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▪ “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat “ (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945)

▪ Hutan merupakan sistem penyangga kehidupan dengan fungsi ekologi, 
ekonomi dan sosial

✓ Hutan merupakan sumber plasma nutfah yang kaya keanekaragaman hayati

✓ Hutan merupakan komponen penting dalam perubahan iklim

✓ Hutan merupakan salah satu tempat sumber mata pencaharian

✓ Kawasan Hutan merupakan pendukung pembangunan

→ penyedia ruang/lahan “terakhir” bagi pembangunan sektor lain untuk lintas
generasi.

▪ Prinsip dasar pengawetan sumber daya alam adalah siapa yang merusak 
dia harus memperbaiki.

Nilai Strategis Hutan (Kawasan Hutan)



▪ Januari - 4 Desember 2017, BNPB mencatat telah terjadi 2.175 kejadian bencana di 

Indonesia:
✓ banjir (737 kejadian), 
✓ tanah longsor (577 kejadian), 

✓ banjir dan tanah longsor (67 kejadian), 
✓ puting beliung (651 kejadian), 

✓ kebakaran hutan dan lahan (96 kejadian), 
✓ kekeringan (19 kejadian), 
✓ gempa bumi (18 kejadian), 
✓ gelombang pasang/abrasi (8 kejadian), 

✓ serta letusan gunung api (2 kejadian). 
▪ Dari kejadian tersebut:

✓ Korban: meninggal 335 orang, luka-luka 969 orang, mengungsi dan menderita 3,22 

juta orang.
✓ Kerusakan: 31.746 rumah rusak, 347.813 rumah terendam, ribuan fasilitas 

kesehatan, pendidikan, dan peribadatan rusak.

▪ Sebanyak 95 persen kejadian bencana di Indonesia adalah bencana 
hidrometeorologi. "bencana yang dipengaruhi cuaca. (Seperti) longsor, kekeringan, 

puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, dan cuaca ekstrem (Sutopo-2018).
▪ Kejadian cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

MENGAPA REKLAMASI HARUS DISEGERAKAN 

68,78% kejadian 

berhubungan dengan 

kondisi air hujan yang 
berkorelasi dengan 

kondisi bentang alam

Sumber: bnpb.go.id
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Jumlah IPPKH

▪ 1.284 Unit

▪ 584.138 Ha

Jumlah yang Telah 
Membuka

▪ 255 Unit
▪ 96.311 Ha

Proses Reklamasi

▪ 173 Unit

▪ 35.037 Ha

Berhasil        
(Serah Terima)

▪ 27 Unit
▪ 2.279 Ha

PROGRES DAN MANFAAT REKLAMASI HUTAN

16,48% 36,37% 6,5%

a. Jangka Pendek [manfaat langsung]:
Masyarakat sebagai pekerja mendapatkan gaji/upah

b. Jangka Menengah/Panjang
- Pemanfaatan hasil tanaman/revegetasi : oleh masyarakat
- Intangible benefit (daya dukung-daya tampung lahan kembali meningkat) ---> Perbaikan tata air; 

perlindungan longsor dan banjir wilayah di bawahnya (umumnya tambang di daerah atas/hulu)
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KOMITMEN & UPAYA 
PERCEPATAN

REWARD

(INSENTIF) 
KEBERHASILAN 

REKLAMASI HUTAN

PENGURANGAN 
PNBP-PKH

PERPANJANGAN 
IPPKH

PUNISHMENT

(PENEGAKAN 
HUKUM)

REGULASI

TERBIT PP 26/2020 
(REHABILITASI & 

REKLAMASI HUTAN)



PP 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

▪ Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan merupakan bagian dari Pengelolaan Hutan.

▪ Prinsip penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan meliputi:

a. Transparansi dan akuntabilitas;
b. Kejelasan kewenangan;
c. Sistem penganggaran yang berkesinambungan (multigears);
d. Partisipatif;
e. Pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan;
f. Pemahaman sistem tenurial;
g. Andil biaya (cost sharing); dan
h. Penerapan sistem insentif



SINERGITAS DALAM UPAYA PERCEPATAN REKLAMASI

Kementerian/Lembaga dapat    berperan aktif   dalam   percepatan   pelaksanaan  kegiatan 

reklamasi, sebagai contoh:

1. ESDM             >> penyediaan informasi, panduan dan pembinaan teknis kepada instansi di Daerah

2. KLHK              >> panduan AMDAL, perencanaan reklamasi, dan pemulihan tambang terlantar

3. Keuangan       >> mekanisme pembiayaan

4. BAPPENAS    >> prioritas penganggaran 

5. MenDesPDT   >> pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan bekas tambang

6. Men Koperasi >> penguatan kelembagaan pemanfaatan pasca tambang

7. Men PANRB   >> menyusun prioritas pejabat terkait pertambangan/kerusakan lingkungan

8. Jaksa Agung  >> penelusuran dan penuntutan badan usaha yang tidak melaksanakan reklamasi

9. Kepolisian      >> Penertipan, pengamanan, penegakan hukum

10.TNI                 >> membantu penertipan

11.Gubernur       >> percepatan sesuai kewenangannya

Inti keberhasilan reklamasi adalah kesadaran, komitmen, dan 

kesungguhan dari pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya



PENUTUP

1. Pembangunan khususnya yang berada pada kawasan hutan harus memenuhi tiga 

unsur yaitu economically feasible (layak ekonomi), socialy acceptable (diterima 

masyarakat), dan environmentally sustainable (lestari  lingkungannya)

2. Prinsip dasar pengawetan sumber daya alam adalah siapa yang merusak dia harus 

memperbaiki.

3.Reklamasi hutan wajib dilaksanakan pada kawasan hutan yang terganggu (on-site), 

sedangkan kewajiban rehabilitasi DAS berada di luar areal IPPKH (off-site) sebagai 

bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dari pemegang IPPKH.

4. Kawasan Hutan sebagai cadangan kebutuhan tanah “lintas generasi” yang tidak

berbatas waktu sehingga harus dalam kondisi baik saat diwariskan pada generasi 

berikutnya.



CONTOH KEBERHASILAN REKLAMASI HUTAN

[bila komitemen kuat kita pasti bisa]



BEFORE AFTER

REKLAMASI HUTAN 
PT.Semen Indonesia Gresik/Tuban
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BEFORE AFTER
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REKLAMASI HUTAN 
PT ARUTMIN INDONESIA ( Batulicin Kalsel )
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TERIMA KASIH


