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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1.  Hutan Sebagai Amanah 
 

Indonesia memiliki hutan alam tropis terluas nomor tiga di dunia 

setelah Brasil dan Zaire anugrah ini harus kita syukuri, karena anugrah ini 

merupakan amanah maka keberadaannya harus memberi manfaat bagi 

hidup manusia/masyarakat, adalah dosa apabila pemanfaatannya tidak dapat 

dirasakan oleh masyarakat . 

Fungsi hutan selain sebagai penghasil kayu dan mineral hutan juga 

berfungsi sebagai gudang plasma nutfah, sumber penciptaan lingkungan 

bersih dan sumber keindahan alam.  

Kebijakan pembangunan nasional termasuk pembangunan sektor 

kehutanan lebih banyak ditentukan oleh penguasa politik yang dalam banyak 
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hal terbukti, lebih berkepentingan dengan keberlanjutan penguasaan 

kekuasaan ketimbang penggunaan kekuasaan untuk kesejahteraan 

masyarakat. Kebijakan pembangunan lazimnya ditentukan oleh interaksi 

pemegang kekuasaan politik dan pemegang kekuasaan ekonomi  biasanya 

terjalin aliansi diantara keduanya dan menjadikan masyarakat sebagai objek 

yang termarjinalkan. 

Akhir tahun 1997 tanpa disangka globalisasi membuat ekonomi kita 

terseok-seok Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan krisis moneter 

berkepanjangan yang berkembang menjadi krisis multidimensi, walaupun 

Indonesia merupakan negara besar, dampak krisis moneter dan krisis 

ekonomi yang dialami Indonesia, jauh lebih parah dibandingkan negara-

negara tetangga yang juga terkena krisis, akibatnya seluruh prediksi 

pembangunan jangka panjang yang dengan sangat optimis diharapkan akan 

mengantarkan bangsa dan negara Indonesia menuju negara industri baru 

(New Countries Industry)  terpaksa ditunda untuk jangka waktu yang sulit 

diramalkan. 

Berbagai revisi pada perencanaan pembangunan terpaksa dilakukan dan 

reformasi menjadi kata yang paling populer saat ini. Mengapa hal ini sampai 

terjadi ?  

 

1.2.  Menuju Krisis Sumber Daya Alam 

Secara teori globalisasi perdagangan seharusnya mempunyai 

tendensi kemafaatan yang besar bagi masyarakat luas, akan tetapi pada 

kenyataannya konflik distribusi menjadi bagian yang integral dari evolusi 

perdagangan global, akibatnya globlisasi perdagangan malah menuju ketidak 

merataan. 

Prilaku negara negara maju (yang juga negara importir terbesar 

produk-produk negara berkembang) seringkali mempersulit pola 

perdagangan dengan membuat berbagai aturan perdagangan yang 

menghambat bagi negara berkembang menyebabkan dinamika perdagangan 
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yang terjadi menjadi tidak seimbang sehingga mengakibatkan  kesenjangan 

antara negara kaya (negara maju) dan negara miskin (negara berkembang), 

sebagai ilustrasi negara maju melalui berbagai cara terus berupaya agar isu 

lingkungan dapat dimasukan kedalam persyaratan perdagangan 

internasional, mereka beranggapan bahwa negara berkembang telah 

melakukan economic dumping melalui perbedaan baku mutu lingkungan, 

oleh karena itu dituntut adanya hak untuk melakukan tindakan diskriminatif 

terhadap negara yang tidak menyesuaikan dengan lingkungan dan standar 

yang disepakati.  

 

 

 
Hanya negara-negara dengan efisiensi ekonomi dan ekologi yang 

efisien yang dapat berkiprah dalam percaturan global, konsep efisiensi 

industri akan bergeser menjadi efisensi ekologi, ecoefisien dapat dicapai 

melalui upaya-upaya produksi bersih yaitu pendekatan terhadap 

permasalahan produksi yang meliputi proses produksi, daur produksi dan 

pola konsumsi tanpa harus menggangu atau merusak tatanan lingkungan 

tempat berlangsungnya segala kegiatan pembangunan. 

Sedangkan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ekspor negara-

negara  berkembang umumnya sangat bergantung pada komoditi primer, 

karena persaratan spesialisasi produk dari  negara-negara maju komoditi 

primer andalan expor negara berkembang menjadi terperangkap pada 

komoditi husus (spesialisasi). 

Undang-Undang No 5 th 1967 tentang pokok-pokok kehutanan, 

Undang-Undang No 1Th 1967 tentang penanaman modal asing, Undang-

Undang No 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri 

dikeluarkan guna memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang saat itu 

sedang dilanda krisis ekonomi, secara garis besar undang-undang itu 
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mengatur tentang pengusahaan hutan, diharapkan pegusahaan hutan akan 

mendatangkan devisa bagi negara. 

Kebijakan awal pengusahaan hutan adalah meng-ekspor hasil hutan 

dalam bentuk bahan baku, karena pola spesialisasi yang dipersyaratkan 

negara negara maju, memaksa Indonesia mengganti kebijakan ekspor hasil 

hutan dari bahan baku menjadi bentuk bahan setengah jadi (raw material) 

kondisi ini memposisikan komoditi hasil hutan Indonesia pada tingkat 

elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran yang rendah yang 

menyebabkan berubahnya  harga relatif komoditi ekspor hasil hutan 

Indonesia terhadap negara maju. Harga rill produk primer bukan minyak turun 

dari indeks 100 pada tahun 1960 menjadi 55 pada tahun 1991 sehingga 

menyebakan permasalahan pada neraca pembayaran dan mejerumuskan 

Indonesia pada jebakan hutang.  Disisi lain kebijakan untuk meng-eksplorasi 

hutan juga menimbulkan efek samping yang menyebabkan rusak-nya hutan 

di Indonesia. 

Apabila pada tahun 1990–an hutan alam Indonesia dapat 

memproduksi sekitar 30 juta meter kubik kayu gelondongan/tahun, saat ini 

hutan alam hanya mampu memproduksi sekitar 9 juta meter kubik saja, 

sementara itu kapasitas terpasang industri pengolahan kayu sudah diatas 40 

juta meter kubik /tahun.    

Akibatnya penebangan liar (illegal logging) menjadi masalah besar,  

pada tahun 1982 tutupan hutan tropik Indonesia sebesar 119,3 juta hektar 

sedangkan tahun 1993 tutupan hutan tropik Indonesia hanyalah sebesar 92,4 

juta hektar, artinya ada pengurangan luas hutan dari tahun 1982 sampai 

tahun 1993 sebesar 2,4 juta hektar pertahun, sehingga 143 juta ha luas hutan 

alam Indonesia yang pada tahun 30-an masih dalam kondisi baik,  saat ini 

yang tesisa  hanyalah hutan lindung dan kawasan konservasi. 

Kurang dari 30% luasan Indonesia diperuntukkan bagi kawasan 

konservasi dan hutan lindung yang tersebar di pulau dan perairan Indonesia, 

namun ironisnya saat ini kawasan-kawasan tersebut juga mengalami tekanan 
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sangat berat, selain dari praktek illegal logging, masalah lainnya adalah 

tumpang tindihnya peruntukkan antara hutan dan perkebunan kelapa sawit; 

HPH; pertambangan; kebakaran hutan. 

 
1.3.  Kebakaran Hutan Sebagai Ancaman Punahnya Species 

 Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang memiliki  species 

terancam punah terpanjang di dunia mencakup 104 jenis burung, 57 jenis 

mamalia, 21 jenis reptilia, 65 jenis ikan tawar dan 281 jenis tumbuhan.   

 

 

 

 

 

1.4.  Industri Tambang Sebagai Perusak Hutan 

Selain eksploitasi kayu hutan dan kebakaran yang merusak tutupan 

hutan, industri pertambangan juga merupakan salah satu penyebab 

kerusakan hutan. Dilokasi-lokasi pertambangan terlihat jelas bagaiman wajah 

hutan Indonesia hancur karena penggalian, pembuangan limbah batuan dan 

limbah tailing serta aktivitas penunjang operasi tambang lainnya.Beberapa 

perusahaan yang akan menghentikan kegiatan tambangnya menyatakan 

tidak mampu menghutankan kembali bekas-bekas tambang dan kolam 

limbah mereka lubang lubang itu dibiarkan terus mengganga dan menjadi 

danau asam beracun pasca pertambangan. Begitu pula kolam limbah tailing 

akan jadi hamparan pasir yang menjadi logam berat dalam kurun waktu yang 

sangat panjang. 

 

1.5.  Illegal Logging Sumber Utama Kerusakan Hutan  

Tidak diragukan lagi bahwa Illegal Logging telah banyak menyebabkan 

kerusakan hutan dan akan mendorong laju kerusakan yang sudah ada 
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menjadi semakin parah. Apalagi hutan yang akan dibuka adalah hutan hutan 

tersisa Indonesia dengan segala keanekaragaman hayati didalamnya. 

Bank Dunia memprediksi dalam 10 tahun Indonesia bakal tidak punya 

hutan alam produksi lagi, bahkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

meramalkan hutan Indonesia akan habis dalam 5 tahun mendatang fakta ini 

diperkuat oleh hasil joint research centere Italia dengan menggunakan citra 

satelit yang memperkirakan pada tahun 2005 semua hutan dataran rendah di 

Sumatra akan hilang sedangkan hutan di Kalimantan akan hilang tahun 2010. 

 
 
 
 
 
 
1.6.  Habisnya Sumber Mineral dan Kekayaan Hutan 

Luasan hutan primer yang tersisa diberbagai pulau di Indonesia 

semakin memprihatinkan, berkisar antara 3,9%-27,2% hanya Propinsi Papua 

yang masih menyisakan hutan primer sekitar 70% luas hutan-nya hal ini 

terjadi karena Papua memiliki kondisi fisik yang berbeda dengan curah hujan 

dan perbedaan kelerengan yang ekstrim membuat kawasan ini sangat peka 

tanpa hutan sebagai penutup tanah-nya luasan hutan primer ini  

menggambarkan luasan kawasan resapan air utama yang ada ditingkat 

pulau, kawasan-kawasan tersisa ini sebagian besar ada dikawasan kawasan 

lindung yang juga menjadi gudang kekayaan dan keragaman hayati dunia 

dan bila kawasan ini diekplorasi juga kandungan mineralnya maka dapat 

dipastikan dalam 20-30 tahun mendatang Indonesia akan kehabisan mineral. 

 Artinya, Indonesia akan berada pada titik balik, berubah menjadi 

negara pengimpor, kebutuhan mineralmya akan bergantung kepada pihak 

asing. Pada masa itu, tingginya konsumsi mineral dunia, membuat bahan tak 

terbarukan ini semakin mahal. 
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1.7.  Menurunnya Daya Dukung Lingkungan 

Sejak januari 2003 hingga pertengahan maret 2003 telah terjadi 229 
kejadian bencana, yang menyebabkan 505 penduduk meninggal dunia dan 
1070378 orang terpaksa mengungsi. Berdasarkan data Asia Disaster 
Reduction Center kerugian yang terjadi akibat 

Bencana sejak 1991 sampai dengan 2000 ditaksi sebesar U$$ 17,6 
miliar.Akar penyebab terjadinya bencana tersebut karena rusaknya 
lingkungan terutama di catcment area, bencana-bencana ini akan bertambah 
parah jika kawasan kawasan lindung dirubah fungsinya apalagi kawasan 
kawasan tersebut diketahui sebagai tempat tinggal dan lahan mata 
pencaharian masyarakat adat dan masyarakat lokal yang jumlahnya 
mencapai 80 juta jiwa. 

 

Oleh karena itu upaya upaya pemerintah untuk menanggulangi 

bencana dengan cara mengembalikan kondisi daerah hulu kepada fungsinya 

sebagai daerah yang dapat menahan lingkungan air permukaan dan 

memperbaiki lingkungan fisik dengan cara yang ramah lingkungan yaitu 

dengan rehabilitasi hutan dan lahan patut kita dukung. 

Dari fakta-fakta diatas patut dipertanyakan mengapa pemerintah masih 

percaya eksplorasi hutan secara habis-habisan akan mampu memperbaiki 

keterpurukan ekonomi Indonesia. Mereka seolah-olah lupa bahwa kegiatan 

itu  memiliki potret buram dan penuh dengan konflik dibanyak tempat, 

ironisnya penduduk lokal yang secara adat menguasai kawasan kawasan 

tersebut, terus dikesampingkan dalam proses pengambilan keputusan dan 

perlindungan kawasan.  

 

 

II.  PEMBAHASAN 
 

Dalam perjalanannya pembangunan bangsa Indonesia di tanah air ini, 

mengalami pasang naik dan pasang surut, kinerja pembangunan nasional 
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telah dilewati bersama. dalam pasang naiknya, pembangun nasional telah 

berhasil menyumbangkan pertumbuhan yang sangat besar bagi negara 

sehingga dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan nasional memiliki 

andil yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sedangkan 

untuk  pasang surutnya pembangunan dikatakan tidak berhasil, dalam 

kondisi ini dikatakan bahwa paradigma pembangunan yang ditetapkan telah 

menghancurkan sistem sumber daya nasional serta melahirkan kesenjangan 

disegala segi kehidupan dan meminggirkan rakyat dari proses pembangunan. 

Atau dengan kata lain pembangunan nasional melahirkan proses pemiskinan 

sebagian besar rakyat.    

Disadari atau tidak sistem nilai ekonomi kapitalis sudah menjadi cara 

pandang bangsa Indonesia terhadap pembangunan sektor kehutanan, sistem 

kapitalis memiliki premis bahwa manusia merupakan suatu sendiri (entity) 

yang bebas secara individual. Setiap individu mempunyai peluang untuk 

memiliki sumberdaya secara pribadi. Penerapan sistem ekonomi kapitalis di 

sektor kehutanan, telah membiaskan pembangunan kehutanan pada 

eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan dan sekaligus membiaskan 

cara pandang untuk memberikan perhatian yang berlebihan pada tegakan 

pohon dan kayu.  

 Selain itu sistem nilai ekonomi kapitalis juga telah memolakan hutan 

sebagai sumber devisa negara yang siap panen dan sebagai sumber 

pembiayaan yang siap petik, maka umumnya hutan dinilai sebagai sumber 

kayu yang siap dijadikan komoditas ekonomi dan menafikan sistem nilai dan 

fungsi fungsi lainnya.  

 

 

Proses pembangunan kehutanan dengan nilai yang mendasarinya 

tersebut dan yang secara relatif telah memolakan cara pandang terhadap 

sektor kehutanan merupakan proses pembangunan yang kini disadari telah 
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melahirkan berbagai persoalan baik dari tinjauan nasional ,regional ,lokalitas 

maupun rumah tangga.  

Dari ukuran kearifan ilmu pengetahuan, ukuran rasa keadilan, ukuran 

komitmen konstitusi berbangsa dan bernegara serta dari ukuran komitmen 

untuk mewujudkan kesejahteraan sebesar besarnya bagi rakyat disadari 

bahwa proses pembangun kehutanan yang telah dilakukan selama ini masih 

banyak menyisihkan banyak persoalan mendasar. 

Fokus perhatian pada pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan telah 

membiaskan pembangunan kehutanan pada eksploitasi sumber daya hutan 

secara berlebihan pada tegakan pohon kayu, implikasinya sangat luas. 

Deforestasi terjadi pada tingkatan yang sangat memprihatinkan, 

plasma nutfah diyakini telah banyak yang terkorbankan, fungsi fungsi 

lingkungan yang sangat mendasar bagi kehidupan terabaikan, opportunitas 

generasi yang akan datang untuk memanfaatkan  sumberdaya hutan diyakini 

telah diambil. 
 

2.1.  Sistem Ekonomi Kerakyatan 

Sistem ekonomi kerakyatan dibangun diatas suatu premis sistem nilai 

Pancasila, dengan asumsi bahwa manusia merupakan suatu kedirian (enity) 

bebas yang hak dan kewajibannya diletakkan di dalam suatu kepentingan 

bersama masyarakat, saling membantu dan berkerjasama  lebih diutamakan 

daripada persaingan dan permusuhan sesama manusia. Ekonomi kerakyatan 

dipostulatkan dibangun di atas suatu filsafat tertentu maka bangunan sistem 

ekonomi ini, secara konsepsional-teoritis, akan dapat disejajarkan domainnya 

dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. 

 

 

Penerapan ekonomi kerakyatan, berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan di sektor kehutanan merupakan  manifestasi manusia 

Indonesia akan kesadarannya tentang Anugrah hutan yang menjadi Amanah 
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bangsa dan negara Indonesia, sehingga sudah seharusnyalah nilai sistem 

ekonomi kerakyatan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Sistem ekonomi 

kerakyatan sektor kehutanan  di dasarkan pada premis yang memandang 

hutan  sebagai suatu sistem sumber daya, sebagai suatu sistem sumber 

daya, hutan dipandang dalam pengertian sistem yang utuh.  

Hal ini membawa implikasi bahwa sistem nilai dan etika yang 

mendasarinya-pun harus berubah sehingga Mindset kita tentang hutan-pun 

harus berubah, dari tmber management ke forest management, pergeseran 

kearah ekonomi kerakyatan, pergeseran dari menebang baru menanam 

menjadi dari menanam kemudian menebang, pemanfaata hasil hutan dari 

kayu ke non kayu 

 
2.2.  Reformasi Kebijakan Sektor Kehutanan 

Hutan Indonesia tidak lagi hanya sebagai milik bangsa sendiri tetapi 

secara tidak lansung diakui sebagai milik dunia kita terikat dengan perjanjian-

perjanjian internasional antara lain : 

• Konservasi perubahan iklim (Convention on climate chance) 

• Perdagangan bebas (AFTA, NAFTA) 

• Konvensi pedaganan satwaliar (CITES) 

• Konvensi mengenai keanekaragaman hayati (Convention on biological 

diresty) 

• Perjanjian mengenai Kayu Tropis 

• Sertifikasi terhadap kayu yang diperdagangkan (ITTO) 

• Agenda 21 antara lain tentang combaiting deforestation 

 

 

2.3.  Masalah, Tantangan dan harapan pembangunan sektor kehutanan : 
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• Masih beragamnya persepsi masyarakat terhadap keberadaan, fungsi, 

dan peran hutan dalam pembangunan ekonomi, ekologi, dan sosial 

masyarakat. 

• Kelembagaan yang belum terbentuk sehinga jangkauan pembangunan 

kehutanan bagi masyarakat masih terbatas. 

• Nilai On farm activity hutan masih terlalu rendah dibandingkan nilai off 

farm activiy-nya. 

• Ilmu pengetahuan dan teknologi belum mendapat tempat yang layak 

dalam pengelolaan sektor kehutanan. 

• Hutan Indonesia secara tidak langsung diakui sebagai hutan dunia 

. 

2.4.  Perubahan Mindset Pembangunan Sektor Kehutanan 

Menyadari kondisi tersebut maka sudah sewajarnyalah pada saat ini cara 

pandang bangsa ini terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan berubah : 

• Mindset tentang hutan harus diubah, dari timber management ke 

forest management, pergeseran kearah ekonomi kerakyatan, 

pergeseran dari menebang baru menanam menjadi dari menanam 

kemudian menebang, pemanfaata hasil hutan dari kayu ke non kayu. 

• Pergeseran kearah ekonomi kerakyatan atau rakyat harus menjadi 

penikmat utama dalam pembangunan hutan dan kehutanan. 

• Penetapan jumlah kayu bulat, kayu geregajian dan rotan yang akan di 

ekspor 

• Pengkajian kembali peraturan perundang undangan disektor 

kehutanan dengan tujuan untuk memperpendek birokrasi. 

• Pada masa mendatang posisi bargaining position hutan Indonesia 

akan tinggi. 
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• Suberdaya hutan sebagai penggerak ekonomi, ekologi dan sosial 

budaya. 

• Keberhasilan pembangunan sektor kehutanan akan berdampak positif 

terhadap sektor lainnya. 

 

2.5.  Undang-Undang No 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan : 

Berdasarkan permasalahan dan tantangan dan perubahan cara 

pandang bangsa Indonesia terhadap sektor kehutan maka muncullah ide 

untuk mengkoreksi Undang-Undang No 5 th 1967 sehingga lahirlah Undang- 

undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan. 

Secara garis besar perbedaannya dengan Undang-Undang No 5 tahun 

1967 adalah sebagai berikut: 

• Sifat pengurusan hutan dengan ahlak mulia, adil, arif, bijaksana, 

terbuka dan professional serta bertanggung jawab. 

• Sifat pengurusan hutan yang harus menampung dinamika, aspirasi 

dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai 

masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional. 

• Azas penyelenggaraan hutan adalah: kerakyatan, keadilan, 

kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan. 

• Pengakuan terhadap masyarakat adat: pengurusan hutan oleh negara 

tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang 

keberadaannya masih diakui dan tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional. 

• Pengetatatan dalam perubahan peruntukan hutan: perubahan yang 

bersifat strategis ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan 

DPR. 

 

 

 



  13

• Peningkatan fungsi konservasi tanah dan air serta perlindungan hutan. 

• Pelaku pemanfaatan hutan yang bersifat kerakyatan.  

• Adanya pemberian pengelolaan hutan untuk tujuan husus. 

• Pengaturan terhadap hutan adatsepanjang keberadaannya masih 

diakui.  

• Pengawasan yang lebih luas oleh: pemerintah pusat atau daerah, 

masyarakat atau perorangan. 

• Adanya peran serta masyarakat yang lebih luas. 

• Wewenang khusus sebagai penyidik bagi pejabat pegawai negeri sipil. 

• Hukuman pidana mencakup hukuman denda dan hukuman badan. 

• Penyerahan sebagian kewenagan kepada pemerintah daerah.  

 

 

III. KESIMPULAN 
 

Aliansi antara penguasa politik dan penguasa ekonomi telah 

menyebabkan kebijakan pembangunan sektor kehutanan mengarah kepada 

sistem nilai ekonomi kapitalis. 

Penerapan sistem ini, telah membiaskan pembangunan kehutanan 

pada eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan dan sekaligus 

membiaskan cara pandang untuk memberikan perhatian yang berlebihan 

pada tegakan pohon  kayu.  

 Selain itu sistem nilai ekonomi kapitalis juga telah memolakan hutan 

sebagai sumber devisa negara yang siap panen dan sebagai sumber 

pembiayaan yang siap petik, maka umumnya hutan dinilai sebagai sumber 

kayu yang siap dijadikan komoditas ekonomi dan menafikan sistem nilai dan 

fungsi fungsi lainnya.  

Proses pembangunan kehutanan dengan nilai yang mendasarinya 

tersebut dan yang secara relatif telah memolakan cara pandang terhadap 

sektor kehutanan merupakan proses pembangunan yang kini disadari telah 
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melahirkan berbagai persoalan baik dari tinjauan nasional ,regional ,lokalitas 

maupun rumah tangga.  

Deforestasi terjadi pada tingkatan yang sangat memprihatinkan, 

plasma nutfah diyakini telah banyak yang terkorbankan, fungsi fungsi 

lingkungan yang sangat mendasari bagi kehidupan terabaikan, opportunitas 

generasi yang akan datang untuk memanfaatkan  sumberdaya hutan diyakini 

telah diambil. 

 kesadaran manusia Indonesia tentang Anugrah hutan yang menjadi 

Amanah bangsa dan negara Indonesia telah Mindset kita tentang hutan dari 

tmber management ke forest management, pergeseran kearah ekonomi 

kerakyatan, pergeseran dari menebang baru menanam menjadi dari 

menanam kemudian menebang, pemanfaatan hasil hutan dari kayu ke non 

kayu keinginan untuk berubah ini di wujudkan dengan lahirnya Undang-

Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan 

Secara garis besar perbedaannya dengan Undang-Undang No 5 tahun 

1967 adalah sebagai berikut: 

• Sifat pengurusan hutan dengan ahlak mulia, adil, arif, bijaksana, 

terbuka dan professional serta bertanggung jawab. 

• Sifat pengurusan hutan yang harus menampung dinamika, aspirasi 

dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai 

masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional. 

• Azas penyelenggaraan hutan adalah: kerakyatan, keadilan, 

kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan. 

• Pengakuan terhadap masyarakat adat: pengurusan hutan oleh negara 

tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang 

keberadaannya masih diakui dan tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional. 

• Pengetatatan dalam perubahan peruntukan hutan: perubahan yang 

bersifat strategis ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan 

DPR. 
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• Peningkatan fungsi konservasi tanah dan air serta perlindungan hutan. 

• Pelaku pemanfaatan hutan yang bersifat kerakyatan.  

• Adanya pemberian pengelolaan hutan untuk tujuan husus. 

• Pengaturan terhadap hutan adatsepanjang keberadaannya masih 

diakui.  

• Pengawasan yang lebih luas oleh: pemerintah pusat atau daerah, 

masyarakat atau perorangan. 

• Adanya peran serta masyarakat yang lebih luas. 

• Wewenang khusus sebagai penyidik bagi pejabat pegawai negeri sipil. 

• Hukuman pidana mencakup hukuman denda dan hukuman badan. 

• Penyerahan sebagian kewenagan kepada pemerintah daerah.  
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