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Hutan kita cukup luas i 110 juta ha yang akan dipertahankan sebagai 
hutan tetap. Namun hutan itu terus menurun karena proses degradasi yang tidak 
henti-hentinya. Penyebab utama degradasi hutan itu adalah kegagalan' 
pengelolaan, perambahan, kebakaran, penebangan liar yang ada korelasi dengan 
kerniskinan dan pengangguran, serta adanya kebutuhan bahan baku industri yang 
berlebihan dibanding target produksi yang diijinkan pemerintah. Di beberapa 

Pada saat ini luas lahan dan hutan kritis mencapai k 29 juta ha dan rusak 
514 juta ha. Kemampuan rehabilitasi tiap tahun tidak lebih dari satu juta ha 
melalui reboisasi, penghijauan dan HTI, dengan keberhasilan yang kurang 
menggembirakan, bahkan ada pula yang gagal. Karena itu lahan kritis dan rusak 
m a s i h a  -- luas ~ang_mene;undan~ ke~rihatina_n"oanyak - -- pihak ---- dalam dan-Iuar 
negeTi. - 

Kerusakan hutan dan lahan ini segera dihentikan dengan cara pendekatan 
yang efektif, sementara lahan dan hutan yang rusak dan krltis harus direhabilitasi 
agar tidak berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan lokal dan global. 
Sumberdaya untuk melaksanakan rehabilitasi tersedia, yaitu potensi masyarakat, 
tenaga teknis kehutanan yang sudah punya pengalaman, perusahaan dan 
sejtlmlah dana reboisasi yang penggunaannya telah ditegaskan untuk rehabilitasi 
hutan. Bahkan banyak donor yang telah dan akan membantu pembiayaan upaya 
rehabilitasi hutan di Indonesia. 

Pada masa Lalu penyelenggaraan rehabilitasi (reboisasi dan penghdauan) 
lebih banyak menggunakan pendekatan proyek dirnana nuansa sentralistiknya 
dominan.. Cara ini perlu diubah dengan pendekatan pemberdayaan potensi 

ilitasi yang punya dua sasaran yaitu kualitas 
lingkungan dan kemakmuran rakyat banyak. Dalarn era otonomi daerah 



rehabilitasi hutan dan lahan menjadi tugas dan tanggung jawab pernerintah 
kabupaten dan kota. 

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengatur penyelenggaraan otonomi 
daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan 
bertanggung jawab kepada daerah. Kewenangan diberikan secara proporsional 
yang divvujudkan dengan penagturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya 
nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
Penyelenggarslan otonorni daerah juga dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, 
peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan 
keanekaragaman daerah. 

Penyelenggaraan otomnomi daerah ini diharapkan mampu mendorong 
pernberdayaan masyarakat, menurnbuhkan prakarsa dan beativitas, 
meningkatkan peran serta masyarakaf mengembangkan peran dan fungsi 
DPRD. 

Bertitik tolak dari pemikiran di atas prinsip-prinsip yang dijadikan 
pedoman dalam pemberian otonomi daerah adalah: 

1. Mernperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan 
keanekaragaman daerah. 

2. Didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. 
3. Diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota sedang otonomi daerah 

Propinsi merupakan otonomi yang terbatas. 
4. Sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang 

serasi antara Pusat dn Daerah sertya antar daerah. 
5. Meningkatkan kemandirian daerah otonom 
6. Meningkatkan peranan dan hngsi badan legislatif daerah. 
7. azris dernobasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya 

sebagai wilayah administrasi. 
8. Agar tugas pembantuan dimungkinkan dari pemerintah kepada Daerah dan 

Desa. 

Kewenangan dengan prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah tersebut di 
atas dalam urusan kehutanan. Mulai tahun 2001 kewenangan dalam urusan 
kehutanan lebih banyak diletakkan di daerah Kabupaten dan kota sementara 
yang tersisa di pusat dan propimi kewenangan yang terbatas. Dalarn uraian 
yang rinci kewenangan yang mas& ada di pusat dan daerah tercantum dalam PP 
No. 25 Tahun 2000. =usus yang menjadi kewenangan pusat dalarn garis 
besarnya dikelompokkan sebagai berikut: 



a. Penyelenggaraan urusan konservasi alam. 
b. Penetapan dan perubahan fungsi kawasan. 
c. Perencanaan makro dan pengendalian urusan kehutanan 
d. Kebijakan operasional sekitar penetapan criteria, prosedure, standar dan 

penetuan pola-pola umum pengelolaan. 
Urusan yang menjadi kewenangan Pusat adalah penyelenggaraan 

konsewasi alam karena fungsi dan karakteristik pengelolaannya akan lebih safe 
bila ada di Pusat. Di luar konservasi alam urusan yang termasuk administrasi 
dan teknis operasional menjad kewenangan daerah Kabupaten dan Kota. 
Sedangkan daerah propinsi kewenangannya dalam perencanaan makro propinsi, 
pedoman, pengawasan dan hal-ha1 lain yang cakupannya melintas batas 
kabupaten. 

Di bidang rehabilitasi, kewenangan pusat menyusun pola umum, kriteria 
dan standar sekitar kegiatan rehabilitasi. Penyelenggaraan operasional 

1 
rehabilitasi adalah kewenangan daerah kabupaten dan kota. Kewenangan yang 
luas ini harus didukung oleh kelembagaan dan sumberdaya manusia yang handal 
serta kemampuan pendanaan. Dalam hubungan ini Undang-undang No. 22 ,S 

Tahun 1999 Pasal 8 memberikan pefuang terhadap peningkatan daerah 
Kabupaten dan Kota dfimana dalam penyerahan urusan kepada daerah harus - 

- 
i disertai dengan penyerahan pembiqaan, sarana $L prasarana dan sumberdaya , 

manusla.- Demikian pula tugas dekonseitssiyang dialihkan menjadi mede ,' 

bewind atau pembantuan harus diserahkan dengan pembiayaannya. 
Di bidang keuangan untuk mendukung otonomi daerah adalah Undang- 

undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah 
Pusat dan daerah. Dalarn undang-undang ini PSDA (Potensi Sumber Daya 
Hutan) adalah sebagai berikut: 

a. Bagian Propinsi : 1 6 %  
b. Bagian KabupatedKota Penghasil : 3 2 %  
c. Bagian KabupatedKota dalarn Propinsi : 3 2 %  
d. Bagian Pusat : 2 0 %  

Untuk luran Hak Pengusahaan Hutan diatur 20 % Pusat, 1 6 %  Propinsi 
dan 64 ,% daerah yang bersangkutan. Sedangkan Dana Reboisasiditetapkan 
untuk pusat 60 % dengan penggunaan untuk pembiayaan reboisasi secara 
nasional dan daerah penghasil 40 % untuk reboisasi dan penghijauan. 



Menurut Badan Planologi Kehutanan, hutan yang rusak digolongkan 
menjadi: 

1 . Hutan Kritis 
2. Hutan Rusak Nilai Tegakan 

Hutan yang dikonversi menjadi perkebunan termasuk tidak dalam angka ini 
karena berasal dari hutan alam yang statusnya hutan konversi. 

J .  

Kerusakan hutan yang kritis terjadi pada hutan lindung dan hutan produksi 
terbatas bahkan hutan konservasi. Kejadiannya sendirti ada yang sudah puluhan 

) tahun ada pula yang beberapa tahun terakhir termasuk percepatan pada masa 
krisis ekonomi. Umumnya hutan ini rusaMkritis karena hutan diubah sebagian 
atau sefuruh fungsinya, menjadi garapan ladang, kebun dan pemukiman. Ada \ pula kerusakan akibat eksploitasi yang berlebihan pada hutan produksi terbatas 

\ yang dilakukan beberapa IIPH atau penebang liar. 
Kerusakan nllai tegakan pada hutan produksi banyak disebabkan ulah 

beberapa HPti dan penebang liar. Dalam kerusakan ini aparat kehutanan ikut 
bertanggung jawab, seolah-olah tebangan dibiarkan dilakukan berulang-ulang 
sehingga pohon induk dan pohon diameter 30 cm juga habis. Eksploitasi 
berulang ini menjadi tekanan berat bagi keseimbangan hutan alam sehingga 
dalam waktu pendek tegakan hutan berubah dan didominasi jenis-jenis non 
komersial yang cepat tumbuh disamping semak belukar dan Liana. 

Fenomena kerusakan hutan menimbulkan sensasi sebagian publik yang 
mengundang keprihatinan banyak pihak. Kerusakan yang kritis 25 % dari total 
luas hutan 110 juta ha dan cukup memprihatinkan karena laju kerusakan tiap 
tahun cenderung naik. 

Terhadap hutan yang rusak telah diupayakan rehabilitasi disamping 
penegakan hukurn dan pengenaan sanksi. Rehabilitasi dilaksanakan melalui 
Inpres Penghijauan, HTI dan pengkayaan tegakan hutan dam. Menurut data di 
Departemen Kehutanan dan perkebunan hasil rehabilitasi adalah sebagai berikut: 

(a) Reboisasi selama Pelita III sainpai Pelita VI tercatat 2.5 16.000 ha 
(b) Program HTI selama Pelita V dan Pelita VI telah merealisasikan tanaman 

2.195.000 ha. 

Keberhasilan tanaman itu belurn diketahui pada posisi sekarang, tetapi hutan 
yang tumbuh baik tidak lagi seluas angka itu, karena resiko kegagalan juga 
tinggi. 



erusakan hutan di luar ulah perusahaan , hampir seluruhya ada relevansi 
ngan kondisi masyarakat sekitar hutan yang miskin dan terbelakang. Mereka 
gantung hidupnya kepada hutan yang menurhlt pandangan sebagian mereka 

hutan itu milik ulayat atau hak adat. 

J3. L a h a n  

d h a n  disini adalah lahan kering di luar kawasan hutan yang masuk dalam 7 kawasan lindung atau kemiringan di atas 45% serta berpengaruh secara 
j signifikan terhadap tata air daerah aliran sungai (DAS). Kondisi lahan yang 
%itis banyak terdapat di Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan. 

Menurut data Direktorat Jenderal Rehabilitasl Lahan dan Perhutanan Sosial luas 
lahan kritis pada tahun 1999 tercatat 15.106.000 ha termasuk yang dikategorikan 
potensial kritis. Sebagian lahan ini berupa ladang, kebun dan pemukiman di 
samping ada yang dibiarkan terlantar. Umumya  pdani penggarap lahan kritis 
ini miskin dan terbelakang, mungkin karena tanahya ma jinal. 

Lahan kritis ini sudah lama diprograrnkan rehabilitasinya lewat gerakan 
penghGauan dengan Bantuan Inpres. Gerakan ini punya sasaran yang bagus 
yaitu menimbuhkan partisipasi masyarakat luas untuk kegiatan vegetatif dan 
sipil teknis. Gema gerakan cukup bagus banyak anggota masyarakat yang sadar 
terhadap kelestarian alam lingkungannya. 

Realisasi tanaman penghijauan sampai dengan PeIita VI tercatat 5.086.000 
ha disamping sejumlah hasil kegiatan sipil teknis seperti terasiring, darn 
pengendali, guludan dan sumur resapan. Di Pulau Jawa Gerakan penghGauan 
banyak menumbuhkan hutan milik (hutan rakyat) jenis sengon, jati, barnbu dan 
lain-lain. Hutan tanaman menjadi kekayaan berharga para petani karena nilai 
kayunya sangat berarli bagi keluarga petani. Akan tetapi hasil nyata ini diwarnai 
dengan kegagalan-kegagalan dan penyimpangan administrasi pengelolaan 
p~oyek, sehingga hasil yang nyata tidak seimbang dengan dana Inpres yang 
sudah dikucurkan melalui proyek-proyek di daerah dan pusat. 

Data kerusakan lahan kritis yang s u d e r n y a  Departemen Kehutanan 
adalah : 
1. Hutan rusak kritis : 13.890.000 ha 
2. Lahan kritis : 15.106.000ha 
3. Hutan rusak nilai tegakan : 14.250.000 ha 

Total hutan kritis 28.996.000 ha yang sebagian besar adalah hutan Iindung 
produksi terbatas dan kawasan lindung yang non hutan. Hutan yang rusak nilai 



tegakannya adalah hutan produksi biasa dan hutan produksi terbatas yang 
sebagian besar ex-MPM yang dititipkaddiserahkan kepada BUMN. 

Hutan dan lahan yang rusak itu secra bertahap direhabilitasi melalui 
kegiatan penghijauan dan reboisasi selama 20 tahun telah ditanam masing- 
masing 5.086.000 ha dan 2.516.000 ha keberhasilannya banyak dipertanyakan 
orang. Selain melalui HTI selama 10 tahun telah ditanam 2.195.000 ha 
sedangkan pengkayaan belum ada data. Data yang disajikan memberi gambaran 

rbahwa upaya rehabilitasi selama ini belum mampu menuntaskan hutan dan lahan 
b t i s  yang ada, bahkan ada pendapat kecepatan pengrusakan sekarang lebih 
(cepat dari keberhasilan upaya pernulihan. Ini tantangan yang dihadapi 
pemerintah sekarang dalam urusan kehutanan yang sebenarnya dari segi 
endanaan tersedia Dana Reboisasi. ' Upaya rehabilitasi harus jalan karena sudah menjadi komitmen 

pemerintah, DPR dan masyarakat temasuk pihak-pihak di luar negeri. Untuk 
melaautkan rehabilitasi ini perlu ada perubahan pola manajemen dan teknik 
pendekatan setelah memperhatikan perkembangan di lapangan selama ini. Hasil 
pencermatan di lapangan kerusakan hutan dan lahan selalu berinteraksi dengan 
masyarakat lingkungannya. lnteraksi itu dapat dikelompokkan menurut 
motivasinya, yaitu: 

a. Mutan adalah mllik hak ulayat dan menjadi sumber kehidupannya 
b. Hutan adalah sumber lahan bagi mereka yang lapar lahan 
e. Hutan dengan kekayaamya adalah lading bisnis yang menjajikan 

keuntungan. 

Memperhatikan posisi masyarakat pada point (a) dan (b), maka upaya 
rehabilitasi pada hutan tersebut harus meiibatkan masyarakat secara sadah 
dengan metode pendekatan yang paptisipatif. Di sini rehabilitasi harus meraih 
dua sasaran yaitu kemakmuran kelompok masyarakat yang bersangkutan dan 
optimalnya fungsi hutan. Karena itu kelompok masyarakat yang berhasil 
menanami hutan sesuai standar periu diikuti dengan ijin pengelolaan, agar 
pemeliharaan dan pengamanan diperhatikan masyarakat sendiri. Demikian pula 
pemnfaatamya ada bagian hak petani yang diharapkan dapat memakrnurkan 
keluarganya. 

Pencapaian sasaran ini akan ditentukan oleh metode dan teknik silvikultur 
yang terpilih termasuk kesepekatan memilih jenis tanaman. 

Daiam menetapkan metode pendekatan teknik silvikultur harus pula 
mempertimbangkan status dan fungsi kawasan. Fungsi kawasan seperti hutan 
lindung, hutan produksi terbatas dan konservasi alam sudah "given ". Dengan 
rehabilitasi fkngsi hutan tersebut akan dipulihhn walaupun dalam jangka yang 
relatif lama. Dengan demikian perlakuan rehabilitasi harus dibedakan untuk tiap 



fungsi kawasan, terutama penetuan teknik silvlkultur yang ada kaitan dengan 
kemakmuran masyarakatnya. 

Bagi hutan HPH yang rusak rehabilitasi dengan pengkayaan adalah tugas 
dan tanggung jawab yang bersangkutan yang harus dilaksanakan dengan 
serius,tidak seperti masa lalu. Areal ex-HPH pengkayaan sebaiknya diserahkan 
kepada B karena memiliki pengalaman dan sumberdaya manusia. Namun 
demikian model patungan dengan swasta yang selama ini dilakukan dalam 
pengembangan GMTI perlu dipertirnbangkan dengan seleksi yang balk. 
Keteriibatan masyarakat sebaghai mitra dalam melaksanakan kegiatan 
pengkayaan dan HTI harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. 

Mengenal lahan di luar kawasan hutan rehabilitasi menjadi tugas dan 
tanggung jawab pemilik.pihak pengelola lahan itu. Di sini unsur pemerintah 
dapat melakukan birnbingan atau bantuan yang diperlukan guna merangsang 
keIompok tani. Pengalaman di Pulau Jawa dengan model hutan milik atau 
sengonisasi perlu dikembangkan di daerah-daerah minus kayu. Di sini 
permintaan pasar akan kayu menjadi pemicu semangat membuat hutan sengon 
yang tumbuh cepat. Di luar Jawa permintaan industri harus menjadi salah satu 
perimbangan memilih jenis kayu untuk pengembangan hutan milik atau hutan 
adat. Jika pemilihan jenis tanpa memperhitrangkan pasar akan mengecewakan 
pengelola hutan itu pada waku  panen nahti. 

Rehabilitasi yang akan dilaksanakan kelompok masyarakat dan B 
perlu bantuan dana. Tanpa dana pemerintah, target luas rehabilitasi sulit dicapai 
dalam waktu pendek. Karena itu Dana Reboisasi yang khusus penggunannya 
untuk reboisasi dan penghi,jauan perlu dikucurkan sebagai bantuan dengan 
persyaratan yang ringan karena tanaman hutan ini kemampuan pengembalian 
modaInya rendah (return of invesnzenr). 

Kelemahan program rehabilitasi masa lalu dikemukakan beberapa 
pengamat, bahwa pendekatannya sangat sentralistik dan kurang partisipatif 
terhadap status dan potensi masyarakat. Oleh karena itu untuk program yang 
akan datang semua kelemahan harus dimintmafkan dengan memilih cara 
pendekatan yang tepat. 

Memperhatikan analisis masalah yang dipaparkan di atas, 
penyelenggaraan program rehabilitasi hendaknya memperhatikan cara 
pendekatan sebagai berikut: 



a, Ekol~gi dan Kemaburan 

Hutan dan lahan mempunyai fungsi ekotogi dan ekonomi. Fungsi ekologi 
bobotnya paling menonjol pada hutan konservasi alam, sedangkan fungsi 
ekonomi menjadi tumpua hutan produksi. Kedua fungsi tadi sekaligus 
dipulihkan melalui program rehabilitasi yang proporsional, baik yang dilakukan 
oleh perusahaan rnaupun kelompok masyarakat. Hal ini berarti harus memilih 
kombinasi teknologi yang efektif, sehingga hasil rehabilitasi itu secara ekologis 
dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat yang terlibat langsung 
memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan terhadap peningkatan 
kemakmuramya. Pendekatan yang memperhatikan ekologi dan ekonomi 
diharapkan menjadi salah satu garansi bahwa hutan yang berhasil dibangun itu 
nasti akan terjaga kelestariannya, karena masyarakat secara sadar terlibat di 
dalamnya. 

b. Kekrlanj utan Program 

Pada masa lalu hasil reboisasi banyak yang tidak dapat dipelihara dan 
dijaga keamanannya oleh instansi pemerintah (kehutanan), sehingga banyak 
hasil tanaman yang rusak dan hilang. Pengalaman ini memberi inspirasi bahwa 
pelaksana rehabilitasi sebaiknya menjadi pengelola hutan tanaman itu. Atau 
pengelola hutan (BUMN) menjadi pelaksana rehabilitasi hutan yang dikuasai 
BUNIN yang berasal dari ex HPH yang tidak diperpanjang haknya. Dengan cara 
ini si pelaksana (kelompok masyarakat dan Bmm) akan menjaga dan rnerawat 
hutan tanaman itu hingga masa panen. 

Kunci keberhasilan cara pendekatan ini terietak pada nemilih kombinasi 
antara rekayasa teknik dan sosial di kehutanan yang akan dikembangkan melalui 
program rehabilitasi ieu. Dalam hutan produksi teknologi yang dipilih akan 
lebih sederhana dibanding dalam hutan lindung yang cenderung rumit karena 
fungsi ekonominya lebih terbatas yaitu produksi non kayu dan jasa lingkungan. 

Kewenangan di bidang kehutanan lebih banyak di daerah KabupatedKota 
dan propinsi. Kebgakan ini memberikan semangat kepada daerah-daerah 
ternasuk masyarakatnya dalam membangun potensi daerahnya. Dalam ha1 
rehabilitasi hutan dan lahan kritis masyarakat di dalam dan sekitar hutan 
bersama dengan badan usaha sudah saatnya diberikan peran yang dapat 
menumbuhkan akuntabilitas terhadap pengelolaan alam lingkungan. Peran 
pemerintah daerah lebih banyak memposisikan sebagai fasilltator dan regulator 
yang menciptakan iklim kondusif bagi potensi masyarakat berkembang dengan 
wajar. 



Pada waktu yang lalu progrm rehabilitasi dengan sistem 
keproyekan terkesan kaku (rigid) dan h m g  mmberikan kese~llpatan 
kepada rnasyarakat terut kepada mayarkat  dl dalam dan sekitar 
hutan. Masyarakat dijadikan pekerja yang menerha upah. Sudah 
saatnya masyarakat dalarn ha1 ini diposiskan sebagai salah satu yang 
terkait (stakeholder) dalam memperbagi lahan d m  hutan yang rusak. 
Oleh karena itu program rehabilitasi hams transparan dan akomdatif 
bagi potensi rnasyarakat untuk terlibat rnulai darl perurnusan mstsalah, 
perencanmn, pelaksanaan, d m  pengawasan 

Ada dua golongan yang perlu dipertirnbangkan sebagai pelaksana 
rehabilitasi yaitu perusahaan dan masyarakat. Perusahaan itu terdiri dari 
perusahaan HPH, perusahaan HTI, B Kehutanan dan BUNID yang dinilai 
mampu. Potensi perusahaan ini perlu diperankan untuk mencapai luasan 
rehabilitasi yang besar, kornpak dan baik tanamannya. Beberapa perusahaan 
swasta dan BUNIN punya pengalaman yang dapat diandalkan untuk program 
rehabilitasi mendatang, terutama untuk kegiatan pengkayaadreplanting dan 
pembangunan HTI. 

Kelompok masyarakat harus diberikan kesernpatan untuk berpartisipasi 
dalarn program rehabiiitasi ini, melalui dua cara: 

a. Sebagai rnitra perusahaan dalam kegiatan borongan, plasma, atau dalarn 
pengembangan kegiatan perhutanan sosial. 

b. Sebagai pelaksana rehabilitasi skala kecil yang diarafian kepada 
pernbangunan hutan milik. Penugasan kepada kelompok masyarakat ini 
diutamakan pada kawasan hutan di Iuar konsevasi alam yang telah diduduki 
anggota masyarakat atau kawasan yang diklaim sebagai hutan adat. 
Kelompok masyarakat ini kemungkinan perlu bimbingan dan bantuan dana 
serta kepada keiompok yang rnarnpu membuat hutan tanaman dengan baik 
diberikan gin pengelolaan sesuai dengan frtngsi kawasamya. Hutan 
campuran antara pohon hutan dengan tanaman perkebunan dapat 
dipertimbangkan di dalarn skim ini. 

Pada kawasan hutan lindung yang kritis rehabiitsinya rnenjadi tugas 
pemerintah bersarna dengan masyarakat. Hanya untuk mengundang partisipasi 
masyarakat, teknik rehabilitasi dan jenis tanaman yang dipilih harus memberikan 



manfaat ekonomi pada masyarakat itu. Dalam kondisi yang sulit untuk 
mengundang keterlibatan masyarakat, peran swasta dapat diberi kesempatan 
untuk menjadi kontraktor rehabilitasi dengan pengawasan yang transparan. 
Khusus untuk rehabilitasi di luar kawasan hutan seperti lahan pertanian, lahan 
perkebunan dan hutan pantai menjadi tugas pemilik atau pengolah lahan. 

Jenis pohon yang ditanam dalam upaya rehabilitasi ditentukan oleh 
pertimbangan ekonomi dan ekologi. Namun sepanjang tidak mengganggu 
fungsi ekologi kawasan, tanaman pohon-pohon dapat dikombinasikan dengan 
tanaman lain, seperti jenis hasil hutan non kayu, tanaman perkebunan, tanaman 
pangan (agroforestry), rumput-rumputan (silvopasture), pemeliharaan ikan 
(silvofishery), tanaman obat dan lain-lain. Pada areal yang potensial untuk 
wisata aiam, rehabilitasi dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan lsata 
alarn. Untuk itu rancangan desain wisata alam tersebut menjadi salah satu acuan 
rehabilitasi. 

3. Mendorang Pembangunan HFTI 

Kebijakan ini rnulai dilancarkan pada masa lalu dengan pola HTI pulp dan 
HTI kayu pertukangan yang melibatkan partisipasi transmigran dan masyarakat. 
Hasilnya ada yang gaga] karena salah urus, tetapi unit NTI yang berhasil juga 
banyak. 

Misl pembangunan HTI ini bagus, meningkatkan produktivitas hutan 
dengan tanaman, sebagai langkah strategis menggeser secara bertahap produksi 
log dari hutan alam. Kebijakan ini perlu dilanjutkan dengan atau tanpa 
menggunakan DR. Dengan pola MTI program rehabiiitasi dapat mencapai 
luasan yang besar karen pertirnbangan ekonominya lebih rasional. Karena itu 
kepada mereka yang dinilai marnpu mernbangun HTI perlu diberikan 
kesempatan kembalid dengan menempatkan DR sebagai penyertaan modal 
pemerintah. 

Pembangunan HTE tanpa DR perlu akselerasi dengan upaya sungguh- 
sunggu untuk rnenciptakan iklim investasi yang kondusif. Kampanye yang 
efektif perlu dilakukan dengan sasaran investor luar negeri mau rnasuk ke 
Indonesia. Sementara fasilitas dan permodalan harus ada untuk Iebih 
merangsang pembangunan HTI itu. 

Di pulau Jawa dan Madura hutan milik yang lazim disebut hutan rakyat 
banyak dibuat di atas tanah milik. Hasilnya cukup bagus dan signifikan 
pengaruhnya terhadap perbaikan lingkungan dan peningkatan pendapatan petani. 
Model ini perlu dikembangkan di Iuar pulau Jawa pada tanah milik atau tanah 
yang diklaim tanah adat. 



Program hutan milik supaya diarahkan pada: 

a. Daerah minus kayu untuk mngurangi kesenjangan penawaran dan 
permintaan yang merangsang timbulnya tebangan liar. 

b. Daerah sekitar radius pabrik pulp dan industri lainnya yang sebagian 
kebutuhan bahan bakunya dapat dijadikan pangsa pasar. 

Program ini perlu direncanakan dengan baik dengan melibatkan masyarakat, 
pengusaha, dan pemerintah di daerah. Hal penting yang harus dirumuskan 
bersama dalam program ini antara lain, pengorganisasian petani, bantuan kepada 
petani, status lahan dan hubungan ke j a  petani dengan pengusaha. 

Di bagian depan telah dikemukakan pelaksana rehabilitasi yang terdiri dari 
kelompok masyarakat, BUMNlRUMD dan perusahaan swasta. Perusahaan 
HPH (B dan Swasta) yang secara rutin melaksanakan 
pengkayaadreplanting dan reboisasi harus menyediakan dana sendiri dari 
perusahaan. Rehabilitasi rutin ini adalah kewajiban yang berangkutan. Lain 
halnya dengan penyelenggaraan rehabilitasi di luar kewajiban rutin HPH 
(berdasarkan hak pengelolaan), pemerintah dalam hal ini yang harus 
mengeluarkan DR yang diperhitungkan sebagai investasi. 

Pertarna bantuan kepada kelompok masyarakat yang akan menjadi pelaku 
rehabilitasi dalam membuat hutan milik. Kepada kelompok masyarakat ini 
dapat diberikan bantuan DR atau bantuan hibah dalarn tiga bentuk skim, yaitu : 

(1) Bantuan bibit tanaman hutan dan bibit tanaman laimya secara curna-cuma. 
(2) Bantuan dana pinjaman untuk tanaman dan pemeliharaan dengan sistem bagi 

hasil. 
(3) Bantuan kredit langsung kepada petani peserta kredit dengan harga murah. 

Ketiga skim ini perlu kajian yang cermat, sehingga menjadi pilihan yang 
tepat untuk kelompok masyarakat yang bersangkutan. 

Khusus kepada BUMN/BmAD DR untuk refiabilitasi (pengkayaan dan 
HTi) disalurkan atau diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah. 
Sedangkan penggunaan DR oleh swasta Juga diperhitungkan sebagai penyertaan 
~nodai pemerintah dalarn perusahaan patiingan antara BUMN dengan swasta. 
Skim ini sama dengan yang sudah berjaiar, hanya periu diSernpurnakan guna 
menghilangkan keiiemahan atau kekurangannya. 

Keberadaan hutan yang rusak dan kritis, antara lain terkait dengan 
akivitas kelompok masyarakat dalam kawasan itu. Alasan mereka cukup 
beragam dengan landasan berpikir yang kadang-kadang tidak sama dengan 



pemerintah. Faktanya sekarang secara de facto menduduki kawasan, sehingga 
bila program rehabilitasi rnasuk di kawasan itu ada solusi yang saling 
menguntungkan, karena rnasyarakat dan hutan sama-sama harus mendapat 
perhatian pemerintah. Solusi yang merupakan kesepakatan itu harus melalui 
metode pendekatan yang tepat dengan peranan Kabupaten atau kota sebagai 
fasiliotator dan koordinator dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. 

Dalam upaya mencari solusi pemerintah menawarkan prinsip-prinsip 
sebagai berikut: 

a. Kelompok masyarakat yang terorganisir menjadi pelaksana rehabilitasi 
dengan rekayasa teknik disepakati bersama berdasarkan kepada peraturan 
perundangan. Tanaman rehabilitasi yang berhasil dapat dikelola kelompok 
rnasyarakat yang bersangkutan dengan ijin pemerintah. 

b. Kelompok rnasyarakat diberi kesempatan sebagai mitra penyelenggaraan 
rehabilitasi seperti rnemborong peke jaan, atau memanfaatkan ruang lantai 
hutan untuk perhutanan soslal sesuai dengan pengalan dan kemampuannya. 

Dengan prinsip-prinsip yang ditawarkan ini diharapkan dapat menyepakati suatu 
solusi untuk menyelarnatkan sebagian kawasan hutan yang rusak dan kritis itu 
oleh masyarakat sendiri bersama para pihak terkait (stakeholder) lainnya. 

7. Sbtem Anggaran DR yang Fleksibl 

KebQakan pemerintah menetapkan DR hanya untuk pembiayaan 
rehabilitasi lahan dan hutan. Penggunaan DR harus rnelalui sistem APBN yang 
sudah dikenal kurang neksibel karena rambu-rambu dalam aturan itu cukup 
ketat. 

Dalam kegiatan rehabilitasi, kendala utama adalah musim. Pada awal 
musim hujan saat yang tepat bibit pohon ditanam yang umumnya jatuh pada 
bulan Desember sarnpai dengan Maret. Bibit yang ditanam pada akhir m u s h  
hujan atau awal musim kemarau, resiko tanaman gagal tinggi. 
Dalam hubungan ini sistem APBN untuk DR harus dengan sistem yang khusus, 
sehingga menunjang program rehabilitasi. Untuk merumuskan sistem yang 
khusus ini harus mengacu kepada pola rehabilitasi yng ada kaitan dengan 
penunjubn pelaksana rehabilitasi itu. Konkritnya sistem APBN untu DR harus 
mengakomodasikan sistem penggunaan DR untuk: 

a. Pidaman kepada kelompok masyarakat yang akan membangun hutan murni 
atau campuran daIarn kawasan hutan sesuai peraturan. 

b. Penyertaan Modal Pemerintah dalam BUIMNIBUMD yang ditugaskan untuk 
melaksanakan rehabilitasi kawasan. 

c. Penyertaan modal dalarn usaha patungan swasta denagn B 
yang membangun HTI. 



Penggunaan DR dengan sistern keproyekan sangat dibatasi porskya. 

a. Tujuan : Peningkatan kualitas hutan dan lingkunan 
hidup serta pandapatan penduduk 
sekitarnya. 

b. Teknik : Pengkayaan dengan jenis komersial atau 
replanting pada hutan yang rusak dan WTI 
atau reboisasi pada hutan dengan kerusakan 
kriais. 

c. Pelaksana : Pernegang hak pengelolaan, baik B 
atau swash 

d. Jenis : Jenis unggulan lokal untuk pengkayaan dan 
jenis komersial yang cepat tumbuh untuk 
reboisasi atau HTI yang eocok dengan 
keadaan biofisik lapangan. 

e. Suplemen : - dicampur dengan tanaman MPTS 

- tanaman obat, dan lain-lain 

f. Sumber dana : SwastaBUMN, DR atau bantuan Luar 
negeri 

1.2. b a s a n  yang digarag kelompk masyaralkat 

a. Tujuan : terciptanya sumber mata pencaharian 
penduduk dan perbaikan kualitas 
lingkungan hutan 

b. Teknik : reboisasl disesuaikan dengan vegetasi 
lapangan 

c. Pelaksana : kelompok masyarakat yang bersangkutan 
selanjutnya diberikan ijin pengelolaan 



d. Jenis : jenis MPTS atau jenis cepat tumbuh 
(hutan rakyat) yang diminta konsumen. 

e. Suplemen : campuran dengan komoditi perkebunan 
agoforestry 
tanaman obat 
tanaman pakan lebah dan lain-lain 

1.3. Kawasan yang defaetc~ dam, de yure diklnasai pmerintah 

a. Tujuan : Peningkatan kualitas hutan produksi dan 
peningkatan pendapatan masyarakat 

b. Teknik : Pengkayaan atau replanting pada hutan 
produksi yang rusak dan reboisasi atau 
tlTI pada hutan yang rusak berat atau 
kritis 

c. Pelaksana : B atau BUfvID yang sekaligus 
diberikan ijin pengelolaan 

d. Jenis : Jenis unggulan lokal ataujenis yang cepat 
tumbuh yang cocok dengan biofisik 
lapangannya. 

e. Suplemen : Carnpuran jenls MPTS, perkebunan, 
agoforestry dan lain-lain untuk 
mernenuhi kebutuhan pangan masyarakat 

f. Sumber Dana : B atau BUMD, DR dan sumber 
lainnya. 

Catatan : 
Perlakuan pada hutan prduksi  terbatas sama perlakuan terhadap hutan 
produksi seperti dipaparkan di atas. 

2. Bada Hutan Lindung 

2.1. Kawasan yang rnaslilh dapat dikuasai prnerintah 

a. Tujuan : Mengembalikan fungsi hutan dan tersedia 



surnber mata pencaharian bagi sebagian 
penduduk. 

b. Teknik : Reboisasi pada kawasan yang terbuka dan 
pengkayaan pada kawaan hutan yang rusak 
dan kritis 

c. Pelaksana : Pemerintah bekerja sama dengan kelornpok 
masayarakat atau B U m / B m D  

d. Jenis : Jenis pohon MPTS yang cocok dengan 
biofisik lapangan dan jenis lokai yang cepat 
tumbuh 

e. Suplemen : Kombinasi dengan tanaman non-kayu, 
perkebunan tumpangsari, tanaman obat 
dengan berpedoman kepada kaidah 
konservasi tanah. 

f. Sumber dana : APBNIAPBDIDR dan bantuan luar negeri 

2.2.&wwan hutam lim~dlsng yang defa'acto dikuasai kelompok permdaduk 

a. Tujuan : Kembalinya fungsi hutan lindung dan 
terciptanya sumber mata pencaharian bagi 
sebagian penduduk. 

b. Teknik : Reboisasi pada bagian kawasan yang 
gundul dan pengkayaan pada bagian hutan 
yang rusak. 

c. PeiakSana : Pemerintah bekerja sama dengan kelompok 
masyarakat yang kemudian diberikan gin 
pengelolaan untuk selanjutnya. 

Jenis pohon MPTS yang cocok dengan 
biofisik Iapangan dan jenis lokal yang cepat 
tumbuh 

e. Suplemen : Kombinasi dengan tanaman non-kayu, 
perkebunan, tumpangsari, tanaman obat dan 
lain-lain berpedoman kepada kaidah-kaidah 
konservasi tanah 

f. Surnber Dana : Swadaya masyarakat dan bantuan 
pemerintah (APBN,APBD,DR,dll) 



3. Pada &wasan %<omemmi Alam 

a. Tujuan : Mengembalikan fungsi kawasan konservasi 
alam 

h. Teknik : Reboisasi atau pengkayaan dengan cara 
khusus 

c. Pelaksana : Pemerintah melibatkan masyarakat atau 
LSM 

d. Jenis : Jenis pohon atau tumbuhan lokal endemik 
e. Suplemen 
f. Surnber Dana : APBN,DR dan bantuan hibah 

4. Pada Wutan Bakaa (marrgrove) 

4.1. Krawasan yang dikelola perusahaan 

a. Tujuan Peningkatan kulaitas hutan pantai dan 
lingkungan hidup serta pendapatan 
penduduk sekitarnya 

b. Teknik : Reboisasi dan Pengkayaan 

c. Pelaksana : Pemegang Hak Pengelolaan 

d. Jenis : Jenis Mangrove atau Avicenia sesuai 
habitatnya 

e. Suplemen - 
f. Surnber Dana : Swasta 

4.2. Kawman yang de fa'acto digarap penduduk 

a. Tujuan : Peningkatan kualitas hutan pantai dan 
lingkungan hidup serta sumber mata 
pencaharian penduduk 

b. Teknik : Reboisasi dan Pengkayaan 

c. Pelaksana : Kelompok masyarakat dibantu pemerintah 
dan pihak lain yang kemudian diberikan ijin 
penge!olaan selanjutnya 

d. Jenis : Jenis Mangrove atau Avicenia sesuai 



habitatnya 

e. Suplemen : Tambak-tambak ikan terbatas 

f. Sumber Dana : Swadaya masyarakat dengan bantuan 
pemerintah dari DR,PaPBN dan hibah 

5. Pada Kawasan Eindung (di luar hutan) 

a. Tujuan : Meningkatnya produktivitas lahan dan 
rnernperbaiki kualitas tata air dari pada 
lahan dan mengurangi erosi 

b. Teknik : Upaya vegetatif dibarengi dengan usaha 
sipill teknis (teras, guludan, ernbung, sumur 
resapan,dll) 

c. Pelaksana : PemiliWengolah lahan dengan bimbingan 
unsur pemerintah. 

d. Jenis : Tanaman pePtanian (pangan, kebun, ternak, 
ikan dan pohon) 

e. Suplemen - 
f. Sumber Dana : Swadaya rnasyarakat dengan insentif 

bantuan pemerintah (DR,MBN,bantuan). 

Program rehabilitasi lahan dan hutan ini memerlukan jutaan biit yang siap 
tanam pada awal musirn hujan. Persernaian ini dibangun untuk rnendukung 
pembangunan program HTl dan sekarang dapat diarahkan guna program 
rehabilitasi yang eakupannya lebih luas. 
Jenis bibit yang senatiasa harus disiapkan antara lain: 

1. Jenis lokal unggulan seperti meranti, perupuk, nyatoh, ramin, rnersawa, 
tengkawang, damar, sungkai dan lain-lain. 

2. Jenis pohon yang cepat tumbuh seperti sengon, akasia mangium, 
Eucaliptus, jabon dan lain-lain. 

3. Jenis MPTS seperti durian, sukun, tengkawang dan gohon-pohon yang 
buahya bermanfaat bagi kehidupan. 

4. Jenis pohon pakan lebah 
5. Jenis tanaman perkebunan dan pangan. 



Bibit yang harus disiapkan itu tergantung kepda sumber benih, yaitu 
pohon induk atau pohon plus yang diperoleh melalui program pemuliaan pohon. 
Dengan demikian program pemufiaan pohon harus disinkronkan dengan 
program rehabilitasi, baik untuk jngka pendek maupun jangka panjang. 

Penyiapan bibit dengan karakteristik tersebut tidak dapat dilepaskan dari 
program rehabilitasi itu sendiri. Pengadaan bibit harus terpadu dengan 
penanaman dan pemeliharaan, karena semlaa itu merupakan komplemen bagi 
keberhasilan program rehabilitasi. Treament terhadap pembibitan sangat 
menentukan kualitas bibit yang pada gilirannya akan menentukan rnutu tanaman. 

Pengadaan bibit yang baik dan murah memerlukan peremaian yang dapat 
menghasilkan bibit secara besar-besaran. Persemaian tersebut telah dibangun 
Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan dana bantuan luar negeri dan 
DR sebnayak 16 unit persemaian permanen tersebar di beberapa propinsi dengan 
total kapasitas 97 juta btbit. Persemaian ini dibangun urrtuk mendukung 
pembangunan program HTI dan sekarang diarahkan guna program rehabilitasi 
yang cakupannya lebih luas. 

Di m k a  telah disajikan Iahan dan hutan hitis masing-masing 21.944.000 
ha dan 13.890.000 ha di samping hutan rusak 14.250.000 ha. Untuk 
merehabilitasi lahan dan hutan hitis dan rusak seluas itu kendala utama adalah 
dana yang sangat besar, yang belum tersedia, selain kemampuan teknis juga 
terbatas. 

Dalarn pola yang dirancang ini target luas ditentukan berdasarkan 
perkkaan dana yang dapat dihimpun dalam 5 tahun yang akan datang dan biaya 
rata-rztta tiap perlakuan (reboisasi,HTI,penghijauan dan perkayaan). Dana utarna 
adalah DR yang tersedia Rp. 7 triyun ditambah proyeksi penerirnaan baru serla 
tambahan dari swash, BUWIN, dan hibah maka angka minimal Rp. 10 trilyun 
akan tercapai. Selanjutnya perkiraan biaya rehabilitasi tiap perlakuan rata-rata 
sebagai berikut: 

a. Pengkayaan hutan r u s k  dengan jenis lokaI unggulan Rp. 1.500.000/fia 
termasuk pemeliharaan selarna dua tahun 

b. ReboisasmTI dengan jarak 3 x 3  m sampai dengan pemeliharaan Rp. 
5.000.000,-ha 

c. Penghijauan dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis (insentif) 
Rp. 2 j u a a  

Dengan dasar perhitungan di atas target luas tiap perlakuan untuk 5 tahun yang 
akan datang (2001 -2004) : 



a. Penghijauan Rp. 2 Trilyun X 1 ha = 1.000.000 ha 
Rp. 2 juta 

b. Pembangunan HTI Rp. 3,5 trilvun X 1 ha = 750.000 ha 
Rp 5 juta 

c. Pengkayaan Wutan Alam Rp. 3.0 trilyun X 1 ha = 2.000.000 ha 
Rp. 1,5 juta 

d. Pembangunan Mutan Milik Rp. 1.5 trilyun X 1 ha = 750.000 
Rp. 2 juta 

Total luas 4,5 juta ha dengan dana seluruhnya Rp. 10 trilyun untuk 5 
tahun. Rician target tiap propinsi masih memerlukan data dan informasi daerah 
termasuk kajian kemampuan tiap daerah propinsi.kabupaten. 

I-lampir tiap daerah propinsi bahkan kabupaten mempunyai lahan dan hutan 
yang rusak. Data kerusakan itu masih makro perlu dilengkapi dengan data 
yang lebih rinci. Karena pola rehabilitasi sangat memlukan data teknis dan 
sosial ekonomi yang akurat. Karena itu sistem informasi yang ada di semua 
stakeholder harus bahu membahu untuk melengkapi data lapangan agar 
mutu perencanaan dapat di~ertanggungawabkan kepada pihak-pihak terkait. 

Rehabilitasi lahan dan hutan membutuhkan rekayasa teknik dan rekayasa 
sosial yang paling cwok atau layak untuk tiap lokasi (site). Bahkan sebelum 
rencana disusun untuk suatu lokasi perlu dilakukan kajian yang cermat guna 
menghindari h a d a t a n  atau ancaman yang tidak diinginkan. Dalam ha1 ini 
lembaga penelitian sangat dibutuhkan kiprahnya sebagi pemandu program 
rehabilitasi. 

Disadari bahwa masyarakat di dalam dan sekitar hutan belum seluruhnya 
memliki pemahaman dan keadaran terhadap pengertian hutan lestari. 
Demikia pula masyarakat berbeda dalam penguasaan teknologi kehutanan. 
Peningkatan pemahaman dan kemampuan msyarakat ini menjadi fungsi 



dan tugas penyuluhan. Idealnya penyuluhan lebih dahulu masuk baru 
kemudian progam rehabilitasi masu pada saat masyarakat sudah siap untuk 
berpartisipasi. 

Dalam program rehabilitasi dibutuhkan bermacam-macam bibit yang dapat 
dijadikan modal bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Bibit-bibit itu 
akan diperlukan dalam jumlah yang cukup di tempat-tempat yang sedapat 
mungkin tersebar Iuas. Dalam hal ini perbenihan menjadi penting yang akan 
menghasilkan bibit-bibit unggul yang sangat besar pengaruhnya terhahp 
kualitas tanaman. 

Titik berat otonomi daerah pada pemerintah Kabupaten dan kota dengan 
otonomi yang luas, nyata dan berbnggung jawab. Urusan kehutanan termasuk 
yang diotonomikan dengan pegangan PP No. 25 Tahun 2000. Bertolak dari PP 
tersebut rehabilitasi hutan lindung, hutan produksi dan lahan urusan yang 
rnenjadi kewenangan pemerintah Kabupaten dan Kota. 

Dalam rangkaian kegiatan rehabilitasi terdapat pekerjaan yng krusial yang 
membutuhkan kesipan dari kelembagaan pemerintah sebagai penangung jawab 
keberhasilan suatu program. Kegiatan krusil yang dimaksud antara lain: 

(1) Identifikasi permasalahan pada obyek rehabilitasi baik yang menyangkut 
aspek teknis maupun sosial budaya masyarakat. 

(2) Memprakondisikan masyarakat yang terkait dengan kawasan hutan dan 
lahan (stakeholder) sehingga mereka dengan kesadaran siap menjadi 
partisipan yang memiliki responsibilitas dan akuntabilitas terhadap 
keberhasilan rehabilitasi. 

(3) Menyusun renca.na operasional rehabilitasi yang akomodatif terhadap 
aspirasi dan usulan kelompok rnasjarakat (botton up). 

(4) Menyiapkan institusi pendampingan yang efektif bagi kelompok 
masyarakat. 

(5) Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyempurnalkan model 
pendekatan dan teknik-teknik silvikulturnya. 

(6) Pengaturan pelaksanaan rehabilitasi yang transparan atau terbuka bagi 
pengawasan masyarakat dan pengawasan fungsional. 

Selain masalah yang krusial di atas perlu untuk menjadi perhatian karakteristik 
pengelolaan hutan yang kompleks dan menjadi "concern" banyak pihak. 



Memperhatikan permasalahan yang diuraikan di atas, kelernbagaan 
otonomi daerah harus disiapkan sungguh-sungguh, agar misi rehabilitasi itu 
sukses. Bagi daerah rehabilitasi ini adalah suatu tantangan yang harus lebih baik 
dan sukses dibanding program masa lalu yang penuh dengan nuansa sentralistik. 
Akan tetapi harapan itu tampaknya dihantui keraguan, karena kelembagaan 
daerah otonom faktanya belurn siap. Sebagian besar daerah belum memiliki 
kufaitas forester yang memadai, kemampuan manajernen yang handal dan 
pemahaman terhadap visi rehabilitasi, pengorganisasian yang efektif dan 
kurangnya pengalaman. Kelemahan ini semua menjadi faktaor penghambat 
untuk mensukseskan program rehabilitasi yang sarat dengan permasalahan 
teknis, sosial dan administrasi. Oleh karena itu lembaga otonomi daerah yang 
akan menyelenggarakan rehabilitasi hutan dan lahan perlu upaya perkuatan 
sekarang juga. Dalam irnplementaslnya terget-terget rehabilitasi yang ingin 
dicapai harus disesuaikan dengan tahap-tahap peningkatan kesiapan 
kelembagaan. 

Guna memperkuta kelembagaan otonom daerah peluang cukup terbuka 
bagi kabupaten dan Kota. Sebaiknya pemerintah Kabupaten dan Kota proahif 
untuk rnemperkuat kelembagaannya sendiri. Pada saat ini kebanyakan daerah 
pasif, bahkan ada yang memberi signal menutup terhadap masuknya tenaga 
professional dari luar. 

Mencermati misi rehabilitasi dan kondisi umum kelembagaan yang di 
daerah, maka upaya perkuatan untuk memberdayakan kelembagaan otonom 
dalam urusan kehutanan pada umumnya disarankan sebagai berikut: 

(1) Memperkuat jajaran SDM dengan tenaga teknis yang profesional dan 
surnbernya cukup tersedia di pusat dan daerah. 

(2) Melengkapi perangkat lunak (sofl w r e  ) yang terdiri dari kriteria standar, 
pedomam, petunjuk dan prosedur sesuai kewenangamya (pusat, propinsi, 
kabupatedkota) 

(3) Penataan kembali organisasi kehutanan yang ada di daerah disesuaikan 
dengan beban tugas yang akan diemban. 

(4) Tata hubungan kerja antar unit organisasi di daerah yang terkait dengan 
rehabilitasi lahan petani atau rehabilitasi yang melibatkan masyarakat. 
Keterpaduan antar sektor terkait harus dilembagakan dengan pragmatis dan 
diimplementasikan dengan baik. 

(5) Mengusahakan alokasi DR (Dana Reboisasi) dengan mengusulkan 
program-program rehabilitasi yang meyakinkan. Selain itu di luar negeri 
ada donor-donor yang berminat mengucurkan grant untuk rehabilitasi 
hutan. 

(6) Menciptakan iklim pemerintah yang kondusif bagi investasi masyarakat dan 
swasta da1;am rehabilitasi hutan (HTI,NR, Reklamasi). 



(7) Transparan dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan membangun akses 
bagimasyarakat terhadap pengawasan. 

Tentunya masih banyak ha1 dapat dilakukan derah Kabupaten dan Kota 
sebagai persiapan menyongsong pelaksanaan otonomi daerah urusan kehutanan 
khususnya penyelenggaraan rehabilitasi. Langkah itu harus ditempuh sesuai 
dengan harapan bahwa penyelenggaraan otonorni daerah memberikan 
kesempatan untuk daerah menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat. 

Luas hutan dan lahan rusak dan kritis di Indonesia membuat banyak pihak 
yang prihatin, sementara upaya rehabilitasi yang dilakukan pemerintah dan 
masyarakat hasilnya rnasih rendah jauh dibanding dengan laju kerusakan tiap 
tahun yang diperkirakan meneapai rata-rata 1,5 juta ha. Kebdakan Departemen 
Kehutanan dan Perkebunan dalam konteks hutan dan lahan ini menempatkan 
pola rehabilitasi kawasan sebagai program prioritas kehutanan dan kebun dalam 
kurun 200 1 - 2004. 

Segi pendanaan untuk pola ini adaIah DR sebagai sumber utama 
disarnping mengharapkan tarnbahan dana hibah (grant) dari donor daiam dan 
luar negeri. 

Bukti ernpiris menunjukkan bahwa rehabilitasi kawasan hutan banyak 
yang kurang berhasil selama hi karena banyak masalah yang diabaikan oleh 
aparat pemerintah sendiri. Masalah administrasi, sosial dan teknis lapangan 
eukup dominan dalam penyelenggaraan rehabilitasi yang tidak dapat 
diselesaikan dengan pendekatan teknis kehutanan semata. Masalah yang 
komplek perlu pendekatan multy dicipline yang melibatkan semua stakehotder. 

Penyelenggaraan rehabilitasi yang lancar dan berhasil tampaknya 
mensyaratkan adanya keterpaduan antar sektor terkait sehingga menciptakan 
sinergis untuk meraih keberhasilan yang tinggi. Untuk mewujudkan ketepaduan 
tersebut diharapkan pemerintah daerah propimi dan kabupaten sejak awal 
mengambil inisiatif untuk mengkoordlnasikan para pihak terkait dengan 
rehabilitasi. 

Dengan partisipasi aktif dari para pihak terkait program rehabiiitasi akan 
mampu membukukan hasil-hasil yang diharapkan semua pihak dan keberhasilan 
program sekarang akan menumbuhkan motivasi bagi rehabilitasi yang akan 
datang yang masih dihadapkan kepada luasan target yang cukup besar. Tahap- 
tahap keberhasilan ini akan punya makna lebih apabila hutn tropik ini sudah 
relatif aman dari berbagai gangguan. Untuk mewjudkan harapan itu semua 
stakeholder harus berperan sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing. 
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