, biomas tanaman serta 
simpanan karbon (Hastuti, Hendra, & Pangersa Gusti, 
2018; Komarayati, Gusmalina, & Pari, 2014). Hasil 
penelitian arang terpadu ini telah dialihteknologikan 
dengan pembangunan alat produksi arang terpadu ke 
berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jawa Barat, 
Sumatera Utara, Maluku hingga Papua (Gambar 2). Alat 
ini kemudian dimanfaatkan industri maupun kelompok 
masyarakat seperti kelompok tani untuk meningkatkan 
produktivitas lahan maupun sumber pendapatan dari 
produksi arang dan cuka kayu. 
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Gambar 2. Berbagai pemanfaatan alat produksi arang terpadu di berbagai daerah di Indonesia: 
(a) Siosar, Sumatera Utara; (b) Subang, Jawa Barat; (c) Nabire, Papua; (d) Cianjur, Jawa Barat 

(Foto: Gusmailina dan Sri Komarayati) 
 
Hasil penelitian arang terpadu (arang dan cuka kayu) 
telah diaplikasikan pada lahan sawah di Kabupaten 
Cianjur, Jawa Barat. Panen perdana dari hasil aplikasi 
menunjukkan bahwa sawah yang menggunakan iptek 
arang terpadu menghasilkan panen sebesar 6.27 ton/ha 
dibandingkan lahan sawah blanko (tanpa arang terpadu) 
yang menghasilkan panen sebesar 5.9 ton/ha (Gambar 
3).  
 

 
Gambar 3. Ekspos panen padi dari aplikasi arang 
terpadu pada 19 Juli 2017 di demplot Ciranjang, 

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Foto: Gusmailina) 
 

Pemanfaatan litbang hasil hutan di atas, FE dan arang 
terpadu, menunjukkan kegiatan penelitian ketika 
diterapkan di masyarakat mampu memberikan manfaat 
secara ekologis maupun ekonomis. Hal ini tentunya 
sejalan dengan visi KLHK berupa mewujudkan 
keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hutan dan 
lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. 
Visi KLHK ini mendukung SDGs/TPB poin ke-15 yakni 
melindungi, memulihkan dan mendukung 
penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem 
daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan. 
Manfaat ekonomi yang diterima dari industri maupun 
kelompok masyarakat dari aplikasi litbang hasil hutan ini 
tentu saja mendukung SDGs poin ke-1 dalam rangka 
mengakhiri kemiskinan melalui pemanfaatan sumber 
daya hutan yang berkelanjutan.  
Hasil litbang lainnya yaitu pemanfaatan ekstraktif berupa 
tanin untuk bahan perekat kayu. Kayu sebagai produk 
alam dalam pemanfaatannya sebagai produk siap pakai 
memerlukan perekat. Selama ini perekat kayu yang 
banyak digunakan berbasis komponen fenol dan 
resorsinol diperoleh dari minyak bumi yang sulit 
diperbaharui. Dengan dasar ini, peneliti utama Profesor 
Adi Santoso menginisiasi untuk menghasilkan senyawa 
fenolik dari bahan alam yang sifatnya terbarukan. 
Senyawa fenolik diketahui banyak dikandung pada tanin 
yang banyak terdapat di kulit pohon akasia, seperti 

Acacia mangium (Santoso & Abdurachman, 2016). 
Penelitian juga telah mengembangkan ekstraksi tanin 
dari kulit mahoni (Santoso, Basri, & Balfas, 2020) 
Penelitian perekat berbasis tanin ini telah diaplikasikan 
ke berbagai material (Rachmawati, Sugita, & Santoso, 
2018; Santoso et al., 2020) dan hasilnya menunjukkan 
kualitas perekat yang setara dengan produk impor. 
Penggunaan perekat tanin yang kaya senyawa fenol ini 
mampu mengurangi penggunaan fenol atau resorsinol 
yang berasal dari minyak bumi. Komposisi fenol atau 
resorsinol dalam formula perekat menjadi 15–18% dari 
total formulanya (Santoso & Abdurachman, 2016).  
 
 

  
Gambar 4. Perekat tanin dari kulit pohon akasia dan 

mahoni yang mampu  mengurangi konsumsi 
perekat berbahan baku fosil (Foto: www.forpro.org) 

 
Pemanfaatan tanin dari kulit pohon akasia atau mahoni 
yang menggantikan fenol atau resorsinol berbasis fosil 
tentu mendukung visi KLHK dalam pemanfaatan hutan 
yang berkelanjutan. Kulit pohon akasia maupun mahoni 
masih dianggap sebagai produk sampingan yang tidak 
termanfaatkan dari pemanenan kayu. Di samping itu, 
pemanfaatan tanin sebagai perekat mendukung 
pencapaian TPB poin ke-12 dalam memastikan 
konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dalam hal 
penggunaan bahan perekat alam yang dapat 
diperbaharui dan mengurangi penggunaan bahan 
perekat berbasis fosil yang sulit diperbaharui. 
Pemanfaatan perekat tanin ini potensial diaplikasikan di 
skala industri, terutama industri kertas yang banyak 
menggunakan kayu akasia. Pemanfaatan kulit pohon 
akasia sebagai sumber tanin, selain mengurangi limbah 
kulit kayu juga mendorong industri untuk memiliki produk 
sampingan yang bermanfaat. Hal ini tentu mendukung 
capaian TPB poin ke-9 dalam mendukung industrialisasi 
yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu 
mengembangkan inovasi. 
Implementasi hasil litbang lainnya yang penting dan telah 
diperkenalkan di tingkat internasional adalah identifikasi 
kayu. Penelitian identifikasi kayu yang sudah dilakukan 
sejak 1915 telah memberikan kontribusi dalam klasifikasi 
kayu maupun penentuan pemanfaatan jenis kayu untuk 
tujuan tertentu. Data dasar dan koleksi sampel kayu dari 
kegiatan penelitian yang dikumpulkan sejak zaman 
Belanda telah membawa Indonesia memiliki xylarium 
kayu terbesar di dunia yang dikenal dengan Xylarium 
Bogoriense.  
 Perkembangan era digital juga diadaptasi 
peneliti anatomi dan identifikasi kayu untuk mengolah 
data identifikasi kayu menjadi data digital agar digunakan 
dan bermanfaat lebih luas bagi publik. Adaptasi dimotori 
oleh peneliti anatomi kayu Dr. Ratih Damayanti. Pada 
tanggal 17 September 2018 digitalisasi data identifikasi 
kayu mewujud dalam sebuah sistem bernama Alat 
Identifikasi Kayu Otomatis yang disingkat AIKO (Gambar 
5).  

Lahirnya AIKO memungkinkan identifikasi 
kayu dilakukan dalam waktu yang singkat dan siapapun 
dapat melakukannya. Peluncuran AIKO disambut positif 
oleh berbagai pihak terutama Direktorat Jenderal Bea 
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dan Cukai (DJBC). Hal ini mengingat tupoksi DJBC 
dalam memastikan legalitas barang ekspor maupun 
impor, termasuk produk hasil hutan berupa kayu. 
Hadirnya AIKO sangat membantu kinerja DJBC untuk 
cepat dan akurat dalam pemeriksaan barang. Kecepatan 
dan keakuratan ini tentu berpengaruh dalam proses 
kelancaran ekspor-impor barang atau produk kayu.  

AIKO sudah dikenalkan di level internasional 
melalui Austria Technology Day dan Paviliun Indonesia di 
Konferensi Perubahan Iklim ke-24 di Katowice, Polandia 
(Gambar 6). Hal ini tentu sangat membanggakan bagi 
Indonesia. Capaian ini menunjukkan kepada dunia 
bahwa Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan 
SDGs dalam mengelola potensi hutan secara 
berkelanjutan dengan memastikan legalitas kayu melalui 
sistem identifikasi yang cepat dan akurat (TPB poin 
ke-15); membantu mengembangkan inovasi (TPB poin 
ke-9); memperkuat ukuran implementasi khususnya 
dalam identifikasi kayu. Pemanfatan AIKO yang dapat 
digunakan secara publik melalui aplikasi di telepon pintar 
dan dapat diakses secara universal membantu 
merevitalisasi kemitraan global dalam hal legalitas kayu 
untuk pembangunan berkelanjutan (TPB poin ke-17). 

PENUTUP 
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (litbang) 
merupakan salah satu aktivitas yang terus didorong di 
negara berkembang dalam pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan. Kegiatan litbang 
diharapkan mampu menghasilkan teknologi maupun 
inovasi yang bermanfaat untuk menggunakan sumber 
daya alam secara berkelanjutan untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat. Hasil litbang berupa IPTEK 
Hasil Hutan mampu mendukung pencapaian SDGs/TPB 
di lingkup nasional melalui organisasi KLHK. IPTEK hasil 
hutan menghasilkan produk riset berupa teknologi, 
prototipe dan inovasi dalam pemanfaatan hasil hutan 
yang memperhatikan kelestarian lingkungan; 
pemanfaatan produk alam dari hutan sebagai pengganti 
bahan baku industri berbasis minyak bumi/fosil; 
implementasi teknologi yang mendorong peningkatan 
produktivitas industri/lembaga, yang berdampak pada 
sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta 
mendukung legalitas pemanfaatan hasil hutan untuk 
pembangunan hutan berkelanjutan.  
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dan Cukai (DJBC). Hal ini mengingat tupoksi DJBC 
dalam memastikan legalitas barang ekspor maupun 
impor, termasuk produk hasil hutan berupa kayu. 
Hadirnya AIKO sangat membantu kinerja DJBC untuk 
cepat dan akurat dalam pemeriksaan barang. Kecepatan 
dan keakuratan ini tentu berpengaruh dalam proses 
kelancaran ekspor-impor barang atau produk kayu.  

AIKO sudah dikenalkan di level internasional 
melalui Austria Technology Day dan Paviliun Indonesia di 
Konferensi Perubahan Iklim ke-24 di Katowice, Polandia 
(Gambar 6). Hal ini tentu sangat membanggakan bagi 
Indonesia. Capaian ini menunjukkan kepada dunia 
bahwa Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan 
SDGs dalam mengelola potensi hutan secara 
berkelanjutan dengan memastikan legalitas kayu melalui 
sistem identifikasi yang cepat dan akurat (TPB poin 
ke-15); membantu mengembangkan inovasi (TPB poin 
ke-9); memperkuat ukuran implementasi khususnya 
dalam identifikasi kayu. Pemanfatan AIKO yang dapat 
digunakan secara publik melalui aplikasi di telepon pintar 
dan dapat diakses secara universal membantu 
merevitalisasi kemitraan global dalam hal legalitas kayu 
untuk pembangunan berkelanjutan (TPB poin ke-17). 

PENUTUP 
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (litbang) 
merupakan salah satu aktivitas yang terus didorong di 
negara berkembang dalam pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan. Kegiatan litbang 
diharapkan mampu menghasilkan teknologi maupun 
inovasi yang bermanfaat untuk menggunakan sumber 
daya alam secara berkelanjutan untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat. Hasil litbang berupa IPTEK 
Hasil Hutan mampu mendukung pencapaian SDGs/TPB 
di lingkup nasional melalui organisasi KLHK. IPTEK hasil 
hutan menghasilkan produk riset berupa teknologi, 
prototipe dan inovasi dalam pemanfaatan hasil hutan 
yang memperhatikan kelestarian lingkungan; 
pemanfaatan produk alam dari hutan sebagai pengganti 
bahan baku industri berbasis minyak bumi/fosil; 
implementasi teknologi yang mendorong peningkatan 
produktivitas industri/lembaga, yang berdampak pada 
sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta 
mendukung legalitas pemanfaatan hasil hutan untuk 
pembangunan hutan berkelanjutan.  
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UPAYA RESOLUSI KONFLIK TENURIAL DI KHDTK KEPAU JAYA DALAM PERSPEKTIF UUCK 
MEWUJUDKAN SDGS 

 
 

Eko Sutrisno 
 
 

PENDAHULUAN 
Kelompok Hutan Dengan Tujuan Khusus merupakan 
kawasan hutan yang tetapkan dengan tujuan khusus 
untuk penelitian dan pengembangan kehutanan, 
pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan 
budaya. Hal tersebut merupakan mandat pengelolaan 
yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selanjutnya guna 
mempertegas arah pengelolaan KHDTK agar dikelola 
secara komprehensif, mandiri dan terpadu 
yangmelibatkan berbagai disiplin keilmuan maka 
ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 
P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang 
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus. 
Secara khusus Satuan Kerja (satker) Lingkup Badan 
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLI KLHK) mendapat 
amanah untuk mengelola KHDTK. KHDTK yang 
dimaksud merupakan KHDTK Litbang Kehutanan yang 
hingga saat ini berjumlah 38 KHDTK untuk 13 satker BLI 
KLHK. KHDTK Litbang Kehutanan adalah kawasan 
hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk penelitian dan 
pengembangan kehutanan guna peningkatan 
pengurusan hutan dan peningkatan nilai tambah hutan 
serta hasil hutan. 
Kondisi KHDTK Kepau Jaya saat ini yang berdampingan 
dengan pemukiman dan lahan perkebunan masyarakat 
maupun perusahaan menimbulkan kerawanan atas 
eksistensinya. Sigit (2012) mengungkapkan terdapat 5 
faktor penyebab konflik dibidang kehutanan yang 
meliputi perambahan hutan,  kerusakan  lingkungan, alih  
fungsi,  pencurian  kayu  dan  tata  batas  serta 
pembatasan  akses kepada masyarakat. Kebutuhan 
akan lahan berusaha menyebabkan KHDTK Kepau Jaya 
menjadi korban perluasan maupun pemenuhan 
kebutuhan akan luas lahan pemanfaatan.  
Menindaklajuti dan berupaya untuk memberikan 
kepastian status dan jaminan berusaha di sektor 
kehutanan, pemerintah melalui lembaga legislatif telah 
mengundangkan Undang Undang No 11 Tahun 2020 
Tentang Cipta Kerja. Pada bidang kehutanan dan 
lingkungan hidup ada upaya harmonisasi antara kondisi 
ditingkat tapak dengan pengelolaan kawasan hutan 
yang menjadi komitmen pemerintah. Kondisi eksisting 
yang mengalami gangguan terhadap keutuhan dan 
fungsi kawasan hutan diatur kembali oleh pemerintah 
sebagai produk hukum turunan Undang Undang. 
Regulasi tersebut mengakomodir peraturan 
keterlanjuran bidang usaha lain di sektor kehutanan 
yang mengalami tumpang tindih pemanfaatan.  
Disisi lain komitmen Pemerintah Indonesia untuk turut 
serta dalam Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau 
Sustainable Development Goals (SDGs) senantiasa 
digagas. Posisi kehutanan mengambil peran strategis 
dalam beragam komitmen global yang menyangkut 
keutuhan dan kualitas lingkungan. Arah kebijakan di 
sektor kehutanan mencerminkan paradigma yang 
berlandaskan penciptaan keseimbangan sosial, menjaga 
lingkungan, serta hutan bernilai ekonomi untuk 
kepentingan negara dan masyarakat. KLHK yang 

merupakan perpanjangan tangan pemerintah secara 
teknis menjembatani arah kebijakan dengan paradigma 
baru. Secara empiris ragam kebijakan tersebut ditujukan 
untuk mencapai pengelolaan hutan lestari. Lebih lanjut 
tentunya mengupayakan penyelarasan kebijakan 
kehutanan dengan rencana pembangunan nasional 
sebagai implementasi Indonesia terhadap komitmen 
internasional.   
 
Selayang Pandang KHDTK Kepau Jaya 
KHDTK Kepau Jaya yang terletak di Desa Kepau Jaya, 
Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi 
Riau ini memiliki peran strategis bagi BP2TSTH. KHDTK 
Kepau Jaya diperuntukkan sebagai sarana penelitan 
dan pengembangan yang mendukung pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi maupun pemenuhan kebutuhan 
lokal daerah. Merujuk pada tata guna hutan 
kesepakatan, KHDTK Kepau Jaya berada dalam 
kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nillo di 
Provinsi Riau.  
KHDTK Kepau Jaya ini pada awalnya berfungsi sebagai 
laboratorium lapangan terkait pengembangan pakan 
lebah madu dan teknis budidaya lebah penghasil madu. 
Namun dengan perubahan tupoksi institusi 
pengelolanya, diharapkan KHDTK memiliki fungsi yang 
lebih luas dalam mendukung kegiatan litbang dibidang 
Teknologi Serat Tanaman Hutan. 
KHDTK Kepau Jaya menjadi mandat untuk dikelola oleh 
Balai Litbang Teknologi Serat Tanaman Hutan 
(BP2TSTH) berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan No.SK.74/Menhut-II/2005 tanggal 29 Maret 
2005 dengan luas 1.027 Ha. Lebih lanjut, KHDTK telah 
ditata batas pada tahun 1994 oleh Sub BIPHUT 
Pekanbaru pada tanggal 26 Februari 1994 dan telah 
direkonstruksi ulang pada tanggal 24 Desember 2005. 
 
Konflik Tenurial 
Konflik tenurial sendiri merupakan istilah yang 
digunakan dalam perkara yang menyangkut 
kepemilikan, pemanfaatan hingga pengalih fungsian 
suatu kawasan. Menurut Larson (2013) tenurial lahan 
hutan berkenaan dengan pemilik lahan hutan, dan siapa 
yang memanfaatkan, mengelola, dan memutuskan 
perihal sumber daya hutan tersebut. 
Selanjutnya, bagaimana kondisi KHDTK Kepau jaya 
saat ini?. Pada kenyataannya, KHDTK Kepau Jaya 
tengah mengalami okupasi secara massif  sehingga 
terjadi konflik tenurial yang berkepanjangan. Kondisi 
tersebut tentunya menjadi ancaman dan hambatan 
dalam manajemen pengelolaannya.  
Sebagian areal KHDTK telah beralih fungsi menjadi 
perkebunan kelapa sawit dan semak belukar akibat 
perambahan oleh masyarakat. Hal tersebut sangat 
disayangkan mengingat KHDTK Kepau Jaya 
berkarakteristik sebagai rawa gambut yang rentan 
terhadap degradasi jika tidak dikelola dengan baik. 
Beberapa faktor penyebab munculnya okupasi oleh 
masyarakat diantaranya adalah terdapat perbedaan 
status kawasan pada TGHK Hutan di Riau, RTRW 
Propinsi Riau dan RTRWK Kabupaten Kampar. Selain 
itu, kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai 
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dan jarak tempuh dari Kantor BPTSTH Kuok ke KHDTK 
Kepau Jaya yang cukup jauh untuk konsep pengawasan 
dan penanggulangan dini. Secara teknis BP2TSTH juga 
belum memiliki tenaga pengamanan hutan untuk 
melakukan patroli setiap harinya.  
Berdasarkan kajian aspek legalitas dan sosial ekonomi, 
Kurniasih dan Sudarmalik (2013) melaporkan tentang 
runutan konflik tenurial tersebut.  Proporsi pelaku 
okupasi secara perorangan di KHDTK Kepau Jaya 20% 
oleh masyarakat desa Kepau Jaya dan sisanya 
masyarakat luar desa Kepau Jaya. Pelaku okupasi telah 
mengetahui bahwa KHDTK Kepau Jaya adalah milik 
negara namun motif ekonomi menjadi alasan mereka 
tetap melakukan okupasi. 
 
Resolusi Konflik 
Berbagai macam upaya resolusi konflik telah 
diupayakan oleh pengelola KHDTK hingga rujukan 
nasional melalui rekomendasi KLHK. Salah  satu  upaya  
untuk  mengurangi  intensitas  konflik  tersebut dilakukan 
melalui program  Perhutanan  Sosial. Program ini   telah 
tertuang dalam Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  
dan Kehutanan Nomor 
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. 
Pada rencana pengembangan KHDTK Kepau Jaya telah 
diupayakan pelibatan  masyarakat  dalam skema 
kemitraan. Konsepnya adalah  dengan meningkatkan  
partisipasi  masyarakat  sekitar  KHDTK Kepau  Jaya.  
Hal  ini  dimaksudkan  agar  masyarakat sekitar dapat 
memperoleh kesejahteraan tanpa merusak hutan, serta 
kelestarian hutan yang masih tersisa akan tetap terjaga. 
Dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  
Kehutanan  Nomor  
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016  pasal  40  ayat  
2(d)  disebutkan  bahwa: “Pengelolaan hutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus”. 
Sedangkan pada pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa: 
“Areal  kemitraan kehutanan  antara  pengelola  hutan  
atau  pemegang  izin  dengan  masyarakat  setempat 
ditetapkan dengan ketentuan areal konflik dan yang 
berpotensi konflik di areal pengelola hutan atau 
pemegang izin”. 
Pada tahun 2019 yang lalu, BP2TSTH Kuok telah 
memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) 
di Desa Kepau Jaya dengan nama “KTH Tuah Tani 
Tonggak Negeri” dengan jumlah anggota sebanyak 30 
orang. KTH ini telah ditetapkan oleh Kepala Desa Kepau 
Jaya dengan nomor 113/SK/KJ/2019 pada tanggal 9 Mei 
2019. 
Kegiatan KTH ini mencakup kegiatan usaha dibidang 
kehutanan berbasis budidaya. Saat ini yang telah 
berjalan adalah agroforestri. Pembangunan demplot 
agroforestri dilakukan sesuai kesepakatan dengan 
mempertimbangkan berbagai kemungkinan seperti 
kesesuaian lahan dan kondisi lainnya seperti akses, 
sumber air, kekuatan konflik, dan sebagainya.  
Lahan  yang  digunakan  seluas  ±  2,7  hektar  dengan  
kondisi  lahan  awal  yang  masih  dipenuhi  oleh  semak 
belukar  bercampur  dengan  tanaman  kelapa  sawit  
muda.  Pada  awal percobaan  kegiatan  pemberdayaan  
masyarakat,  ditanam  tanaman  semusim. Tanaman ini 
dipilih dengan tujuan untuk menetralisir asam yang ada 

pada tanah sekaligus untuk meminimalkan modal dan 
biaya produksi. 
Yunianto dan Sutrisno (2019) mempublikasikan analisis 
finansial  kegiatan agroforestri dengan  menyisipkan  
tanaman  semusim  di  sela-sela tanaman  pokok/kayu  
dengan  luasan  ±  1/8  hektar,  akan  diperoleh  
pendapatan  sejumlah  Rp.4.238.500. Berdasarkan 
analisis tersebut, diperoleh hasil bahwa pendapatan 
masyarakat dari skema agroforestri dengan hanya 
pemanfaatan tanaman semusim sudah mampu 
menyaingi hasil dari tanaman kelapa sawit. Dengan 
demikian, pola agroforestri dianggap dapat dijadikan 
sebagai mata pencaharian alternatif bagi masyarakat 
sekitar KHDTK Kepau Jaya.  
Bersandar pada dasar hukum bidang kehutanan yang 
mencakup Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
kehutanan dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan 
kehutanan yang merupakan irisan empiris pada Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. 
Selanjutnya sebagai produk hukum turunannya, 
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi 
administratif dan tata cara penerimaan negara bukan 
pajak yang berasal dari denda administratif di bidang 
kehutanan. Lebih detail guna menyelaraskan pada 
aspek teknis, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(LHK) mengeluarkan Peraturan  Menteri (Permen) LHK 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang perencanaan kehutanan, 
perubahan peruntukan kawasan hutan, dan perubahan 
fungsi kawasan hutan, serta penggunaan kawasan 
hutan, permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata 
hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 
serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan 
produksi dan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
pengelolaan perhutanan sosial. Turunan peraturan 
perundangan tersebut jika ditarik untuk kondisi faktual 
KHDTK Kepau Jaya diharapkan dapat menjadi sandaran 
hukum dalam upaya resolusi konflik yang ada. 
 
PENUTUP 
Mencermati upaya yang telah dilakukan dan adanya 
beragam peraturan perundangan sesungguhnya telah 
mencerminkan kesungguhan pada pencapaian output 
SDGs 2016 – 2030. Upaya-upaya resolusi konflik yang 
ada melalui pelibatan masyarakat hingga pengaturan 
keterlanjuran bidang usaha di kawasan hutan setidaknya 
telah mengupayakan pencapaian parameter dari SDGs. 
Pemberdayaan masyarakat melalui KTH berupaya 
mengentaskan kemiskinan, jaminan ketahanan pangan, 
pengarusutamaan gender, jaminan kualitas ekosistem 
darat hingga kemitraan.  
Lebih lanjut dapat ditekankan mengenai keseimbangan 
antara eksistensi kawasan hutan khususnya KHDTK 
dengan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. 
Tentunya keseluruhan upaya tersebut ditujukan untuk 
menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga 
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga 
kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang 
inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu 
menjaga peningkatan kualitas kehidupan antar generasi. 
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dan jarak tempuh dari Kantor BPTSTH Kuok ke KHDTK 
Kepau Jaya yang cukup jauh untuk konsep pengawasan 
dan penanggulangan dini. Secara teknis BP2TSTH juga 
belum memiliki tenaga pengamanan hutan untuk 
melakukan patroli setiap harinya.  
Berdasarkan kajian aspek legalitas dan sosial ekonomi, 
Kurniasih dan Sudarmalik (2013) melaporkan tentang 
runutan konflik tenurial tersebut.  Proporsi pelaku 
okupasi secara perorangan di KHDTK Kepau Jaya 20% 
oleh masyarakat desa Kepau Jaya dan sisanya 
masyarakat luar desa Kepau Jaya. Pelaku okupasi telah 
mengetahui bahwa KHDTK Kepau Jaya adalah milik 
negara namun motif ekonomi menjadi alasan mereka 
tetap melakukan okupasi. 
 
Resolusi Konflik 
Berbagai macam upaya resolusi konflik telah 
diupayakan oleh pengelola KHDTK hingga rujukan 
nasional melalui rekomendasi KLHK. Salah  satu  upaya  
untuk  mengurangi  intensitas  konflik  tersebut dilakukan 
melalui program  Perhutanan  Sosial. Program ini   telah 
tertuang dalam Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  
dan Kehutanan Nomor 
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. 
Pada rencana pengembangan KHDTK Kepau Jaya telah 
diupayakan pelibatan  masyarakat  dalam skema 
kemitraan. Konsepnya adalah  dengan meningkatkan  
partisipasi  masyarakat  sekitar  KHDTK Kepau  Jaya.  
Hal  ini  dimaksudkan  agar  masyarakat sekitar dapat 
memperoleh kesejahteraan tanpa merusak hutan, serta 
kelestarian hutan yang masih tersisa akan tetap terjaga. 
Dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  
Kehutanan  Nomor  
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016  pasal  40  ayat  
2(d)  disebutkan  bahwa: “Pengelolaan hutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus”. 
Sedangkan pada pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa: 
“Areal  kemitraan kehutanan  antara  pengelola  hutan  
atau  pemegang  izin  dengan  masyarakat  setempat 
ditetapkan dengan ketentuan areal konflik dan yang 
berpotensi konflik di areal pengelola hutan atau 
pemegang izin”. 
Pada tahun 2019 yang lalu, BP2TSTH Kuok telah 
memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) 
di Desa Kepau Jaya dengan nama “KTH Tuah Tani 
Tonggak Negeri” dengan jumlah anggota sebanyak 30 
orang. KTH ini telah ditetapkan oleh Kepala Desa Kepau 
Jaya dengan nomor 113/SK/KJ/2019 pada tanggal 9 Mei 
2019. 
Kegiatan KTH ini mencakup kegiatan usaha dibidang 
kehutanan berbasis budidaya. Saat ini yang telah 
berjalan adalah agroforestri. Pembangunan demplot 
agroforestri dilakukan sesuai kesepakatan dengan 
mempertimbangkan berbagai kemungkinan seperti 
kesesuaian lahan dan kondisi lainnya seperti akses, 
sumber air, kekuatan konflik, dan sebagainya.  
Lahan  yang  digunakan  seluas  ±  2,7  hektar  dengan  
kondisi  lahan  awal  yang  masih  dipenuhi  oleh  semak 
belukar  bercampur  dengan  tanaman  kelapa  sawit  
muda.  Pada  awal percobaan  kegiatan  pemberdayaan  
masyarakat,  ditanam  tanaman  semusim. Tanaman ini 
dipilih dengan tujuan untuk menetralisir asam yang ada 

pada tanah sekaligus untuk meminimalkan modal dan 
biaya produksi. 
Yunianto dan Sutrisno (2019) mempublikasikan analisis 
finansial  kegiatan agroforestri dengan  menyisipkan  
tanaman  semusim  di  sela-sela tanaman  pokok/kayu  
dengan  luasan  ±  1/8  hektar,  akan  diperoleh  
pendapatan  sejumlah  Rp.4.238.500. Berdasarkan 
analisis tersebut, diperoleh hasil bahwa pendapatan 
masyarakat dari skema agroforestri dengan hanya 
pemanfaatan tanaman semusim sudah mampu 
menyaingi hasil dari tanaman kelapa sawit. Dengan 
demikian, pola agroforestri dianggap dapat dijadikan 
sebagai mata pencaharian alternatif bagi masyarakat 
sekitar KHDTK Kepau Jaya.  
Bersandar pada dasar hukum bidang kehutanan yang 
mencakup Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
kehutanan dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan 
kehutanan yang merupakan irisan empiris pada Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. 
Selanjutnya sebagai produk hukum turunannya, 
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi 
administratif dan tata cara penerimaan negara bukan 
pajak yang berasal dari denda administratif di bidang 
kehutanan. Lebih detail guna menyelaraskan pada 
aspek teknis, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(LHK) mengeluarkan Peraturan  Menteri (Permen) LHK 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang perencanaan kehutanan, 
perubahan peruntukan kawasan hutan, dan perubahan 
fungsi kawasan hutan, serta penggunaan kawasan 
hutan, permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata 
hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 
serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan 
produksi dan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
pengelolaan perhutanan sosial. Turunan peraturan 
perundangan tersebut jika ditarik untuk kondisi faktual 
KHDTK Kepau Jaya diharapkan dapat menjadi sandaran 
hukum dalam upaya resolusi konflik yang ada. 
 
PENUTUP 
Mencermati upaya yang telah dilakukan dan adanya 
beragam peraturan perundangan sesungguhnya telah 
mencerminkan kesungguhan pada pencapaian output 
SDGs 2016 – 2030. Upaya-upaya resolusi konflik yang 
ada melalui pelibatan masyarakat hingga pengaturan 
keterlanjuran bidang usaha di kawasan hutan setidaknya 
telah mengupayakan pencapaian parameter dari SDGs. 
Pemberdayaan masyarakat melalui KTH berupaya 
mengentaskan kemiskinan, jaminan ketahanan pangan, 
pengarusutamaan gender, jaminan kualitas ekosistem 
darat hingga kemitraan.  
Lebih lanjut dapat ditekankan mengenai keseimbangan 
antara eksistensi kawasan hutan khususnya KHDTK 
dengan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. 
Tentunya keseluruhan upaya tersebut ditujukan untuk 
menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga 
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga 
kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang 
inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu 
menjaga peningkatan kualitas kehidupan antar generasi. 
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berapi, beriklim tropis, wilayah pertemuan lempeng 
tektonik dan dikelilingi lautan, menjadikan Indonesia 
menjadi negara yang memiliki kekayaan alam. 
Kekayaan alam tersebut menghasilkan berbagai sumber 
daya alam yang dapat diperbarui maupun tidak dapat 
diperbarui. Kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui 
berupa tambang mineral yang bernilai ekonomi sebagai 
pendukung energi dan industri. 

Eksploitasi alam berupa penambangan, di satu 
sisi merupakan sumber devisa negara, namun di sisi lain 
mempunyai permasalahan yang tinggi tingkat 
kompleksitasnya. Permasalahan tersebut menyangkut 
pengelolaan tata penambangan, regulasi, dampak 
terhadap lingkungan, dan masyarakat di sekitar 
penambangan. Kearifan pengelolaan tambang secara 
berkelanjutan dan dirasakan oleh seluruh lapisan 
masyarakat Indonesia merupakan hal penting sekaligus 
menjadi tantangan pemerintahan Indonesia dalam 
rangka mengupayakan pembangunan yang berbasis 
berkelanjutan, atau yang lebih dikenal dengan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang secara 
global dikenal dengan Sustainable Development Goals 
(SDGs). Rencana aksi global telah disepakai oleh para 
pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri 
kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi 
lingkungan. Aksi-aksi yang adaptabel dan aplikatif 
penting untuk diimplementasikan karena kondisi bumi 
secara global membutuhkan pencegahan dan 
pengelolaan sumberdaya yang meminimalisir tindakan 
destruktif dan mengupayakan langkah-langkah yang 
berkelanjutan. 

SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 target 
dengan capaian yang ingin dicapai pada tahun 2030 
mempunyai pertalian erat dengan kompleksitas 
permasalahan pertambangan dalam wilayah kerja 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
terutama Goal 12. Dalam hal ini, KLHK dalam rumusan 
Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Sustainable Development Goals (KLHK, 2018) 
memfokuskan aksi terkait Goal 12, yaitu konsumsi dan 
produksi yang bertanggung Jawab, kontribusi KLHK 
utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan pelayanan 
terkait standardisasi lingkungan dan rencana aksi 
Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di Indonesia, 
layanan dan pendampingan sertifikasi mutu usaha yang 
ramah lingkungan, penciptaan kader lingkungan dan 
kehutanan, pendidikan gaya hidup ramah lingkungan, 
penyusunan standar kualitas fasilitas publik, mendorong 
penerapan ekolabel pengadaan barang dan jasa, 
verifikasi legalitas kayu dan lain sebagainya. 

Reportase Puspa dalam media online 
Bisnis.com (2018) melaporkan pernyataan Ignasius 
Jonan semasa menjabat menteri di Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral (2016-2019), yang 
menuturkan bahwa kewajiban reklamasi pasca tambang 
harus sejalan dengan perkembangan pembangunan 
smelter yang semakin masif. Dari sudut pandang 
lingkungan hidup dan kehutanan, Siti Nurbaya selaku 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Siaran 
Pers dalam website resmi Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi KLHK (PPID, 2021) menyatakan 
pentingnya percepatan pemulihan lingkungan dan 
mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih baik 
dengan langkah-langkah konkrit, karena kini tantangan 
yang ada juga terkait dengan pembangunan dunia 
sebagai dampak pandemi Covid-19. 
 
Sinergitas Kementerian Energi dan Sumber daya 
Mineral dengan Kementerian Lingkungan Hidup 
Kehutanan terkait 

Website resmi Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (2021) merilis terjalinnya sinergi dengan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait 
dengan kegiatan pertambangan di Indonesia. Peraturan 
mengenai kewajiban reklamasi pasca penambangan 
telah diatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 2020 
tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU 
Minerba), pemegang IUP/ IUPK wajib melaksanakan 
reklamasi dan pasca tambang hingga tingkat 
keberhasilan 100%. Sebelumnya, kewajiban reklamasi 
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 
2010 dan produk turunan hukumnya pada Peraturan 
Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
Reklamasi dan Pasca Tambang. Jika dibandingkan 
dengan aturan terkini, maka Undang-undang no. 3 
Tahun 2020 tegas memberikan sanksi berupa denda 
dan pencabutan izin tambang hingga sanksi pidana. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
menyadari sepenuhnya bahwa pengawasan dan 
pembinaan terhadap kegiatan pertambangan melibatkan 
berbagai pihak, seperti pihak Kementerian Sumber Daya 
Energi dan Mineral dan Pemerintah Daerah setempat. 
Jika pengajuan izin pinjam pakai kawasan hutan 
(IPPKH) disampaikan kepada Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, yang mana pihak-pihak yang 
dilibatkan adalah Balai Pengukuhan Kawasan Hutan 
(BPKH), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
(BPDAS), dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi 
(BPHP). Hal tersebut disampaikan Kepala Biro 
Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Anugrah dalam 
keterangan resminya yang termuat di 
CNNIndonesia.com (2021). Ajuan izin berupa dokumen 
yang menjadi bahan penelaahan dan pertimbangan 
Menteri untuk memberikan izin atau menolak 
permohonan perpanjangan IPPKH. Lebih lanjut 
dijelaskan, bahwa hingga saat ini izin tambang adalah 
117 ribu hektar dari 131 ribu hektar Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan pada 2015-
2020. Khusus pertambangan mineral dan batubara, 
KLHK memberlakukan pengendalian penggunaan 
kawasan hutan dengan tidak menerbitkan IPPKH baru 
pada kawasan hutan yang masuk Peta Indikatif 
Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) moratorium 
primer dan gambut, area dalam Peta Indikatif TORA, 
dan area izin Perhutanan Sosial. Kegiatan 
pertambangan mineral dan batubara juga dibatasi 
maksimal 10 persen dari luas area izin pemanfaatan 
atau pengelolaan hutan. IPPKH untuk kegiatan ini paling 
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berapi, beriklim tropis, wilayah pertemuan lempeng 
tektonik dan dikelilingi lautan, menjadikan Indonesia 
menjadi negara yang memiliki kekayaan alam. 
Kekayaan alam tersebut menghasilkan berbagai sumber 
daya alam yang dapat diperbarui maupun tidak dapat 
diperbarui. Kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui 
berupa tambang mineral yang bernilai ekonomi sebagai 
pendukung energi dan industri. 

Eksploitasi alam berupa penambangan, di satu 
sisi merupakan sumber devisa negara, namun di sisi lain 
mempunyai permasalahan yang tinggi tingkat 
kompleksitasnya. Permasalahan tersebut menyangkut 
pengelolaan tata penambangan, regulasi, dampak 
terhadap lingkungan, dan masyarakat di sekitar 
penambangan. Kearifan pengelolaan tambang secara 
berkelanjutan dan dirasakan oleh seluruh lapisan 
masyarakat Indonesia merupakan hal penting sekaligus 
menjadi tantangan pemerintahan Indonesia dalam 
rangka mengupayakan pembangunan yang berbasis 
berkelanjutan, atau yang lebih dikenal dengan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang secara 
global dikenal dengan Sustainable Development Goals 
(SDGs). Rencana aksi global telah disepakai oleh para 
pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri 
kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi 
lingkungan. Aksi-aksi yang adaptabel dan aplikatif 
penting untuk diimplementasikan karena kondisi bumi 
secara global membutuhkan pencegahan dan 
pengelolaan sumberdaya yang meminimalisir tindakan 
destruktif dan mengupayakan langkah-langkah yang 
berkelanjutan. 

SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 target 
dengan capaian yang ingin dicapai pada tahun 2030 
mempunyai pertalian erat dengan kompleksitas 
permasalahan pertambangan dalam wilayah kerja 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
terutama Goal 12. Dalam hal ini, KLHK dalam rumusan 
Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Sustainable Development Goals (KLHK, 2018) 
memfokuskan aksi terkait Goal 12, yaitu konsumsi dan 
produksi yang bertanggung Jawab, kontribusi KLHK 
utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan pelayanan 
terkait standardisasi lingkungan dan rencana aksi 
Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di Indonesia, 
layanan dan pendampingan sertifikasi mutu usaha yang 
ramah lingkungan, penciptaan kader lingkungan dan 
kehutanan, pendidikan gaya hidup ramah lingkungan, 
penyusunan standar kualitas fasilitas publik, mendorong 
penerapan ekolabel pengadaan barang dan jasa, 
verifikasi legalitas kayu dan lain sebagainya. 

Reportase Puspa dalam media online 
Bisnis.com (2018) melaporkan pernyataan Ignasius 
Jonan semasa menjabat menteri di Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral (2016-2019), yang 
menuturkan bahwa kewajiban reklamasi pasca tambang 
harus sejalan dengan perkembangan pembangunan 
smelter yang semakin masif. Dari sudut pandang 
lingkungan hidup dan kehutanan, Siti Nurbaya selaku 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Siaran 
Pers dalam website resmi Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi KLHK (PPID, 2021) menyatakan 
pentingnya percepatan pemulihan lingkungan dan 
mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih baik 
dengan langkah-langkah konkrit, karena kini tantangan 
yang ada juga terkait dengan pembangunan dunia 
sebagai dampak pandemi Covid-19. 
 
Sinergitas Kementerian Energi dan Sumber daya 
Mineral dengan Kementerian Lingkungan Hidup 
Kehutanan terkait 

Website resmi Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (2021) merilis terjalinnya sinergi dengan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait 
dengan kegiatan pertambangan di Indonesia. Peraturan 
mengenai kewajiban reklamasi pasca penambangan 
telah diatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 2020 
tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU 
Minerba), pemegang IUP/ IUPK wajib melaksanakan 
reklamasi dan pasca tambang hingga tingkat 
keberhasilan 100%. Sebelumnya, kewajiban reklamasi 
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 
2010 dan produk turunan hukumnya pada Peraturan 
Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
Reklamasi dan Pasca Tambang. Jika dibandingkan 
dengan aturan terkini, maka Undang-undang no. 3 
Tahun 2020 tegas memberikan sanksi berupa denda 
dan pencabutan izin tambang hingga sanksi pidana. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
menyadari sepenuhnya bahwa pengawasan dan 
pembinaan terhadap kegiatan pertambangan melibatkan 
berbagai pihak, seperti pihak Kementerian Sumber Daya 
Energi dan Mineral dan Pemerintah Daerah setempat. 
Jika pengajuan izin pinjam pakai kawasan hutan 
(IPPKH) disampaikan kepada Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, yang mana pihak-pihak yang 
dilibatkan adalah Balai Pengukuhan Kawasan Hutan 
(BPKH), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
(BPDAS), dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi 
(BPHP). Hal tersebut disampaikan Kepala Biro 
Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Anugrah dalam 
keterangan resminya yang termuat di 
CNNIndonesia.com (2021). Ajuan izin berupa dokumen 
yang menjadi bahan penelaahan dan pertimbangan 
Menteri untuk memberikan izin atau menolak 
permohonan perpanjangan IPPKH. Lebih lanjut 
dijelaskan, bahwa hingga saat ini izin tambang adalah 
117 ribu hektar dari 131 ribu hektar Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan pada 2015-
2020. Khusus pertambangan mineral dan batubara, 
KLHK memberlakukan pengendalian penggunaan 
kawasan hutan dengan tidak menerbitkan IPPKH baru 
pada kawasan hutan yang masuk Peta Indikatif 
Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) moratorium 
primer dan gambut, area dalam Peta Indikatif TORA, 
dan area izin Perhutanan Sosial. Kegiatan 
pertambangan mineral dan batubara juga dibatasi 
maksimal 10 persen dari luas area izin pemanfaatan 
atau pengelolaan hutan. IPPKH untuk kegiatan ini paling 

luas mencapai 
1.000 hektar per satu izin. 
 
Pentingnya reklamasi lahan bekas tambang 

Sujatmiko selaku Kepala Biro Komunikasi, 
Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama 
Kementerian ESDM dalam siaran persnya di website 
resmi Kementerian ESDM (2021) menyampaikan prinsip 
dasar reklamasi selalu terintegrasi pada semua tahap 
pertambangan dari eksplorasi sampai pasca tambang. 
Perencanaan reklamasi tidak mungkin lepas dari 
perencanaan pertambangan, hal tersebut menjadi 
bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi agar izin 
operasi tambang dikeluarkan Direktorat Jenderal 
Minerba. Reklamasi dilakukan pada area terganggu, 
yaitu meliputi lahan bekas eksplorasi, lahan bekas 
tambang, lahan bekas timbunan, dan lahan bekas 
fasilitas penunjang. Termasuk di dalamnya kegiatan 
pengelolaan air tambang (limpasan permukaan dan 
limbah) khususnya pengendalian erosi dan sedimentasi. 
 

 
Gambar 1. Kolam besar akibat penambangan batubara 
dengan sistem penambangan terbuka (Foto: Ulfa, 2007) 
 

Reklamasi di lahan bekas tambang menjadi 
wajib hukumnya karena hal tersebut merupakan upaya 
untuk memulihkan lahan yang mengalami kerusakan 
pasca penambangan. Dalam hal penambangan 
batubara, kerusakan disebabkan oleh pengambilan 
lapisan tanah dan vegetasi di atas deposit batubara. 
Akibatnya, terjadinya kerusakan iklim mikro setempat, 
sehingga eksistensi dan peran hutan menjadi hilang. 
Pengembalian tanah pasca penambangan tidak mampu 
mengembalikan kondisi lahan sama seperti kondisi 
sebelum penambangan, karena telah terjadi perubahan 
susunan tanah dan sifat-sifat tanah degradasi baik 
secara fisik, kimia maupun biologinya. Kerusakan sifat 
fisik tanah berupa penurunan porositas dan drainase 
tanah terjadi karena pemadatan tanah akibat 
penggunaan alat-alat berat selama penambangan dan 
penimbunan kembali. Akibat lanjutan dari kondisi ini 
adalah terhambatnya ketersediaan air bagi tanaman dan 
mikroba dalam tanah, serta mempercepat aliran 
permukaan (surface run off) dan erosi permukaan. 
Permasalahan sifat kimia tanah juga muncul karena 
senyawa sulfida teroksidasi sehingga melepaskan ion 
sulfat dan ion hidrogen yang dapat menurunkan pH air 
dan tanah. Turunnya pH mempengaruhi ketersediaan 
dan keseimbangan unsur hara penting untuk 
pertumbuhan tanaman. Fosfor misalnya, dalam kondisi 
pH yang rendah menjadi terfiksasi oleh Al dan Fe. 
Kondisi tersebut turut memicu larutnya unsur-unsur 
logam yang berbahaya dalam konsentrasi tinggi, yang 
pada akhirnya dapat meracuni tanaman. Keterkaitan 
sifat fisik dan biologi ditemukan dalam ketersediaan 
bahan organik. Penyingkapan seluruh lapisan tanah di 

atas deposit batubara menyebabkan bahan organik 
hampir dipastikan menurun drastis, sehingga 
berpengaruh pada keseimbangan populasi mikroba 
yang berperan dalam proses pembentukan tanah. 
 
Kondisi terkini dan upaya reklamasi tambang di 
Indonesia 

Rekam jejak reportase mengenai upaya 
reklamasi tambang ditemukan pada tulisan Pietriella di 
ekonomi.bisnis.com tahun 2019, yang menyebutkan 
bahwa realisasi reklamasi yang dilakukan pengusaha 
tambang pada tahun tersebut hingga bulan Agustus, 
baru mencapai 3.085,2 ha atau 44,07% dari target tahun 
tersebut, yaitu seluas 7.000 ha. Angka tersebut 
menyisakan luasan 3,914,6 ha yang harus direklamasi, 
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masih banyak lahan bekas tambang yang belum 
tereklamasi. Keterangan Tarmizi selaku Bupati 
Kabupaten Bangka yang dilansir Arumingtyas (2017) di 
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Gambar 2. Kondisi lahan pasca tambang timah (Foto: 

Ulfa, 2020) 
 

Berdasarkan hasil inventarisasi Ditjen PPKL-
KLHK pada tahun 2015-2016 dalam situs resmi 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018), 
terdapat 
8.386 lokasi sebagai lahan akses terbuka dari 
kegiatan penambangan oleh rakyat. Upaya 
pemulihan kerusakan pasca tambang terus 
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didorong dan ditindaklanjuti dengan menciptakan 
ekonomi alternatif  masyarakat  dan desa, yang 
didahului dengan studi kelayakan (Feaseibility 
Study) untuk membangun ekonomi yang sesuai 
dengan kondisi masyarakat dan wilayah . Seperti 
yang telah dilakukan  di bekas tambang timah  
yang berada  di Desa Air Selumar, Kecamatan 
Sijuk, Kabupaten Belitung. Di lokasi tersebut, 
pemulihan telah dilakukan pada tahun 2017 dengan 
mengangkat brand “Agroeduwisata Ebesatu” seluas 
8,014 ha yang dikelola oleh BUMDes Karya Selumar. 
Komoditi agro yang dikembangkan  adalah 
tanaman  lada, buah naga, durian, mangga, 
manggis dan rambutan. Upaya konservasi 
dilakukan dengan penanaman pelawan, cemara 
laut, puspa, kayu putih dan sengon. Selain itu, 
dikembangkan juga tempat pemancingan, tempat 
perkemahan, peninggalan bangunan kuno dan 
penggunaan  energi  surya untuk penerangan. 

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi 
Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan 
Konservasi Energi dalam website resminya (2021) 
menyampaikan salah satu terobosan dalam 
pelaksanaan reklamasi, yaitu dengan meningkatkan 
pemanfaatan biomassa dari jenis tanaman kayu energi 
seperti kaliandra (Caliandra callothyrsus), gamal 
(Gliricidia sepium), lamtoro (Leucaena leucocephala) 
dan lain- lain. Jenis-jenis tersebut dikenal memiliki sifat-
sifat pertumbuhan (riap) yang cepat dengan 
percabangan lebat, berat jenis (BJ) tinggi, mudah 
tumbuh pada berbagai kondisi tempat tumbuh, cepat 
bertunas setelah dipangkas serta kayu yang dihasilkan 
memiliki nilai kalor yang tinggi. 

Salah satu peneliti di bidang kehutanan, Irdika 
Mansur, dalam bukunya yang berjudul Teknik Silvikultur 
untuk Reklamasi Lahan Bekas Tambang (2010) 
menuturkan bahwa teknik silvikultur mulai dari 
memahami karakteristik dan hasil tanaman hutan, teknik 
pembibitan (mulai dari perencanaan hingga 
pemeliharaan bibit), pemanfaatan cendawan mikoriza 
dan rhizobium penting untuk meningkatkan 
kelangsungan hidup dan pertumbuhan bibit di lokasi 
tambang. Selain itu, diperlukan pula teknik penanaman 
(konvensional, hydroseeding), beberapa teknik inovatif, 
pemeliharaan perkebunan di lapangan, dan teknik 
evaluasi untuk menilai keberhasilan program reklamasi 
tambang dengan menggunakan standar dan pedoman 
yang ditetapkan oleh kementerian terkait. 
 
Penanganan kasus pelanggaran aturan reklamasi 

Kasus reklamasi tambang bukan saja 
menyoroti pelestarian lingkungan hidup, terdapat pula 
sejumlah tuntutan penegakan Hak-hak Asasi Manusia di 
balik isu tersebut. Reklamasi lahan bekas tambang terus 
dilakukan dengan mempelajari dengan hati-hati status 
pemilikan lahan dan pelaksana penambangan di 
lapangan. Terkait dengan maraknya penambangan oleh 
masyarakat umum yang sering disebut sebagai 
penambangan ilegal, reklamasi tetap diupayakan melalui 
program KLHK, yaitu mengelola kolam raksasa menjadi 
sumber air bersih bagi warga sekitarnya. Hal ini 
disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(LHK) Siti Nurbaya Bakar mengawali pembicaraannya di 
Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Pemulihan 
Lingkungan Akibat Pertambangan yang dihelat oleh 
Kementerian LHK (Komnas HAM, 2019). 

Di pihak lain, Komnas HAM menyoroti 
pentingnya monitoring pelaksanaan reklamasi karena 
dampak lanjutan yang merugikan masyarakat sekitar 
penambangan. Hak atas hidup menjadikan reklamasi 

penting dilaksanakan, karena selain berkurangnya lahan 
pertanian sebagai penopang perekonomian dan 
menurunnya kualitas lingkungan pendukung kehidupan 
masyarakat, juga karena meningkatnya kecelakaan di 
lapangan akibat galian pasca tambang yang tidak 
segera direklamasi. Di pihak masyarakat yang 
melakukan aktivitas penambangan tanpa dibekali 
pemahaman dan pengetahuan pentingnya reklamasi, 
kondisi pasca tambang banyak dijumpai lubang bekas 
galian yang tidak terpantau karena tidak berizin. Oleh 
karenanya, penting untuk meningkatkan sinergitas 
pemerintah pusat dan daerah dalam hal sistem 
pengawasan, baik dalam hal teknis maupun 
kebijakannya. 
 
PENUTUP 

Reklamasi lahan bekas tambang merupakan 
keniscayaan yang harus dilakukan untuk memulihkan 
lahan yang mengalami kerusakan, untuk kemudian 
dapat digunakan kembali untuk berlangsungan dan 
keberlanjutan kehidupan. Lahan yang telah pulih 
merupakan penopang kesejahteraan masyarakat dan 
pendukung keberlangsungan ekosistem. Kementerian 
ESDM melalui Kepala Biro Komunikasi, Layanan 
Informasi Publik, dan Kerja Sama (2021) menyebutkan 
beberapa contoh keberhasilan reklamasi. Salah satunya 
adalah pemanfaatan area bekas tambang (void) di PT 
Timah yang dijadikan sebagai wisata agro-edutourism 
melalui kampoeng reklamasi air jangkang. Ada pula 
peruntukan revegetasi yang dilakukan oleh PT Newmont 
Minahasa menjadi kebun raya, yang oleh Kementerian 
Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dinyatakan 
sebagai hutan yang jauh lebih baik dibanding 
sebelum ditambang. 

Pelaksanaan reklamasi yang masih berkendala 
memerlukan pendekatan yang komprehensif terkait 
kebijakan, teknis, dan masyarakat sekitar tambang. 
Iswahyudi dkk. (2013) menyatakan bahwa masyarakat 
merupakan elemen penting terkait keberhasilan 
reklamasi. Masyarakat semestinya dimintai konsultasi 
untuk menyampaikan pandangan, pendapat, atau saran 
untuk menentukan keputusan penting dalam reklamasi 
lahan bekas tambang. Posisi masyarakat adalah sejajar 
dengan unsur stakeholders lainnya, sehingga informasi 
yang keluar dari kelompok masyarakat dijadikan bahan 
penetapan rencana reklamasi. Partisipasi dengan 
konsep kemitraan seharusnya dilakukan lebih awal 
dalam proses perencanaan, sehingga anggota 
masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan 
keputusan yang lebih awal dan penting. Pertimbangan 
terkait aspek sosial, ekonomi, budaya, dan biofisik yang 
berkeadilan seharusnya sesuai keinginan masyarakat. 
Komitmen pelaksanaan reklamasi juga menjadi bagian 
penting untuk menjamin keberhasilan pemulihan
 lahan pasca tambang. Reklamasi
 harus menduduki porsi pelaksanaan yang 
seimbang dengan aktivitas penambangan dan usulan 
izin tambang yang diajukan. Ketimpangan pelaksanaan 
reklamasi di lapangan sejauh ini disebabkan oleh tidak 
imbangnya tata waktu pelaksanaan, yaitu ketika 
aktivitas penambangan sedang berjalan dan izin telah 
diberikan, ternyata reklamasi belum sepenuhnya 
dilaksanakan. Peninjauan kembali peraturan undang-
undang yang konsisten mengatur mengenai hal tersebut 
penting dilakukan dan disertai legitimasi resmi terkait 
komitmen pihak-pihak pelaksana dan pemantau di 
lapangan. Solusi lainnya adalah dengan mengurangi 
ketergantungan sumber energi terhadap batubara. 
Penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) harus 
terus digalakkan dan direalisasikan. Situs resmi 
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Penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) harus 
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Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa peningkatan 
EBT ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 
22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi 
Nasional (RUEN). Sasaran dari aturan tersebut yaitu 
mendiversifikasi energi sehingga mengurangi 
ketergantungan energi nasional terhadap suplai dari 
energi fosil, dan menggantinya dengan sumber energi 
baru dan energi terbarukan, seperti energi air terjun, 
energi matahari, energi angin, energi laut hingga 
energi nuklir. Namun di sisi lain, RUEN masih 
dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan dari 
penambangan batubara sebab ketergantungan 
kebutuhan energi nasional terhadap batubara justru 
meningkat. Kebutuhan batubara akan meningkat dari 
25% pada tahun 2015 menjadi lebih dari 30% pada 
tahun 2025. Rencananya, kebutuhan batubara ini akan 
dikurangi sehingga menjadi sekitar 25% pada tahun 

2050. 
Eksplorasi dan pemanfaatan sumber energi 

baru dan terbarukan seluruhnya bersumber dari 
dukungan kondisi iklim tropis Indonesia dan lebih ramah 
lingkungan. Sarana pendukung dan penguatan 
implementasi terkait teknologi tersebut harus dikenalkan 
dan dikuasai oleh seluruh tingkatan masyarakat. 
Pemanfaatan secara optimal dari sumber energi baru 
dan terbarukan, akan memberi ruang dan waktu 
terhadap pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang 
yang hingga kini belum terlaksana dengan baik. 
Optimistis reklamasi lahan bekas tambang di Indonesia 
harus ditanamkan dan menjadi nyawa dari setiap lapisan 
pelaksana kebijakan dan teknisnya, hingga pada 
akhirnya tujuan pembangunan berkelanjutan dapat 
tercapai. 
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PENDAHULUAN 
Indonesia adalah negara dengan luas hutan 

tropis terbesar ketiga di dunia dengan 
keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Luas 
daratan Indonesia sebagian besar ditetapkan 
sebagai kawasan hutan yaitu seluas 120 juta hektar 
yang meliputi 64 % dari luas daratan negara 
(MoEFRI 2020). Pengelolaan hutan tropis Indonesia 
dihadapkan pada tantangan yaitu tingginya 
kebutuhan masyarakat akan sumber daya hutan, 
termasuk kebutuhan akan lahan di kawasan hutan 
milik negara. Pengelolaan yang tepat dalam 
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan 
dengan ketersediaan lahan yang terbatas sangat 
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
dan negara yang semakin meningkat terhadap 
hutan. Pengelolaan hutan secara partisipatif 
melibatkan peran serta masyarakat menjadi kunci 
utama dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.  

Alih guna lahan hutan menjadi lahan 
pertanian atau peruntukan lainnya merupakan 
penyebab utama terjadinya kerusakan  di wilayah 
hulu yang berpotensi menimbulkan beragam 
masalah lingkungan seperti meningkatnya erosi, 
menurunnya kesuburan tanah, terjadinya banjir dan 
kekeringan, menurunnya keragaman jenis hingga 
kepunahan flora dan fauna hingga memicu terjadinya 
perubahan iklim global. Terjadinya deforestasi 
merupakan cerminan dari adanya tekanan terhadap 
hutan sebagai indikasi adanya berbagai 
ketergantungan masyarakat terhadap hutan untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Tantangan ini juga 
semakin terasa dengan terjadinya dampak 
perubahan iklim yang turut mengancam ketersediaan 
pangan. 

Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi 
pada peningkatan kebutuhan akan sumber daya 
hutan dan lahan budidaya yang membutuhkan 
pengelolaan hutan yang solutif untuk menekan alih 
guna lahan dalam mewujudkan penggunaan lahan 
berkelanjutan. Hal ini juga ditunjukkan oleh adanya 
peningkatan jumlah desa yang berinteraksi erat 
dengan hutan di sekitarnya dari 31.957 desa menjadi  
39.147 desa yang terletak di tepi kawasan hutan 
(46,76 %) dan 3.324 desa (3,97 %) terletak di dalam 
kawasan hutan  (Kemenhut 2009; BPS 2020). Suatu 
kajian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang 
tinggi antara tutupan lahan dan kemiskinan 
(Sunderlin et al. 2007).   

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia menyebutkan bahwa sebagai 
negara pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia, 
Indonesia sudah selayaknya mengambil peran 
utama dalam beragam kegiatan yang mendukung 
terwujudnya pengelolaan hutan lestari, terlibat aktif 
dalam suatu aksi nyata guna mengurangi deforestasi 
dan degradasi, mengelola hutan secara lestari, dan 
menghadapi dampak perubahan iklim untuk menuju 
Asia yang lebih hijau dalam mendukung Sustainable 
Development Goals (SDGs). Kondisi ini menjadi 
pendorong Indonesia untuk terus berperan aktif 

menjalin kerjasama internasional di sektor kehutanan 
antara lain dengan bergabung di dalam Organisasi 
Kerjasama Kehutanan Asia yaitu Asian Forest 
Coperation Organization (AFoCO).  Keikutsertaan 
Indonesia dalam AFoCO diharapkan dapat 
meningkatkan profil kehutanan serta memperoleh 
manfaat yang sebesar-besarnya dari program yang 
dijalankan sebagai sarana berkiprah sumber daya 
manusia (SDM) kehutanan di tingkat regional, 
berdasarkan pengalaman dan kepakaran yang 
dimiliki (Murdaningsih 2016). 

Indonesia telah meratifikasi kesepakatan 
pendirian (agreement of establishment) AFoCO pada 
bulan Agustus 2019. Organisasi ini didirikan untuk 
memperkuat kerja sama kehutanan regional di Asia 
yang rentan terhadap perubahan iklim dan degradasi 
hutan yang berkontribusi untuk mendukung 
tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, 
melalui tranlasi teknologi dan kebijakan yang 
diimplementasikan ke dalam aksi nyata di tingkat 
tapak (Octavia et al. 2020).  Tiga tujuan utama 
AFoCO tercantum dalam dokumen rencana 
strategisnya yaitu meningkatkan tutupan hutan 
sebesar 3 % (tujuan global); mengimplementasikan 
kesepakatan perubahan iklim (khususnya terkait 
upaya adaptasi); dan mengembangkan 
matapencaharian dan pendapatan lokal melalui 
kegiatan berbasis hutan. Prioritas strategis AFoCO 
sangat mendukung pencapaian SDGs, antara lain 
inisiasi model restorasi dan rehabilitasi yang 
disesuaikan; penelitian dan pengembangan dalam 
pendekatan adaptasi perubahan iklim; manajemen 
sistematis pada bencana terkait hutan; peningkatan 
mata pencaharian lokal dan usaha kecil; serta 
penguatan kapabilitas kelembagaan dan aksi 
regional (AFoCO 2018). Indonesia berkomitmen kuat 
untuk melaksanakan SDGs karena sinergitas tujuan 
pembangunan nasional dan tujuan pembangunan 
global yang saling menguatkan (Bappenas 2020). 

Karya tulis ini bertujuan untuk menyajikan 
informasi tentang kontribusi kerjasama regional 
dalam pencapaian SDGs di tingkat tapak melalui 
pengelolaan hutan berkelanjutan secara partisipatif 
dengan pelaksanaan  program-program kegiatan 
kerjasama AFoCO di Indonesia. 
 
IMPLEMENTASI PENCAPAIAN SDGs DI 
TINGKAT TAPAK 

AFoCO Regional Project Component 3: 
“Facilitating the Participatory Planning of community-
Based Forest Management Using Geographic 
Information Systems (GIS) and Remote Sensing 
(RS) Technologies in Forest Resource Management 
in the Philippines, Indonesia and Thailand“ adalah 
salah satu tema kegiatan kerjasama AFoCO dan 
Pusat Litbang Hutan, Badan Litbang dan Inovasi 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(saat ini adalah Pusat Standardisasi Instrumen 
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Badan 
Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan 
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regional (AFoCO 2018). Indonesia berkomitmen kuat 
untuk melaksanakan SDGs karena sinergitas tujuan 
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Karya tulis ini bertujuan untuk menyajikan 
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dengan pelaksanaan  program-program kegiatan 
kerjasama AFoCO di Indonesia. 
 
IMPLEMENTASI PENCAPAIAN SDGs DI 
TINGKAT TAPAK 

AFoCO Regional Project Component 3: 
“Facilitating the Participatory Planning of community-
Based Forest Management Using Geographic 
Information Systems (GIS) and Remote Sensing 
(RS) Technologies in Forest Resource Management 
in the Philippines, Indonesia and Thailand“ adalah 
salah satu tema kegiatan kerjasama AFoCO dan 
Pusat Litbang Hutan, Badan Litbang dan Inovasi 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(saat ini adalah Pusat Standardisasi Instrumen 
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Badan 
Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan), yang telah dilaksanakan selama periode 
lima tahun (2015 – 2020) pada 3 (tiga) lokasi 
perhutanan sosial di tingkat tapak sebagai pilot site 
di tiga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)  di 
Indonesia, yaitu KPHL Sijunjung-Sumatera Barat, 
KPHL Batutegi-Lampung dan KPHL Sikka-Nusa 
Tenggara Timur. Kerjasama pada tiga lokasi KPH ini 
juga merupakan visi dari AFoCO yang 
diimplementasikan melalui beragam kegiatan berupa 
serangkaian alih teknologi  mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring dan pemasaran hasil hutan 
non kayu, guna peningkatan kapasitas sumberdaya 
manusia termasuk masyarakat dan pengelola  KPH 
yang merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan 
hutan, yang merupakan suatu proses peningkatan 
nilai tambah dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.  

Di dalam pelaksanaan kegiatan, pengelolaan 
hutan berbasis masyarakat diadopsi sebagai strategi 
untuk mempromosikan Sustainable Forest 
Management (SFM), dengan prinsip-prinsip dasar 
berpedoman pada kesetaraan sosial dan kesetaraan 
gender, pengakuan masyarakat adat; peningkatan 
mata pencaharian dan pengelolaan sumber daya 
alam secara lokal; partisipasi masyarakat, 
pengelolaan hutan lestari dan konservasi 
keanekaragaman hayati; penciptaan lingkungan 
yang mendukung serta kemitraan. Perencanaan 
pengelolaan hutan dan implementasinya 
berpedoman pada “Paritas gender” di mana 
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan 
akan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-
laki dan perempuan untuk berpartisipasi dan berbagi 
tanggung jawab dan manfaat yang menyertainya. 

Hal ini diimplementasikan dalam kegiatan-
kegiatan pelatihan dalam bentuk alih teknologi dan 
workshop maupun kegiatan penanaman yang 
dilaksanakan selama durasi proyek. Setiap orang, 
laki-laki maupun perempuan mempunyai 
kesempatan dan hak yang sama dalam keterlibatan 
dan berpartisipasi aktif di beragam kegiatan.  Empat 
kegiatan utama yang diimplentasikan di tiga pilot site  
yaitu peningkatan kemampuan masyarakat lokal dan 
staf kehutanan dalam perencanaan kehutanan 
menggunakan teknologi GIS, penanaman dan 
pengayaan tanaman, pengembangan mata 
pencaharian dan pengembangan basis data.  

 
A. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal dan 

staf kehutanan dalam perencanaan pengelolaan 
hutan menggunakan teknologi GIS 

Program kerjasama AFoCO dengan Pusat 
Penelitian dan pengembangan Hutan, Badan Litbang 
dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan memfasilitasi perencanaan partisipatif 
berbasis masyarakat dalam pengelolaan sumber 
daya hutan dengan menggunakan teknologi GIS dan 
RS. Fasilitasi melalui pelatihan GIS untuk pemetaan 
areal hutan diperuntukkan bagi staf KPH dan dinas 
kehutanan provinsi di tiga pilot site AFoCO di tingkat 
tapak yang selanjutnya akan mendampingi anggota 
kelompok tani dalam implementasi kegiatan 
perencanaan pengelolaan hutan. Tujuan pelatihan 
GIS ini adalah meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan staf dan praktisi kehutanan, terutama 
dalam kegiatan perencanaan pengelolaan hutan 
secara partisipatif melibatkan masyarakat di areal 
kerjanya dengan menggunakan data dan teknologi 
GIS dan RS. 

Fasilitasi GIS untuk anggota kelompok tani 
dilaksanakan di ketiga lokasi Perhutanan Sosial (PS) 

pada ketiga KPH yaitu di Hutan Nagari Paru, 
Sijunjung-Sumatera Barat; Kemitraan Kehutanan 
Cempaka-Lampung; dan Hutan Kemasyarakata 
(HKm) Tuartana-Sikka, NTT.  Fasilitasi dilakukan 
dalam bentuk penerapan teknologi GIS yang lebih 
sederhana yaitu penggunaan GPS dalam bentuk 
kegiatan pemetaan partisipatif yang dibimbing oleh 
fasilitator yang kompeten dan berpengalaman dan 
didampingi oleh staf KPH yang telah terlatih 
sebelumnya. Praktek penggunaan GPS di lapangan 
meliputi pengambilan titik-titik batas antar blok di 
area hutan dan titik koordinat sepanjang batas luar 
hutan;  survei potensi sumberdaya hutan dengan 
mengambil koordinat titik lokasi di mana dijumpai 
potensi hasil hutan bernilai seperti pohon 
tengkawang, rotan jernang maupun jenis lainnya. 
Implementasi kegiatan disajikan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1.  Praktek penggunaan GPS dan 

pemetaan manual 
Sumber foto: AFoCO Regional Project 

Component 3 (Octavia et al. 2020a) 
 

B. Pengembangan Mata Pencaharian/Usaha 
Masyarakat 

Peningkatkan manfaat ekonomi, sosial dan 
lingkungan berbasis hutan, termasuk peningkatan 
mata pencaharian/usaha masyarakat yang 
bergantung pada hutan, menjadi salah satu tujuan 
Forest Global Goal (GFGT, 2019). Peningkatan 
kemampuan masyakarat terutama yang tinggal di 
dalam dan sekitar hutan yang bergantung pada 
sumberdaya hutan, sangat diperlukan agar dapat 
mengelola hasil hutan secara maksimal dan lestari 
terutama pengolahan hasil hutan non kayu (HHBK), 
untuk menjawab tingginya tantangan dalam 
pengelolaan hutan tropis Indonesia yang kaya akan 
keanekaragaman hayati untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat  guna mendukung 
tercapainya SDGs. 

Implementasi kegiatan yang telah tertuang 
dalam rencana pengelolaan jangka pendek  (satu 
tahun) berupa rencana kerja tahunan (RKT) maupun 
jangka panjang (sepuluh tahun) berupa rencana 
kerja usaha diantaranya adalah pengolahan bahan 
mentah/baku menjadi barang jadi maupun setengah 
jadi guna meningkatkan peluang 
usaha/matapencaharian masyarakat yang akan 
berimplikasi pada peningkatan pendapatan. Fasilitasi 
alih teknologi yang beragam dan didasarkan pada 
permintaan serta kebutuhan masyarakat ditujukan 
agar masyarakat pengelola hutan mampu mengolah  
berbagai potensi HHBK lokal yang dijumpai di areal 
hutan sebagai lahan kelolanya. Pengembangan 
potensi HHBK yang beragam diharapkan juga 
mampu mempertinggi keanekaragaman hasil hutan 
sehingga memberikan nilai tambah ekonomi secara 
signifikan. 

Pengembangan agribisnis berbasis hutan 
sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat di 
ketiga pilot site dilakukan melalui beragam alih 



756 Badan Standardisasi dan Instrumen LHK

Kumpulan Karya Tulis SDGs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

teknologi diantaranya “Teknik Pembibitan, 
Pembuatan Persemaian, Pupuk Organik; Budidaya 
Lebah dan Pengolahan Madu; Pengolahan Rotan; 
Budidaya dan Inokulasi Gaharu; Budidaya dan 
Pengolahan Jernang; Pembuatan Biogas dalam 
Mendukung Pengembangan Mata Pencaharian  
Berbasis Investasi Hijau; Budidaya dan Pengolahan 
Jamur; Budidaya dan Pengolahan Kopi; Penyadapan 
dan Pengolahan Karet; Penguatan Kelembagaan; 
serta Pengendalian Hama dan Penyakit tanaman 
Agroforestri. Selain itu, untuk mendukung 
pengembangan agribisnis berbasis hutan di areal 
kelola masyarakat, dilakukan pula alih teknologi 
Pengemasan dan Keamanan Produk Pangan Hutan; 
Pengolahan HHBK (kopi) dan penggunaan Mesin 
Pengolahannya; Pengolahan dan Pengemasan 
Minyak Kemiri; Pembuatan lilin dari Sarang Lebah 
Madu; Peningkatan Hasil Agroforestri dan 
Pengolahan Pasca Panen Pinang; Pengolahan 
Produk Agroforestri HHBK antara lain berupa 
pengolahan buah jambu mete menjadi abon dan 
sirup mete, pengolahan nenas menjadi keripik dan 
selai nenas, serta pengolahan velvet rusa menjadi 
serbuk velvet yang berkhasiat obat. Guna 
beradaptasi di era Kehutanan 4.0, dilaksanakan pula 
Workshop Alih Teknologi Pemasaran Digital (Digital 
Marketing) untuk memperluas jangkauan pemasaran 
berbagai produk hasil hutan.  Selain itu, masyarakat 
juga mendapat kesempatan mengikuti serta 
Workshop Pengembangan Ekowisata Hutan untuk 
mendukung pengembangan ekowisata berbasis 
hutan. Produk olahan HHBK yang telah 
dikembangkan oleh anggota kelompok telah mampu 
memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara 
mandiri dan meningkatkan nilai jual komoditi tersebut 
(Octavia et al. 2020a). 

 
C. Penanaman dan Pengayaan Tanaman Berbasis 

Agroforestri 
Pembangunan demplot agroforestri di areal 

Kemitraan Kehutanan Cempaka, Desa Sumber 
Bandung, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten 
Pringsewu, Lampung yang berada di bawah 
pengelolaan KPHL Batutegi terletak pada luasan 15 
hektar yang dilakukan dengan menanam 13 spesies 
tanaman (10 pohon kayu, multipurpose tree 
species/MPTS dan 3 Tanaman semusim), yaitu pala 
(Myristica fragrans), Damar Mata Kucing (Shorea 
javanica), cempaka (Michelia champaca), cengkeh 
(Syzygium aromaticum), manggis (Garcinia 
mangostana), maja (Crescentia cujete), kemiri 
(Aleurites moluccana), gamal (Gliricidia sepium), 
lada perdu (Piper albi), pisang (Musa Sp.), jahe 
(Zingiber officinale), temulawak (Curcuma 
zanthorrhiza) dan serai/sereh (Cymbopogon nardus). 
Salah satu jenis tanaman merupakan pohon kayu 
bernilai tinggi yang termasuk jenis lokal di daerah ini, 
yaitu Damar Mata Kucing (Shorea javanica), yang 
masih dapat dijumpai di kawasan hutan lindung areal 
Kemitraan Kehutanan Cempaka. Tanaman pokok 
yang dimitrakan antara KPHL Batutegi dengan 
anggota gapoktan Kemitraan Kehutanan Cempaka 
adalah Pala. 

Pembangunan demplot agroforestri pada 
luasan 9 hektar di Hutan Nagari/Desa Paru, 
Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, 
Sumatera Barat yang berada di bawah pengelolaan 
KPHL Sijunjung dilakukan melalui penanaman 12 
spesies tanaman (9 pohon kayu/MPTS dan 3 
Tanaman semusim), yaitu rotan jernang 

(Daemonorops draco), durian (Durio zibethinus), 
gaharu (Auricularia malaccensis), manggis (Garcinia 
mangostana), petai (Parkia speciosa), jengkol 
(Archidendron pauciflorum), pinang (Areca catechu), 
kayu manis (Cinnamomum burmanii), karet (Hevea 
brasiliensis), jahe (Zingiber officinale), lengkuas 
(Alpinia galanga) and rumput gajah (Pennisetum 
purpureum). 

Pembangunan demplot agroforestri pada 
luasan 10 hektar di areal Hutan Kemasyarakatan 
Tuartana, Desa Hikong, Kecamatan Talibura, 
Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang berada 
di bawah pengelolaan KPH Wilayah Sikka dilakukan 
melalui penanaman 12 spesies tanaman (10  pohon 
kayu/MPTS dan 2 Tanaman semusim), yaitu kemiri 
(Aleurites moluccana), mete (Anarcadium 
occidentale), cengkeh (Syzygium aromaticum), pala 
(Myristica fragrans), nangka (Artocarpus 
heterophyllus), durian (Durio zibethinus), mahoni 
(Swietenia mahagoni), petai (Parkia speciose), 
gamal (Gliricidia sepium), pinang (Areca catechu), 
lengkuas (Alpinia galanga) dan jahe (Zingiber 
officinale).  Kegiatan pengukuran tanaman disajikan 
pada Gambar 2. 
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Basis data (database) sumberdaya hutan 
yang akurat dan transparan sangat dibutuhkan 
dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat guna 
mendukung keberhasilan pengelolaan hutan, diawali 
sejak proses perencanaan hingga pemantauan dan 
evaluasi. Kondisi ini mendorong AFoCO Regional 
Project Component 3 bekerjasama dengan Pusat 
Litbang Hutan membuat aplikasi database Flora 
Hutan Indonesia (FlorHI) dan pemetaan 3 D 
menggunakan drone di pilot site untuk mendukung 
pengembangan basis data dalam pengelolaan 
hutan.   

FlorHI memiliki tujuan utama untuk menginput 
dan menampilkan update data flora hutan Indonesia 
yang merupakan aplikasi terintegrasi dalam dua 
aplikasi yaitu berbasis Android dan berbasis Web 
GIS. Aplikasi FlorHI Android digunakan untuk 
menginput data temuan flora di lapangan, 
sedangkan aplikasi FlorHI Web digunakan untuk 
mengelola data flora dan menampilkannya dalam 
bentuk tabular maupun peta (Octavia et al. 2020a 
dan 2020b). 
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Pengelolaan hutan secara berkelanjutan 
melalui beragam program kegiatan dan peningkatan 
kapasitas SDM mendukung terwujudnya hutan 
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teknologi diantaranya “Teknik Pembibitan, 
Pembuatan Persemaian, Pupuk Organik; Budidaya 
Lebah dan Pengolahan Madu; Pengolahan Rotan; 
Budidaya dan Inokulasi Gaharu; Budidaya dan 
Pengolahan Jernang; Pembuatan Biogas dalam 
Mendukung Pengembangan Mata Pencaharian  
Berbasis Investasi Hijau; Budidaya dan Pengolahan 
Jamur; Budidaya dan Pengolahan Kopi; Penyadapan 
dan Pengolahan Karet; Penguatan Kelembagaan; 
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Agroforestri. Selain itu, untuk mendukung 
pengembangan agribisnis berbasis hutan di areal 
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Pengolahannya; Pengolahan dan Pengemasan 
Minyak Kemiri; Pembuatan lilin dari Sarang Lebah 
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Pengelolaan hutan secara berkelanjutan 
melalui beragam program kegiatan dan peningkatan 
kapasitas SDM mendukung terwujudnya hutan 
lestari masyarakat sejahtera. Hal ini  memerlukan 

kolaborasi, sinergi dan jejaring kerja antar lembaga, 
dukungan pendanaan dalam keberlanjutan program 
kegiatan serta pelibatan anggota pengelola hutan 
kemasyarakatan agar lebih mandiri dan kreatif dalam 
mengelola sumberdaya hutannya yang akan 
berdampak pada keberhasilan masyarakat dalam 
mengembangkan potensi sumberdaya hutan. 

Perlu adanya tindak lanjut dari kegiatan yang 
telah ada, agar keterampilan (skill) yang telah 
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PENUTUP 

Implementasi program AFoCO melalui 
beragam kegiatan di tingkat tapak mendukung tujuan 
SDGs yaitu tujuan 1-tanpa kemiskinan, tujuan 2-
tanpa kelaparan, tujuan 3-Kehidupan sehat dan 
sejahtera, tujuan 5-kesetaraan gender, tujuan 6-air 
bersih dan sanitasi layak, tujuan 7-energi bersih dan 
terjangkau, tujuan 13-penanganan perubahan iklim, 

dan tujuan 15- ekosistem darat, pengelolaan hutan 
berkelanjutan,  menghambat deforestrasi/ alih guna 
lahan/ gurunisasi, menghentikan dan merehabilitasi 
kerusakan lahan serta menghentikan kepunahan 
keanekaragaman hayati. Penguatan kapasitas 
sumberdaya manusia pengelola hutan dilakukan 
melalui serangkaian fasilitasi dalam pengelolaan 
hutan, antara lain peningkatan kemampuan GIS 
dalam mengelola hutan; pengolahan hasil hutan non 
kayu untuk meningkatkan mata pencaharian/usaha; 
reforestasi melalui penanaman dan pengayaan 
tanaman dengan dengan model agroforestri yang 
berdasarkan pada kriteria sustainibilitas, 
produktivitas dan adoptabilitas masyarakat; 
peningkatan kemampuan pemasaran produk HHBK,  
serta pengembangan basis data dalam beradaptasi 
di era industri 4.0.  Keberhasilan implementasi 
pengelolaan hutan secara partisipatif berbasis 
masyarakat akan mendukung   pencapaian program 
perhutanan sosial dan multi usaha kehutanan. 
Pengelolaan hutan secara partisipatif melibatkan 
peran serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan 
pengelolaan hutan berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN 

Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan 
sebuah propinsi di Indonesia yang memiliki kekhasan 
ekosistem beriklim semi arid.  Iklim semi arid ini 
ditunjukan oleh adanya waktu musim kemarau yang 
lebih panjang dibandingkan musim penghujannya.  
Dampaknya curah hujan yang diterima oleh NTT secara 
rata-rata cenderung rendah sehingga dominansi padang 
alang-alang atau savanna, pohon-pohon berdiameter 
kecil yang mampu tumbuh pada lahan miskin hara 
berbatu juga mendominasi wilayah ini.  Situasi iklim semi 
arid ini menyebabkan ketergantungan propinsi NTT 
terhadap ketersediaan untuk kebutuhan pertanian, 
peternakan, kehutanan maupun untuk kebutuhan sosial 
ekonomi warganya menjadi sangat tinggi.  Selain itu, 
iklim semi arid secara ekologis juga sangat rentan 
terhadap pembukaan lahan karena vegetasi asli yang 
tumbuh diatasnya telah melewati berbagai proses 
seleksi alam dan telah beradaptasi secara alamiah 
melalui sistem evolusi makhluk hidup.  Oleh sebab itu, 
pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah di NTT perlu mempertimbangkan faktor ekologis 
semi arid agar tepat sasaran.   

Selain faktor alamiah yang terdapat di NTT, 
kemiskinan juga merupakan salah satu faktor yang perlu 
diatasi mengingat ketersediaan air yang minim 
menyebabkan budidaya pertanian maupun kehutanan 
sulit dilaksanakan di desa-desa tanpa adanya inovasi 
teknologi.  Buruh migran dan cerita sedihnya di negara-
negara tempat mereka bekerja menggambarkan situasi 
kemiskinan yang terdapat di NTT sehingga 
menimbulkan persoalan sosial maupun budaya yang 
cukup menyita perhatian baik dari Pemerintah Daerah 
maupun Gereja Katolik di Propinsi tersebut.  Potret-
potret kemiskinan ini menunjukan pula bahwa lapangan 
kerja di pedesaan di NTT tidak tumbuh dengan baik, 
harapan pada lahan pertanian yang tergantung pada 
hujan dan miskinnya sumber air menjadi “bencana” yang 
harus dihindari.  Migrasi manusia dari desa ke kota 
seolah dianggap solusi untuk menghindari hal tersebut, 
ditambah lagi kemampuan sumber daya manusia 
pedesaan NTT yang umumnya kurang terlatih sehingga 
mudah menjadi sasaran penipuan human trafficking.   
Persoalan-persoalan nyata ini berujung pada akar 
masalah kemiskinan dan kelaparan sehingga gizi yang 
diasup oleh masyarakat di pedesaan NTT relatif rendah 
jika dibandingkan masyarakat Indonesia di Propinsi yang 
lain.  Untuk memecahkan persoalan tersebut, diperlukan 
adanya rekayasa dan modernisasi pertanian maupun 
kehutanan agar tercipta lapangan kerja baru yang 
mampu membuat masyarakat di pedesaan NTT mandiri 
baik secara ekonomi, sosial mapun politik.   

 
PERTANIAN HORTIKULTURA 

Pertanian hortikultura merupakan bisnis pertanian 
yang dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan NTT, 
mulai dari produksi cabai rawit, terong dan berbagai 
jenis tanaman pertanian berumur pendek yang dapat 
segera menghasilkan pendapatan bagi rumah tangga.  
Hanya saja karena tanaman hortikultura bersifat 

semusim, maka ketergantungan pada ketersediaan air 
untuk kehidupannya menjadi sangat tinggi.  Cuaca 
panas dan jarangnya air hujan menyebabkan menjadi 
tantangan tersendiri untuk menghasilkan tanaman 
hortikultura berkualitas dan memenuhi selera pasar.  

 

 
Gambar 1. Tanaman Terong sudah berbuah di 

Kefamenanu 
 

 
Gambar 2.  Tanaman Cabai Rawit sudah berbuah di 

Kefamenanu 
 
 Apabila kita gambar 1 dan 2 diatas, kita dapat 
memahami bahwa untuk membangun sebuah pertanian 
hortikultura yang baik dibutuhkan peran serta 
sumberdaya manusia yang tepat, lingkungan hidup yang 
tepat seperti suhu udara, kelembabab, kondisi tanah, 
ketersediaan bibit dan sumber air yang mencukupi.  
Lingkungan kebun yang dikelilingi oleh vegetasi 
pepohonan juga memberikan manfaat tersendiri yaitu 
produksi iklim mikro yang mempengaruhi suhu dan 
kelembaban air.   
 Dalam kondisi ketergantungan terhadap 
ketersediaan air, maka inovasi petani untuk 
mempersiapkan alat untuk menampung air seperti 
embung atau tangki air menjadi mutlak diupayakan.  Hal 
ini menyebabkan pertanian hortikultura di lokasi yang 
mengalami miskin air menjadi lebih mahal dibandingkan 
pada lokasi yang mudah memperoleh air.  Biaya 
tambahan untuk menyediakan fasilitas penampung air 
menjadi komponen modal yang tidak pasti sama dengan 
sistem pertanian hortikulura sejenis.   Tetapi, 
ketersediaan komponen modal ini mampu memberikan 
jaminan pada petani bahwa air selalu tersedia di wilayah 
usahanya sehingga dapat memberikan harapan untuk 
memanen hasil pertanian  cabai dan terong.   
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semusim, maka ketergantungan pada ketersediaan air 
untuk kehidupannya menjadi sangat tinggi.  Cuaca 
panas dan jarangnya air hujan menyebabkan menjadi 
tantangan tersendiri untuk menghasilkan tanaman 
hortikultura berkualitas dan memenuhi selera pasar.  

 

 
Gambar 1. Tanaman Terong sudah berbuah di 

Kefamenanu 
 

 
Gambar 2.  Tanaman Cabai Rawit sudah berbuah di 

Kefamenanu 
 
 Apabila kita gambar 1 dan 2 diatas, kita dapat 
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Gambar 3. Petani duduk di sebalah torens air dan hasil 
panen terong 

 
 Apabila petani memiliki kecukupan modal, 
maka pembelian alat penampung air (toren) dapat 
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tidak maka kelancaran usaha taninya akan terkendala 
karena ketersediaan air merupakan hal mutlak bagi 
tanaman.  Upaya untuk mengambil air dari sumber-
sumber mata air di hutan atau puncak gunung juga 
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dapat diperoleh dengan cara membor lapisan tanah 
sehingga dapat diangkat dengan menggunakan mesin 
listrik untuk masuk ke dalam penampungan air.  
 
IRIGASI TETES 
 Teknologi irigasi tetes modern ditemukan oleh 
seorang berkebangsaan Israel yaitu Simcha Blass yang 
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irigasi tetes membutuhkan sejumlah peralatan yang 
digunakan untuk membasahi sistem perakaran tanaman 
sehingga akar dapat terus menyerap sari-sari makanan 
yang terdapat dalam tanah, baik berupa hara tanah 
makro maupun mikro.  Oleh sebab itu, teknologi irigasi 
tetes ini cukup mahal, apalagi bila aplikasi 
penggunaannya disambungkan secara otomatis 
menggunakan jaringan internet.   

  Penggunaan teknologi irigasi tetes di 
areal dengan curah hujan rendah beriklim semi arid 
dapat meningkatkan produktifitas pertanian, selain itu, 
penggunaan teknologi ini juga dapat diaplikasikan untuk 
kegiatan agroforestry.  Irigasi tetes juga dapat 
membantu pertumbuhan jenis pohon berkayu pada 
masa juvenile, misalnya jenis cendana (sandalwood) 
yang merupakan jenis endemis NTT dan sudah jarang 
dijumpai saat ini.  Surata (2007) menyebutkan bahwa 
pertumbuhan cendana menggunakan sistem irigasi tetes 
menunjukan tingkat pertumbuhan yang baik diatas 70%. 
Teknik irigasi tetes yang dicoba oleh Surata (2007) 
terbilang sederhana tetapi mampu memberikan dampak 
pertumbuhan yang signifikan meskipun hanya berbahan 
dasar pot dan botol plastik bekas.  Teknologi irigasi tetes 
sederhana ini dapat membantu petani untuk 
meningkatkan pendapatannya serta memberi peluang 
bagi terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat 
pedesaan di NTT.  Generasi mudanya tertantang untuk 
mengembangkan teknologi yang adaptif pada lahan 
semi arid. 

 

AGROFORESTRY SPESIES ASLI 
 Menurut Kurniawan dan Pujiono (2018), Propinsi NTT 

memiliki spesies tanaman asli yang dapat 
dikembangkan melalui sistem agroforestry yaitu 
cendana (Santalum album), gaharu (Gyrinops versteegii) 
dan kayu papi (Exocarpus latifolia).  Selanjutnya 
dikatakan bahwa jenis-jenis tersebut saat ini mengalami 
tekanan dari masyarakat akibat “pertarungan” antara 
kebutuhan untuk lahan pertanian dengan kepentingan 
konservasi karena cendana saat ini dikategorikan dalam 
spesies terancam punah di NTT oleh IUCN.  Oleh sebab 
itu perlu dicarikan jalan keluarnya agar kepentingan 
antara penghasilan untuk pendapatan keluarga dan 
mempertahankan keberadaan spesies asli NTT.  Terkait 
hal tersebut, sistem agroforestry yang ditawarkan oleh 
Kurniawan dan Pujiono (2018) dapat digunakan dan 
dicoba untuk dikembangkan di NTT.  Teknologi irigasi 
tetes sederhana yang dicoba oleh Surata (2007) dapat 
digabungkan dengan agroforestry cendana, gaharu, 
kayu papi dan penanaman hortikultura seperti terong 
dan cabai rawit agar kepentingan konservasi dan 
pendapatan masyarakat dapat berjalan seiring.   

  Produk cendana dalam beberapa 
kasus tidak hanya berupa bau harum saja dimana pada 
saat ini, ekstraksi getah kayu cendana yang berbau 
harum tersebut dapat dijadikan sebagai parfum.  
Menurut Ariyanti dan Asbur (2018) kayu cendana 
merupakan kayu yang banyak digemari oleh masyarakat 
karena memiliki kayu teras yang baik serta memiliki 
kandungan minyak atsiri yang berbau harum sehingga 
nilai pasarnya cukup baik.  Selanjutnya dikatakan bahwa 
untuk menghasilkan  minyak cendana dilakukan dengan 
cara penyulingan uap langsung dengan rendamen 
berkisar antara 2-3%. Minyak ini digunakan sebagai 
pengikat (fiksasi) untuk pembuatan parfum maupun 
sabun karena memiliki bau khas yang harum, selain 
digunakan pula sebagai bahan baku obat-obatan 
(Ariyanti & Asbur, 2018).  Oleh sebab itu, mengingat 
manfaatnya yang sangat besar, penanaman kembali 
cendana sebagai komoditas sektor kehutanan perlu 
dilakukan kembali mengingat status langkanya di alam.  
Tekni agroforestry dapat digunakan agar kepentingan 
produksi dan konservasi serta ekonomi dapat terjaga. 

 
SUMBER LISTRIK TENAGA SURYA 

  Seperti yang telah disampaikan di muka bahwa 
NTT memiliki musim kemarau yang lebih panjang 
dibandingkan musim penghujannya sehingga 
pemanfaatan teknologi listrik berbasis energi surya layak 
digunakan.  Energi listrik yang diperoleh dari sinar 
matahari ini dapat gigunakan untuk menyalakan mesin 
penyedot air dan menjalankan otomatisasi terhadap 
irigasi tetes sehingga akar tanaman terus tersiram 
dengan air secara perlahan.  Sistem perakaran tetap 
memperoleh air yang menjamin tumbuhan tetap hidup.  
Energi panas yang berasal dari sinar matahari diterima 
oleh panel-panel penyimpan energy, kemudian diubah 
dan disalurkan menjadi listrik dengan cara disimpan ke 
dalam accu, lalu kemudian disambungkan ke dalam 
sistem listrik untuk menyalakan berbagai peralatan listrik 
seperti lampu, mesin air maupun komputer atau pun 
handphone. 
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 Penggunaan teknologi ini untuk kegiatan 
agroforestry di daerah semi arid dapat menghemat 
tenaga kerja sehingga cukup ekonomis.  Kendala iklim 
yang cenderung panas membutuhkan efisiensi dalam 
memanfaatkan berbagai macam sumberdaya yang 
tersedia baik finansial, manusia maupun waktu karena 
cuaca panas cenderung mempercepat laju penguapan 
baik pada tanaman maupun pada lingkungan sekitarnya.   
 Penggabungan berbagai macam teknologi 
untuk pengembangan agroforestry di NTT bersifat 
mungkin sehingga perlu didorong melalui kebijakan 
pemerintah yang memadai.  Teknologi ini mungkin 
dipakai karena hambatan iklim yang cenderung panas 
sehingga upaya manusia untuk beradaptasi dengan 
lingkungan tersebut dengan memanfaatkan sumberdaya 
yang ada sangat diperlukan.  Penghematan waktu dan 
tenaga berdampak pada terjadinya gap yang cukup 
besar khususnya ketika di satu sisi banyak manusia 
pedesaan di NTT membutuhkan lapangan kerja.  
Sustainable Development Goals (SDGs) seolah tidak 
menjawab permasalahan ini karena kurangnya lapangan 
kerja berdampak pula pada kelaparan dan kemiskinan.  
Oleh sebab itu untuk mengurangi gap/celah yang ada 
diperlukan adanya pelatihan dan pendidikan agar 
sumberdaya manusia yang terdapat di pedesaan 
memperoleh akses yang sama terhadap teknologi dan 

permodalan yang diberikan oleh pemerintah.  
Pengetahuan akan teknologi agroforestry, irigasi tetes 
dan pemanfaatan energy surya untuk sumberdaya 
energy akan membuat masyarakat di pedesaan NTT 
menerapkan pola efisien dalam mengatasi kendala alam 
untuk menghasilkan berbagai produk pertanian, 
kehutanan maupun perikanan dengan kualitas yang 
baik. 
 
STANDARD PENGEMBANGAN AGROFORESTRY 
DI NTT 

 Sehubungan dengan kawasan-kawasan yang 
memiliki iklim semi arid dengan masa kemarau yang 
lebih panjang dibandingkan masa penghujannya, maka 
penerapan teknologi yang tepat seperti menggunakan 
irigasi tetes dapat sangat membantu.  Selain itu, 
pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusianya juga 
perlu diperhatikan sebagai bagian integral dari sistem 
tersebut.  Sistem agroforestry-nya pun harus 
dikembangkan mengikuti sistem alamiah yang ada 
sehingga untuk agroforestry jenis asli di NTT juga dapat 
menggunakan teknologi irigasi tetes.  Penggunaan 
teknologi ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan 
hidup yang lebih panjang pada jenis-jenis asli tersebut, 
terutama pada masa anakan, agar nantinya dapat 
beradaptasi dengan iklim semi arid.  Penggunaan 
teknologi pembangkit listrik tanaga surya dimaksudkan 
untuk memfasilitasi kebutuhan energy listrik yang tidak 
selalu ada di setiap lokasi sehingga keberadaannya juga 
sangat penting bagi area yang memiliki panjang 
matahari yang lebih lama.  Selain itu, pelibatan 
masyarakat desa untuk sistem agroforestry ini 
memberikan peluang terciptanya lapangan kerja baru di 
sektor pedesaan NTT sehingga memberi dampak positif 
bagi ketahanan pangan bagi masyarakatnya 

 
KESIMPULAN 

   Pengembangan sistem agroforestry di 
daerah semi arid yang kering memang relatif lebih mahal 
dibandingkan sistem agroforestry di daerah yang 
memiliki kecukupan air.  Oleh sebab itu, investasi 
terhadap barang-barang untuk pengadaan airnya mutlak 
dibutuhkan agar tingkat keberhasilan program 
agroforestry tersebut menjadi tinggi. 
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Literasi merupakan aspek penting dalam kehidupan 
manusia. Kita tahu bahwa secara konvensional literasi 
dipahami sebagai seperangkat keterampilan membaca, 
menulis dan berhitung. Ketiganya merupakan 
pengetahuan dasar yang dibutuhkan manusia untuk 
maju, berdaya dan sejahtera.  Dalam perkembangannya 
literasi kini dipahami sebagai sarana identifikasi, 
pemahaman, interpretasi, kreasi dan komunikasi di 
dunia yang semakin digital, kaya informasi dan cepat 
berubah.  United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization atau UNESCO (2015)  
menyatakan bahwa konsep literasi telah berkembang 
dari keterampilan membaca, menulis dan berhitung 
dasar ke pengertian yang lebih luas seperti literasi 
fungsional dan landasan untuk pembelajaran sepanjang 
hayat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam 
Peta Jalan Gerakan LIterasi Nasional  (2017) 
mengelompokkan literasi dalam enam dimensi,  terdiri 
dari beberapa beberapa dimensi,  dalam enam dimensi 
yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, 
literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan 
kewargaan.   
 
Dalam konteks pembangunan lingkungan hidup dan 
kehutanan, literasi terhadap ekologi dan lingkungan 
hidup sangat dibutuhkan dalam mendorong tumbuhnya 
kesadaran pentingnya lingkungan hidup.  Konsep literasi 
ekologi atau ecoliteracy  (ekoliterasi) pertama 
dikemukakan Fritjof Capra pada tahun 1997  dalam 
bukunya The Web of Life: A New Understanding of 
Living Systems.   Menurut Capra dikutip dari Keraf 
(2013), menjadi  melek  atau  sadar  secara  ekologis,  
atau   ecoliterate berarti memahami  prinsip-prinsip  
pengorganisasian  komunitas  ekologis (ekosistem) dan 
menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menciptakan 
komunitas  manusia  yang  berkelanjutan.   Membangun  
sebuah  masyarakat  berkelanjutan  dengan  bertumpu  
pada kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup.  
Kesadaran inilah yang disebut ecoliteracy atau melek 
ekologi.  Kesadaran tentang pentingnya  alam  inilah  
yang  kemudian  melahirkan  dan  terjelma  dalam 
perilaku  yang  selalu  ramah  atas  lingkungan  hidup,  
perilaku  yang  selalu menjaga  dan  merawat  
lingkungan  hidup  sebagai  sebuah  kebiasaan  dan 
pola laku hidup (Keraf, 2013). Konsep ekoliterasi  ini 
sangat sejalan dengan tujuan SDGs (Sustainable 
Development Goals/Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan) dalam menjaga peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 
berkesinambungan, menjaga berkelanjutan kehidupan 
sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, 
serta pembangunan yang eksklusif dan terlaksananya 
tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas 
kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.  
SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang 
disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk 
Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi 
kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Upaya 
pencapaian target 17  tujuan (goals) SDGs juga selaras 
dengan NAWACITA sebagai acuan agenda 
pembangunan nasional yang diterjemahkan sebagai 

arah utama RPJMN 2015-2019 hingga RPJMN 2020-
2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.  Tujuh belas tujuan  SDGs yaitu (1)Tanpa 
Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat 
dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) 
Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; 
(7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak 
dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan 
Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota 
dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi 
dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) 
Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; 
(15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan 
Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk 
Mencapai Tujuan. 
 
PENINGKATAN LITERASI DI KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
Kegiatan ekoliterasi sebagai upaya peningkatan 
literasi dalam bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan telah diadopsi  oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beragam 
program dan aktivitas dilakukan untuk terus menggugah 
dan menumbuhkan kepedulian serta meningkatkan 
pengetahuan masyarakat, terutama generasi muda 
tentang pentingnya sumber daya alam dan lingkungan 
bagi manusia.  Beberapa diantaranya yaitu pada 
ekoliterasi pada Kehati Expo 2019 dan  Perkemahan 
Bakti Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti 
(PERTIKAWAN) Nasional 2019.  Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 juga 
menerbitkan Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup 
(PLH) Tematik Mangrove bagi siswa sekolah dasar.  
 
Kegiatan terkait peningkatan kesadaran lingkungan 
hidup lainnya yaitu Gerakan Peduli dan Berbudaya 
Lingkungan Hidup di Sekolah yang ditetapkan dengan  
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pembangunan bagi generasi sekarang dan yang akan 
datang.  
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Program Adiwiyata bertujuan untuk menciptakan kondisi 
yang baik bagi sekolah agar dapat menjadi tempat 
pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, 
murid dan karyawan sekolah) yang diwujudkan dalam 1) 
Pengembangan Kebijakan Sekolah peduli dan 
berbudaya Lingkungan, 2)Pengembangan Kurikulum 
berbasis Lingkungan, 3) Pengembangan Kegiatan 
Lingkungan berbasis partisipatif serta 4) Pengembangan 
dan pengelolaan sarana pendukung sekolah berbudaya 
Lingkungan.  
 
Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, kegiatan 
peningkatan literasi tidak berhenti, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga beberapa kali 
menggelar kegiatan webinar terkait ini. Diantaranya 
webinar “Perilaku Ramah Lingkungan Hidup Di Sekolah” 
juga dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 22 September 
2020.  Tercatat lebih dari 1000 peserta yang berasal dari 
sekolah adiwiyata, dinas lingkungan hidup provinsi dan 
kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi dan  
kabupaten/kota, serta kantor wilayah kementerian 
agama baik provinsi/kabupaten/kota. Tak hanya 
menyasar para pelajar, kegiatan peningkatan literasi 
juga menyasar para Ibu, salah satunya kegiatan webinar 
“Edukasi Restorasi Ekosistem Mangrove”  yang 
dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 juga digelar 
untuk meningkatkan kesadaran para Ibu dan generasi 
muda tentang pentingnya  restorasi ekosistem 
mangrove. 
  
PERAN PERPUSTAKAAN DALAM MENDUKUNG 
SDGS 
Kegiatan peningkatan literasi dalam rangka mendukung 
SDGs tidak dapat dilepaskan dari peran perpustakaan.  
Perpustakaan sebagai sebagai suatu entitas pengelola 
informasi harus mampu menyediakan sumber informasi 
dan bahan bacaan bagi masyarakat.  Perpustakaan 
Nasional RI (2017) menyatakan peran perpustakaan 
dalam pencapaian SDGs antara lain:  
1. Mempromosikan literasi universal, termasuk literasi 

media dan informasi 
2. Menutup kesenjangan pada akses ke informasi dan 

membantu pemerintah, masyarakat serta swasta 
dalam memahami kebutuhan informasi masyarakat 
sekitar 

3. Menyediakan jaringan untuk sosialisasi program 
pemerintah 

4. Meningkatkan akses ke TIK bagi masyarakat serta 
membantu masyarakat dalam mengembangkan 
kemampuan dalam bidang TIK 

5. Berperan sebagai jantung lembaga pendidikan dan 
penelitian 

6. Melestarikan dan menyediakan akses ke warisan 
budaya bangsa 

7. Mendukung implementasi TPB melalui penyediaan 
akses ke informasi, dukungan terhadap gerakan 
literasi, keahlianTIK serta ruang publik.  
 

Perpustakaan berperan besar untuk memastikan akses 
bagi masyarakat terhadap informasi dan melindungi 
kebebasan dasar sesuai dengan peraturan nasional dan 
internasional. Akses informasi dan pengetahuan, dan 
kemampuan literasi merupakan pilar utama 
pembangunan berkelanjutan yang dapat meningkatkan 
kualitas hidup manusia.  Masyarakat yang memiliki 
akses ke beragam informasi berkesempatan luas 
menghapus kemiskinan dan ketidaksetaraan, 
meningkatkan produksi pertanian, kualitas pendidikan 

dan kesehatan serta kebudayaan, penelitian dan 
inovasi. 
Begitu pula dengan perpustakaan yang ada 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Perpustakaan di Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, merupakan perpustakaan khusus dengan 
koleksi khusus  terkait lingkungan hidup dan kehutanan 
yang dihimpun dari dalam maupun luar institusi.  
Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor: P.79/MENLHK/SETJEN 
/KUM.1/10/2019 tentang Pengelolaan Perpustakaan 
Khusus Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan,  perpustakaan khusus KLHK terdiri dari 
Perpustakaan Kementerian,  Perpustakaan Unit Kerja 
Eselon I, dan Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis.  
Perpustakaan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan  diharapkan dapat melayani masyarakat 
sampai tingkat resort/tapak hutan sehingga berkontribusi 
nyata pada pembangunan sumber daya manusia melalui 
peningkatkan budaya literasi masyarakat sekitar hutan. 
Dalam upaya peningkatan literasi di tingkat tapak, salah 
satu perpustakaan di Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, Perpustakaan RI Ardi Koesoema,  
Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (sebelumnya Badan Litbang dan Inovasi), 
telah melakukan kegiatan ekoliterasi di Kecamatan 
Nanggung, Kabupaten Bogor. Ekoliterasi yang 
dilaksanakan pada 10 September 2020 lalu 
menampilkan edukasi tentang bahaya merkuri, selain 
edukasi tentang pentingnya menjaga sumber daya alam 
dan lingkungan. Kegiatan berupa story telling, menonton 
video lingkungan, game interaktif, pengambilan sampel 
rambut, dan penyediaan bahan bacaan di mobil pustaka 
bergerak.  
Perpustakaan RI Ardi Koesoema sebelumnya berada di 
bawah Badan Litbang dan Inovasi dan merupakan 
perpustakaan yang menghimpun hasil-hasil penelitian, 
pengembangan dan inovasi yang telah dilakukan oleh 
Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan.  Saat ini tugas pokok dan fungsi 
penelitian, pengembangan dan, pengkajian dan 
penerapan diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN). 
 
PEMBANGUNAN STANDAR INSTRUMEN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
Tahun 2020,  Pemerintah Indonesia menerbitkan 
regulasi baru  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 
tentang Cipta Kerja atau Omnimbus Law.  Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (2021) mengatakan 
bahwa Omnimbus Law merupakan sebuah terobosan 
yang akan meningkatkan investasi dan meningkatkan 
kegiatan usaha, sedangkan menjaga prinsip 
berwawasan lingkungan dan keberlanjutan. Undang-
undang tersebut juga menjadi dasar untuk mengatur 
pembangunan ekonomi baru, meningkatkan investasi 
melalui penyederhanaan proses perijinan, mendukung 
penelitian dan inovasi, melindungi usaha kecil dan 
menengah, dan mencerminkan dukungan  pemerintah 
untuk petani kecil, mengakhiri konflik tenurial akibat 
sengketa peraturan dan keputusan yang integratif dan 
berwawasan Iingkungan. 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat 
berperan dalam mendukung pelaksanaan Omnimbus 
Law. Banyak proses, standar dan prosedur dalam 
pengendalian dampak lingkungan dan perizinan telah 
direformasi menggunakan pendekatan berbasis risiko 
dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip 
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perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam 
undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. 
 
Untuk itu, Kementerian LHK ini memandang perlu untuk 
mengembangkan instrumen baru yang dapat 
mendukung pelaksanaan Omnibus Law. Standar dan 
instrumen akan memandu para pemangku kepentingan 
untuk beroperasi dalam arah yang sama yakni 
menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial 
dalam kegiatan usaha dan pembangunan. Untuk itu 
telah dibentuk lembaga baru Badan Standarisasi 
Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK),  
secara resmi diatur dalam  Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  
 
Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan akan fokus pada koordinasi perumusan, 

pengembangan, penerapan dan penilaian kesesuaian 
standar instrumen di bidang lingkungan hiudap dan 
kehutanan.  Sebanyak 12  bidang standardisasi 
instrumen yang akan dikembangkan, yakni: kualitas 
lingkungan; keanekaragaman hayati; daya dukung; 
pengelolaan lanskap dan daerah aliran sungai; 
perubahan iklim; hasil hutan kayu, hasil hutan bukan 
kayu; jasa lingkungan, kawasan hutan; hutan lahan 
gambut; produktivitas hutan; dan perhutanan sosial.  
Dalam konteks SDGs dari 17 tujuan, sektor lingkungan 
hidup dan kehutanan berkaitan erat dengan tujuan 11 
Sustainable Cities and Community, tujuan 12 
Sustainable Consumption and Production dan tujuan 13 
Climate Action.  Badan Standardisasi Instrumen 
Lingkungan dan Kehutanan mempunyai hubungan 
paling erat adalah tujuan 12 Sustainable Consumption 
and Production (Konsumsi dan Produksi yang 
Bertanggung Jawab).   
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PEMBANGUNAN STANDAR PENGELOLAAN AIR BERSIH DALAM MENDUKUNG TUJUAN 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 
 

Nurva Chaily 
 
 

Sumber daya air merupakan sumber daya alam 
yang sangat penting bagi makhluk hidup dan memiliki 
peranan yang sangat penting dalam pembangunan 
kependudukan, sosial dan ekonomi. Keberadaannya 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi manusia, 
dimana air sangat dibutuhkan untuk menjaga 
kelangsungan makhluk hidup. 

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 
ayat 3, dinyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat. 

Menurut Suprihanto, dalam situs 
www.itb.ac.id/urgensi-menjaga- ketersediaan-air-bersih-
yang-aman-di-indonesia menyatakan bahwa 
berdasarkan data WHO 19% penduduk dunia memiliki 
sumber air yang tidak aman. Selain itu 829.000 orang 
setiap tahun meninggal dikarenakan diare akibat air 
yang tidak aman dan sanitasi yang buruk. 

Potensi sumber daya air di Indonesia saat ini 
masih cukup besar. Untuk Pulau Jawa sendiri masih 
dapat memenuhi kebutuhan domestik dan industri jika 
potensi sumber daya air digunakan dengan baik. Hanya 
saja untuk pemenuhan air irigasi memang cukup sulit. 
Pemanfaatan sumber daya ini tentu membutuhkan 
biaya yang besar (Suprihanto, 2020, 
www.itb.ac.id/urgensi- menjaga-ketersediaan-air-bersih-
yang-aman-di-indonesia). 

Indonesia juga menghadapi masalah kualitas 
air permukaan, di mana 52% sungai sudah tercemar 
berat. Jika hanya mengandalkan air permukaan 
tentu tantangannya besar, termasuk penyediaan 
teknologi pengolahan air. Oleh karena itu, pemanfaatan 
air tanah sebagai sumber air baku diperlukan 
dengan tetap memelihara air tanah karena air tanah 
adalah reservoir alami yang relatif gratis jika
 dibandingkan dengan
 reservoir  
buatan (Suprihanto, 2020, 
www.itb.ac.id/urgensi-menjaga-ketersediaan-air-bersih-
yang-aman-di- indonesia). 

Akses air minum layak dan aman di Indonesia 
perlu ditingkatkan. Pemerintah sendiri sudah menjadikan 
pengelolaan air tanah, air baku yang berkelanjutan dan 
penyediaan akses air minum, serta sanitasi yang 
layak dan 
aman ke dalam prioritas nasional. Dengan target, air 
minum layak 100%, air minum aman 15%, dan akses 
air minum perpipaan 30% (Yuniati, 2020, 
www.itb.ac.id/urgensi-menjaga-ketersediaan-air-bersih-
yang-aman-di- indonesia). 
 
PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN AIR BERSIH 

Pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun 
ke tahun mengalami peningkatan. Hasil Supas 2015 
memprediksi bahwa pada tahun 2030 jumlah penduduk 
Indonesia akan mencapai 294,11 juta, hal ini 
sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik 
dan Bappenas dalam buku Proyeksi Penduduk 
Indonesia 2015-2045. Peningkatan jumlah penduduk 
yang pesat akan berdampak pada peningkatan produksi 

dan konsumsi baik energi, dan pangan, termasuk juga 
pada konsumsi air (Bappenas, 2020). Hal ini secara 
langsung akan berpengaruh pada peningkatan 
kebutuhan air bersih. 

Semakin lama penduduk di Indonesia semakin 
bertambah, hal ini menyebabkan ketersediaan air bersih 
berkurang. Hutan banyak hilang dan banyaknya lahan 
terpakai menjadi beberapa alasan air bersih di Indonesia 
semakin menipis. 

Dalam buku panduan Pengelolaan Sumber 
Daya Air (SDA) yang dikeluarkan USAID (United States 
Agency for International Development) dan Pemerintah 
Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, serta Bappenas) disebutkan, bahwa laju 
pertambahan penduduk dan percepatan pembangunan 
di berbagai kawasan di Indonesia, tidak berbanding 
lurus dengan ketersediaan sumberdaya air, terutama air 
bersih. 

Hal itu tidak hanya menyebabkan persoalan 
berkurangnya pasokan, namun juga distribusi 
sumberdaya air yang tidak merata terhadap persebaran 
dan jumlah penduduk. Di sisi lain, berbagai aktivitas 
manusia dan alam turut mencemari dan memperburuk 
kualitas sumberdaya air, sehingga manusia tidak dapat 
langsung memanfaatkannya sebagai air bersih. 

Selain itu, kawasan resapan juga beralih peran 
dengan pembangunan infrastruktur dan pemukiman 
sehingga tak lagi menahan dan meresapkan 
sumberdaya air. Akibatnya jumlah potensi air tanah 
menyusut, dan mengurangi aliran mata air yang akan 
mengalir ke sungai saat musim kemarau. 
 
MODEL PENGELOLAAN AIR BERSIH 

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan merupakan transisi dari Badan 
Litbang dan Inovasi. Hal ini menjadi modalitas yang 
penting sebagai dasar dalam merumuskan standar 
dengan menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi 
sebagai landasan yang kuat. 

Sejalan dengan itu Pusat Standar Instrumen 
Kualitas Lingkungan Hidup yang dahulu merupakan 
Pusat Litbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan 
(P3KLL), telah melakukan riset model pengelolaan air 
bersih. Hal ini dapat berkontribusi dalam pembangunan 
standar dalam pengelolaan air bersih dan berkontribusi 
pada tujuan SDGs butir 12 tentang pola konsumsi dan 
produksi berkelanjutan (Sustainable Consumption and 
Production, SCP). 

Mengingat Ketersediaan air bersih di perkotaan 
yang hanya mengandalkan air tanah lambat laun akan 
menghadapi kelangkaan serta berdampak pada 
lingkungan sehingga perlu memanfaatkan air daur ulang 
(grey water) sebagai solusi alternatif selain 
memanfaatkan air tanah dan air baku PDAM. 

Grey water (GW) adalah air limbah domestik 
yang berasal dari air buangan kegiatan rumah tangga 
dan merupakan gabungan air limbah yang berasal dari 
kegiatan cuci pakaian, masak/cuci peralatan masak, 
kamar mandi, bersih rumah/pel, namun tidak termasuk 
yang berasal dari toilet (WC). Dengan dengan teknologi 
yang tepat, grey water dapat ditingkatkan kualitasnya 
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Sumber daya air merupakan sumber daya alam 
yang sangat penting bagi makhluk hidup dan memiliki 
peranan yang sangat penting dalam pembangunan 
kependudukan, sosial dan ekonomi. Keberadaannya 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi manusia, 
dimana air sangat dibutuhkan untuk menjaga 
kelangsungan makhluk hidup. 

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 
ayat 3, dinyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat. 

Menurut Suprihanto, dalam situs 
www.itb.ac.id/urgensi-menjaga- ketersediaan-air-bersih-
yang-aman-di-indonesia menyatakan bahwa 
berdasarkan data WHO 19% penduduk dunia memiliki 
sumber air yang tidak aman. Selain itu 829.000 orang 
setiap tahun meninggal dikarenakan diare akibat air 
yang tidak aman dan sanitasi yang buruk. 

Potensi sumber daya air di Indonesia saat ini 
masih cukup besar. Untuk Pulau Jawa sendiri masih 
dapat memenuhi kebutuhan domestik dan industri jika 
potensi sumber daya air digunakan dengan baik. Hanya 
saja untuk pemenuhan air irigasi memang cukup sulit. 
Pemanfaatan sumber daya ini tentu membutuhkan 
biaya yang besar (Suprihanto, 2020, 
www.itb.ac.id/urgensi- menjaga-ketersediaan-air-bersih-
yang-aman-di-indonesia). 

Indonesia juga menghadapi masalah kualitas 
air permukaan, di mana 52% sungai sudah tercemar 
berat. Jika hanya mengandalkan air permukaan 
tentu tantangannya besar, termasuk penyediaan 
teknologi pengolahan air. Oleh karena itu, pemanfaatan 
air tanah sebagai sumber air baku diperlukan 
dengan tetap memelihara air tanah karena air tanah 
adalah reservoir alami yang relatif gratis jika
 dibandingkan dengan
 reservoir  
buatan (Suprihanto, 2020, 
www.itb.ac.id/urgensi-menjaga-ketersediaan-air-bersih-
yang-aman-di- indonesia). 

Akses air minum layak dan aman di Indonesia 
perlu ditingkatkan. Pemerintah sendiri sudah menjadikan 
pengelolaan air tanah, air baku yang berkelanjutan dan 
penyediaan akses air minum, serta sanitasi yang 
layak dan 
aman ke dalam prioritas nasional. Dengan target, air 
minum layak 100%, air minum aman 15%, dan akses 
air minum perpipaan 30% (Yuniati, 2020, 
www.itb.ac.id/urgensi-menjaga-ketersediaan-air-bersih-
yang-aman-di- indonesia). 
 
PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN AIR BERSIH 

Pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun 
ke tahun mengalami peningkatan. Hasil Supas 2015 
memprediksi bahwa pada tahun 2030 jumlah penduduk 
Indonesia akan mencapai 294,11 juta, hal ini 
sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik 
dan Bappenas dalam buku Proyeksi Penduduk 
Indonesia 2015-2045. Peningkatan jumlah penduduk 
yang pesat akan berdampak pada peningkatan produksi 

dan konsumsi baik energi, dan pangan, termasuk juga 
pada konsumsi air (Bappenas, 2020). Hal ini secara 
langsung akan berpengaruh pada peningkatan 
kebutuhan air bersih. 

Semakin lama penduduk di Indonesia semakin 
bertambah, hal ini menyebabkan ketersediaan air bersih 
berkurang. Hutan banyak hilang dan banyaknya lahan 
terpakai menjadi beberapa alasan air bersih di Indonesia 
semakin menipis. 

Dalam buku panduan Pengelolaan Sumber 
Daya Air (SDA) yang dikeluarkan USAID (United States 
Agency for International Development) dan Pemerintah 
Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, serta Bappenas) disebutkan, bahwa laju 
pertambahan penduduk dan percepatan pembangunan 
di berbagai kawasan di Indonesia, tidak berbanding 
lurus dengan ketersediaan sumberdaya air, terutama air 
bersih. 

Hal itu tidak hanya menyebabkan persoalan 
berkurangnya pasokan, namun juga distribusi 
sumberdaya air yang tidak merata terhadap persebaran 
dan jumlah penduduk. Di sisi lain, berbagai aktivitas 
manusia dan alam turut mencemari dan memperburuk 
kualitas sumberdaya air, sehingga manusia tidak dapat 
langsung memanfaatkannya sebagai air bersih. 

Selain itu, kawasan resapan juga beralih peran 
dengan pembangunan infrastruktur dan pemukiman 
sehingga tak lagi menahan dan meresapkan 
sumberdaya air. Akibatnya jumlah potensi air tanah 
menyusut, dan mengurangi aliran mata air yang akan 
mengalir ke sungai saat musim kemarau. 
 
MODEL PENGELOLAAN AIR BERSIH 

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan merupakan transisi dari Badan 
Litbang dan Inovasi. Hal ini menjadi modalitas yang 
penting sebagai dasar dalam merumuskan standar 
dengan menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi 
sebagai landasan yang kuat. 

Sejalan dengan itu Pusat Standar Instrumen 
Kualitas Lingkungan Hidup yang dahulu merupakan 
Pusat Litbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan 
(P3KLL), telah melakukan riset model pengelolaan air 
bersih. Hal ini dapat berkontribusi dalam pembangunan 
standar dalam pengelolaan air bersih dan berkontribusi 
pada tujuan SDGs butir 12 tentang pola konsumsi dan 
produksi berkelanjutan (Sustainable Consumption and 
Production, SCP). 

Mengingat Ketersediaan air bersih di perkotaan 
yang hanya mengandalkan air tanah lambat laun akan 
menghadapi kelangkaan serta berdampak pada 
lingkungan sehingga perlu memanfaatkan air daur ulang 
(grey water) sebagai solusi alternatif selain 
memanfaatkan air tanah dan air baku PDAM. 

Grey water (GW) adalah air limbah domestik 
yang berasal dari air buangan kegiatan rumah tangga 
dan merupakan gabungan air limbah yang berasal dari 
kegiatan cuci pakaian, masak/cuci peralatan masak, 
kamar mandi, bersih rumah/pel, namun tidak termasuk 
yang berasal dari toilet (WC). Dengan dengan teknologi 
yang tepat, grey water dapat ditingkatkan kualitasnya 

untuk memenuhi baku mutu. 
Dalam model pengelolaan air bersih di 

Pamulang yang dibangun peneliti pada P3KLL ini 
memperlihatkan bahwa simulasi penyediaan air bersih di 
Pamulang yang hanya mengandalkan sumber air tanah 
tidak mencukupi kebutuhan penduduk pada tahun 2019. 
Bahkan, simulasi pemanfaatan sumber dari air 
permukaan oleh PDAM hanya mampu memenuhi 
kebutuhan sampai 2020, dan kembali defisit pada 2021. 

Sedangkan dengan menggunakan model 
system dinamics, skenario penggunaan grey water 
dalam model tersebut memperkirakan Pamulang 
mampu surplus air bersih sampai 2023. Skenario ke 
masa depan dengan kapasitas moderat, yakni hasil 
pengolahan grey water dapat mencapai 70% dari 
konsumsi (Harianja, 2020). 

Pertumbuhan jumlah penduduk dan 
terbatasnya sumber air bersih menjadi penyebabnya. 
Karenanya, skenario penggunaan kembali grey water 
dapat menjadi alternatif pengelolaan air bersih yang 
lestari di Pamulang. 
 
PEMBANGUNAN STANDAR DAN TUJUAN 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

Badan Standardisasi dan Instrumen 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BSI LHK sebagai 
lembaga baru yang terbentuk berdasarkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Sesuai dengan Permen tersebut Badan 
Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan 
koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta 
penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar 
instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 

Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya 
Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan memiliki 4 Pusat Standar yang berperan 
dalam pembangunan dan penerapan standar antara lain 
(1) Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan 
Berkelanjutan; (2) Pusat Standardisasi Instrumen 

Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; (3) Pusat 
Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. Untuk melaksanakan tugas dan 
fungsinya sebagai lembaga standar, BSI melaksanakan 
program standardisasi dengan menjadikan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan sebagai acuan. 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 
atau Sustainable Develpoment Goals (SDGs) 
merupakan komitmen negara-negara dunia untuk 
menyejahterakan masyarakat. TPB/SDGs bertujuan 
untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga 
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga 
kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang 
inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu 
menjaga peningkatan kualitas kehidupan generasi dari 
masa ke masa. 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berisi 17 
tujuan dan 169 target ini merupakan rencana aksi global 
yang berlaku 15 tahun ke depan yaitu periode 2016-
2030. Adapun 17 tujuan tersebut mencakup (1) Tanpa 
Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat 
dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; 
(5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi 
Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan 
Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, inovasi 
dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) 
Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; (12) 
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab; (13) 
Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; 
(15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan 
dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk 
Mencapai Tujuan. 

Sesuai dengan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan pada butir 12 yang memuat tentang 
memastikan pola konsumsi dan produksi yang 
berkelanjutan dari tujuan tersebut. Badan Standardisasi 
Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja 
merumuskan dan mengembangkan standardisasi 
instrumen untuk mendukung tercapainya tujuan 
tersebut. 
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PENGANTAR 
 Pembangunan ekonomi memiliki hubungan 
dua arah dengan kesehatan. Pembangunan ekonomi 
mempengaruhi kesehatan, begitu pun sebaliknya. 
Kesehatan merupakan aspek penting bagi sumberdaya 
manusia dalam menyokong pembangunan nasional. 
Tingkat kesehatan yang baik dapat meningkatkan 
produktivitas, meningkatkan pendapatan keluarga, yang 
secara nasional meningkatkan Produk Domestik Bruto 
(PDB) per Kapita. Sebaliknya pembangunan ekonomi 
juga berpengaruh terhadap kemampuan keberlanjutan 
yang diperlukan untuk menciptakan kesehatan dan 
kualitas hidup yang baik. Pembangunan ekonomi 
menggunakan sumberdaya alam, energi, dan 
sumberdaya manusia secara masif.  
 
 Seperti dikutip dari The International 
Conference of Public Health, Pembangunan yang bijak 
bagi masyarakat adalah pembangunan yang 
berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas 
hidup bagi orang di seluruh dunia, baik dari generasi 
sekarang maupun yang akan datang. Tujuan tersebut 
bisa dicapai melalui empat elemen tujuan pembangunan 
berkelanjutan: (1) Pertumbuhan dan keadilan ekonomi; 
(2) Pembangunan sosial; (3) Konservasi sumberdaya 
alam (perlindungan lingkungan); (4) Pemerintahan yang 
baik (good governance). Keempat elemen tersebut 
saling mendukung satu dengan lainnya, menciptakan 
tujuan pembangunan yang berkaitan dan berkelanjutan1.  
 
 Selanjutnya,  Konferensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa yang diadakan di Rio de Janeiro (Brasil) pada 
Juni 2012 telah membahas agenda pembangunan 
berkelanjutan disebut Sustainable Development Goals 
(SDGs) yang merupakan seperangkat tujuan, sasaran, 
dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang 
bersifat universal. SDGs merupakan kelanjutan dan 
perluasan dari Millennium Development Goals (MDGs) 
yang telah dilakukan oleh negara-negara sejak 2001 
hingga akhir 2015.  Diharapkan pada tahun 2030, tujuan 
SDGs mencakup mencakup 17 Tujuan, 169 Target & 
289 Indikator dapat dicapai.  Adapun rincian tujuan 
SDGs tersebut  adalah (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa 
kelaparan), (3) Kehidupan sehat, (4) Pendidikan 
berkualitasn, (5) kesetaraan geder, (6) air bersih dan 
sanitasi layak, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) 
pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, 
inovasi dan infrastruktur, (10) bekurangnya 
kesenjangan, (11) kota dan pemukiman yang 
berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang 
bertanggungjawab, (13) penanganan perubahan iklim, 
(14) ekosistem laut, (15) Ekosistem daratan, (16) 
perdamaian  keadilan dan kelembagaan  yang Tangguh, 
(17) kemitraan untuk mencapai tujuan. 

Dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 
point ke-3, Kesehatan (Health) berbunyi: ‘Menjamin 
hidup yang sehat dan meningkatkan 
kesehatan/kesejahteraan bagi semua untuk semua usia, 
sehingga diharapkan  tahun 2030 nanti atas kerjasama 
semua, masyarakat dunia dapat hidup sehat, sejahtera 

dan terhindar dari segala penyakit menular termasuk 
pandemi COVID-19’.   
 
 Namun pada kenyataannya, COVID-19 telah 
menjadi pandemi dan mewabah serta menjadi ancaman 
bagi masyarakat global. Kondisi tersebut menimbulkan 
tanggapan luar biasa dari pemerintah di seluruh dunia. 
Berbagai negara berlomba-lomba untuk menahan laju 
penyebaran COVID-19. Salah satu diantaranya adalah 
melakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Namun 
kebijakan tersebut menuai pro dan kontra sebab 
pembatasan sosial dapat menahan laju penyebarluasan 
Covid-19 namun roda perekomian menjadi lesu dan 
mengurangi daya beli masyarakat. Merujuk pada kondisi 
tersebut maka penulisan makalah ini bertujuan 
membahas usaha menghambat penyebaran virus covid-
19 sebagai bagian dari tujuan SDGs Ke-3.   
 
JEJAK PENYEBARAN COVID-19 dan 
DAMPAKNYA PADA MASYARAKAT GLOBAL 

Sejak akhir tahun lalu, dunia dikejutkan dengan 
kemunculan virus corona yang penyebarannya masif 
dan menjadi ancaman global. Varian baru  SARS-COV-2 
atau yang pandeminya diberi nama coronavirus disease 
2019 (COVID-19) tersebut, pertama kalinya ditemukan 
di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok 
(RRT). Namun penyebaranya tidak terkontrol sehingga 
menyebar sangat cepat ke seluruh penjuru dunia 
termasuk Indonesia. Jumlah kasus COVID-19 di 
Indonesia per September 2021 sudah mencapai angka 
4.181.309 kasus dengan hampir 139 ribu kasus 
kematian, sehingga jumlah penduduk Indonesia yang 
mencapai 272 juta jiwa menjadi tantangan sendiri dalam 
mengendalikan pandemi ini. Selanjutnya, pandemi ini 
terus menyebar dari satu kota ke kota lainnya di seluruh 
penjuru  dunia. Selain kerugian fisik dan kehilangan 
nyawa, pandemi ini juga menimbulkan dampak yang tak 
kalah mencemaskan, karena menyebakan penutupan 
batas-batas negara, kemerosotan ekonomi global 
hingga berkurangnya lapangan pekerjaan2 . Negara-
negara dunia termasuk Indonesia, terus bekerja keras 
untuk menekan  laju penyebarluasan kasus Covid-19 
melalui pengembangan vaksin. Harapannya, vaksinasi 
masal dapat mengembangkan kekebalan massal (herd 
immunity) guna mengatasi krisis kesehatan tersebut. 
Langkah-langkah preventif juga telah dilakukan oleh 
pemerintah negara-negara di dunia diantaranya melalui 
tes massal, penerapan protokol kesehatan hingga 
karantina wilayah. 

Namun, mobilitas masyarakat yang sangat 
tinggi menyebabkan penyebaran COVID-19 semakin 
terus meningkat. Terlebih lagi dengan kesadaran 
masyarakat akan kesehatan, kebersihan dan sanitasi 
yang masih sangat rendah, hal ini yang 
menyebabkan  penyebaran COVID-19 melaju begitu 
cepat, apalagi saat ini selain dari varian Delta, juga perlu 
diwaspadai adanya varian baru yang disebut kebal 
terhadap vaksin, yaitu virus Corona Mu, Lambda dan 
Varian R.1. Mengutip berbagai sumber, Varian R.1 
adalah salah satu varian yang mengandung sejumlah 
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PENGANTAR 
 Pembangunan ekonomi memiliki hubungan 
dua arah dengan kesehatan. Pembangunan ekonomi 
mempengaruhi kesehatan, begitu pun sebaliknya. 
Kesehatan merupakan aspek penting bagi sumberdaya 
manusia dalam menyokong pembangunan nasional. 
Tingkat kesehatan yang baik dapat meningkatkan 
produktivitas, meningkatkan pendapatan keluarga, yang 
secara nasional meningkatkan Produk Domestik Bruto 
(PDB) per Kapita. Sebaliknya pembangunan ekonomi 
juga berpengaruh terhadap kemampuan keberlanjutan 
yang diperlukan untuk menciptakan kesehatan dan 
kualitas hidup yang baik. Pembangunan ekonomi 
menggunakan sumberdaya alam, energi, dan 
sumberdaya manusia secara masif.  
 
 Seperti dikutip dari The International 
Conference of Public Health, Pembangunan yang bijak 
bagi masyarakat adalah pembangunan yang 
berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas 
hidup bagi orang di seluruh dunia, baik dari generasi 
sekarang maupun yang akan datang. Tujuan tersebut 
bisa dicapai melalui empat elemen tujuan pembangunan 
berkelanjutan: (1) Pertumbuhan dan keadilan ekonomi; 
(2) Pembangunan sosial; (3) Konservasi sumberdaya 
alam (perlindungan lingkungan); (4) Pemerintahan yang 
baik (good governance). Keempat elemen tersebut 
saling mendukung satu dengan lainnya, menciptakan 
tujuan pembangunan yang berkaitan dan berkelanjutan1.  
 
 Selanjutnya,  Konferensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa yang diadakan di Rio de Janeiro (Brasil) pada 
Juni 2012 telah membahas agenda pembangunan 
berkelanjutan disebut Sustainable Development Goals 
(SDGs) yang merupakan seperangkat tujuan, sasaran, 
dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang 
bersifat universal. SDGs merupakan kelanjutan dan 
perluasan dari Millennium Development Goals (MDGs) 
yang telah dilakukan oleh negara-negara sejak 2001 
hingga akhir 2015.  Diharapkan pada tahun 2030, tujuan 
SDGs mencakup mencakup 17 Tujuan, 169 Target & 
289 Indikator dapat dicapai.  Adapun rincian tujuan 
SDGs tersebut  adalah (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa 
kelaparan), (3) Kehidupan sehat, (4) Pendidikan 
berkualitasn, (5) kesetaraan geder, (6) air bersih dan 
sanitasi layak, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) 
pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, 
inovasi dan infrastruktur, (10) bekurangnya 
kesenjangan, (11) kota dan pemukiman yang 
berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang 
bertanggungjawab, (13) penanganan perubahan iklim, 
(14) ekosistem laut, (15) Ekosistem daratan, (16) 
perdamaian  keadilan dan kelembagaan  yang Tangguh, 
(17) kemitraan untuk mencapai tujuan. 

Dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 
point ke-3, Kesehatan (Health) berbunyi: ‘Menjamin 
hidup yang sehat dan meningkatkan 
kesehatan/kesejahteraan bagi semua untuk semua usia, 
sehingga diharapkan  tahun 2030 nanti atas kerjasama 
semua, masyarakat dunia dapat hidup sehat, sejahtera 

dan terhindar dari segala penyakit menular termasuk 
pandemi COVID-19’.   
 
 Namun pada kenyataannya, COVID-19 telah 
menjadi pandemi dan mewabah serta menjadi ancaman 
bagi masyarakat global. Kondisi tersebut menimbulkan 
tanggapan luar biasa dari pemerintah di seluruh dunia. 
Berbagai negara berlomba-lomba untuk menahan laju 
penyebaran COVID-19. Salah satu diantaranya adalah 
melakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Namun 
kebijakan tersebut menuai pro dan kontra sebab 
pembatasan sosial dapat menahan laju penyebarluasan 
Covid-19 namun roda perekomian menjadi lesu dan 
mengurangi daya beli masyarakat. Merujuk pada kondisi 
tersebut maka penulisan makalah ini bertujuan 
membahas usaha menghambat penyebaran virus covid-
19 sebagai bagian dari tujuan SDGs Ke-3.   
 
JEJAK PENYEBARAN COVID-19 dan 
DAMPAKNYA PADA MASYARAKAT GLOBAL 

Sejak akhir tahun lalu, dunia dikejutkan dengan 
kemunculan virus corona yang penyebarannya masif 
dan menjadi ancaman global. Varian baru  SARS-COV-2 
atau yang pandeminya diberi nama coronavirus disease 
2019 (COVID-19) tersebut, pertama kalinya ditemukan 
di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok 
(RRT). Namun penyebaranya tidak terkontrol sehingga 
menyebar sangat cepat ke seluruh penjuru dunia 
termasuk Indonesia. Jumlah kasus COVID-19 di 
Indonesia per September 2021 sudah mencapai angka 
4.181.309 kasus dengan hampir 139 ribu kasus 
kematian, sehingga jumlah penduduk Indonesia yang 
mencapai 272 juta jiwa menjadi tantangan sendiri dalam 
mengendalikan pandemi ini. Selanjutnya, pandemi ini 
terus menyebar dari satu kota ke kota lainnya di seluruh 
penjuru  dunia. Selain kerugian fisik dan kehilangan 
nyawa, pandemi ini juga menimbulkan dampak yang tak 
kalah mencemaskan, karena menyebakan penutupan 
batas-batas negara, kemerosotan ekonomi global 
hingga berkurangnya lapangan pekerjaan2 . Negara-
negara dunia termasuk Indonesia, terus bekerja keras 
untuk menekan  laju penyebarluasan kasus Covid-19 
melalui pengembangan vaksin. Harapannya, vaksinasi 
masal dapat mengembangkan kekebalan massal (herd 
immunity) guna mengatasi krisis kesehatan tersebut. 
Langkah-langkah preventif juga telah dilakukan oleh 
pemerintah negara-negara di dunia diantaranya melalui 
tes massal, penerapan protokol kesehatan hingga 
karantina wilayah. 

Namun, mobilitas masyarakat yang sangat 
tinggi menyebabkan penyebaran COVID-19 semakin 
terus meningkat. Terlebih lagi dengan kesadaran 
masyarakat akan kesehatan, kebersihan dan sanitasi 
yang masih sangat rendah, hal ini yang 
menyebabkan  penyebaran COVID-19 melaju begitu 
cepat, apalagi saat ini selain dari varian Delta, juga perlu 
diwaspadai adanya varian baru yang disebut kebal 
terhadap vaksin, yaitu virus Corona Mu, Lambda dan 
Varian R.1. Mengutip berbagai sumber, Varian R.1 
adalah salah satu varian yang mengandung sejumlah 

mutasi, di antaranya D614G yang terbukti meningkatkan 
kemampuan menular. Artinya, diduga lebih menular 
dibanding varian lain, meski masih butuh penelitian 
untuk memastikannya3. Pemerintah Indonesia pub tidak 
boleh kecolongan dengan lolosnya varian baru tersebut 
masuk ke Indonesia, untuk mencegah hal itu, 
pemerintah harus membatasi perjalanan internasional ke 
Indonesia dan memperketat proses karantina bagi 
warga negara asing dan WNI serta pemerintah juga 
diharapkan dapat cepat tanggap terhadap penyebaran 
COVID-19 ini.  
 
POLA PENYEBARLUASAN COVID-19  
 Dalam rilisnya, kompas.com tanggal 27 
September 2021 mewartakan bahwa Badan Penelitian 
Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian 
Kesehatan RI melaporkan penambahan sebanyak 160 
kasus varian baru di DKI Jakarta pada 25 September 
2021. Dengan tambahan itu,  total kasus varian baru di 
DKI Jakarta saat ini mencapai 1.040 orang. Dari jumlah 
tersebut, varian Delta paling mendominasi sebanyak 991 
kasus, disusul varian Alpha 37 kasus dan varian Beta 12 
kasus4.  

 
Penyebaran COVID-19, memiliki beberapa 

cara, antara lain dengan transmisi langsung dan tak 
langsung. Penyebaran secara langsung dapat 
disebabkan karena droplet dari satu orang ke orang 
yang lain. Droplet tersebut mudah menyebar dari 
seseorang dengan melalui bersin, batuk maupun 
berbicara. Sedangkan penyebaran yang tak langsung 
terjadi dengan menyentuh barang atau objek yang 
sudah terinfeksi oleh virus, sehingga virus secara tidak 
disadari masuk ke dalam tubuh. 

 
UPAYA PENANGANAN COVID-19 SEBAGAI 
BAGIAN PENCAPAIAN SDGs 3 

Mengutip artikel the conversation.com dan 
asumsi.co terdapat 4 (empat) kelemahan Indonesia 
dalam hal pengambilan kebijakan terkait pengendalian 
pandemi COVID-19, diantaranya:  
1. Tidak adanya visi bersama antara pemerintah dan 

masyarakat yang dapat menggambarkan secara 
jelas tujuan akhir yang ingin dicapai dalam 
menangani pandemi; 

2. Strategi yang besifat reaktif dan tidak jelas, seperti 
munculnya kebijakan dengan istilah PSBB, PSBB 
Transisi, PPKM, PPKM Mikro dan PPKM berlevel. 
Semua kebijakan tersebut tidak memiliki standar 
yang jelas terkait pelaksanaan pembatasan 
tersebut; 

3. Pembatasan sosial dilakukan tanpa peningkatan 
kemampuan pengetesan dan pelacakan (tracing). 
Pada Agustus 2021, Rasio Lacak-Isolasi (RLI) pun 
hanya mendapatkan satu kontak erat dari tiap kasus 
terkonfirmasi COVID-19. Masih di bawah target 
yang semestinya mampu menjaring lebih dari 15 
kontak erat per kasus; 

4. Aplikasi PeduliLindungi yang tadinya diharapkan 
dapat membantu pelacakan penyebaran pandemi 
COVID-19 ini nyatanya hanya latah semata karena 
mencontoh dari Trace Together milik Pemerintah 
Singapura, keamanan data penggunanya pun 
diragukan setelah beredar berita di masyarakat 
bahwa terjadi kebocoran data pribadi pengguna 
aplikasi PeduliLindungi5. 

 
Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan 

oleh Pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran 

dari pandemi ini, antara lain dengan mengkampanyekan 
gaya hidup sehat melalui menjaga kebersihan tangan. 
Karena tangan menjadi salah satu penyebab transmisi 
terbesar dalam penyebaran COVID-19.  Menjaga 
kebersihan tangan tidak hanya soal mencuci tangan 
menggunakan air, tapi perlu memahami cara mencuci 
tangan yang benar serta menerapkan perlindungan 
ekstra untuk memperoleh hasil optimal. 

 
Kebanyakan  masyarakat tidak mencuci tangan 

dengan tahapan yang benar sebelum mereka 
menyentuh berbagai hal, termasuk bagian wajah. Selain 
mencuci tangan, penggunaan masker di ruang  publik 
yang benar juga merupakan salah satu upaya 
mencegah penyebarannya, karena peyebaran droplet 
dapat tertahan dengan penggunaan masker saat 
berinteraksi dengan orang lain. WHO telah menyatakan 
bahwa virus COVID-19 juga dapat ditularkan melalui 
udara, sehingga masker mampu melindungi diri kita dari 
virus yang terpapar di udara. WHO juga 
merekomendasikan penggunaan masker karena untuk 
mengurangi penyebaran baik dari diri kita sendiri 
maupun dari orang lain. Namun sayangnya, banyak 
yang berpikiran bahwa penggunaan masker bikin sesak 
nafas, terlebih ketika beraktivitas dan berbicara. 

 
WHO kemudian mendeklarasikan himbauan 

untuk menerapkan kebiasaan mencuci tangan 
menggunakan sabun sebagai langkah preventif 
terhadap penyebaran COVID-19.  Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) dan beberapa badan 
kesehatan lain di dunia menekankan pentingnya 
mencuci tangan. Karena hal ini adalah cara paling 
mudah untuk menjaga kebersihan tangan dan 
mencegah novel coronavirus menyebar. Kebiasaan lain 
untuk mencegah penularan COVID-19 juga dapat 
dilakukan dengan mandi setelah berpergian dari luar 
rumah untuk membersihkan badan dari kemungkinan 
menempelnya virus penyebab COVID-19 pada badan 
dan pakaian yang kita gunakan.  
 

Selain dari diri sendiri, menjaga kebersihan dan 
sanitasi lingkungan menjadi penting dalam melawan 
pandemi. Kurangnya kesadaran akan hal tersebut 
merupakan salah satu penyebab utama yang harus 
dihadapi oleh beberapa negara berkembang termasuk 
Indonesia. Kebiasaan mencuci tangan setiap saat dan 
membersihkan diri setelah berpergian perlu diimbangi 
dengan menjaga sanitasi pembuangan air limbah rumah 
tangga. Donde et al. (2020) dalam penelitiannya 
menemukan bahwa human coronaviruses, termasuk 
penyebab COVID-19 dapat bertahan hidup selama 
beberapa hari dalam air keran dan air pembuangan 
limbah dalam suhu 4-25°C. Pernyataan tersebut 
menjadikan salah satu poin penting yang harus diketahui 
oleh masyarakat selain berbagai kebiasaan baru yang 
sering digaungkan6. 
 

Mitos tentang virus COVID-19 ini dapat 
semakin menyebar dan memburuk jika tidak diimbangi 
oleh edukasi serta sosialisasi terhadap masyarakat. 
Masyarakat yang memiliki rasa ingin tahu tinggi 
kemungkinan dapat terjerumus ke dalam pemahaman 
yang keliru karena banyak beredar hoaks yang 
disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di 
media sosial. Peranan media informasi sangat penting 
untuk mengurangi ketidakpercayaan masyarakat 
terhadap vaksin serta virus COVID-19. 
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Dengan tingginya kasus masyarakat yang 
terpapar COVIS-19 di seluruh indonesia ini juga 
menyebabkan limbah medis yang dihasilkan meningkat, 
sehingga perlu dilakukan strategi dalam penanganannya 
agar dapat dikelola dengan baik dan tidak menjadi 
sumber penularan baru.  
 
PENUTUP  

Pengendalian laju pandemi COVID-19 
merupakan tanggung jawab kita bersama, mulai dari diri 
sendiri, masyarakat umum, media informasi, dan juga 
aparat pemerintah yang mempunyai peranan penting 

dalam mendukung penyelenggaraan negara dan 
kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dan 
diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasinya. 
Masing-masing tersebut memiliki perannya sendiri-
sendiri, seperti penerapan 5M oleh tiap individu, 
penyediaan informasi yang kredibel oleh media, 
dan  penetapan kebijakan para ahli. Semuanya harus 
saling bersinergi agar COVID-19 beserta berbagai 
dampak yang dihasilkan dapat teratasi. Semoga 
pandemi COVID-19 segera terkendali dan kita semua 
dapat beraktivitas seperti biasa. Sekian. 
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AGROFORESTRI ROTAN JERNANG UNTUK KELESTARIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT : 
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PENDAHULUAN 
Rotan jernang merupakan salah satu jenis Hasil Hutan 
Bukan Kayu (HHBK) yang telah dimanfaatkan sejak 
lama oleh masyarakat di sekitar hutan. Pemanfaatan ini 
telah dilakukan secara turun temurun dengan cara 
memanen buah dari hutan untuk diambil resinnya. Resin 
diperoleh dengan  mengekstrak buah rotan jernang 
muda. Resin jernang atau yang dikenal dalam dunia 
perdagangan internasional dragon’s blood merupakan 
komoditas ekspor dengan harga jual yang tinggi. 
Masyarakat yang pertama memanfaatkan rotan jernang 
adalah yang tinggal di dalam hutan, salah satunya Suku 
Anak Dalam (SAD) di Jambi. Jenis rotan jernang yang 
dimanfaatkan adalah jernang rambai atau simpai 
(Daemonorops draco Beccari.) karena memiliki 
rendemen dan kualitas yang tinggi. Selanjutnya 
pemanfaatan rotan jernang berkembang pada 
masyarakat sekitar hutan dan menyebar ke provinsi 
sekitarnya. Di Desa Tanjung Agung, Kabupaten Muara 
Enim, masyarakat mulai mengetahui bahwa buah rotan 
jernang memiliki manfaat dan nilai ekonomi pada tahun 
2013 (Sahwalita et al., 2015).  Informasi ini di peroleh 
dari pengepul resin jernang yang pernah tinggal di 
Provinsi Bengkulu. 
Sampai saat ini, rotan jernang alam masih dianggap 
sebagai barang umum (open access) oleh masyarakat, 
sehingga dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja 
(Sahwalita et al., 2016). Teknik pemanenan yang 
digunakan oleh para penjernang (masyarakat yang 
mengambil jernang ke hutan) masih sembarang, 
seringkali dengan menarik batang dan bahkan 
memotongnya. Selain itu, mereka juga belum 
melakukan upaya pemeliharaan atau pengayaan rotan 
jernang dialam. Kondisi tersebut tentunya akan sangat 
berbahaya jika dibiarkan secara terus-menerus, rotan 
jernang akan mengalami kelangkaan, bahkan 
kepunahan pada suatu saat nanti. 
Kondisi di atas sudah dirasakan oleh para penjernang di 
beberapa daerah dilihat dari menurunnya perolehan 
buah jernang dari hutan, bahkan tumbuhan rotan 
jernangnya sudah mulai sulit ditemukan. Informasi dari 
pengepul yang tinggal di DesaTanjung Agung 
Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara 
Enim menyebutkan bahwa jumlah jernang yang diterima 
terus menurun dari tahun 2013 sampai sekarang 
dengan penurunan mencapai 60% (Herdiana, et al., 
2019). Fakta ini memberi informasi bahwa produksi 
jernang ke depan tidak dapat lagi sepenuhnya 
mengandalkan produksi dari hutan secara alami. Upaya 
peningkatan produksi rotan jernang alam dan 
penyediaan sumber produksi lain perlu digalakkan untuk 
memenuhi permintaan pasar terhadap resin jernang dan 
sekaligus dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat 
desa. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui 
penanaman budidaya (domestikasi) maupun skema 
perhutanan sosial. Penanaman rotan jernang dapat 
dilakukan di lahan masyarakat (agroforestri) dan di 
kawasan hutan seperti di Hutan Desa. Tulisan ini 
bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan rotan jernang 

di hutan alam dan prospek agroforestri rotan jernang 
sebagai upaya menjaga kelestariannya dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.   
 
DESA TANJUNG AGUNG 
Desa Tanjung Agung merupakan salah satu Desa di 
Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU), Kabupaten 
Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat 
Desa Tanjung Agung merupakan Suku Semende yang 
merupakan populasi utama di Kecamatan SDU dan di 
beberapa kecamatan yang ada di wilayah administratif 
Kabupaten Muara Enim meliputi Kecamatan Semende 
Darat Ulu, Semende Darat Tengah dan Semende Darat 
Laut. Peradaban ditengah-tengah masyarakat semende 
telah terjadi sejak Kesultanan Palembang Darussalam. 
Masyarakat Semende sebagai bagian dari masyarakat 
Melayu secara umum adalah masyarakat etno religious, 
mayoritas beragama Islam. Secara geografis Semende 
dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu: Semende Darat di 
Kabupaten Muara Enim dan Semende Lembak di 
Kabupaten Ogan Komering Ulu (Indra, 2008). 
Desa Tanjung Agung terletak di daerah dataran tinggi 
dengan elevasi sekitar 1.244 -1.339 m dpl (Herdiana et 
al., 2019). Desa Tanjung Agung memiliki topografi yang 
bergelombang sampai curam. Desa ini terbagi menjadi 
empat dusun yaitu Dusun 1, Dusun 2, Matang Lau dan 
Sinar Jaya. Pada awalnya Desa Tanjung Agung hanya 
terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun 1 dan Dusun 2, namun 
karena terjadi pertambahan penduduk, maka 
berkembang Dusun Matang Lau dan Dusun Sinar Jaya. 
Desa Tanjung Agung terletak pada koordinat antara 4o 
12’30,44” LS – 103o36’22,21” BT dan 4o 12’37,49” LS – 
103o36’35,85” BT.   
Secara umum, masyarakat di Desa Tanjung Agung 
merupakan petani kopi dan produksinya sudah cukup 
dikenal tidak hanya lokal di Sumatera Selatan, tetapi 
sudah dikenal juga di beberapa kota di Indonesia, bahkan 
sudah merambah ke Eropa. Sesuai asalnya kopi ini 
dinamakan “Kopi Semende”.  Mereka menanam kopi di 
kebun melalui pola campuran dengan berbagai tanaman 
seperti : kulit manis, nangka, durian, petai, sayuran dan 
jenis pohon penghasil kayu. Masyarakat desa ini sudah 
terbiasa menerapkan pola tanam campur atau 
agroforestri ini. Pada musim panen kopi, biasanya 
mereka menginap di kebun sampai masa penen selesai. 
Proses penjemuran kopi biasanya dilakukan di kebun. 
Mereka membuat pondok yang cukup besar di kebun 
kopi untuk menampung hasil panen dan tempat tinggal 
sementara (Gambar 1). Selain berkebun kopi sebagian 
masyarakat bertanam padi di sawah yang dijadikan 
sebagai persediaan makanan. Hasil padi mereka tidak 
dijual tetapi mereka simpan untuk persediaan sampai 
menunggu panen berikutnya.  
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Gambar 1. Kebun kopi dan pondok di kebun kopi (Foto : 

Sahwalita, 2017) 
 
PEMANFAATAN ROTAN JERNANG 
Pada awalnya masyarakat di Desa Tanjung Agung 
memanfaatkan rotan jernang sebagai bahan pangan, 
yaitu mengambil batang rotan muda (umbut) untuk 
dijadikan sayur dan batang rotan tua untuk dijadikan 
bahan kerajinan dan tali. Pemanfaatan ini masih 
terbatas dan sumberdaya rotan jernang masih 
berlimpah, sehingga rotan jernang masih banyak 
terdapat di sekitar Desa atau di pinggir kebun mereka. 
Namun setelah masyarakat mengetahui buah rotan 
jernang bermanfaat dan laku dijual maka terjadi 
ekploitasi besar-besaran. 
Masyarakat memanen buah rotan jernang yang ada di 
hutan dan menjualnya dengan pengepul yang ada di 
desa tersebut. Perilaku ini dilakukan oleh petani baik 
laki-laki maupun perempuan karena rotan jernang masih 
berlimpah dan mudah untuk dipanen. Kegiatan 
pemanen rotan jernang mereka lakukan pada waktu 
selesai kerjaan di kebun mereka, yaitu menunggu masa 
panen atau setelah panen. Kegiatan ini semakin masif 
dilakukan jika hasil panen berkurang dan harga resin 
jernang meningkat. Hasil hutan bukan kayu berperan 
meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan 
pengumpulan dan pemasarannya (Gauli dan Hauser, 
2009; Islam dan Kumar, 2014). 
Rotan jernang yang tumbuh di sekitar Desa Tanjung 
Agung adalah jernang lonjong (Daemonorops hirsuta 
blume.). Jenis ini memiliki rendemen yang rendah jika 
dibandingkan dengan jenis lain seperti D. draco beccari 
dan D. didymophilla beccarii dan D. acehensis, bahkan 
yang pada awalnya tidak laku dijual. Tetapi akibat 
tingginya permintaan terhadap resin jerang, maka jenis 
ini ikut juga laku, bahkan memiliki keunggulan karena 
warnanya lebih bagus. Maka mulai tahun 2013 terjadi 
eksploitasi terhadap jenis ini secara besar-besaran 
yang mengakibatkan penurunan drastis di hutan sekitar 
desa. Pemanenan buah jernang dilakukan dengan cara 
menarik dan menebas pohon rotan yang berbuah, hal 
ini dilakukan terus menerus hingga tahun 2017 
(Gambar 2). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 2.   Kerusakan rotan jernang akibat cara 
pemanen yang tidak lestari  

(Foto : Sahwalita, 2015) 
 
Akibatnya masyarakat yang mencari jernang mulai 
memasuki wilayah yang lebih jauh ke dalam hutan. Hal 
ini mengubah pola dalam pemanfaatan rotan jernang 
yang selama ini bisa dilakukan perorangan baik laki-laki 
maupun perempuan karena dekat dekat wilayah desa. 
Selanjutnya para penjernang membentuk kelompok 
yang tediri dari 6-12 orang, mereka masuk ke dalam 
hutan selama 1-2 minggu. Para penjernang akan 
mencari wilayah baru yang belum pernah mereka 
masuki dengan harapan akan memperoleh buah rotan 
jernang yang lebih banyak. Kelompok penjernang terdiri 
dari laki-laki dewasa yang sebagian besar adalah kepala 
keluarga. Mereka meninggalkan keluarganya dalam 
waktu yang lama dengan resiko yang tinggi dan 
penghasilan yang tidak pasti. Bahkan akhir-akhir ini 
mereka sering pulang dengan hasil yang jauh dari 
harapan untuk menambah penghasilan keluarga.  
Pola pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang 
bersifat open akses dan belum ada aturan dalam 
pemungutan ditingkat tapak sangat mengancam 
kelestariannnya. Selain itu masyarakat yang dapat 
memanfaatkanya sangat terbatas, yaitu orang-orang 
yang memiliki kemampuan untuk memasuki hutan 
dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini perlu 
mendapat perhatian dari semua pihak terutama dalam 
hal pemenuhan permintaan resin jernang dengan 
upaya penanaman. Kebiasaan mengeksplorasi dan 
mengekploitasi dari alam masih sulit untuk dirubah 
menjadi kebiasaan menanam. Diperlukan waktu dan 
tahapan dalam upaya domestikasi, yang diawali 
dengan kepentingan komersial produk tersebut. 
Kepentingan komersial berawal dari pasar lokal, seperti 
Dacryodes edulis dan Irvingia gabonensis di Kameron 
dan Nigeria (Leakey et al., 2004). 
 
AGROFORESTRI ROTAN JERNANG 
Agroforestri dalam bahasa Indonesia adalah wanatani 
atau agroforestri yang arti sederhananya adalah 
menanam pepohonan di lahan pertanian. Agroforestri 
merupakan gabungan ilmu kehutanan dengan 
agronomi, yang memadukan usaha kehutanan dengan 
pembangunan pedesaan untuk menciptakan 
keselarasan antara intensifikasi pertanian dan 
kelestarian hutan (Bene 1977, King 1978 dalam 
Rianse, 2010). Sistem penggunaan lahan dalam 
agroforestri dilakukan dengan mengkombinasikan 
tanaman berkayu (pepohonan, perdu, bambu, rotan) 
dengan tanaman tidak berkayu atau dapat pula dengan 
rerumputan (pasture), kadang-kadang ada komponen 
ternak atau hewan lainnya (lebah, ikan) sehingga 
terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antara 
tanaman berkayu dengan komponen lainnya (Huxley, 
1999). Pola campuran atau agroforestri antara tanaman 
pokok dengan tanaman rotan jernang tidak hanya 
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meningkatkan diversitas jenis vegetasi, tetapi pada 
akhirnya diharapkan akan mampu meningkatkan nilai 
lahan dan pendapatan petani.  
Kebun kopi dengan pola campuran rotan jernang 
awalnya dirasakan belum menarik bagi masyarakat 
Desa Tanjung Agung, hal ini disebabkan minimnya 
pengetahuan mereka mengenai rotan jernang, terutama 
dari sisi tehnik budidaya dan kepastian hasil yang akan 
diperolehnya. Pada tahun 2017 telah dibangun demplot 
tanaman jernang seluas 3 Ha yang merupakan 
kerjasama antara masyarakat dengan Balai Penelitian 
dan Pengembangan Kehutanan (BP2LHK) Palembang.  
Jenis rotan yang ditanam adalah jernang lonjong (D. 
hirsuta Blume.) dan pada tahun 2018 ditambah 
luasannya 3 Ha dengan jenis burung (D. didymophila 
Becc.). Demplot tersebut tidak hanya ditujukan sebagai 
sarana uji coba, tetapi juga sebagai plot percontohan 
penerapan paket IPTEK budidaya tanaman rotan 
jernang. Keberadaan plot agroforestri pada lahan milik 
masyarakat tersebut memberikan dampak yang 
signifikan terhadap peningkatan minat masyarakat untuk 
melakukan budidaya tanaman rotan jernang. Hal ini 
ditandai dengan meningkatnya permintaan masyarakat 
untuk mendapatkan binaan dan kerjasama dalam 
mengembangkan agroforestri jernang di lahan milik 
mereka. Pada awal tahun 2019, dilakukan penanaman 
dikebun milik masyarakat seluas 5 Ha dengan jenis 
jernang lonjong (D. hirsute Blume.) dan jenis jernang 
burung (D. didymophila Becc.). 
Minat masyarakat untuk menanam rotan jernang bukan 
hanya melibatkan kaum laki-laki, tetapi kaum 
perempuan juga terlibat secara langsung (Gambar 3). 
Hal ini sangat menguntungkan dalam meningkatkan 
pengetahuan petani untuk penanaman rotan jernang. 
Selain itu pemeliharaan terhadap kebun kopi mereka 
cukup meningkat dengan pelibatan seluruh anggota 
keluarga dalam kegiatan tersebut.  
 

 
Gambar 3. Penanaman rotan jernang di kebun 

masyarakat  
(Foto : Sahwalita, 2017) 

 
Penanaman rotan jernang pola agroforestri pada kebun 
kopi milik masyarakat merupakan upaya pemanfaatan 
ruang tumbuh yang dirasa belum optimal. Prinsip 
resources sharring, baik bellow ground maupun di atas 
permukaan antara komponen penyusun menjadi dasar 
dalam pengaturan tanaman. Kebun kopi masyarakat 
merupakan kebun campuran, terdapat tanaman kayu 
lain yang dijadikan sebagai tanaman penaung kopi. Di 
sisi lain, karakteristik tanaman rotan jernang yang 
membutuhkan rambatan dapat memanfaatkan tanaman 
kayu yang sudah ada. Selain itu, penentuan jumlah 
populasi dan letak tanaman rotan jernang didasarkan 
pada tujuan pengusahaan, kondisi lahan dan 
kemudahan pengelolaan. Produk utama dari kebun 
tersebut merupakan kopi, sehingga jernang ataupun 
buah dari pohon penaung merupakan hasil tambahan. 
Dengan kondisi tersebut, jumlah populasi rotan jernang 

yang dapat ditanam sekitar 100 - 200 batang/Ha dengan 
jarak tanam yang digunakan berukuran 10 x 10 m atau 
10 x 5 m, disesuaikan juga dengan arah topografi lahan 
kebun, mengikuti terasering yang telah ada. Pengaturan 
jarak tanam tersebut akan sangat penting, mengingat 
pemanfaatan potensi ruang tumbuh diharapkan akan 
berimbang dan akan membantu memudahkan dalam 
pengelolaan tanaman. 
Keberhasilan budidaya rotan jernang dengan pola 
agroforestri akan sangat tergantung pada kesungguhan 
petani setempat dalam mengelolalahannya baik secara 
intensif maupun ekstensif. Pengembangan budidaya 
rotan jernang melalui pola agroforestri juga merupakan 
strategi yang menjanjikan sebagai upaya konservasi eks 
situ rotan jernang. Sebagai wadah bagi para petani 
jernang di Desa Tanjung Agung maka pada tahun 2019 
melalui inisiasi peneliti BP2LHK Palembang dibentuk 
Kelompok Tani Hutan dengan nama KTH Jernang 
Lestari, yang diharapkan dapat menjembatani 
kebutuhan para petani dalam pengembangan tanaman 
rotan jernang. Kelompok ini beranggotakan dari 25 
orang petani rotan jernang baik laki-laki maupun 
perempuan.  
Keuntungan menanam rotan jernang di lahan milik 
sendiri oleh masyarakat, selain mereka dapat mengatur 
hasil dan waktu pemanenan juga menghindari mereka 
dari konflik perambahan hutan dan memperkecil 
ekstraksi rotan jernang di alam.  Selain itu keterlibatan 
semua pihak dalam memanfaatkan rotan jernang dapat 
terwujud karena kemudahan dalam mengaksesnya. 
Melalui pola agroforestri juga diharapkan menjadi 
percontohan bagi masyarakat lainnya baik yang berada 
dalam suatu wilayah administrasi yang sama atau di luar 
wilayah untuk tertarik mengembangkan rotan jernang di 
lahan milik daripada hanya mengandalkan dari 
pemanenan di alam (Gambar 4). Kedepannya 
pengembangan rotan jernang di luar habitat alaminya 
diharapkan dapat menjadi cadangan atau sumber benih 
bagi pengayaan atau pengembalian (restorasi) bagi 
jenis rotan jernang di alam.  

 
Gambar 4. Tanaman rotan jernang di kebun 

masyarakat 
 (Foto : Sahwalita, 2019) 

 
Selain input teknologi budidaya di lahan milik dengan 
pola agroforestri dapat juga dilakukan penanaman rotan 
jernang dengan skema perhutanan sosial. Desa 
Tanjung Agung memiliki Hutan Desa yang dapat 
dimanfaatkan juga untuk penanaman rotan jernang. 
Rotan jernang di Desa Tanjung Agung tersebar pada 
beberapa lokasi baik yang tumbuh secara alami maupun 
penanaman melalui budidaya (Gambar 5). Untuk rotan 
jernang yang ada di hutan alam perlu dilakukan edukasi 
kepada penjernang supaya merawat dan melakukan 
pengayaan sebagai gerakan kesadaran dalam kegiatan 
konservasi in situ. Kegiatan ini perlu melibatkan 
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masyarakat atau kelompok tani dalam mendukung 
kelestarian rotan jernang yang ada di wilayah tersebut.  
 

 
Gambar 5. Peta lokasi sebaran Alami dan Penanaman 

Rotan Jerenang 
di Desa Tanjung Agung (Sumber Herdiana et al., 2019) 

 
Penanaman rotan jernang baik secara in situ maupun 
ex situ khususnya di DesaTanjung Agung, perlu 
melibatkan masyarakat secara aktif dengan dukungan 
dari pihak luar seperti pemerintah, lembaga swadaya 
masyarakat, ataupun pihak-pihak lain yang memiliki 

kepentingan serta kepedulian terhadap kelestarian dari 
rotan jernang ini. Bila hanya mengandalkan kesadaran 
masyarakat tanpa ada dorongan ataupun pembinaan 
dari pihak luar akan sangat berat bila berharap 
kelestarian rotan jernang akan bisa tetap ada atau eksis 
di wilayah Semende khususnya di Desa Tanjung Agung. 
 
KESIMPULAN 
Rotan jernang merupakan salah satu HHBK yang 
memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan.  
Untuk menjaga kelestarian hasil, cara pemanen yang 
mudah, tidak perlu masuk jauh ke dalam hutan dan hasil 
produksi yang lebih banyak, perlu dilakukan penanaman 
rotan jernang di lahan masyarakat dengan pola 
agroforestri dan skema perhutanan sosial pada hutan di 
sekitar desa. 
Penanaman rotan jernang dengan pola agroforestri 
meningkatkan peran semua anggota keluarga untuk 
terlibat langsung dan menjamin terpeliharanya kebun 
milik dan menambah nilai lahan serta meningkatkan 
penghasilan keluarga.   
Kesadaran masyarakat dalam menjaga rotan jernang 
dan keterlibatan semua pihak yang peduli terhadap 
rotan jernang menjadi kunci kelestarian dan 
meningkatnya nilai manfaat tanaman tersebut untuk 
masyarakat. 
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kelestarian rotan jernang yang ada di wilayah tersebut.  
 

 
Gambar 5. Peta lokasi sebaran Alami dan Penanaman 

Rotan Jerenang 
di Desa Tanjung Agung (Sumber Herdiana et al., 2019) 

 
Penanaman rotan jernang baik secara in situ maupun 
ex situ khususnya di DesaTanjung Agung, perlu 
melibatkan masyarakat secara aktif dengan dukungan 
dari pihak luar seperti pemerintah, lembaga swadaya 
masyarakat, ataupun pihak-pihak lain yang memiliki 

kepentingan serta kepedulian terhadap kelestarian dari 
rotan jernang ini. Bila hanya mengandalkan kesadaran 
masyarakat tanpa ada dorongan ataupun pembinaan 
dari pihak luar akan sangat berat bila berharap 
kelestarian rotan jernang akan bisa tetap ada atau eksis 
di wilayah Semende khususnya di Desa Tanjung Agung. 
 
KESIMPULAN 
Rotan jernang merupakan salah satu HHBK yang 
memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan.  
Untuk menjaga kelestarian hasil, cara pemanen yang 
mudah, tidak perlu masuk jauh ke dalam hutan dan hasil 
produksi yang lebih banyak, perlu dilakukan penanaman 
rotan jernang di lahan masyarakat dengan pola 
agroforestri dan skema perhutanan sosial pada hutan di 
sekitar desa. 
Penanaman rotan jernang dengan pola agroforestri 
meningkatkan peran semua anggota keluarga untuk 
terlibat langsung dan menjamin terpeliharanya kebun 
milik dan menambah nilai lahan serta meningkatkan 
penghasilan keluarga.   
Kesadaran masyarakat dalam menjaga rotan jernang 
dan keterlibatan semua pihak yang peduli terhadap 
rotan jernang menjadi kunci kelestarian dan 
meningkatnya nilai manfaat tanaman tersebut untuk 
masyarakat. 
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Uhib H1 
PENDAHULUAN 

Penyederhanaan perijinan yang saat ini menjadi 
poin penting kerja para Menteri-menteri di era Presiden 
Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dalam 
menterjemahkan sembilan visi dan misinya ke dalam 
berbagai agenda pembangunan untuk periode keduanya 
yaitu periode 2020-2024. Presiden Republik Indonesia 
melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 memberikan arah 
pembangunan Indonesia yaitu ditujukan untuk 
pembangunan sumber daya manusia, pembangunan 
infrastruktur, penyederhaan regulasi, penyederhanaan 
birokrasi, dan transformasi ekonomi. 

Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional / Badan Perencanaan Pengembangunan 
Nasional (Kemen PPN/Bappenas) telah menyusun 
agenda pembangunan yang akan dilakukan untuk 
menterjemahkan arahan Presiden selama 5 tahun yaitu 
dalam dokumen RPJMN yaitu ketahanan ekonomi untuk 
pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, 
pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, 
sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, 
revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 
infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, dan 
lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan 
iklim, serta stabilitas politik, hukum pertahananan, 
kemananan dan transformasi pelayanan publik. 

Rancangan dan desain besar tersebut ditujukan 
untuk menyongsong hasil dari perencanaan jangka 
panjang untuk Indonesia emas yaitu di tahun 2045, 
dimana Indonesia diharapkan menjadi negara yang 
memiliki sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, 
dan menguasai iptek, Indonesia menjadi negara dengan 
ekonomi maju dan berkelanjutan, Indonesia dapat 
mencapai pembangunan yang merata dan inklusif, dan 
Indonesia menjadi negara yang demokratis, kuat, dan 
bersih2. 
 
PERAN KEMENTERIAN LHK DALAM 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 
2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan pada tanggal 14 September 2020 merupakan 
salah satu landasan dalam menjalankan tanggung 
jawabnya kepada Presiden melalui pengurusan bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan (LHK). Organisasi 
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) 
terlibat aktif dalam upaya mencapai peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 
berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan 
sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup 
serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata 
kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas 
kehidupan antar generasi. Luas kawasan hutan Indonesia 
yang mencapai 120,6 juta hektar yang terdiri dari hutan 
konservasi seluas 21,1 juta hektar, hutan lindung seluas 
29,7 juta hektar, dan hutan produksi seluas 68,8 juta 
hektar maka dengan adanya Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja didorong untuk dapat 

meningkatkan produk domestik bruto (PDB) secara 
signifikan melalui empat hal yaitu harmonisasi kebijakan 
dan kemudahan perijinan, mendorong investasi yang 
berkualitas, menciptakan lapangan kerja yang 
berkualitas, dan pemberdayaan UMK-M serta Koperasi. 

Beberapa aturan turunan dari terbitnya UU Cipta 
Kerja tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 23 
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup merupakan upaya pemerintah dalam 
menyelesaikan berbagai permasalahan bidang LHK yang 
selama ini dianggap menghambat kontribusi sektor LHK 
terhadap PDM. 

Mengutip pernyataan Menteri LHK, Siti Nurbaya 
bahwa substansi UU Cipta Kerja dalam sektor LHK 
memiliki tujuan utama untuk menciptakan lapangan 
pekerjaan. Hal ini diimplementasikan dalam 
penyederhanaan prosedur perizinan dan mengatasi 
hambatan penyediaan lapangan kerja bagi angkatan 
kerja baru dengan tetap memperhatikan aspek 
kelestarian lingkungan hidup. Menguatkan hal tersebut 
Sekretaris Jenderal LHK, Bambang Hendroyono 
menegaskan bahwa UU Cipta Kerja mengantarkan 
keadilan kepada masyarakat dan menciptakan lapangan 
kerja di sekitar kawasan hutan dan dalam kawasan 
hutan, bahkan di sekitar industri hilir3. 

Kementerian LHK melibatkan diri dalam major 
project yang fokus pada pembangunan upaya pemulihan 
industri, pariwisata, dan investasi dengan terlibat dalam 
empat prioritas nasional (PN) yaitu PN 1 (Memperkuat 
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan 
berkeadilan), PN 2 (Mengembangankan wilayah untuk 
mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan), 
PN 3 (Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas 
dan berdaya saing), dan PN 6 (Membangun lingkungan 
hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan 
iklim)4. 

Dari ke empat PN tersebut, hingga tahun 2024 
KLHK mendukung beberapa program prioritas (PP) yaitu 
di dalam PN 1 KLHK mendukung PP 2 (peningkatan 
kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan 
ekonomi), dan PP 6 (peningkatan nilain tambah, 
lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan 
industrialisasi). Di dalam PN 2 KLHK mendukung PP 4 
(pembangunan wilayah Kalimantan), PN 3 KLHK 
mendukung PP 6 (pengentasan kemiskinan) dan PP 7 
(peningkatan produktivitas dan daya saing), dan PN 6 
KLHK mendukung PP 1 (peningkatan kualitas lingkungan 
hidup), dan PP 2 (peningkatan ketahanan bencana dan 
iklim). 

Kementerian LHK menjabarkan program 
tersebut dalam berbagai sasaran strategis, program dan 
kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh KLHK tidak 
akan lepas dari berbagai value yang dapat mendukung 
tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), sebab 
pembangunan LHK meliputi bentang alam yang 
cakupannya sangat luas memiliki siklus panjang. Maka 
dari 17 TPB yang ditetapkan KLHK terlibat dalam 11 TPB5 
yaitu TPB 1 (tanpa kemiskinan), 2 (tanpa kelaparan), 3 
(kehidupan sehat dan sejahtera), 6 (pendidian 
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berkualitas), 7 (energi bersih dan terjangkau) ,8 
(pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), 9 (industry, 
inovasi dan infrastruktur),10 (berkurangnya kesenjangan), 
11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan), 13 
(penangan perubahan iklim), dan 15 (ekosistem daratan). 

Disisi lain KLHK dalam mempercepat upaya 
pencapaian TPB dilakukan dengan membentuk Tim 
melalui Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 
SK.346/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2018 tentang 
Pembentukan Tim Pelaksana, Pokja dan Tim Pakar 
TPB/SDGs tahun 20176. KLHK menyadari bahwa 
capaian kinerja yang dilakukan juga mendukung TPB, 
yang mana TPB memiliki tujuan yang sama yaitu untuk 
menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 
secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan 
kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas 
lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan 
terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga 
peningkatan kualitas kehidupan antar generasi. 

Pembangunan yang berkelanjutan dalam 
kaitannya dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja dikontrol 
melalui pelaksanaan sanksi yang tegas bagi para pelaku 
kejahatan bidang LHK. Semangat pembangunan yang 
berkelanjutan yang didorong melalui berbagai upaya yang 
ada, sehingga dapat memberikan kontribusi positif baik 
secara ekonomi maupun lingkungan dengan memegang 
teguh empat pilar TPB, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, 
Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan 
Lingkungna, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata 
Kelola.7 
 
PERLUNYA STANDAR PENGELOLAAN BIDANG 
LHK 

Semangat UU Cipta Kerja perlu disambut 
dengan tersedianya berbagai instrumen pengelolaan di 
berbagai bidang LHK untuk memastikan bahwa 
ekosistem dalam lansekap yang ada tetap terjaga 
kelestariannya. Di dalam memastikan standar 
pengelolaan bidang LHK berprinsip bahwa standar 
merupakan instrumen tata kelola yang bersifat sistem 
yang memuat berbagai praktik terbaik yang berasal dari 
kontribusi kolektif. 

Selain prinsip standar yang menjadi pedoman 
dalam menyusun sistem yang terstandar, terdapat juga 
berbagai tujuan dari perlunya standardisasi bidang LHK 
yaitu antara lain8: (1) standar tersedia lengkap, mutakhir 
dan diterapkan untuk semua peraturan perundangan dan 
instrument kebijakan kementerian LHK; 
(2) Standar kebutuhan para pemangku kepentingan 
dalam pengelolaan LHK tersedia lengkap, mutakhir dan 
diterapkan dalam rangka pelaksanaan komitmen 
pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim; (3) 
Instrumen penerapan standar lengkap dan kompeten 
Instrumen pengendalian standar dan penerapan standar 
tersedia dan terlaksana; (4) Penerapan standar sinkron di 
jajaran pemerintah Pusat dan Daerah, dan para 
pemangku kepentingan yang relevan; (5) Penerapan 
standar mendukung berfungsinya instrumen penegakan 
hukum, disinsentif dan insentif dalam pengelolaan LHK. 

Identifikasi berbagai kegiatan dan produk yang 
berstandar dan terinformasi secara menyeluruh saat 
sangatlah dibutuhkan, mengingat semakin beratnya 
tantangan dalam pengelolaan lansekap lingkungan hidup 
ditengah arus globalisasi dan moderenisasi. Proses yang 
dihasilkan dari standar yaitu terbentuknya sistem 
informasi yang memudahkan pemangku kepentingan 
mengontrol dan memastikan bahwa usaha yang 
dilakukan memiliki keberlanjutan baik ekonomi, sosial, 
dan lingkungan. 

Tidak cukup dengan kontrol dan pemastian 
keberlanjutan, namun dengan adanya standar instrumen 
yang dibentuk dapat menjangkau kelangsungan produksi 
dari usaha yang dilakukan berjalan secara berkualias, 
bermutu dan memiliki jaminan yang teruji melalui upaya 
sertifikasi. Maka konsep pendekatan yang dilakukan yaitu 
dengan pendekatan perijinan dan non perijinan9. Kedua 
pendekatan tersebut yang diharapkan mampu menekan 
resiko dari dampak usaha yang dilakukan dengan 
menerapkan standar yang telah ditetapkan baik untuk 
sektor lingkungan hidup maupun sektor kehutanan. 

Untuk menyambut upaya tersebut, Menteri LHK, 
Siti Nurbaya membentuk sebuah badan yang dapat 
memandu pembangunan berwawasan lingkungan yaitu 
melalui pembentukan Badan Standardisasi Instrumen 
Linkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) sesuai 
dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 
2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Pembentukan BSILHK dijabarkan lebih lanjut 
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi 
dan tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. 

Organisasi BSILHK dalam Peraturan Menteri 
LHK tersebut memiliki tugas menyelenggarakan 
koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta 
penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar 
instrumen di bidang LHK. Adapun fungsi BSILHK yaitu: (1) 
penyusunan kebijakan teknis rencana dan program 
perumusan dan pengembangan, serta penerapan standar 
dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang 
LHK; (2) pelaksanaan koordinasi dan perumusan, 
pengembangan, serta penilaian kesesuaian standar 
instrumen di bidang LHK; (3) pemantauan, evaluasi, 
pelaporan, dan fasilitasi penerapan standar instrumen di 
bidang LHK; (4) pelaksanaan tugas administrasi Badan 
Standardisasi Instrumen LHK; dan (5) pelaksanaan 
fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan10. 

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya, 
Menteri LHK dalam peraturannya tersebut menyebutkan 
bahwa susunan organisasi BSILHK terdiri atas: 
Sekretariat Badan, Pusat Standardisasi Instrumen 
Lingkungan Hidup, Pusat Standardisasi Instrumen 
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Pusat Standardisasi 
Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dan 
Pusat Fasilitasi Standardisasi Instrumen LHK (dapat 
dilihat dalam gambar 1). Walaupun demikin, BSILHK juga 
memiliki 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dapat 
membantu menjalankan tugas dan fungsi standardisasi 
instrumen LHK didaerah-daerah. Sehingga dengan 
demikian peran standardisasi dapat optimal dilakukan. 
 
MENJAWAB TANTANGAN DENGAN 
MERANCANG STANDAR INSTRUMEN YANG 
IDEAL 

Pembangunan diberbagai sektor telah berubah 
begitu cepat dan mengalami berbagai inovasi lintas 
disiplin ilmu. Bahkan praktik-praktik pengelolaan telah 
melibatkan dan memasukkan berbagai unsur yang 
secara konsep dapat berjalan secara terarah dan terukur. 

Demikian halnya sektor LHK yang merupakan 
satu kesatuan tidak terpisahkan dari hulu hingga hilir. 
Konsep pengelolaan sumber daya alam berbasis lansekap 
atau bentang alam yang selalu menjadi isu penting dalam 
berbagai pertemuan terus mengalami dinamika. Dalam 
upaya pengelolaannya terus diupayakan menjadi arus 
utama untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian 
ekosistem dalam setiap pembangunan yang dilakukan. 
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berkualitas), 7 (energi bersih dan terjangkau) ,8 
(pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), 9 (industry, 
inovasi dan infrastruktur),10 (berkurangnya kesenjangan), 
11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan), 13 
(penangan perubahan iklim), dan 15 (ekosistem daratan). 

Disisi lain KLHK dalam mempercepat upaya 
pencapaian TPB dilakukan dengan membentuk Tim 
melalui Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 
SK.346/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2018 tentang 
Pembentukan Tim Pelaksana, Pokja dan Tim Pakar 
TPB/SDGs tahun 20176. KLHK menyadari bahwa 
capaian kinerja yang dilakukan juga mendukung TPB, 
yang mana TPB memiliki tujuan yang sama yaitu untuk 
menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 
secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan 
kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas 
lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan 
terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga 
peningkatan kualitas kehidupan antar generasi. 

Pembangunan yang berkelanjutan dalam 
kaitannya dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja dikontrol 
melalui pelaksanaan sanksi yang tegas bagi para pelaku 
kejahatan bidang LHK. Semangat pembangunan yang 
berkelanjutan yang didorong melalui berbagai upaya yang 
ada, sehingga dapat memberikan kontribusi positif baik 
secara ekonomi maupun lingkungan dengan memegang 
teguh empat pilar TPB, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, 
Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan 
Lingkungna, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata 
Kelola.7 
 
PERLUNYA STANDAR PENGELOLAAN BIDANG 
LHK 

Semangat UU Cipta Kerja perlu disambut 
dengan tersedianya berbagai instrumen pengelolaan di 
berbagai bidang LHK untuk memastikan bahwa 
ekosistem dalam lansekap yang ada tetap terjaga 
kelestariannya. Di dalam memastikan standar 
pengelolaan bidang LHK berprinsip bahwa standar 
merupakan instrumen tata kelola yang bersifat sistem 
yang memuat berbagai praktik terbaik yang berasal dari 
kontribusi kolektif. 

Selain prinsip standar yang menjadi pedoman 
dalam menyusun sistem yang terstandar, terdapat juga 
berbagai tujuan dari perlunya standardisasi bidang LHK 
yaitu antara lain8: (1) standar tersedia lengkap, mutakhir 
dan diterapkan untuk semua peraturan perundangan dan 
instrument kebijakan kementerian LHK; 
(2) Standar kebutuhan para pemangku kepentingan 
dalam pengelolaan LHK tersedia lengkap, mutakhir dan 
diterapkan dalam rangka pelaksanaan komitmen 
pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim; (3) 
Instrumen penerapan standar lengkap dan kompeten 
Instrumen pengendalian standar dan penerapan standar 
tersedia dan terlaksana; (4) Penerapan standar sinkron di 
jajaran pemerintah Pusat dan Daerah, dan para 
pemangku kepentingan yang relevan; (5) Penerapan 
standar mendukung berfungsinya instrumen penegakan 
hukum, disinsentif dan insentif dalam pengelolaan LHK. 

Identifikasi berbagai kegiatan dan produk yang 
berstandar dan terinformasi secara menyeluruh saat 
sangatlah dibutuhkan, mengingat semakin beratnya 
tantangan dalam pengelolaan lansekap lingkungan hidup 
ditengah arus globalisasi dan moderenisasi. Proses yang 
dihasilkan dari standar yaitu terbentuknya sistem 
informasi yang memudahkan pemangku kepentingan 
mengontrol dan memastikan bahwa usaha yang 
dilakukan memiliki keberlanjutan baik ekonomi, sosial, 
dan lingkungan. 

Tidak cukup dengan kontrol dan pemastian 
keberlanjutan, namun dengan adanya standar instrumen 
yang dibentuk dapat menjangkau kelangsungan produksi 
dari usaha yang dilakukan berjalan secara berkualias, 
bermutu dan memiliki jaminan yang teruji melalui upaya 
sertifikasi. Maka konsep pendekatan yang dilakukan yaitu 
dengan pendekatan perijinan dan non perijinan9. Kedua 
pendekatan tersebut yang diharapkan mampu menekan 
resiko dari dampak usaha yang dilakukan dengan 
menerapkan standar yang telah ditetapkan baik untuk 
sektor lingkungan hidup maupun sektor kehutanan. 

Untuk menyambut upaya tersebut, Menteri LHK, 
Siti Nurbaya membentuk sebuah badan yang dapat 
memandu pembangunan berwawasan lingkungan yaitu 
melalui pembentukan Badan Standardisasi Instrumen 
Linkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) sesuai 
dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 
2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Pembentukan BSILHK dijabarkan lebih lanjut 
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi 
dan tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. 

Organisasi BSILHK dalam Peraturan Menteri 
LHK tersebut memiliki tugas menyelenggarakan 
koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta 
penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar 
instrumen di bidang LHK. Adapun fungsi BSILHK yaitu: (1) 
penyusunan kebijakan teknis rencana dan program 
perumusan dan pengembangan, serta penerapan standar 
dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang 
LHK; (2) pelaksanaan koordinasi dan perumusan, 
pengembangan, serta penilaian kesesuaian standar 
instrumen di bidang LHK; (3) pemantauan, evaluasi, 
pelaporan, dan fasilitasi penerapan standar instrumen di 
bidang LHK; (4) pelaksanaan tugas administrasi Badan 
Standardisasi Instrumen LHK; dan (5) pelaksanaan 
fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan10. 

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya, 
Menteri LHK dalam peraturannya tersebut menyebutkan 
bahwa susunan organisasi BSILHK terdiri atas: 
Sekretariat Badan, Pusat Standardisasi Instrumen 
Lingkungan Hidup, Pusat Standardisasi Instrumen 
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Pusat Standardisasi 
Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dan 
Pusat Fasilitasi Standardisasi Instrumen LHK (dapat 
dilihat dalam gambar 1). Walaupun demikin, BSILHK juga 
memiliki 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dapat 
membantu menjalankan tugas dan fungsi standardisasi 
instrumen LHK didaerah-daerah. Sehingga dengan 
demikian peran standardisasi dapat optimal dilakukan. 
 
MENJAWAB TANTANGAN DENGAN 
MERANCANG STANDAR INSTRUMEN YANG 
IDEAL 

Pembangunan diberbagai sektor telah berubah 
begitu cepat dan mengalami berbagai inovasi lintas 
disiplin ilmu. Bahkan praktik-praktik pengelolaan telah 
melibatkan dan memasukkan berbagai unsur yang 
secara konsep dapat berjalan secara terarah dan terukur. 

Demikian halnya sektor LHK yang merupakan 
satu kesatuan tidak terpisahkan dari hulu hingga hilir. 
Konsep pengelolaan sumber daya alam berbasis lansekap 
atau bentang alam yang selalu menjadi isu penting dalam 
berbagai pertemuan terus mengalami dinamika. Dalam 
upaya pengelolaannya terus diupayakan menjadi arus 
utama untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian 
ekosistem dalam setiap pembangunan yang dilakukan. 

Terdapat empat rasionalitas yang melandasi 
dinamika pengelolaan sumber daya alam tersebut menurut 
Alue Dohong, Wakil Menteri LHK dalam sambutanny di 
dalam acara Peran Rimbawan dalam Geopolitik Sumber 
Daya Hutan MEnuju Indonesia Emas 2045, yaitu: 
Pertama, arus globalisasi yang dicirikan dengan 
komunikasi dan mudahnya interaksi, yang telah 
mendorong peningkatan perdagangan bahan baku (raw 
materials) berbasis sumber daya alam. Kedua, 
pertumbuhan penduduk dunia yang sekaligus dampak 
pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kebutuhan 
terhadap sumber daya energi, pangan, pakan, obat-
obatan, dan berbagai material sumber daya alam lain. 
Ketiga, kemiskinan masyarakat di negara-negara 
terbelakang (under developing countries), yang 
memperburuk tingkat kerusakan sumber daya alam 
akibat pembangunan guna mengatasi kemiskinan. 
Keempat, adanya perubahan iklim, polusi dan penurunan 
kualitas lingkungan yang berpengaruh terhadap suplai 
sumber daya alam.12 

Menarik jika keempat rasional diatas menjadi 
salah satu semangat kita sebagai rimbawan dan pegiat 
lingkungan untuk berinovasi dalam menjembatani upaya 
mewujudkan tata kelola bidang LHK melalui rancangan 
standardisasi instrumen dibidang LHK. Rancangan yang 
seperti apa? Menurut hemat penulis, bahwa dari berbagai 
paparan yang terkait dengan standardisasi yang 
dipapaprkan baik oleh tim transisi maupun dari penggalian 
kebutuhan standar oleh masing- masing direktorat teknis, 
maka secara garis besar terdapat tiga poin penting dalam 
mewujudkan standar yang ideal, yaitu: 
1. Rancangan Standardisasi yang Terintegrasi 

Standar instrumen yang dibutuhkan dalam konteks 
bidang LHK dari hulu ke hilir yaitu bidang 
lingkungan hidup, pengelolaan hutan berkelanjutan, 
dan ketahanan bencana dan perubahan iklim. 
Konsep terintegrasi dalam hal ini yaitu baik didalam 
sektor LHK yang memiliki otoritas pelaksanaan 
kegiatan teknis dapat mengintegrasikan hasil dari 
penyusunan standar dengan kebijakan nasional 
standar yang dalam hal ini diampu oleh Badan 
Standardisasi Nasional (BSN). Peran standardisasi 
yang dilakukan LHK lebih pada pengusulan berbagai 
instrumen untuk menjamin kelestarian pengelolaan 
lingkungan dari hulu ke hilir, sehingga dapat tercipta 
regulasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. 
Sebab komitmen keduanya (KLHK dan BSN) yaitu 
menjaga kelestarian bidang LHK.13 

2. Rancangan Instrumen yang Perlu Distandardisasi 
Adapun instrumen yang perlu distandardisasi yaitu di 
bidang lingkungan hidup mencakup penciptaan 
standar untuk menjamin kualitas lingkungan hidup 
mulai dari perijinan berusaha, pelaksanaan hingga 
penerapan serta pelaporan sesuai dengan kriteria 
yang telah ditentukan. Indikator lingkungan hidup 
memiliki cakupan yang luas, setidaknya terdapat 
beberapa unsur yang perlu dilakukan standardisasi 
seperti air, udara, dan tanah. Didalam unsur 
tersebut terdapat berbagai permasalahan dari 
dampak usaha yang dilakukan oleh manusia 
sehingga diperlukan adanya standar pengelolaan 
agar unsur-unsur tersebut dapat terjaga kualitasnya. 
Di bidang pengelolaan hutan berkelanjutan, 
standardisasi yang perlu dilakukan yaitu dalam upaya 
pemanfaatan hutan baik kayu maupun non kayu 
serta jasa lingkungan di kawasan hutan. Akan tetapi 
terdapat juga standardisasi lain dalam upaya 
mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan yaitu 
seperti dalam pengadaan benih dan bibit tanaman 
kehutanan. Sebab benih dan bibit merupakan 

sumber daya yang juga harus terjamin kualitasnya 
agar hutan tetap lestari. 
Di dalam bidang ketahanan bencana dan 
perubahan iklim instrumen yang diperlukan untuk 
dilakukan standardisasi yaitu kondisi dan kepastian 
atas kondisi ekosistem bentang alam, upaya 
pencegahan dan adaptasi terhadap perubahan 
iklim, dan sektor penghasil emisi. 

3. Rancangan yang Perlu Diprioritaskan 
Didalam rancangan standardisasi yang pada 
perencanaan merupakan satu kesatuan yang 
seharusnya atau idealnya terlaksana secara 
bersamaan. Akan tetapi dalam penetapan standar 
yang diprioritaskan merupakan sebuah pilihan untuk 
mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan 
rencana pembangunan baik jangka pendek dan 
panjang. 
Penyusunan skala prioritas setidaknya dapat 
melihat empat hal yaitu berdasarkan tingkat 
kebutuhan, urgensi standardisasi, cakupan 
stakeholder yang terpengaruh, dan kompleksitas 
standardisasi yang disusun. Hal ini juga akan 
mempengaruhi seberapa besar sumber daya yang 
akan dibutuhkan dalam proses penyusunan 
standardisasi14. 
Skala prioratas didalam penciptaan standar, 
penerapan, pengawasan, serta evaluasi dan 
pelaporan merupakan bagian yang tidak dipisahkan 
antara dokumen perencanaan tingkat KLHK yaitu 
Rencana Strategis KLHK Tahun 2020-2024 dan 
Rencana Strategis BSN Tahun 2024. Maka prioritas 
dan capaian yang akan dilakukan untuk 
mendapatkan standardisasi serta level standardisasi 
yang akan dicapai dapat mengacu kedua dokumen 
tersebut. Namun yang perlu dipahami bahwa kedua 
dokumen tersebut juga disusun untuk mendukung 
RPJMN Tahun 2020-2024. 
Seperti didalam dokumen Renstra BSN Tahun 
2020-20224 bahwa arah kebijakan yang akan 
dilakukan selama lima tahun yaitu pengembangan 
dan evaluasi standar, penerapan standan dan 
penilaian kesesuaian, tata kelola standardisasi dan 
penilaian kesesuaian, akreditasi lembaga 
penelianan kesesuaian, dan pengelolaan standar 
nasional satuan ukuran15. 

 
PENUTUP 

Standardisasi instrumen akan terus berkembang 
sesuai dengan kebutuhan jaman sebagaimana 
perkembangan ekonomi global dengan sistem 
standardisasi yang terus berkembang. Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan 
Penilaian Kesesuaian adalah penerapan dari sistem 
pengelolaan infrastruktur untuk menjamin mutu nasional 
yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional. 

Standar yang dibuat digunakan sebagai upaya 
mejalankan sebuah sistem yang fundamental dalam 
upaya peningkatan daya saing dan pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan, khususnya bagi bangsa 
Indonesia untuk berkompetensi di kancah ekonomi global 
terutama bidang LHK. Terbitnya UU Cipta Kerja bukanlah 
menjadi penghalang untuk mewujudkan TPB. Sebab TPB 
merupakan salah satu upaya untuk mendorong kebijakan 
KLHK dapat mendukung berbagai inisiatif global dengan 
berbagai macam indikator yang telah ditentukan. Dengan 
dibentuknya sebuah badan yang menangani standar 
instrumen LHK, diharapkan dapat mendorong dengan 
cepat penyelesaian berbagai permasalahan bidang LHK 
dan mendukung TPB secara lebih optimal
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MENGGULIR LINI MASA SDGS 12 DI 
INDONESIA 
Terhitung sudah hampir satu dekade sejak Kerangka 
Kerja 10 tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan 
Indonesia ‘Indonesia 10 Year National Program on 
Sustainable Consumption and Production/10Y-SCP 
Indonesia’ terbit pada tahun 2013. Sejalan waktu 
dengan itu pula linimasa perjalanan Indonesia—sebagai 
salah satu negara yang aktif menindaklanjuti komitmen 
global untuk pembangunan berkelanjutan dan strategi di 
tingkat nasional—dalam menindaklanjuti hasil konferensi 
PBB untuk pembangunan berkelanjutan pada tahun 
2012 atau yang lebih popular disebut dengan Konferensi 
Rio +20 (Siti Nurbaya, 2020). 

September 2015, di dalam Sidang Umum PBB 
yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, SDGs ditetapkan 
menjadi Agenda Global 2030, yang dilaksanakan oleh 
seluruh negara di dunia. SDGs tersebut berisikan 17 
goals dan 169 target untuk periode pelaksanaan tahun 
2015-2030. Indonesia secara aktif terlibat dalam 
pelbagai forum internasional dalam merumuskan SDGs 
tersebut. Melalui Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan, Indonesia telah berkomitmen untuk 
mengarusutamakan SDGs ke dalam konteks nasional 
antara lain dengan menyusun Peta Jalan SDGs, 
Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs, dan Rencana Aksi 
Daerah (RAD) SDGs (Suharso Monoarfa, 2020).  

Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan 
118 dari 169 target SDG global ke dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2020-2024. RPJMN tersebut juga menjadi acuan bagi 
kementerian/lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana 
Strategis (Renstra K/L) dan bagi pemerintah daerah 
dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). Pengarusutamaan 
pencapaian SDGs dalam Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP/RKPD) dilakukan dalam bentuk kebijakan yang 
dirumuskan, program, kegiatan, indikator terukur dan 
sumber pembiayaan, terutama dari anggaran 
pemerintah (APBN/APBD). 

Menilik kembali Deklarasi Rio untuk 
Lingkungan Hidup Dan Pembangunan pada Earth 
Summit- Rio de Janeiro Tahun 1992, tepatnya pada 
prinsip 8, dinyatakan bahwa pola konsumsi dan produksi 
yang bertanggungjawab disepakati sebagai prasyarat 
bagi suatu pembangunan yang berkelanjutan dan 
kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang. Maka 
dari itu, SDGs 12/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB) 12 merupakan esensi, penyatu, dan memiliki 
konektivitas tinggi terhadap pencapaian tujuan-tujuan 
lainnya dari TPB. 
Dalam perjalanan menindaklanjuti Konferensi Rio +20, 
Dokumen 10Y SCP Indonesia yang memuat peta jalan 
Indonesia dalam periode waktu 2013 – 2023 untuk 
pengarusutamaan penerapan SCP dalam agenda 
pembangunan nasional dan pelaksanaan beberapa 
kebijakan/program nasional prioritas secara bertahap 
mengalami pemutakhiran. Updating terhadap dokumen 
10Y SCP Indonesia yang difasilitasi oleh Pusat 

Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan 
(Pustanlinghut) KLHK ini dilakukan untuk mendukung 
visi Indonesia Maju yang diusung oleh Pemerintah 
Republik Indonesia periode 2019-2024. Pembaruan 
tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah 
pelaksanaan perubahan pola konsumsi dan produksi 
yang berkelanjutan di Indonesia. 
Tidak berhenti sampai di situ, penyegaran dokumen 10Y 
SCP Indonesia menjadi Kerangka Kerja Strategi 
Pencapaian Konsumsi dan Produksi berkelanjutan 
Indonesia Tahun 2020-2030 ini rilis bersama dokumen 
pelengkapnya: Pedoman Aksi Konsumsi dan Produksi 
Berkelanjutan. Sebuah dokumen yang menyajikan 
strategi dan aksi untuk pola konsumsi dan produksi 
berkelanjutan hingga ke tingkat tapak, juga sebagai 
acuan bersama dalam melaksanakan kolaborasi lintas 
sektoral.  
Pedoman tersebut berwujud menu-menu aksi yang 
terbagi atas empat kategori, yaitu Menu Aksi Pemerintah 
Pusat dan Daerah, Menu Aksi Komunitas, Menu Aksi 
Bisnis, dan Menu Aksi Cipta Kerja. Kompilasi aksi dalam 
Pedoman Aksi tersebut merupakan kumpulan inovasi 
dan inisiatif aksi TPB 12 Konsumsi dan Produksi 
Berkelanjutan yang telah tumbuh di Indonesia selama 
satu dekade terakhir. Penyusunan Menu Aksi ini menjadi 
rujukan pilihan praktis pelaksanaan aksi SCP yang 
nyata, mudah pahami, dan bermanfaat ‘tangible-
deliverable-beneficial’ khususnya untuk Pemerintah 
Daerah, komunitas-komunitas dan bisnis yang bergerak 
di bidang lingkungan, hingga implementasi Cipta Kerja 
sebagai potensi pasar baru bagi masyarakat lokal. 
Jika melihat pada Tahapan Intervensi SCP Indonesia 
yang tercantum dalam Dokumen SCP Indonesia 2020-
2024, saat ini Indonesia berada pada tahap akselerasi 
SCP.  Pada tahap ini SCP mendorong efisiensi sumber 
daya, pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, dan 
ekonomi sirkular. Konektivitas konten tematik SCP 
dengan strategi pendekatan perubahan di tingkat tapak 
maupun pendekatan yang bersifat top-down diperlukan 
oleh semua pihak untuk mewujudkan masyarakat yang 
mempraktikan SCP sebagai tujuan utama konsumsi dan 
produksi yang berkelanjutan di Indonesia. Aksi di tingkat 
tapak merupakan kunci pencapaian pembangunan 
berkelanjutan dan titik temu aksi menuju konsumsi dan 
produksi berkelanjutan. 
Dalam Pedoman Rencana Aksi SDGs Jilid II (2020) 
disebutkan bahwa Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang 
sesuai adalah: (1) Peningkatan kualitas lingkungan 
hidup agar dapat menopang pelaksanaan 
pembangunan; (2) Penanganan Limbah; (3) 
Pengembangan industri hijau; dan (4) Peningkatan 
kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah 
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 
termasuk sampah plastik. 
 
STANDARDISASI MENAPAK, MENITI AKSI 
TAPAK 
Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan telah 
melakukan inovasi dalam mengembangkan standar 
secara bottom-up dengan menyusun rangkaian standar 
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berkelanjutan dan titik temu aksi menuju konsumsi dan 
produksi berkelanjutan. 
Dalam Pedoman Rencana Aksi SDGs Jilid II (2020) 
disebutkan bahwa Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang 
sesuai adalah: (1) Peningkatan kualitas lingkungan 
hidup agar dapat menopang pelaksanaan 
pembangunan; (2) Penanganan Limbah; (3) 
Pengembangan industri hijau; dan (4) Peningkatan 
kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah 
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 
termasuk sampah plastik. 
 
STANDARDISASI MENAPAK, MENITI AKSI 
TAPAK 
Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan telah 
melakukan inovasi dalam mengembangkan standar 
secara bottom-up dengan menyusun rangkaian standar 

eXperiential (Standar X). Standar X #goodevent adalah 
jenis pertama dari seri standar eXperiential sebagai 
upaya menerjemahkan SNI ISO 20121: 2017 tentang 
Sistem Manajemen Event Berkelanjutan dalam bentuk 
aksi tapak. Standar X #goodevent ini merupakan standar 
yang tercipta dari pelaksanaan praktik terbaik (best 
practice) di tapak oleh masyarakat dalam upaya 
mengelola dan meningkatkan kualitas lingkungan. 
Standar ini didukung oleh praktik terbaik komunitas 
Clean Action Network, yang telah berpengalaman dalam 
penyelenggaraan event dengan konsep ramah 
lingkungan yang praktis dan dapat dicontoh oleh 
masyarakat luas.  

Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-pos 
Fasilitas Publik selanjutnya disebut SPM-FP adalah 
standar yang direncanakan, dirumuskan, ditetapkan, 
diterapkan, dinilai kesesuaiannya, dibina dan diawasi, 
yang bertujuan untuk menyediakan layanan bagi 
masyarakat di fasilitas publik dalam rangka peningkatan 
kualitas lingkungan. Fasilitas publik yang dimaksud 
adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau 
swasta untuk masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya. 

SPM-FP merupakan suatu standar yang 
diamanatkan dari kesepakatan bersama di tingkat global 
oleh PBB pada Sustainable Development Goals yang 
mencoba menerjemahkan Tujuan 12 yaitu mencapai 
konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab ke 
tingkat tapak. Ketentuan mengenai SPM-FP 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor P.90/Menlhk/Setjen/Set.1/11/2016 Tentang 
Standar Pelayanan Masyarakat Pada Pos-Pos Fasilitas 
Publik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan. 
Sedangkan skema penerapan dan penilaian 
kesesuaiannya ditetapkan pada Peraturan Sekretaris 
Jenderal KLHK No.P.8 Tahun 2017 tentang Penerapan 
dan Penilaian Kesesuaian Standar Pelayanan 
Masyarakat Pada Pos-Pos Fasilitas Publik. 

Tujuan kebijakan SPM-FP adalah menyediakan 
standar bagi fasilitas publik dengan materi substansi 
pengelolaan lingkungan hidup terpadu dengan maksud 
menjadikan fasilitas publik yang ramah lingkungan serta 
layanan informasi, edukasi, sarana, dan memberikan 
apresiasi bagi masyarakat pengguna fasilitas publik. Di 
samping menjaga dan meningkatkan kualitas 
lingkungan, penerapan pada sistem pengelolaan ini 
meningkatkan peran Pemerintah Daerah sebagai 
pelaksana urusan pemerintahan dalam pelayanan 
masyarakat di fasilitas publik, dan menyediakan ruang 
bagi masyarakat untuk turut aktif berkontribusi terhadap 
pencapaian tujuan-tujuan SDGs di Indonesia. 
Hingga tahun 2021 telah tersedia 12 Standar Khusus 
SPM-FP yang terdiri atas (1) SPM-FP Pasar Rakyat, (2) 
SPM-FP Pusat Perbelanjaan, (3) SPM-FP Terminal 
Penumpang Angkutan Jalan, (4) SPM-FP Pariwisata 
Alam, (5) SPM-FP Pelabuhan, (6) SPM-FP Tempat 
Peribadatan, (7) SPM-FP Tempat Rekreasi, (8) SPM-FP 
Pendidikan Tinggi, (9) SPM-FP Rest Area di Jalan Tol, 
(10) SPM-FP Stasiun Kereta Api, (11) SPM-FP MICE, 
dan (12) SPM-FP Pondok Pesantren. Standar Khusus 
ini memuat komponen generik dan spesifik mengenai 
upaya efisiensi penggunaan sumber daya dan 
pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan kualitas 
lingkungan pada fasilitas publik. Komponen generik 
berisikan kriteria umum yang dapat diterapkan oleh 
semua fasilitas publik, yakni efisiensi pengelolaan 
sumber daya alam meliputi energi, air, material/bahan, 
dan pengelolaan sampah. Sedangkan untuk kriteria 
yang bersifat spesifik mengikuti jenis fasilitas publik 

tersebut, misalnya air wudu untuk tempat peribadatan 
dan limbah pembalut dan sisa makanan (food waste) di 
pondok pesantren. Tiap komponen SPM-FP dilengkapi 
dengan layanan sarana berupa informasi dan edukasi 
bagi masyarakat pengguna fasilitas publik. 
 
YANG TELAH TUMBUH, YANG TENGAH 
BERAKSI 
Bandung jadi kota yang semangat dalam melakukan 
perbaikan kualitas lingkungan melalui fasilitas publik. 
Aksi perbaikan terus disebar dengan kolaborasi bisnis, 
komunitas, dan pemerintah. Kolaborasi tersebut mampu 
mendorong banyak fasilitas publik untuk menerapkan 
peningkatan kualitas lingkungan yang mengacu pada 
Standar Pelayanan Masyarakat di Fasilitas Publik (SPM-
FP), menjadi percontohan dalam upaya pencapaian 
Tujuan 12 SDGs di tingkat tapak. 
Noer Adi, Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan 
Kehutanan pada Talkshow Radio “Bandung Responsif & 
Kreatif, Pasar Rakyat Idaman”, 19 Oktober 2016 
mengungkapkan “semuanya (kolaborasi aksi) terukur 
sehingga menjadi bekal kota Bandung melalui 
komunitas generasi muda untuk bisa mengawal dan 
mendampingi pasar-pasar di kota Bandung supaya nanti 
bisa akan lebih baik lagi, jadi kita investasinya di 
peningkatan pengetahuan dan kemampuan komunitas 
generasi muda di Bandung.” Praktik terbaik pada 
pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Cihapit, Bandung 
menjadi percontohan pengelolaan pasar rakyat lain. 
Seperti yang kita ketahui bahwa pasar rakyat 
merupakan tempat interaksi perdagangan yang 
melibatkan langsung masyarakat di tingkat tapak. Pasar 
rakyat ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, 
dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Struktur dan 
komponen yang ada di pasar rakyat merupakan ranah 
yang harus dikelola untuk menciptakan pola konsumsi 
dan produksi yang berkelanjutan. 
Juni 2018, tiga fasilitas publik di Kota Bandung, yakni 
Masjid Salman ITB, Gereja Santa Odilia, dan Taman 
Hutan Raya Juanda telah membuktikan komitmennya 
untuk menerapkan SPM-FP dalam sistem manajemen 
mereka. Masjid Salman ITB dan Gereja Santa Odilia 
berkomitmen menyediakan informasi, edukasi, dan 
sarana peningkatan kualitas lingkungan di fasilitas 
publik. Sedangkan Taman Hutan Raya berkomitmen 
untuk menyediakan informasi, edukasi, sarana, dan 
sistem manajemen peningkatan kualitas lingkungan di 
fasilitas publiknya. 
 Selain telah menyediakan tempat sampah yang telah 
terpilah dalam mengelola sampah dan solar panel untuk 
efisiensi energi, Masjid Salman menghadirkan 
kedekatan dengan masyarakat dan/atau pengguna. 
Kedekatan tersebut dilakukan dengan penyediaan 
fasilitas air minum (pengolahan mandiri), teh, dan kopi 
gratis lengkap dengan gelas guna ulang. Langkah ini 
dapat memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup 
karena menurunkan sampah botol kemasan. Sebagai 
fasilitas yang banyak menggunakan air bersih, Masjid 
Salman menggunakan sistem rain water harvesting dan 
biopori untuk memaksimalkan pasokan air mereka, 
kemudian instalasi pengolahan air wudu juga telah 
dikembangkan untuk mengoptimalkan penggunaan air 
buangan wudu agar bisa dimanfaatkan Kembali untuk 
keperluan lain sebelum kembali ke tanah.  
 Sementara itu Gereja Santa Odilia, selain menerapkan 
prinsip hemat energi dan hemat air, secara aktif 
pimpinan tinggi gereja memberi imbauan kepada jemaat 
gereja untuk mengurangi sampah dari sumber dan 
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memulai untuk memilah sampah dari sumber. Kegiatan-
kegiatan pertemuan gereja pun telah berkomitmen untuk 
tidak menggunakan piring dan gelas sekali pakai. 
 Tahura Juanda sebagai fasilitas publik yang 
menawarkan pariwisata alam mempunyai peran sebagai 
salah satu daerah penghasil air untuk masyarakat 
sekitar, pembangkit listrik, dan sumber air baku untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat Bandung Raya. 
Sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem hutan, 
Tahura Juanda secara tegas melarang pengunjung 
membuang sampah area Tahura. Sampah yang 
dihasilkan oleh pengunjung harus dibawa kembali oleh 
pengunjung. Namun, pihak Tahura juga telah 
menyediakan alternatif pengelolaan yaitu pengunjung 
dapat membayar sejumlah uang kepada Tahura untuk 
kemudian sampah mereka diangkut ke Bank Sampah 
milik Tahura Juanda. 

Desember 2019, PT Kereta Commuter 
Indonesia (KCI) penyedia jasa angkutan KRL Commuter 
Line berkomitmen mengupayakan kelestarian 
lingkungan dengan memperkenalkan konsep Stasiun 
Ramah Lingkungan dengan mengimplementasikan 
SPM-FP. Pada tahap awal, PT KCI menerapkan konsep 
stasiun ramah lingkungan di tiga stasiun, yakni Stasiun 
Sudirman, Stasiun Jurangmangu, dan Stasiun Klender. 
Wiwik Widayanti, Direktur Utama KCI mengungkapkan 
"Substansi ramah lingkungan sesuai dengan arahan 
KLHK adalah efisiensi energi, air, material dan 
pengelolaan sampah. Pemenuhan substansinya dengan 
dilengkapi sarana informasi dan edukasi yang cukup 
kepada penumpang commuter line."  (kontan.id, 2019). 
Ketiga Stasiun Ramah Lingkungan yang dikelola PT KCI 
tersebut juga dilengkapi dengan teknologi dan fasilitas 
pelayanan yang mengusung konsep ramah lingkungan, 
semisal instalasi daya ulang ponsel dengan sumber 
listrik panel surya. Selain itu, pengelolaan sampah telah 
menggunakan wadah terpilah dengan sampah yang 
terkumpul dikelola oleh jasa pengelola sampah 
profesional sebagai upaya mengurangi timbulan sampah 
di landfill, lingkungan stasiun juga dibuat asri dengan 
menyisipkan taman yang telah terpasang biopori. Hal 
menarik lain dari stasiun-stasiun tersebut adalah dengan 
adanya fasilitas Commuter Reading Spot (CRS) yang 
menyediakan beragam bacaan bagi pengguna. Fasilitas 

CRS ini juga memungkinkan keterlibatan langsung dari 
masyarakat selaku pengguna untuk berkontribusi 
dengan cara donasi buku, menyalurkan pengetahuan ke 
sesama pengguna, menumbuhkan rasa saling memiliki, 
mewujudkan kebersamaan dan inklusivitas. 

Kegiatan yang tidak kalah penting dari 
implementasi SPM-FP sebagai upaya penjangkauan 
dan pelibatan dalam menerjemahkan SDGs 12 sebagai 
aksi di tingkat tapak adalah sosialisasi, fasilitasi, dan 
bimbingan teknis penerapan standar. Pustanlinghut 
sebagai pengelola skema standar khusus ini, terus 
mengupayakan meningkatnya partisipasi aktif dari 
instansi pemerintah, bisnis, dan komunitas yang 
bersinggungan baik secara langsung maupun tidak 
dengan fasilitas-fasilitas publik untuk berkomitmen 
mengelola dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup 
melalui standar ini. 

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan 
Indonesia pada awal tahun 2020 mengharuskan tiap 
instansi untuk melakukan inovasi dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya masing-masing, tak terkecuali 
Pusatnlinghut. Sosialiasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) 
Penerapan Standar kini telah dilakukan secara daring, 
salah satu contohnya adalah Bimtek Penerapan SPM-
FP Pondok Pesantren yang telah dilaksanakan pada 
April 2021. Bimtek tersebut telah menjangkau dan 
menjaring pondok-pondok pesantren yang kemudian 
berkomitmen menerapkan SPM-FP sesuai dengan 
kapasitas organisasinya masing-masing. Komitmen-
komitmen tersebut tentunya ditindaklanjuti oleh 
Pustanlinghut dengan melakukan berbagai fasilitasi 
yang dibutuhkan hingga penerap standar dapat 
mencapai target mereka sebagai fasilitas publik yang 
menjunjung prinsip keberlanjutan.  
Aksi-aksi tapak menuju keberlanjutan yang telah tumbuh 
harus terus dirawat, semangat dan komitmen yang 
tengah merintis berjalan harus terus didampingi dan 
diperhatikan. Semoga dengan pendekatan langsung ke 
tapak-tapak dengan menerjemahkan standar menjadi 
aksi-aksi, dapat terus mendorong dan berkontribusi 
dalam mencapai Tujuan 12 SDGs dan secara lebih luas 
terhadap keseluruhan SDGs, menuju peradaban yang 
lebih baik dan berkelanjutan. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL (SDGS) : 
SEBAGAI SEBUAH PROGRAM NASIONAL  
  Berawal dari sebuah akhir, Sustainable 
Development Goal (SDGs) dilahirkan. Pada UN Summit 
on Millenium Development Goals (MDGs) 2010 
dihasilkan rumusan agenda pembangunan dunia pasca 
2015. Agenda pembangunan ini kemudian dikenal 
sebagai Sustainable Development Goal (SDGs) atau 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).  
 Agenda ini memiliki tujuan mulia yaitu untuk 
menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga 
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga 
kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang 
inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu 
menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu 
generasi ke generasi berikutnya (Bappenas, n.d.). 
Pemerintah Indonesia kemudian mengaplikasikan tujuan 
tersebut yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 
2024 dan diimplementasikan oleh seluruh unsur 
pendukung pemerintahan.  

Dalam upaya mensukseskan pencapaian 
SDGs secara nasional, hingga ini Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan 
berbagai penyelarasan TPB dengan arah kebijakan 
KLHK. Terdapat 17 tujuan dan 169 target yang berfokus 
pada people (manusia), planet (dunia), prosperity 
(kesejahteraan), dan peace (perdamaian). Detil tujuan 
dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 
Gambar 1. 

  
Diawali dengan pembuatan dokumen peta jalan 

TPB/SDGs di KLHK yang bertujuan untuk 
pendokumentasian kontribusi KLHK dan arahan 
strategis terhadap pencapaian TPB/SDGs hingga tahun 
2030, dokumen yang memuat target dan indicator 
kinerja kemudian dihasilkan. Peraturan Presiden Nomor 
59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Rencana Aksi 
Nasional (RAN) TPB/SDGs sesuai Permen 
PPN/Bappenas Nomor 7 Tahun 2018; serta gambaran 
kontribusi KLHK dalam pencapaian setiap goals dalam 
TPB/SDGs merupakan rujukannya (Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). 
 Seiring dengan berbagai tahapan dan koordinasi 
yang telah dilalui, KLHK kemudian menetapkan 
relevansi program KLHK dengan target TPB/SDGs pada 
setiap eselonnya, yang kemudian didistribusikan 
sebagaimana berikut : 

 

 
Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (2020) 
 
Program SDGs di Badan Litbang dan Inovasi (BLI) 
 Badan Litbang dan Inovasi BLI-KLHK yang kini 
berubah nama menjadi Badan Standarisasi Instrumen 
(BSI)-KLHK ditunjuk untuk dapat melaksanakan goals 
tersebut diatas dengan rincian goal sebagaimana berikut 
: 
No. SDGs Goals 

1.  Goal 2. Tanpa kelaparan 
2.  Goal 4. Pendidikan berkualitas 
3.  Goal 5. Kesetaraan gender 
4.  Goal 6. Air bersih dan sanitasi yang 

layak 
5.  Goal 7. Energi bersih dan terjangkau 
6.  Goal 8. Pekerjaan Layak dan 

Pertumbuhan Ekonomi 
7.  Goal 9. Industri, Inovasi dan 

Infrastruktur 
8.  Goal 10. Berkurangnya kesenjangan 
9.  Goal 11. Kota dan pemukiman yang 

berkelanjutan 
10.  Goal 12. Konsumsi dan produksi yang 

bertanggung jawab 
11.  Goal 13. Penanangan perubahan iklim 
12.  Goal 14. Ekosistem lautan 
13.  Goal 15. Ekosistem daratan 

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (2020) 
 
Kontribusi BLI KLHK tertuang dalam capaian kinerja BLI 
yang berfokus pada riset dan pengembangan dengan 
penjabaran sebagai berikut : 
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Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan 
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Salah satu program SDGs yang bersentuhan langsung 
dengan sumber daya manusia di lingkungan BLI adalah 
goal no 5, yaitu kesetaraan gender. Capaiannya 
ditunjukkan melalui output kegiatan koordinasi 
perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 
termasuk Integrasi isu gender serta peningkatan akses/ 
peran perempuan dalam setiap kegiatan lingkup KLHK 
hingga di tingkat tapak. Namun sebenarnya, masih 
banyak upaya lain yang perlu diwujudkan dari sebuah 
wacana pengarusutamaan gender. 
 
SEKILAS TENTANG PENGARUSUTAMAN 
GENDER  

Dapat dikatakan bahwa Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women (CEDAW) atau konvensi Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1979 
telah membuka jalan bagi para perempuan di dunia 
untuk dapat berperan tidak hanya di sektor domestik 
namun juga di masyarakat dan bagi negaranya.  

Indonesia ikut serta menjadi bagian dari 189 
negara yang menandatangani hasil konvensi tersebut di 
tahun 1980. Kemudian di tahun 1984, Indonesia 
mengeluarkan ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang 
pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala 
bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on 
the Elimination of allForms Discrimination Against 
Women/CEDAW) berupa Undang-undang No.7.  

Pemerintah Indonesia berkomitmen dan terus 
berupaya memberikan ruang yang sama bagi laki-laki 
dan perempuan untuk berperan dalam pembangunan. 
Serangkaian perundangan dan peraturan terkait konsep 
pemberdayaan gender termasuk Inpres 9 Tahun 2000 
tentang Pengarusutamaan Gender Dalam 
Pembangunan Nasional pun kemudian dihasilkan oleh 
pemerintah Indonesia untuk memperkuat tujuan dan 
implementasinya.  

Salah satu langkah nyata pemerintah dalam 
melaksanakan percepatan dan pemerataan 
pembangunan di berbagai daerah di Indonesia yaitu 
melalui visi pembangunan nasional dalam penghapusan 
diskriminasi gender. Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pun 
mencantumkan sasaran pembangunan perspektif 
gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, 
peningkatan peran perempuan di berbagai bidang 
kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua 
tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan 
pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun 
daerah (Kemenppa, 2018).  

Upaya tersebut tampaknya tidak sia-sia. 
Berdasarkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan 
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dijadikan 
tolak ukur capaian utama pembangunan kesetaraan 
gender dan pemberdayaan perempuan diketahui bahwa 
terjadi peningkatan IPG. Di tahun 2019, IPG Indonesia 
mengalami peningkatan dengan capaian 91,07. Capaian 
tahun 2019 ini sudah mampu melampaui capaian IPG di 
tahun 2015 yaitu 91,03 yang sempat mengalami 
penurunan secara signifikan di tahun 2016 di angka 
90,82. Namun sejak tahun 2017, IPG Indonesia terus 
meningkat hingga kini (Iklilah, Fajriyah, Mahdiah, 
Fahmadia, & Lukitasari, 2020). Begitu juga dengan 
indeks IDG. di tahun 2019 indeks IDG melesat signifikan 
jika dibandingkan tahun 2018 dengan peningkatan 
sebanyak 3,14 poin atau sebesar 4,35 persen. 
Pertumbuhan IDG pada periode 2018-2019 ini sangat 
cepat dibandingkan periode 2017-2018 yang hanya 
meningkat 0,36 poin atau 0,50 persen (Iklilah et al., 
2020). 

Sebagai salah satu unsur pelaksana 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 
Badan Litbang dan Inovasi (BLI) yang kini berganti nama 
menjadi Badan Standarisasi Instrumen KLHK (BSI-
KLHK) pun telah dan sedang menerapkan 
pengarusutamaan gender pada unit kerjanya.  

Merujuk pada buku Potret Kontribusi 
TPB/SDGs Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 2020, terdapat tujuh poin yang telah 
dilakukan BLI terkait penerapan goal 5 di unit kerja, 
antara lain : 

 
 

Dalam kegiatan IPTEK yang dilaksanakan, BLI juga 
mensisipinya dengan pelibatan kaum perempuan di 
daerah tersebut dalam hal pelestarian hutan, 
pemanfaatan hutan, dampak dari keputusan 
pengelolaan hutan, pengumpulan HHBK hutan, 
kebutuhan domestic air dari hutan, Pengumpulan kayu 
hutan, pangan hutan, pakan ternak, pewarna alami 
hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
2020). 
 
POTENSI DUKUNGAN DARI ORGANISASI BSI 
UNTUK PARA SRIKANDI BSI KLHK 

Seiring dengan berkembangnya zaman dan 
kesempatan yang terbuka bagi para perempuan untuk 
membuktikan kemampuan dan pemikirannya untuk 
bangsa, namun tak dapat dipungkiri terdapat kondisi 
yang sudah menjadi fitrah dari Tuhan YME untuk para 
srikandi ini. Hal ini bukanlah hal negatif. Justru 
merupakan anugerah lain yang membuat para 
perempuan memiliki keunikan tersendiri.  
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Peran lain yang melekat pada dirinya yaitu 
sebagai istri dan ibu. Disinilah kemampuan strategi dan 
management para ASN perempuan di tempa. Mereka 
harus dapat menyesuaikan dan menyeimbangkan waktu 
mereka untuk pekerjaan dan keluarga. belum jika 
berbicara peran mereka di masyarakat.  

Mengapa kemampuan strategi dan time 
management diperlukan? Sederhana saja, karena peran 
yang mereka jalani merupakan tanggung jawab yang 
harus mereka tunaikan dengan baik karena mereka 
menjadi role model langsung dari anak- anak  mereka, 
generasi muda di masa depan.  

Namun Latar belakang dan kondisi keluarga 
para srikandi ASN dapat mempengaruhi kinerja mereka. 
Beberapa literatur penelitian telah membuktikan bahwa 
karyawan dapat bekerja dengan lebih maksimal jika 
mereka merasa tenang.  Disinilah dukungan dari 
organisasi sangat diperlukan.  

Salah satu kendala yang acapkali dialami oleh 
para ibu muda adalah harus meninggalkan balita 
mereka dirumah. Sementara tidak ada support system 
dari lingkungan terdekatnya. Entah karena jauh dari 
keluarga, ataupun tidak adanya daycare atau pengasuh 
yang dapat dipercaya untuk menjaga anak mereka.   

BSI sendiri memiliki banyak pegawai 
perempuan yang masih memiliki anak balita, dan 
berpotensi akan terus bertambah karena penerimaan 
pegawai baru. Oleh karena itu BSI dapat memberikan 
dukungan lebih untuk para ibu muda ini dengan cara 
menyediakan tempat nyaman bagi putra putri mereka 
jika mereka terpaksa membawanya ke kantor.  

Salah satu fasilitas yang dapat dikembangkan 
adalah Perpustakaan BSI. Perpustakaan BSI dapat 
dimanfaatkan untuk menumbuh kembangkan minat baca 
dan eksplorasi para generasi muda Indonesia ini 
sementara orang tua mereka dapat mengawasi mereka 
sambil bekerja.  

Trend perpustakaan dimasa kini sudah tidak 
lagi identik dengan tempat sunyi dan sepi. Perpustakaan 
perlu didorong sebagai tempat untuk berdiskusi ilmiah 
dan mengembangkan minat baca sesuai dengan 
fungsinya sebagaimana disampaikan oleh begawan ilmu 
perpustakaan, Sulistyo Basuki, adalah : 

1. Fungsi edukatif , meliputi fungsi agar pengguna 
perpustakaan dapat melakukan kegiatan 
belajar mandiri melalui fasilitas yang disediakan 
oleh perpustakaan; 

2. Fungsi informatif, meliputi pemenuhan 
informasi bagi pengguna perpustakaan melalui 
fasilitas yang disediakan perpustakaan; 

3. Fungsi penelitian, meliputi penelusuran 
informasi yang terdapat di perpustakaan dapat 
digunakan sebagai bahan rujukan penelitian; 

4.  Fungsi kultural, meliputi penyediaan informasi 
terkait literatur dan koleksi budaya misalnya 
terkait instansi penaung ataupun budaya 
lainnya; 

5. Fungsi rekreasi meliputi penyediaan informasi 
yang bersifat popular dan menghibur. 

Berdasarkan hal tersebut, tampaknya sangat cocok jika 
perpustakaan digunakan untuk dijadikan sarana untuk 
mendidik generasi muda untuk menyukai ilmu 
pengetahuan dan melek literasi. Selain itu, diharapkan 
dengan bentuk dukungan kecil dari organisasi ini dapat 
menjadi alternatif bantuan bagi para ASN perempuan 
BSI yang mengalami kebingungan terhadap kondisi 
tersebut sehingga dapat terus berkontribusi aktif untuk 
bangsa dan negara. 

Bagaimanapun juga, tidak ada superman dan 
superwoman dalam sebuah pencapaian dan 
keberhasilan. Manusia tidak dapat maju sendiri, mereka 
butuh dukungan tim. Baik tim dalam organisasi maupun 
tim dalam lingkup keluarga. bersama kita bisa 
mewujudkan visi misi organisasi dalam sebuah supertim. 
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Ketersediaan lingkungan hidup yang layak 
adalah hak dasar manusia. Manusia merupakan bagian 
dari sebuah ekosistem, dimana sangat erat keterkaitan 
antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya. 
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini telah 
mendapatkan pengaturan baik tingkat global maupun 
nasional dalam berbagai komitmen maupun ketentuan 
peraturan perundang-undangan.   

Di Indonesia,  hak akan mendapatkan 
lingkungan yang baik dan sehat  tercantum dalam  
amanat UUD 45 pasal 28H yang menyatakan bahwa  
setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan 
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan.   

Dalam tingkat global pemenuhan hak atas  
ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
termaktub dalam  konsensus  Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan atau dikenal dengan Sustainable 
Development Goals (TPB/SDGs).  Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan merupakan aksi global 
yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk 
Indonesia guna  menjaga peningkatan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial 
masyarakat, kualitas lingkungan hidup, pembangunan 
yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.  

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mencakup 
17 Tujuan, 169 Target & 289 Indikator yang diharapkan 
dapat dicapai pada tahun 2030.  Tujuh belas tujuan 
pembanguan berkelanjutan  tersebut adalah (1) tanpa 
kemiskinan, (2) tanpa kelaparan), (3) Kehidupan sehat, 
(4) Pendidikan berkualitasn, (5) kesetaraan geder, (6) air 
bersih dan sanitasi layak, (7) energi bersih dan 
terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan 
ekonomi, (9) industri, inovasi dan infrastruktur, (10) 
bekurangnya kesenjangan, (11) kota dan pemukiman 
yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang 
bertanggungjawab, (13) penanganan perubahan iklim, 
(14) ekosistem laut, (15) Ekosistem daratan, (16) 
perdamaian  keadilan dan kelembagaan  yang Tangguh, 
(17) kemitraan untuk mencapai tujuan. 

Sejalan dengan perumusan SDGs di tingkat 
global, Indonesia juga menyusun Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
tahun  2020-2024.  RPJMN  2020-2024 selaras dengan 
substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs. Terdapat 
124 target dari 169  target TPB/SDGs yang telah 
diintegrasikan pada RPJMN tahun 2020-2024. Hal 
tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia 
dalam mensukseskan TPB/SDGs (Bappenas, 2020). 
 
PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN 

Badan Pusat Statistik dan Bappenas dalam 
buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil 
Supas 2015  memprediksikan bahwa   pada  tahun 2030 
jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 294,11 juta.  
Peningkatan jumlah penduduk yang pesat akan 
berdampak pada peningkatan produksi dan konsumsi  
baik  energi, air, dan pangan yang secara langsung akan 
berpengaruh pada peningkatan  sampah dan limbah. 
Untuk itulah pentingnya kesadaran setiap warga negara 

dalam pengurangan jejak ekologi dengan mengubah 
perilaku produksi dan konsumsi dalam upaya mencegah 
degradasi lingkungan (Bapenas, 2020).    

Pembaharuan perilaku produksi dan konsumsi 
dapat dilakukan dengan mengubah gaya hidup 
business-as-usual beralih pada gaya hidup ramah 
lingkungan. Yaitu pola hidup dengan perilaku yang 
selalu memperhatikan dampak lingkungan dari setiap 
keputusan yang diambil. Dengan kata lain, menjadi 
konsumen cerdas yang mempertimbangkan nilai 
lingkungan dalam pemilihan produk konsumsinya sehari-
hari.  Sementara itu, pemerintah dan pelaku usaha 
melaksanakan ekonomi yang sirkuler (circular economy) 
yang  secara berkelanjutan akan berkontribusi dalam 
pelaksanaan Inisiatif pembangunan rendah karbon (low 
carbon development initiative). Perubahan pola 
konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab ini 
merupakan salah satu strategi nasional dalam  
pembangunan kualitas lingkungan hidup pada RPJMN 
tahun 2020-2024 dan sejalan dengan  tujuan ke-12 
TPB/SDGs (Pustanling, 2020).  
 Merujuk pada buku  Pedoman Aksi Konsumsi 
dan Produksi Berkelanjutan, intervensi konsumsi  dan 
produksi bertanggungjawab atau Sustainable 
Consumption and Production (SCP) di Indonesia  
mencakup beberapa tahap yaitu  tahap inisiasi (tahun 
2013-2014), tahap sistematik (tahun 2015-2019), tahap 
akselerasi (tahun 2020-2024) dan tahap 
mainstream/delivered (tahun 2025-2030).  
 Saat ini  intervensi SCP Indonesia  telah 
memasuki tahapan akselerasi yang berfokus pada 
upaya mendorong efisiensi sumber daya, strategi 
pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau serta 
ekonomi sirkular.   Mendorong pelaksanaan   green 
public procurement dan perbaikan fasilitas publik ramah 
lingkungan  merupakan bagian dari strategi yang 
diterapkan untuk mencapai tujuan SCP. Startegi lainnya 
adalah  Pendorong supply portofolio 
produk/jasa/investasi baru yang ramah lingkungan, 
“sustainable sourcing”, inovasi, “green technology”, 
“sustainable financing”;  “resource pool”: platform menu-
menu aksi konkrit SCP bagi pemerintah, bisnis, dan 
masyarakat; serta penciptaan potensi lapangan 
kerja/ekonomi baru melalui jasa pengelolaan sampah 
terpadu, rain water harvesting, dan lainnya (Pustanling, 
2020). 
 
FASILITAS PUBLIK RAMAH LINGKUNGAN 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa 
salah satu strategi dalam tahap akselerasi SCP di 
Indonesia adalah mendorong pelaksanaan   green public 
procurement dan perbaikan fasilitas publik ramah 
lingkungan. Fasilitas publik  adalah fasilitas yang 
disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Tempat ini merupakan lokus kegiatan masyarakat 
dengan intensitas tinggi dan memiliki multi aspek 
lingkungan meliputi aksi pengendalian perubahan iklim, 
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, 
serta pemanfaatan sumber daya alam secara efisien. 
(Permenlhk, 2016).   
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Berdasarkan kriteria tersebut yang termasuk 
fasilitas publik adalah pasar rakyat,  pusat perbelanjaan, 
pariwisata alam, fasilitas rekreasi/olah raga/taman kota, 
tempat peribadatan, terminal/rest 
area/stasiun/bandara/pelabuhan, sarana pendidikan, 
perkantoran, fasilitas event/pertemuan/MICE atau 
rusunawa. Kementerian LHK telah menerbitakan standar 
pelayanan masyarakat pada pos-pos fasilitas publik 
dalam  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 
P.90/Menlhk/Setjen/Set.1/11/2016.  

Standar pelayanan pada pos-pos fasilitas 
publik merupakan instrument baku ataupun persyaratan 
teknis dalam penyediaan layanan bagi masyarakat di 
fasilitas publik dalam rangka peningkatan kualitas 
lingkungan.  Selain itu  dapat menjadi acuan bagi  
pemerintah kabupaten/kota menuju kota berkelanjutan.  

Fasilitas publik ramah lingkungan adalah 
sarana prasana umum yang dalam pegelolaanya 
berprinsip pada efisensi  pengelolaan sumberdaya alam 
meliputi efisiensi energi, air dan material/bahan serta 
pengelolaan sampah.  Fasilitas ramah lingkungan juga 
mensyaratkan adanya layanan sarana informasi dan 
edukasi bagi masyarakat pengguna fasilitas publik.  

Dalam kontek pelaksaan penyediaan fasilitas 
publik, pemerintah provinsi/ kabupaten/kota  sebagai 
bagian pelaksana program. Penerapan SPM-FP oleh 
pengelola fasilitas publik dapat menjadi bagian dari aksi 
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan aksi 
pengendalian perubahan iklim.   

Masyarakat pengguna fasilitas publik berhak 
secara  konsisten menggunakan informasi, edukasi dan 
sarana yang disediakan serta dapat memberikan 
masukan terhadap pemberian informasi, edukasi dan 
sarana juga membentuk komunitas pendukung 
penerapan SPM-FP.  Namun demikian, masyarakat juga 
berkewajiban berperilaku ramah lingkungan, menjaga 
ketertiban dan keberlanjutan fungsi informasi, edukasi 
dan sarana yang disediakan.  

Sebagai timbal balik penyediaan dan 
penerapan SPM-FP, pemerintah dapat memberi 
penghargaan kepada pengelola fasilitas publik, 
pemerintah propinsi/kabupaten/kota maupun 
masyarakat dari berbagai pemangku kepentingan baik 
bagi  penyelenggara program maupun penerapan SPM-
FP yang dilakukan secara berjenjang.  
 
STASIUN KERETA API RAMAH LINGKUNGAN 
(GREEN TRAIN STATION) 

Pertumbuhan dan pembangunan di perkotaan 
dapat mengakibatkan menurunnya daya dukung dan 
daya tampung lingkungan. Diprediksi pada tahun 2030, 
63,4 persen dari hampir 300 juta  penduduk Indonesia 
akan tinggal di perkotaan. Berbagai persoalan 
lingkungan hidup di perkotaan  seperti  pencemaran air, 
udara, banjir, sanitasi, sampah, limbah, ketersediaan 
tempat tinggal,  kemacetan dan hal lainnya menjadi 
persoalan yang akan dihadapi  baik pemerintah maupun 
warganya.  Pemilihan transportasi massal seperti kereta 
api dapat menjadi salah satu pilihan untuk  mengurai 
persoalan lingkungan khususnya pencemaran udara dari 
kendaraan bermotor maupun kemacetan di perkotaan 
dengan tingkat kepadatan penduduk yang besar.    

Di tengah tingkat mobilitas masyarakat DKI 
Jakarta dan sekitarnya yang terus meningkat setiap 
tahunnya, computerline menjadi primadona transportasi 
massal. Dalam hal ini PT Kereta Commuter Indonesia 
sebagai penyedia layanan transportasi publik 
mempunyai peran  strategis. Peran tersebut  tidak hanya 

sebagai penyedia jasa transportasi namun lebih dari itu 
dapat  menumbuhkan budaya bertransportasi publik 
yang baik  maupun perubahan pola konsumsi dan 
produksi yang bertanggungjawab.  

Stasiun kereta api sebagai tempat 
pemberangkatan dan pemberhentian kereta api 
merupakan fasilitas publik yang dibutuhkan untuk 
menunggu, menaikkan dan menurunkan penumpang.  
Sebagai pengguna fasilitas publik, penumpang kereta 
api berhak mendapatkan  tempat yang nyaman untuk 
berbagai aktivitasnya. Namun demikian, penumpang 
kereta api juga berkewajiban untuk menjaga dan 
merawat fasilitas publik yang telah disediakan. 
Hubungan timbal balik ini dapat menjadi potensi edukasi 
terciptanya konsumsi dan produksi yang 
bertanggungjawan dan peningkatan kualitas lingkungan. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
telah menetapkan Standar  Pelayanan Masyarakat pada 
Fasilitas Publik Stasiun Kereta Api dengan 
diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.8 
Tahun 2017 Tentang Penerapan dan Penilaian 
Kesesuaian Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-
Pos Fasilitas Publik. 

Berdasarkan SPM-FB tersebut keberhasilan 
terlaksananya pengelolaan stasiun kereta api 
berwawasan lingkungan tidak hanya didasarkan pada 
sarana fisik namun juga dipengaruhi oleh perilaku dan 
pola pikir penumpang kereta api. Terciptanya sikap dan 
pola pikir yang peduli lingkungan akan mengkondisikan 
dan mendorong pelaksanaan program stasiun ramah 
lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan. 
Interaksi pelaku kegiatan di stasiun kereta api harus 
diarahkan sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan, 
keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan 
lingkungan (Sekjen KLHK, 2017). 

Merujuk pada SPM-FP Stasiun Kereta Api, 
kompenen dalam pengelolaan  stasiun kereta api 
berwawasan lingkungan meliputi efisiensi energi, air, 
material/bahan/, pengelolaan sampah, pengeloaan 
sumber air bersih, penghijauan area stasiun serta 
pengurangan sampah. Adapun kriteria  mencakup 
sistem majemen dan layanan masyarat dengan 
tersedianya sarana, informasi serta edukasi.   

Sebagai aksi nyata  akselerasi tercapainya 
tujuan ke-12 konsumsi dan produksi bertanggungjawab 
dalam  pembangunan berkelanjutan tahun 2030, telah 
diluncurkan stasiun ramah lingkungan, green train 
station,  ditiga stasiun kereta commuterline, yaitu 
Stasiun Sudirman, Jurangmangu dan Klender pada 
tanggal 17 Desember 2019.  
 Peresmian ketiga stasiun kereta merupakan 
kerjasama antara PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) 
dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (Pusat Standardisasi Lingkungan 
dan Kehutanan sekarang menjadi Pusat Fasilitasi 
Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan – Badan Standardisasi Instrumen LHK),  
untuk mewujudkan fasilitas publik ramah lingkungan.  

Penerapan konsep stasiun ramah 
lingkungan  di tiga stasiun computerline  ini  meliputi 
tersedianya vertical garden  dengan tanaman hidropik 
pada dinding-dinding peron. Tersedianya ruang terbuka 
hijau yang bisa digunakan penumpang untuk bersantai 
saat menunggu kereta. Selain itu  penyediaan Eco 
Charger, yaitu booth untuk mengisi daya ponsel 
dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. 
Untuk penghematan listrik, dilakukan pemadaman 
lampu stasiun saat stasiun sudah tidak beroperasi. 
Sebelum adanya konsep green train station 
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penggunaan listrik di stasiun selama 24 jam.  Hal 
lainnya adalah tersedianya tempat sampah yang 
mudah ditemui oleh penumpang kereta dan  lebih 
tertata rapi.  Ada tiga jenis tempat sampah yang 
disediakan yaitu untuk sampah  organik, non-organik, 
dan sampah botol. Pemisahan sampah ini bertujuan 
untuk mempermudah limbah dikelola sebelum akhirnya 
dibawa ke tempat pembuangan akhir. Kedepan  PT 
Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menerapkan 
stasiun ramah lingkungan di seluruh wilayah kerjanya.  

Dengan semakin banyaknya  fasilitas publik 
menerapkan standar hijau yang telah ditetapkan dalam 
pengelolaannya, diharapkan masyarat teredukasi untuk 
mengubah gaya hidup business-as-usual beralih pada 
gaya hidup ramah lingkungan yang mempertimbangkan 
nilai lingkungan dalam pemilihan produk konsumsinya. 
Dengan demikian, aksi ini dapat menjadi alat untuk 
akselerasi pencapaian tujuan pembangunan 
berkelanjutan khususnya tercapainya tujuan produksi 
konsumsi bertanggungjawab.  
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Mengingatkan kita semua sejak ratusan tahun yang lalu 
Indonesia yang dulu disebut Nusantara terkenal kaya 
sumberdaya alam. Melimpahnya kekayaan alam ini 
mencuri perhatian negara-negara lain untuk datang ke 
Indonesia, hingga penyairpun mengibaratkan 
tongkatpun hanya ditancapkan di tanah dapat tumbuh. 
Diberkahi 17.000 lebih pulau-pulau, Indonesia dengan  
kekayaan alam iklim tropis sebagai iklim tempat tumbuh 
maksimum, kekayaan hasil pertanian, perkebunan, 
kehutanan, mineral dan lain-lain; menjadi sumber 
ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakatnya. 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
mengelola Kawasan hutan (state forest) 120,3 juta ha 
(SOIFO, 2020) sebagai penyangga lingkungan dan 
sumber ekonomi. Seluas 86,9 juta ha berhutan dan 
33,4 juta ha tidak berhutan. Luas area penggunaan 
lain-APL 7,2 juta ha berhutan; 60,3 juta ha tidak 
berhutan. Dengan demikian luas daratan Indonesia 
94,1 juta ha berhutan (50,1% luas daratan). Tugas 
KLHK adalah memastikan luas minimal hutan dengan 
sebaran proporsional tetap dapat dijaga.  
Dari 68,80 juta ha hutan produksi (HPT,HP,HPK) 34,18 
juta ha dibebani ijin, dan 34,62 juta ha tidak ada ijin. 
Dicatat perusahaan di area gambut berjumlah 99 
perusahaan hutan tanaman industri dan 212 
perusahaan sawit. Dicatat juga sebanyak 851 unit atau 
seluas 556.2000 ha adalah konsesi tambang, 781 unit 
(7,2 juta ha) digunakan untuk hutan tanaman/pertanian, 
285 unit (897.000 transmigrasi) dan 489 unit (75.000 
ha) infrastruktur.  Dilaporkan penerimaan bukan pajak 
tahun 2020 USD 56 juta, ekspor hasil hutan USD 4,46 
milyar, kayu baik hutan alam maupun hutan tanaman 
masing-masing USD 1,61 juta m3 dan 18,44 juta m3, 
kayu olahan 16,82 juta m3, serta HHBK 69,628 ton. 
Sebagai gambaran dari sisi kualitas lingkungan, 
implikasi dari kegiatan-kegiatan usaha kehutanan atau 
non usaha kehutanan mengeluarkan emisi GRK 
tercatat penyumbang terbesar adalah sektor energi 
595MtonCO2e dan  kehutanan 723MtonCO2e.  
Problem utama yang saat ini dihadapi antara lain 
kebakaran hutan dan asap, deforestasi, konflik tenurial, 
pembalakan liar, pengelolaan eksosistem gambut, 
konsesi dan perijinan, kebijakan alokasi lahan, 
masyarakat dan adat, serta pemanfaatan optimum. 
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja 
Nomor 11 tahun 2021 pendekatan pembangunan 
bergeser secara simultan pada kekuatan ekonomi, 
sosial, dan lingkungan. Dalam kerangka kerja 
pengelolaan Kawasan hutan, Undang-Undang Cipta 
Kerja bekerja dalam 11 klaster yaitu penyederhanaan 
perijinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, 
pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan 
riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, 
pengenaan sangsi, kemudahan-pemberdayaan-
perlindungan UMKM, investasi pemerintah, dan 
kawasan ekonomi. Dengan meningkatnya usaha-usaha 
kehutanan maka akan berimplikasi pada lingkungan 
dan kelestarian hutan. Disadari bersama bahwa setiap 
pemanfaatan sumberdaya alam memiliki implikasi 
terhadap lingkungan. UUCK dalam konteks 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

terdapat 2 perubahan besar yaitu tata cara 
pengendalian lingkungan dan penyediaan Kawasan 
hutan. Untuk ini Pemerintah telah menggulirkan 
regulasi & kebijakan satu ijin dalam multiusaha 
kehutanan, usaha berbasis risiko, denda administratif, 
reformasi struktural, antara lain pengaturan perijinan 
berusaha berbasis risiko (PP 5 tahun 2021), 
perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PP 22 
tahun 2021), penyelenggaraan kehutanan (PP 23 tahun 
2021), penyelenggaraan penataan ruang (PP 23 tahun 
2021), sanksi dan denda administratif bidang 
kehutanan (PP 24 tahun 2021), dan penyelesaian 
ketidaksesuaian tata ruang, ijin dan hak (PP 43 tahun 
2021), Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (PermenLHK 3 tahun 2021), dan 
yang terkait. Kran usaha-usaha kehutanan dibuka. 
Terdapat 6 kelompok usaha kehutanan yaitu 1) 
Pemanfaatan hutan, 2) pengelolaan limbah bahan 
berbahaya dan beracun, 3) pengelolaan air limbah, 4) 
pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan, 5) 
pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, serta 6) 
perbenihan tanaman hutan. Pendekatan baru ini 
memberikan janji bahwa ekonomi akan tumbuh dengan 
cepat, kesempatan kerja menjadi meluas.  
Setiap kegiatan usaha sumber daya alam berimplikasi 
pada kualitas lingkungan.  Untuk memastikan bahwa 
kegiatan-kegiatan usaha sumberdaya alam tersebut 
berdampak seminimal mungkin terhadap lingkungan, 
maka diperlukan instrumen kendali, yaitu standard-
standard. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
juga telah menegaskan bahwa standard menjadi syarat 
perijinan usaha. 
Untuk itu, perlu melakukan reformasi secara terstruktur 
sistematis. Secara cepat Pemerintah mengambil 
langkah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 92 
tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan.  Terdapat  unit eselon I baru yaitu 
Badan Standardisasi Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, dimana struktur organisasinya telah 
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Nomor 15 tahun 
2021. Badan ini mendapat mandat untuk memastikan 
usaha-usaha kehutanan serta kegiatan-kegiatan 
pemanfaatan SDA yang berimplikasi pada kualitas 
lingkungan hidup dan kelestarian hutan dapat  
terkendali dengan baik.  
Terdapat 2 agenda besar standardisasi. Pertama, 
standard terkait dengan perijinan & persetujuan baik 
perijinan berusaha, persetujuan dasar, maupun 
persetujuan penggunaan/pemanfaatan Kawasan hutan. 
Kedua, non perijinan yaitu standard produk dan 
standard lain seperti standard proses dan pelayanan. 
Badan ini memproduksi, mengimplementasikan, 
memantau, dan melakukan koreksi/penyesuaian-
penyesuaian standard Lingkungan Hidup & Kehutanan. 
Tugas-tugas Lembaga ini tidak ringan, perlu melakukan 
langkah-langkah startegis. Melalui implementasi 
standard-standard yang dibangun, maka diharapkan 
usaha-usaha kehutanan terus meningkat, dalam waktu 
yang sama sekaligus kualitas lingkungan hidup 
terkendali. 
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Memastikan peran lembaga cipta kerja ini, langkah 
strategis prioritas adalah 1) Pemetaan pelaku usaha 
dan entitas yang aktifitasnya berdampak pada 
lingkungan, 2) Percepatan inventarisasi jenis standard 
untuk pengendalian lingkungan, 3) Pembagian Peran 
dengan Entitas Standardisasi secara  nasional, 4) 
Membangun standard instrumen untuk mengukur 
keberhasilan/kegagalan pengendalian dampak 
lingkungan dan pengendalian dampak usaha hutan dan 
kehutanan. 5 langkah kondisi pemungkin antara lain 1) 
memastikan standard LHK dapat mengendalikan 
dampak usaha atau kegiatan bidang LHK, 2) 
mengutamakan pendekatan persuasif & pendampingan 
implementasi standard LHK, dibandingkan dengan 
langkah hukum 3) memastikan progres perbaikan 
pengendalian lingkungan melalui implementasi 
standard dimonitor secara spasial, digital, dan  
teringrasi; 4) mengedepankan leadership yang kuat, 
inspiratif, dan berintegritas; serta 5) 
mengarusutamakan isu standard krusial bagi 
kesuksesan pengendalian lingkungan di media publik. 
Memastikan standard LHK dapat mengendalikan 
dampak usaha atau kegiatan bidang LHK secara 
sistematis. Setiap kegiatan berdampak pada 
lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan tersebut 
perlu dikendalikan dengan penggunaan standar LHK, 
untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan termasuk 
kegiatan usaha & bisnis berdampak seminimal mungkin 
terhadap lingkungan. Bentuk-bentuk implementasi 
standard misalnya sertifikasi, lisensi, dan akreditasi, 
turut berupaya mengkontribusikan   tujuan 
pembangunan berkelanjutan  15  Kehidupan di Daratan 
(Sustainable Development Goals-SDGs 15 Life on 
Lands). 
Mengutamakan pendekatan persuasif & pendampingan 
implementasi standard LHK, Implementasi standard di 
satu sisi memastikan keamanan lingkungan, namun di 
titik-titik tertentu  akan mengambil langkah hukum, disisi 
lain turut menumbuhkan kesadaran para pihak. 
Pendekatan kasus per kasus dan memonitor 
perkembangan, dengan menerapkan kegiatan 
persuasif, sosialisasi, dan pendampingan. Namun pada 
titik tertentu yang telah membahayakan dan berdampak 
luas, Badan Standardisasi perlu mengambil langkah 
tegas dan tidak ragu mengambil jalur hukum; 
bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Penegakkan 
Hukum. 
Mengedepankan leadership yang kuat, inspiratif, dan 
berintegritas. Tugas berat Badan Standardisasi 
Instrumen LHK perlu kemampuan kepemimpinan untuk 
memobilisasi sumberdaya & membangun team work. 
Kunci arah BSI berada di pemimpin (leader). Menuntut 
kemampuan & kreatifitas kepemimpinan yang 
memberikan inspirasi, solusi, membuka kesempatan 
dan harapan. Memiliki orientasi kerja incremental, terus 
bertambah sebagai investasi intelektual. Tegas dan 
konsisten untuk kepentingan institusi,  menjaga citra 
institusi. Kepemimpinan yang mampu mengendalikan 
staf serta memberikan arahan & target kerja untuk 
gerak pencapaian tugas Badan Standardisasi Intrumen 
LHK. 
Mengarusutamakan isu standard krusial bagi 
kesuksesan pengendalian lingkungan di media publik. 
Peningkatan kesadaran publik memerlukan aliran 
informasi yang kuat. Pengarusan isu di media website 
dan media sosial menjadi strategi membangun aksi 
kolektif & publik untuk melakukan perbaikan-perbaikan 
lingkungan serta menjadi bagian agen perubahan 
Badan Standardisasi Instrumen LHK. 

Memastikan progres perbaikan pengendalian 
lingkungan melalui implementasi standard dimonitor 
secara spasial, digital, dan  teringrasi. 
Keberhasilan/kegagalan secara terukur peran standard 
dalam pengendalian lingkungan dan hutan dilihat dari 
kapasitas monitoring. Desain monitor harian, digital, 
spasial, dan terintegrasi akan memberikan informasi 
cepat langkah-langkah apa yang segera perlu 
diintervensikan. 
Dalam kerangka besar implementasi standard, saat ini 
telah tercatat sertifikat pengelolaan hutan lestari 
tercatat 184 manajemen unit hutan alam (13,8 juta ha) 
tersertifikasi, 3 unit perum perhutani  (2,4 juta ha), 
1.915 industri primer, 1.528 unit industry sekunder serta 
301 kelompok masyarakat (1.065.785 ha). Hal ini tidak 
cukup. Masih terdapat tantangan berat untuk dapat 
memastikan bahwa usaha-usaha kehutanan dapat 
menjaga kesehatan lingkungan dan kelestarian hutan.  
Seringkali di tapak dihadapkan pada persoalan bukan 
teknis. Tidak cukup dengan menguasai alat kendali 
yaitu standard, namun perlu terus mengasah 
kemampuan “membaca” situasi politik, aktor, klaim, 
argumen dan pikiran-pikiran dibalik persoalan-
persoalan yang dihadapi. Bahwa kelestarian ekologi 
berasal dari interaksi para pihak berkepentingan. 
Mempelajari pengelolaan sumberdaya alam, diakui oleh 
para ahli bahwa terdapat kekuatan-kekuatan ekstra 
legal dalam pemanfaatan sumberdaya alam.  Kadang-
kadang juga terperangkap dalam policy trap, tidak 
dilaksanakan salah (menyalahi aturan), namun bila 
dilaksanakan keliru (secara normatif salah). Saat ini 
telah tiba waktunya untuk berpikir lebih besar. Pikiran-
pikiran desain program standardisasi yang berbasis 
kegiatan justru akan menyesatkan tujuan-tujuan 
pelestarian lingkungan. Persoalan-persoalan interaksi 
sosial disederhanakan menjadi pendekatan-
pendekatan kegiatan. Persoalan yang sebetulnya 
kompleks disederhanakan.  
Gagasan-gagasan baru implementasi standard 
lingkungan dan kehutanan memerlukan arena untuk 
mengkomunikasikan ide, mengadu fakta, maupun 
perdebatan cara pikir, sehingga akan timbul narasi-
narasi kebijakan standardisasi lebih kritis dan 
melahirkan nilai tambah baru. Badan Standardisasi 
harus peka terhadap fakta. Dalam pemanfaatan dan 
penggunaan sumberdaya alam, masing-masing para 
pihak berkepentingan memiliki cara pandangnya 
sendiri-sendiri. Perbaikan-perbaikan senantiasa tidak 
dapat sekali jadi. Seringkali pula salah menentukan 
masalah, sehingga solusi yang diambilpun akan salah. 
Seringkali pula khawatir mengambil keputusan. 
Padahal mengambil keputusan atau tidak mengambil 
keputusan, keduanya memiliki resiko. Pendekatan-
pendekatan incremental, eskperimen-eksperimen sosial 
perlu dilakukan untuk memperkaya strategi 
keberhasilan pengendalian lingkungan melalui 
standardisasi. Pembenahan-pembenahan secara terus 
menerus merupakan upaya menginvestasikan 
kapasitas; baik kapasitas lembaga standardisasi 
maupun sumberdaya manusia yang menjalankan 
rodanya. 
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PENDAHULUAN 
 SDGs atau Sustainable Development Goals, 
merupakan kesepakatan para pemimpin dunia termasuk 
Indonesia dalam menetapkan tujuan global 
pembangunan dunia. Kesepakatan ini mulai dicetuskan 
pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar PBB.  
 SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dan 
merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun (2016-
2030) untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi 
kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Dengan 
prinsip ‘leave no one behind’, atau tidak meninggalkan 
satu orang pun, yang artinya semua orang/pihak 
terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam 
pembangunan; dan seluruh program pembangunan 
dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat 
terutama mereka yang selama ini terpinggirkan (SDGs, 
2017). 
 Dalam upaya menyukseskan pencapaian 
SDGs atau TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), 
pemerintah melalui kementerian menginisiasi berbagai 
program pembangunan, tak terkecuali Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam 
perjalanan mencapai TPB, terdapat 3 (tiga) peraturan 
yang mendasari kontribusi KLHK dalam pencapaian 
TPB. Yang pertama adalah Peraturan Presiden No. 
59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan, KLHK diindikasikan 
berperan dalam 9 (sembilan) tujuan. Yang kedua adalah 
Permen PPN/Ka. Bappenas No. 7/2018 tentang 
Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan 
Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan, KLHK diindikasikan berperan dalam 7 
(tujuh) tujuan. Yang terakhir adalah SK Menteri LHK SK. 
346/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2018 tentang Pembentukan 
Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Tim pakar 
TPB/SDGs tahun 2017-2019 di KLHK, dan KLHK 
berkontribusi pada ke-17 tujuan SDGs. Dari ke-17 tujuan 
tersebut, tanpa mengecilkan arti tujuan yang lain, peran 
KLHK sangat penting dalam pencapaian tujuan nomor 
satu yaitu tanpa kemiskinan.   
 Mengapa penting KLHK memberikan kontribusi 
untuk tujuan nomor 1, karena masyarakat sekitar hutan 
adalah salah satu komunitas masyarakat miskin di 
Indonesia (Dewi, 2017), sehingga program-program 
pembangunan kehutanan yang dilaksanakan harus 
berkontribusi pada pengentasan kemiskinan masyarakat 
sekitar hutan. Salah satu program KLHK yang juga 
program prioritas nasional dan bertujuan pada 
pengentasan kemiskinan adalah program Perhutanan 
Sosial (PS). 
 Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan 
hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan 
negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan 
oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat 
sebagai pelaku utama untuk meningkatkan 
kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan 
dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, 
Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan 

Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (Menteri 
LHK, 2016). Pelaksanaan program PS dilakukan dengan 
pemberian akses lahan perhutanan sosial, 
pengembangan kelompok tani hutan mandiri, 
peningkatan penyuluh, dan pembinaan desa penyangga 
kawasan hutan konservasi (Monoarfa, 2021). 

Pada perkembangannya, pelaksanaan program 
PS di daerah berjalan dengan berbagai dinamika yang 
berlainan, tergantung dari karakter daerah dan juga 
sumber daya manusia yang terlibat. Dirjen PSKL 
(Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan), 
Bambang Supriyanto, dalam sebuah webinar 
menyatakan bahwa kontribusi terbaik dari PS adalah 
perannya dalam peningkatan pendapatan anggota 
kelompok hingga 46% (Supriyanto, 2021). Hal tersebut 
bukan tidak mungkin karena pada kenyataannya telah 
banyak kelompok PS yang berhasil dalam peningkatan 
pendapatan, namun sebaliknya juga ada anggota 
kelompok yang kemudian meninggalkan program PS 
karena merasa tidak mendapat manfaat. Hal ini 
terutama anggota kelompok PS yang kondisi 
ekonominya miskin. Akibat harus berpikir kebutuhan 
jangka pendek seperti harus makan apa besok, 
kelompok poorest of the poor ini memilih meninggalkan 
kelompok dan bekerja sebagai buruh dengan upah 
harian. Jika beraktivitas di kelompok PS dan menggarap 
lahan yang tak seberapa luas, ia mungkin akan 
mendapat hasil, namun harus menunggu dalam jangka 
waktu yang tidak sebentar. Sementara perut anak dan 
istrinya tidak bisa menunggu lama untuk diisi sesuap 
nasi.  

Bagaimana membantu kelompok termiskin dari 
yang miskin ini, penulis mengusulkan adanya 
standardisasi kegiatan PS khususnya standardisasi 
kelompok PS. Tujuan standardisasi itu bukanlah untuk 
menyulitkan kelompok maupun anggota kelompok, 
melainkan memberikan kriteria dan indikator kelompok 
berdasarkan perkembangannya. Kelompok yang belum 
mencapai standar akan diberikan bantuan berupa 
sarana produksi maupun pendampingan yang lebih 
intensif. 

Tujuan penulisan esai ini adalah untuk 
memaparkan perlunya standardisasi dalam pengelolaan 
Perhutanan Sosial, khususnya standardisasi kelompok 
PS dengan tujuan meningkatkan pendapatan anggota 
dan mengentaskan kemiskinan sebagai kontribusi KLHK 
dalam pencapaian tujuan pertama dari SDGs. 
Pembahasan 

Pada bab pembahasan ini penulis akan 
mengetengahkan bukti-bukti hasil penelitian yang 
menggambarkan betapa beragamnya permasalahan 
pendapatan (ekonomi) dari anggota kelompok PS dari 
beberapa lokus. Kontribusi pendapatan petani dari areal 
PS di Gunungkidul dengan skema HKm dan HTR 
berkisar antara 5,8% hingga 16,7% (Dewi, 2017). 
Kontribusi tersebut walaupun kecil, ternyata dapat 
mengentaskan kemiskinan beberapa anggota kelompok 
PS, seperti terlihat pada Tabel 1.  
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PENDAHULUAN 
 SDGs atau Sustainable Development Goals, 
merupakan kesepakatan para pemimpin dunia termasuk 
Indonesia dalam menetapkan tujuan global 
pembangunan dunia. Kesepakatan ini mulai dicetuskan 
pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar PBB.  
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merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun (2016-
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kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Dengan 
prinsip ‘leave no one behind’, atau tidak meninggalkan 
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terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam 
pembangunan; dan seluruh program pembangunan 
dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat 
terutama mereka yang selama ini terpinggirkan (SDGs, 
2017). 
 Dalam upaya menyukseskan pencapaian 
SDGs atau TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), 
pemerintah melalui kementerian menginisiasi berbagai 
program pembangunan, tak terkecuali Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam 
perjalanan mencapai TPB, terdapat 3 (tiga) peraturan 
yang mendasari kontribusi KLHK dalam pencapaian 
TPB. Yang pertama adalah Peraturan Presiden No. 
59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan, KLHK diindikasikan 
berperan dalam 9 (sembilan) tujuan. Yang kedua adalah 
Permen PPN/Ka. Bappenas No. 7/2018 tentang 
Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan 
Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan, KLHK diindikasikan berperan dalam 7 
(tujuh) tujuan. Yang terakhir adalah SK Menteri LHK SK. 
346/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2018 tentang Pembentukan 
Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Tim pakar 
TPB/SDGs tahun 2017-2019 di KLHK, dan KLHK 
berkontribusi pada ke-17 tujuan SDGs. Dari ke-17 tujuan 
tersebut, tanpa mengecilkan arti tujuan yang lain, peran 
KLHK sangat penting dalam pencapaian tujuan nomor 
satu yaitu tanpa kemiskinan.   
 Mengapa penting KLHK memberikan kontribusi 
untuk tujuan nomor 1, karena masyarakat sekitar hutan 
adalah salah satu komunitas masyarakat miskin di 
Indonesia (Dewi, 2017), sehingga program-program 
pembangunan kehutanan yang dilaksanakan harus 
berkontribusi pada pengentasan kemiskinan masyarakat 
sekitar hutan. Salah satu program KLHK yang juga 
program prioritas nasional dan bertujuan pada 
pengentasan kemiskinan adalah program Perhutanan 
Sosial (PS). 
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hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan 
negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan 
oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat 
sebagai pelaku utama untuk meningkatkan 
kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan 
dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, 
Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan 

Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (Menteri 
LHK, 2016). Pelaksanaan program PS dilakukan dengan 
pemberian akses lahan perhutanan sosial, 
pengembangan kelompok tani hutan mandiri, 
peningkatan penyuluh, dan pembinaan desa penyangga 
kawasan hutan konservasi (Monoarfa, 2021). 

Pada perkembangannya, pelaksanaan program 
PS di daerah berjalan dengan berbagai dinamika yang 
berlainan, tergantung dari karakter daerah dan juga 
sumber daya manusia yang terlibat. Dirjen PSKL 
(Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan), 
Bambang Supriyanto, dalam sebuah webinar 
menyatakan bahwa kontribusi terbaik dari PS adalah 
perannya dalam peningkatan pendapatan anggota 
kelompok hingga 46% (Supriyanto, 2021). Hal tersebut 
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ekonominya miskin. Akibat harus berpikir kebutuhan 
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kelompok poorest of the poor ini memilih meninggalkan 
kelompok dan bekerja sebagai buruh dengan upah 
harian. Jika beraktivitas di kelompok PS dan menggarap 
lahan yang tak seberapa luas, ia mungkin akan 
mendapat hasil, namun harus menunggu dalam jangka 
waktu yang tidak sebentar. Sementara perut anak dan 
istrinya tidak bisa menunggu lama untuk diisi sesuap 
nasi.  
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Tabel 1. Perubahan Status Kemiskinan Kelompok PS di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
Sub Populasi Jumlah 

Responden 
Perubahan status 

HKm Kulon Progo (Hutan Produksi) 6 5 orang dari sangat miskin ke miskin 
1 orang dari miskin ke hampir miskin 

HKm Kulon Progo (Hutan Lindung) 3 1 orang hampir miskin ke tidak miskin 
2 orang sangat miskin ke miskin 

HKm Gunungkidul (Hutan Produksi) 20 16 orang hampir miskin ke tidak miskin 
1 orang miskin ke tidak miskin 
2 sangat miskin ke tidak miskin 

HKm Gunungkidul (Hutan Lindung) 4 1 orang sangat miskin ke hampir miskin 
1 orang miskin ke hampir miskin 
1 orang sangat miskin ke miskin 
1 orang hampir miskin ke tidak miskin 

HTR 26 7 orang sangat miskin ke miskin 
1 orang sangat miskin ke hampir miskin 
13 orang miskin ke hampir miskin 
1 orang miskin ke tidak miskin 
4 orang hampir miskin ke tidak miskin 

Jumlah 59/486 = 
12% 

23/486 = 4,7% 

Sumber: Dewi, 2017 
  
Tabel 1 memerlihatkan perubahan status kemiskinan 
dari anggota kelompok pada lima skema PS yang ada 
di DIY setelah memeroleh tambahan pendapatan dari 
kegiatan PS. Terlihat ada 59 orang (12% dari 
keseluruhan responden yang berjumlah 486 orang) 
yang berubah status kemiskinannya menjadi sedikit 
lebih baik dari sebelumnya, dan 23 di antaranya 
terbebas dari status miskin atau hanya 4,7% saja. Nilai-
nilai ini walaupun kecil namun tetap menjanjikan 
mengingat PS ini terus berkembang dengan 
dinamikanya.  
 Pencapaian itu cukup baik menurut pendapat 
penulis mengingat sebagian besar anggota kelompok 
PS di DIY sangat sabar dalam menggarap lahan yang 
sesungguhnya tidak terlalu luas. Rata-rata anggota 
hanya menggarap lahan seluas 0,5 hektare. Kohesi 
sosial antara anggota kelompok telah terbina dengan 
baik, karena kelompok telah terbentuk lebih dari 
sepuluh tahun dan telah terbangun aturan kelompok 
yang jelas serta pertemuan rutin anggota. Anggota juga 
telah tergabung dalam koperasi. Secara kelembagaan 
kondisi kelompok PS di DIY sudah cukup solid. Potensi 
kelembagaan ini merupakan kekuatan yang berguna 
bagi kelompok, karena dengan kelembagan yang kuat 
akan menarik sponsor untuk memberikan bantuan bagi 
perkembangan kelompok ke depan. 
 Kasus lain dari kelompok PS dengan skema 
kemitraan konservasi di Desa Patanyamang, 
Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kegiatan PS yang 
dilakukan kelompok terdiri dari penyadapan getah 
pinus, pembuatan kerajinan bambu, dan pengolahan 
madu. Kelompok baru terbentuk 2 tahunan, belum ada 
agenda pertemuan anggota secara rutin, dan belum 
terbentuk kohesi serta pemahaman bagaimana 
seharusnya berkelompok.  
 Penghasilan dari kegiatan penyadapan getah 
pinus cukup baik, tergantung dari keterampilan dan 
banyaknya pohon yang disadap. Terdapat anggota 
yang mampu menyadap ratusan pohon dalam sehari, 
namun ada juga yang hanya kuat menyadap beberapa 
pohon. Sebagian lagi memilih untuk tidak aktif dan 
mencurahkan waktunya untuk mengerjakan lahan 
sawah. 
 Kegiatan pembuatan kerajinan bambu belum 
memberikan hasil yang maksimal karena petani hanya 
memeroleh ongkos kerja dari order yang diperoleh. 
Bahan yang digunakan disediakan oleh pihak mitra. 

Adapun kegiatan mengolah madu merupakan kegiatan 
musiman yang dilakukan oleh petani sebagai selingan 
dari pekerjaannya sehari-hari bercocok tanam di ladang 
atau di sawahnya masing-masing.  
 Menyajikan keberhasilan suatu kegiatan itu 
memang sangat penting, agar orang tertarik pada 
kegiatan tersebut. Namun menurut pendapat penulis, 
hambatan-hambatan pun tidak kalah penting untuk 
diketengahkan untuk bersama-sama memeroleh solusi. 
Agar capaian PS lebih merata di semua lokus, penulis 
mengusulkan dibuatkan standar kelompok Perhutanan 
Sosial.  
 Pentingnya standardisasi kelompok 
Perhutanan Sosial adalah agar terdapat gambaran 
ideal sebuah kelompok yang dapat diacu oleh 
kelompok PS khususnya kelompok PS baru yang masih 
berusaha mengembangkan kelompok alih-alih 
meningkatkan pendapatan anggota. Sebagai contoh, 
BUPSHA (Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan 
Adat) telah mengeluarkan kriteria untuk Kelompok 
Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menjadi empat 
kriteria yaitu blue, silver, gold, platinum. KUPS 
mendapatkan status blue jika sudah ditetapkan secara 
legal sebagai KUPS dan memiliki potensi usaha yang 
sudah teridentifikasi. Status silver diperoleh jika selain 
dua hal yang telah saya sebutkan sebelumnya KUPS 
juga sudah memiliki Rencana Pengelolaan Hutan Desa, 
Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan, 
serta unit usaha. Status gold diperoleh jika KUPS 
sudah memiliki pengolahan hasil atau sarana wisata, 
memiliki akses modal dan memiliki pasar. Status 
platinum diperoleh jika KUPS telah memiliki pasar atau 
wisatawan regional. Kriteria-kriteria tersebut penting 
khususnya dalam memunculkan motivasi dan 
semangat kompetisi. 
 Adapun standardisasi yang diusulkan penulis 
lebih terperinci dan tidak hanya kriteria secara global. 
Apalagi bila tujuannya untuk pencapaian SDGs, maka 
standardisasi ini seharusnya tak melupakan prinsip 
‘leave no one behind’. Standardisasi kelompok PS ini 
akan mencakup jumlah anggota, tersedianya buku 
anggota, terselenggaranya pertemuan rutin kelompok, 
adanya usaha yang jelas, adanya pendampingan pada 
anggota yang tertinggal, adanya iuran kelompok baik 
iuran wajib maupun sukarela, adanya usaha simpan 
pinjam untuk pemberian pinjaman pada anggota yang 
membutuhkan. Kelompok juga harus memiliki penyuluh 
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yang commited, yang meluangkan waktunya untuk 
melakukan pendampingan terhadap anggota serta 
melakukan pengecekan lahan petani secara berkala. 
Pada kegiatan pelatihan yang diberikan oleh 
pemerintah, setiap anggota kelompok tanpa terkecuali 
harus memiliki kesempatan yang sama mengikuti 
pelatihan tersebut.  
 
KESIMPULAN 
Pencapaian tujuan pertama SDGs yaitu tanpa 
kemiskinan oleh KLHK, tidak akan tercapai jika belum 
mampu mewujudkan kelompok PS yang solid dengan 
kohesi sosial yang tebal. Untuk mewujudkan kelompok 

PS yang baik dan dapat diandalkan untuk bersama-
sama seluruh anggotanya mencapai keberhasilan 
terentas dari kemiskinan, diperlukan standardisasi 
kelompok PS. Perlu disusun standardisasi yang 
terperinci, yang dirumuskan oleh berbagai pihak yang 
berkepentingan terhadap keberhasilan program PS dan 
pencapaian SDGs. Jalan masih panjang, tidak usah 
tergesa untuk mencapai hasil terbaik; namun juga 
jangan sampai terlena dan berleha-leha karena 
kesempatan harus terus diraih dan diciptakan. Oleh 
siapa, tentunya oleh kita sendiri. Sukses selalu, 
program PS dan SDGs di Indonesia.** 
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