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Ringkasan 

Pengusahaan hutan di Indonesia selama 50 tahun terakhir telah memberikan dampak yang 

sangat besar bagi bangsa Indonesia. Pada dekade awal pengusahaan hutan, Indonesia langsung 

berhasil menempati posisi eksportir kayu bulat tropis terbesar dunia. Pada era berikutnya, setelah 

pemerintah mengubah prioritas ekspor hasil hutan, Indonesia berubah menjadi eksportir kayu 

lapis terbesar di dunia. Dan selama satu dekade terakhir, ekspor hasil hutan Indonesia didominasi 

oleh produk pulp dan kertas. Pada masa keemasannya, industri hasil hutan telah memberikan 

kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara dan berperan pula sebagai penyerap tenaga 

kerja, pendorong perkembangan sektor industri, dan penggerak perekonomian daerah. 

Di sisi lain, ekstraksi kayu secara massif telah meningkatkan laju deforestasi dan degradasi 

lahan secara tidak terkendali. Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) 

telah mengukuhkan Indonesia sebagai perusak hutan tercepat di dunia. Di tingkat domestik, 

dampak buruk hilangnya hutan datang susul-menyusul seolah tanpa henti: dimulai dari 

konsentrasi sumberdaya hutan pada sekelompok orang, konflik lahan antara masyarakat dengan 

perusahaan, rontoknya industri-industri hasil hutan karena kekurangan bahan baku, hutang 

perusahaan perkayuan yang menjadi tanggungan negara, hingga berbagai bencana lingkungan 

yang saat ini masih berlangsung. 

Segala problematika pengusahaan hutan tersebut dipastikan karena adanya kekeliruan 

dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Diagnosis sektoral untuk mengidentifikasi penyebab 

mendasar problematika itu sulit dilakukan mengingat konteks sejarah, interaksi para aktor dan 

peta perpolitikan yang demikian kompleks. Untuk menghindari jeratan konteks tersebut, tulisan 

ini mencoba mengurai problematika pengusahaan hutan di Indonesia menggunakan sudut 

pandang akidah Islam. 

Secara  syar’iy kepemilikan sumberdaya hutan ditentukan oleh kepemilikan lahannya. Jika 

suatu lahan dimiliki secara syar’iy oleh suatu pihak, maka pihak itulah yang memiliki hutannya. 

Selanjutnya, ia boleh memilih apakah akan mempertahankan lahannya sebagai hutan ataukah 

mengubahnya menjadi penggunaan lain selama perubahan itu tidak mengganggu hak-hak 

komunal. Dalam Islam, lahan hutan dapat dimiliki oleh individu (swasta), negara dan komunal. 

Syara’ telah menetapkan bahwa hutan yang tidak dimiliki oleh individu dan negara, maka ia 

adalah milik umum (komunal). Berdasarkan hal tersebut, sebagian besar hutan di Indonesia saat 

ini sesungguhnya adalah milik umum. Akan tetapi, konsep pemilikan hutan komunal dalam Islam 

berbeda dengan pemilikan komunal pada ideologi kapitalisme. Syara’ menetapkan bahwa setiap 

orang boleh mengekstraksi hutan -karena mereka adalah bagian masyarakat sebagai pemilik sah 

hutan- selama tidak menghalangi anggota masyarakat lainnya melakukan tindakan serupa. 

Namun, ketentuan open access ini tidak berlaku pada komponen utama hutan, yaitu pohon. 

Hanya negara sajalah, sebagai wakil seluruh rakyat yang berhak mengekstraknya. Selanjutnya, 

negara akan meredistribusi hasil pengelolaan hutan dalam bentuk pelayanan gratis berbagai 

kebutuhan publik (seperti pendidikan dan kesehatan) kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali. 

Hasilnya, hutan memberikan manfaat optimal bagi seluruh rakyat dan kerusakan hutan (tragedy 

of the common) tidak akan terjadi. 

Setiap pihak (individu/swasta, negara, publik) boleh memiliki industri hasil hutan dengan 

cara yang syar’iy. Mereka diharuskan menggunakan bahan baku yang diperoleh secara sah, baik 

yang berasal dari hutan miliknya, membeli dari pihak lain, atau impor dari luar negeri. Dengan 

ketentuan itu, setiap pemilik industri hasil hutan akan mempertimbangkan kapasitas industri 

miliknya dengan kemampuan memperoleh bahan baku. Walhasil, tidak akan terjadi kesenjangan 

yang besar (huge gap) antara kebutuhan dengan pasokan bahan baku kayu seperti yang dialami 

industri perkayuan di Indonesia saat ini.  
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Tinjauan Singkat Pengusahaan Hutan di Indonesia 

Pengusahaan sumberdaya hutan di Indonesia dilakukan secara massif sejak pemerintah 

Orde Baru (Orba) memegang kekuasaan pada tahun 1966. Ketika itu pemerintah Orba 

menghadapai kondisi ekonomi dan politik yang buruk berupa krisis ekonomi, inflasi yang tinggi, 

hutang luar negeri yang besar dan kemacetan birokrasi. Para pembuat kebijakan memandang 

ekspor kayu bulat (log) dapat menjadi salah satu cara paling cepat untuk mendatangkan investasi 

dan meningkatkan pendapatan nasional (Barr, 2006).  Pemerintah juga melihat bahwa investasi di 

bidang kehutanan dan ekspor log merupakan cara yang efektif untuk mamanfaatkan sumberdaya 

hutan yang ada hampir di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Kartodihardjo (2006), alasan 

pemerintah memilih kebijakan pengusahaan hutan adalah untuk mempercepat stabilisasi 

ekonomi dan mendapatkan pengakuan internasional melalui bantuan asing. Dengan luas hutan 

tropis yang sangat menjanjikan, yaitu 143,7 juta hektar atau sekitar 76% luas daratan, pemerintah 

berharap pengusahaan hutan dapat menopang pembangunan nasional.   

Sebagai landasan hukum masuknya investor asing, pemerintah menerbitkan UU               

No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing dan diikuti UU No. 5/1967 tentang Pokok-Pokok 

Kehutanan untuk mengatur tentang pengusahaan hutan, terutama yang berada di luar pulau 

Jawa. Untuk kepentingan penerimaan negara, pemerintah mengeluarkan PP No. 22/1967 tentang 

Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan.  Pada tahun 1968 pemerintah menerbitkan 

UU No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri untuk mengimbangi kekuatan modal 

asing. Selanjutnya, kran industrialisasi sektor kehutanan (perkayuan) dibuka dengan dikeluarnya 

PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan 

(HPHH). Pada saat itu jumlah HPH yang telah aktif beroperasi mencapai 45 unit. 

Selama periode 1971-1980 Departemen Kehutanan telah memberikan ijin kepada 438 HPH, 

dengan luas areal mencapai 43 juta hektar. Pada saat yang sama pemerintah hanya 

mengalokasikan hutan seluas 3,8 juta hektar kepada perusahaan milik negara, yaitu Inhutani I, 

Inhutani II dan Inhutani III. Pemberian ijin secara besar-besaran dilakukan karena pemerintah 

memfokuskan memanfaatkan kayu sebanyak mungkin dan menjualnya dalam bentuk kayu bulat.  

Hasilnya, produksi kayu bulat nasional meningkat sebesar 470% selama 8 tahun pertama rezim 

Soeharto, yaitu dari 6 juta m
3
 pada tahun 1966 menjadi 28,3 juta m

3
 pada 1973; dan ekspor log 

meningkat dari 334.000 m
3
 menjadi 18.5 juta m

3
. Pada tahun 1973 industri logging Indonesia 

menyumbang devisa sebesar USD562 juta, atau 18% dari total pendapatan nasional (Barr, 2006). 

Pada tahun 1979 Indonesia menjadi produsen dan eksportir kayu tropis terbesar di dunia. 

Terlepas dari kesuksesan ekspor log di atas, sesungguhnya PP No. 21/1970 juga 

mewajibkan pemegang HPH untuk mendirikan industri pengolahan hasil hutan di dalam negeri.  
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Keputusan tersebut didasarkan pada upaya peningkatan nilai tambah produksi kayu log melalui 

proses pengolahan industri.  Di samping itu, kalangan swasta nasional dipandang telah memiliki 

kemampuan untuk membangun industri sendiri (Ngadiono, 2004). Namun, pembangunan industri 

ini berjalan lambat karena para pengusaha lebih menikmati keuntungan yang mereka peroleh dari 

ekspor log dibandingkan dengan harus membangun industri yang memerlukan investasi besar dan 

lebih beresiko.  

Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Keputusan Bersama Empat Dirjen 

(SKBED), yaitu Dirjen Kehutanan, Dirjen Aneka Industri, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan 

Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada tanggal 22 April 1981 tentang Peningkatan Industri Terpadu 

yang Berintikan Kayu Lapis, Pembinaan Hutan dan Penetapan Ekspor Kayu Bulat. Pokok-pokok 

kebijakan dalam SKBED tersebut adalah: (1) Ekspor kayu bulat hanya diberikan kepada HPH yang 

sedang membangun industri terpadu yang berintikan industri kayu lapis dan yang sudah dalam 

tahap berproduksi; (2) Insentif berupa ijin ekspor kayu bulat ditetapkan sesuai tahapan 

pembangunan industri terpadu; (3) Pengelompokkan HPH dalam pembangunan industri 

pengolahan kayu. 

Pengelompokkan HPH dalam pembangunan industri pengolahan terpadu diperjelas dalam 

SK Dirjen Kehutanan No. 86/Kpts/DJ/I/1981 tanggal 5 Mei 1981 tentang Pedoman 

Pengelompokkan HPH dalam Rangka Membangun Industri Pengolahan Kayu Terpadu yang 

Berintikan Kayu Lapis. Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa setiap pemegang HPH wajib memiliki 

atau membangun industri perkayuan terpadu yang berintikan kayu lapis dengan ketentuan antara 

lain: (a) HPH dengan jatah tebang tahunan 250.000 m
3
/tahun wajib memiliki sendiri industri 

terpadu yang berintikan kayu lapis; (b) HPH dengan jatah tebang tahunan kurang dari 250.000 

m3/tahun secara bersama atau sendiri-sendiri membangun industri perkayuan terpadu.  

Peraturan-peraturan tersebut memaksa para pemegang HPH agar segera membangun 

industri kayu lapis jika mereka ingin tetap melanjutkan usahanya. Pembangunan ini tentu saja 

tidak terlalu bermasalah bagi perusahaan yang memiliki modal besar. Namun, bagi pengusaha 

yang tidak mampu membangun industri kayu lapis, mereka terpaksa menjual HPH-nya kepada 

perusahaan-perusahaan besar. Terjadilah integrasi horizontal dan integrasi vertikal dimana satu 

group perusahaan (holding company) memiliki banyak perusahaan HPH (produsen kayu bulat) 

sekaligus memiliki industri kayu lapis (konsumen kayu bulat). Hasilnya, industri perkayuan 

Indonesia hanya berada di tangan beberapa kelompok pengusaha yang memiliki banyak anak 

perusahaan.  

Integrasi horizontal dan integrasi vertikal menjadikan perusahaan HPH dan industri kayu 

lapis dalam satu holding company sebagai profit center pengusahaan hutan Indonesia karena kayu 

bulat dari areal HPH langsung disuplai ke pabrik kayu lapis dengan harga yang sangat murah.  

Dengan biaya produksi yang rendah, perusahaan-perusahaan kayu lapis Indonesia menyerbu 

pasar dunia.  Pangsa pasar kayu lapis meningkat tajam dari hanya 3,2% pada tahun 1980, menjadi 

70% pada tahun 1988, dan pada tahun 1993 telah menguasai sekitar 90% seluruh perdagangan 

kayu lapis tropis (tropical hardwood plywood) dunia (Hasan, 1994 dalam Ngadiono, 2004).  Pada 

tahun 1997 nilai ekspor hasil hutan mencapai puncaknya, yaitu USD6,24 milyar atau 17,8% dari 

nilai ekspor barang-barang industri atau 11,7% total nilai ekspor (Manurung et al., 2007) 

Untuk mendukung kelestarian usaha perkayuan, pemerintah mengeluarkan beberapa 

kebijakan yang terkait dengan pemenuhan bahan baku. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan 

antara lain: (1) Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri pada tahun 1980 tentang larangan ekspor 

kayu bulat yang berlaku secara total sejak tahun 1985, dan (2) SK Menhut No. 417/II/1986 tentang 

Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).  
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Kebijakan ini merupakan stimulus bagi para investor untuk membangun industri pulp dan 

kertas yang memiliki nilai tambah lebih tinggi daripada kayu lapis. Walhasil, kebutuhan akan kayu 

bulat terus meningkat. Di sisi lain, peningkatan kebutuhan bahan baku tidak dibarengi dengan 

peningkatan sumber pasokan yang legal dan lestari. Sebagian besar industri perkayuan masih 

mengandalkan kayu dari hutan alam, sementara realisasi penanaman HTI masih jauh dari yang 

diharapkan. Akhirnya, kemampuan hutan alam untuk mendukung kebutuhan industri perkayuan 

tampaknya mencapai kulminasi pada medio 90-an. Sejak saat itu, kinerja industri perkayuan terus 

mengalami penurunan. 

 

Dampak Buruk Pengusahaan Hutan 

Tidak dipungkiri bahwa pengusahaan hutan pada era 1967-1997 telah memberikan 

kontribusi positif bagi pembangunan, yaitu sebagai sumber terbesar perolehan devisa non-migas, 

pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja serta penggerak pembangunan daerah. 

Namun, berbagai dampak buruk yang dirasakan pada era berikutnya adalah fakta yang tidak 

terbantahkan. Berikut adalah uraian beberapa dampak buruk yang paling menonjol. 

Ketimpangan Distribusi Kekayaan Sumberdaya Hutan 

Sejak awalnya, pengusahaan hutan pada akhir tahun 1960-an memang bertujuan 

mengeksploitasi hutan secara cepat.  Konsesi hutan sebagian besar diberikan kepada pemodal 

etnis Cina, militer, asing, para birokrat dan orang-orang yang berjasa kepada pemerintahan baru.  

Kepemilikan HPH hingga tahun 1969 disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Investasi HPH yang Disetujui Pemerintah (Hingga September 1969) 

Negara/Investor 
Jumlah Investor 

(Orang) 

Jumlah HPH 

(Unit) 

Luas Hutan 

(1000 ha) 

Nilai Investasi 

(USD 1000) 

Filipina 

Malaysia 

Jepang 

Amerika Serikat 

Hongkong, Singapura, Korea 

Lainnya 

9 

9 

8 

9 

11 

7 

11 

10 

13 

9 

14 

8 

1.647 

1.240 

2.464 

2.720 

1.666 

- 

265.000 

13.500 

59.000 

77.000 

- 

- 

Jumlah  53 65 9.727 414.500 

 

Sumber: Kammen (1990) dalam Kartodihardjo (2006)  
 

Selain memberikan ijin konsesi kepada pihak asing, pemerintah juga memberikan ijin 

konsesi hutan kepada investor dalam negeri. Sampai dengan pertengahan tahun 1990-an, hutan-

hutan Indonesia telah dikapling oleh segelintir orang. Sepuluh kelompok pengusaha menguasai 

lebih dari 27 juta hektar hutan dengan 228 perusahaan HPH-nya atau sekitar 45% dari 60 juta 

hektar hutan yang dialokasikan untuk HPH.  Kelompok pengusaha ini juga memiliki 48 perusahaan 

kayu lapis dan menguasai hampir 40% dari produksi kayu lapis nasional (Kartodihardjo dan 

Jhamtani, 2006). Nama-nama kelompok perusahaan pemilik HPH dan kayu lapis tersebut disajikan 

pada Tabel 2. 

 Kontradiksi dengan perusahaan besar yang menikmati berbagai insentif dan pelayanan, 

jutaan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan mengalami marginalisasi selama 

3 
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berpuluh-puluh tahun disertai intimidasi, teror, hingga kekerasan1. Hak petani sangat dibatasi, 

walaupun hanya untuk menebang kayu dalam skala kecil dan mengumpulkan hasil hutan bukan 

kayu (Lindayanti dalam Resosudarmo dan Colfer, 2003). Undang-undang yang berkaitan dengan 

kehutanan pada periode 1970-1980 sebagian besar telah merugikan hak-hak sumber kehidupan 

masyarakat tradisional atau masyarakat hukum adat karena ekstraksi kayu secara komersial lebih 

diutamakan daripada pemanfaatan kayu oleh masyarakat lokal (Wrangham dalam Resosudarmo 

dan Colfer, 2003). 

Tabel 2. Top 10 Kelompok Pemilik HPH dan Perusahaan Kayu Lapis 

Kelompok Jumlah HPH Luas (ha) 
Jumlah Pers. 

Kayu Lapis 

Kapasitas Produksi 

(m3) 

Barito Pacific 68 6.125.700 13 1.236.900 

Djajanti 30 3.616.700 6 618.000 

Alas Kusuma 26 3.364.200 5 409.340 

KLI 21 3.053.500 2 349.300 

Kiani Lestari 12 2.380.800 4 390.000 

Korindo 15 2.225.500 6 624.000 

Surya Dumai 14 1.801.400 3 405.400 

Sayta Djaya 13 1.663.500 3 369.000 

Tanjung Raya 15 1.503.750 3 270.500 

Hutrindo 14 1.503.750 3 252.000 

10 Kelompok Top 228 27.265.550 48 4.924.440 

Total Industri 585 62.534.370 132 12.595.290 
 

Sumber: Brown (1999) dan Apkindo (1990) dalam Kartodihardjo dan Jhamtani (2006) 

 
 

Rusaknya Sumberdaya Hutan 

Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat 

memprihatinkan. Forest Watch Indonesia (2001) menyampaikan data bahwa pada tahun 1980-an 

laju kehilangan hutan di Indonesia rata-rata sekitar 1 juta hektar/tahun, kemudian meningkat 

menjadi sekitar 1,7 juta hektar/tahun pada tahun-tahun pertama 1990-an.  Sejak tahun 1996, laju 

deforestasi meningkat lagi menjadi menjadi rata-rata 2 juta hektar/tahun. Sementara itu, data 

resmi pemerintah menunjukkan laju deforestasi pada tahun 1982-1990 mencapai 900.000 

hektar/tahun. Angka ini meningkat menjadi 1,8 juta hektar/tahun pada periode 1990-1997, dan 

meningkat lagi menjadi 2,83 juta hektar/tahun pada periode 1997-2000. Pada periode 2000-2005, 

Departemen Kehutanan melakukan analisis yang lebih detil dengan Citra SPOT vegetasi resolusi 1 

km dan diperoleh hasil laju deforestasi menurun menjadi 1,09 juta hektar/tahun (Departemen 

Kehutanan, 2007) 

Para analis kehutanan menyatakan tingginya laju deforestasi tersebut disebabkan oleh 

tingginya permintaan kayu oleh industri perkayuan nasional (Simangunsong, 2004; Brown et al., 

2005; Manurung et al., 2007). Secara rasional, realisasi produksi industri perkayuan tidak akan 

mampu dicapai jika hanya mengandalkan jatah tebang tahunan dari hutan alam. Artinya, untuk 

menutupi defisit bahan baku, industri pengolahan kayu telah melakukan penebangan melebihi 

jatah yang ditetapkan, baik di dalam maupun di luar areal konsesinya.  Bahkan praktik seperti ini 

diyakini masih berlangsung hingga saat ini (Manurung et al., 2007). 

                                                        
1 Lihat beberapa data yang dikemukakan oleh Lembaga ARuPa dalam  Sumardjani (2005). 

4 
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Suatu studi yang dilakukan pada tahun 1997 menyebutkan bahwa total konsumsi kayu 

bulat domestik diduga mencapai 82,3 juta m
3
, sedangkan pasokan kayu bulat dari panenan resmi, 

impor dan daur ulang hanya mencapai 45,3 juta m3.  Ini berarti terjadi kelebihan permintaan 

sebesar 37 juta m
3
 yang dipenuhi dari sumber-sumber tidak resmi, tidak tercatat, atau illegal 

(Resosudarmo, 2003). Kartodihardjo (2003) memperhitungkan bahwa jumlah tebangan yang 

dilakukan industri HPH mencapai dua kali lipat dari volume tebangan yang dilaporkan ke 

pemerintah. Sementara itu, Manurung et al. (2007) menyatakan bahwa jumlah kayu illegal yang 

dikonsumsi industri perkayuan pada tahun 2002 mencapai 42,2 juta m
3 

dan menurun ke tingkat 

20,3 juta m3 pada tahun 2005. 

Selain itu, kondisi penutupan kawasan hutan dapat memberikan gambaran kerusakan 

hutan yang terjadi saat ini. Berdasarkan data Departemen Kehutanan (2007), dari sekitar 133 juta 

hektar lahan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kawasan Hutan, ternyata hanya 85 juta 

hektar (64%) yang masih berupa hutan. Dari 110 juta hektar kawasan yang ditetapkan sebagai 

Hutan Tetap, ternyata tinggal 68% (75 juta hektar) yang masih berupa hutan.  Kondisi penutupan 

yang paling parah terdapat pada kawasan Hutan Produksi, yaitu tinggal 20 juta hektar (58%) dari 

35 juta hektar yang ditetapkan sebagai hutan. Luas penutupan lahan di dalam dan luar kawasan 

hutan disajikan pada Tabel 3. 

 Tabel 3. Luas Penutupan Lahan di Dalam dan Luar Kawasan Hutan 

 Kawasan Hutan (x 1000 ha) 
APL  

(x1000 ha) 

Jumlah       

(x1000 ha) 
Hutan Tetap 

HPK Jumlah 
KSA-KPA HL HPT HP Jumlah 

Hutan 14.365 22.102 18.180 20.624 75.271 10.693 85.964 7.960 93.924 

Non Hutan 4.009 5.622 5.765 12.639 28.035 11.057 39.092 44.163 83.255 

Tidak Ada Data 1.502 2.328 1.711 1.995 7.536 982 8.518 2.216 10.734 

Total Indonesia 19.876 30.052 25.656 35.258 110.842 22.732 133.574 54.339 187.913 
 

Sumber: Departemen Kehutanan (2007) 

Keterangan: KSA-KPA (Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam), HL (Hutan Lindung), HPT 

(Hutan Produksi Tetap), HP (Hutan Produksi), HPK (Hutan Produksi yang dapat Dikonversi), 

APL (Areal Penggunaan Lain) 

 

Hilangnya Potensi Pendapatan Negara 

Pendapatan negara yang diperoleh dari sektor kehutanan pada periode 1970-1995 

memang cukup besar. Namun nilai itu jauh lebih kecil dari yang seharusnya diperoleh pemerintah. 

Pendapatan negara dari sektor kehutanan terutama berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan 

(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Berdasarkan simulasi yang dibuat oleh Ngadiono (2004), jika 

iuran tersebut ditambah dengan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh 21), total penerimaan negara sekitar 42% dari harga jual kayu. 

Sementara keuntungan pengusaha HPH untuk wilayah I (Kalimantan) dan wilayah II (Sumatera) 

berkisar 27-30% dari total harga jual kayu. Dengan demikian biaya produksi pengusahaan hutan 

alam yang dilakukan oleh pengusaha HPH, termasuk kegiatan perencanaan, penanaman, 

pemeliharaan, perlindungan, biaya lingkungan hidup dan sosial, penebangan, administrasi umum 

dan pembuatan jalan dan pengadaan alat berat berkisar 28-31%. Tiga kegiatan yang disebutkan 

terakhir mengambil porsi sekitar 22% dari total pendapatan pengusaha HPH. Sementara social 

cost untuk pembinaan lingkungan masyarakat di sekitar hutan hanya 1%. 

Dengan struktur biaya pengusahaan hutan tersebut, pemerintah sesungguhnya memiliki 

peluang mendapatkan keuntungan yang besar jika log dijual di pasar internasional yang memiliki 
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bentuk pasar persaingan sempurna. Akan tetapi, karena terjadi integrasi antara HPH dengan 

industri pengolahan kayu (IPK, misalnya industri kayu lapis), maka harga jual log berada jauh di 

bawah harga internasional2. Sebaliknya, harga jual di dalam negeri sangat rendah karena bentuk 

pasar yang monopsoni. Bahkan IPK bisa saja menekan harga menjadi sangat rendah untuk 

menghindari kewajiban finansial HPH terhadap pemerintah. Ini sangat dimungkinkan mengingat 

HPH dan IPK berada dalam satu holding company. Berdasarkan laporan Walhi yang diterbitkan 

tahun 1993, rata-rata hasil eksploitasi hutan di Indonesia setiap tahunnya adalah USD2,5 miliar. 

Dari hasil itu, yang masuk ke dalam kas negara hanya 17%, sedangkan sisanya sebesar 83% masuk 

ke kantong pengusaha HPH. Walhi telah menghitung keuntungan yang diperoleh pengusaha HPH 

dengan asumsi jika log dijual di pasar internasional
3
. Namun, pada faktanya log tidak dijual ke 

pasar internasional, melainkan langsung dipasok ke IPK dengan harga murah. Dengan integrasi ini, 

maka HPH dan IPK secara bersama-sama telah menjadi profit center dari pengusahaan hutan alam 

di Indonesia. Pada masa itu, sebagian besar hutan di Indonesia sudah dikuasai oleh dua belas (12) 

grup besar melalui 109 perusahaannya.  

Selain kerugian langsung akibat kebijakan-kebijakan di atas, kerugian juga diakibatkan oleh 

perilaku HPH yang telah melakukan over cutting untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi 

mesin-mesin di IPK. Pengusaha HPH biasa melakukan penebangan kedua di areal bekas 

penebangan pertama sebelum masa rotasinya (cuci mangkok). Bahkan ada yang melakukan 

penebangan hingga tiga kali (cuci gudang). Data produksi log oleh HPH yang dilaporkan 

DepHutBun selama tahun 1977-1998 ternyata hanya sekitar 51% dari perkiraan produksi log 

riilnya. Apabila rata-rata harga log diperhitungkan sebesar USD90 per/m
3
 sebagai nilai saat ini, 

maka kerugian materiil selama 22 tahun tersebut sebesar USD25,3 milyar atau rata-rata USD1,3 

milyar/tahun. Berdasarkan nilai saat ini pula, negara juga telah kehilangan kesempatan untuk 

memperoleh pendapatan dari PSDH sebesar sekitar USD239 juta/tahun dan DR sekitar USD 311 

juta/tahun (Kartodihardjo, 2003). 

 

Konflik Sosial 

Konflik sosial yang terkait dengan isu kehutanan mulai merebak ke permukaan sejak 

pertengahan tahun 1990-an.  Ini dimungkinkan karena: (1) Media massa sengaja tidak memuat 

berita tersebut karena takut dengan pihak keamanan atau bekerjasama dengan perusahaan
4
, (2) 

Masyarakat di dalam atau sekitar hutan kecewa karena tidak lagi mendapat keuntungan dari 

pihak perusahaan yang terpaksa menghemat berbagai biaya seiring dengan menurunnya kualitas 

dan kuantitas sumberdaya hutan
5
, (3) Angin reformasi telah membangkitkan keberanian 

masyarakat yang selama ini tertindas untuk melakukan perlawanan, (4) Perusahaan tidak dapat 

lagi menyewa tentara/polisi yang telah dikonsentrasikan di dalam kota6. 

Berdasarkan observasi terhadap media massa nasional, Wulan et al. (2004) melaporkan 

telah terjadi 359 peristiwa koflik di sektor kehutaan pada periode Januari 1997–Juni 20037.  

                                                        
2
  Rekaman perbandingan harga log Indonesia di pasar domestik dan ekspor dapat dilihat pada laporan 

teknis yang diterbitkan Departemen Kehutanan dan ITTO (2004). 
3
  Dengan metode yang kurang lebih sama, beberapa peneliti menunjukkan pendapatan yang diterima 

pemerintah memang lebih kecil dari seharusnya, yaitu 25% (Darusman, 1976), 31% (Sutopo et al., 1992), 
43% (Transtoto, 1990). Lihat: Darusman (2002). 

4
  ARD (2004).   

5
  Lihat: Sumardjani (2005). 

6
  FWI (2001). 

7
  Berdasarkan survei ARD terhadap enam koran lokal selama 12 bulan (Maret 2002–Februari 2003), telah 

terdokumentasikan 845 konflik yang terkait dengan perkayuan. 
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Frekuensi konflik meningkat tajam pada masa transisi (1998-2000) dan mulai menurun pada masa 

desentralisasi (sejak tahun 2000). Konflik terjadi di setiap jenis areal hutan, yaitu areal Hak 

Pengusahaan Hutan (HP), areal Kawasan Konservasi (KK), dan areal Hutan Tanaman Industri (HTI). 

Faktor penyebab konflik berbeda untuk masing-masing areal, namun secara umum yang terbesar 

berupa ketidakpastian tata batas lahan dan pembatasan akses masyarakat ke dalam hutan. 

Jumlah konflik kehutanan yang terjadi pada periode 1997-2003 disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Jumlah Konflik Kehutanan Berdasarkan Tahun, Penyebab dan Lokasi  

Tahun Jumlah Faktor Penyebab Jumlah (%) Lokasi   Jumlah (%) 

1997 14 Alih fungsi 3 HPH 27 

1998 29 Kerusakan lingkungan/hutan 12 KK 34 

1999 52 Pencurian kayu 23 HTI 39 

2000 153 Perambahan hutan 26  

2001 45 Tata batas/pembatasan akses 36 

2002 31  

2003 35 
 

Sumber: Wulan et al. (2004) 

Keterangan: Data tahun 2003 hingga bulan Juni 

 
Hutang Menggunung Milik Perusahaan Perkayuan 

Ketika sebagian besar hutan Indonesia diberikan kepada beberapa gelintir pengusaha, 

barangkali sebagian besar masyarakat menduga mereka adalah orang-orang yang memiliki 

banyak uang. Namun, kenyataan membuktikan dugaan tersebut meleset. Sebagian besar 

pengusaha justru memperoleh dananya dengan menghimpun dana dari jutaan masyarakat 

melalui bank-bank yang mereka dirikan. Selanjutnya, bank-bank swasta tersebut memberikan 

kredit kepada perusahaan kehutanan untuk mengeksploitasi hutan yang sejatinya adalah milik 

masyarakat.  Tabel 5 menyajikan daftar bank yang dimiliki atau dikuasai oleh konglomerat yang 

terkait dengan bisnis kehutanan. 

Tabel 5. Bank-bank Milik Konglomerat yang Terkait dengan Bisnis Kehutanan 

Kelompok Nama Bank % Pemilikan Status di bawah BPPN 

Barito Pacific 

Timber 

Andromeda  Prajo Pangestu (40.0) Ditutup 

Yakinmakmur (Yama) Prajo Pangestu (15.0) Ditutup 

Kalimanis  Bank Umum Nasional Bob Hasan (40.0) Ditutup 

Muamalat Bob Hasan (26.0) Tidak di BPPN 

Bukopin Bob Hasan (15.0) Direkapitalisasi  

Nusamba  Tugu Small Banks (BPR) Bob Hasan (20.0) Tidak di BPPN 

Raja Garuda Mas Unibank  Sukanto Tanoto Ditutup  

Sinar Mas  Bank Internasional 

Indonesia (BII) 

Eka Tjipta Widjaja Direkapitalisasi dan 

diambil alih 

Salim  Bank Cental Asia (BCA) Soedono Salim Diambil Alih 

Risjad Salim International Soedono Salim Diambil Alih 
 

Sumber: Barr dan Setiono (2001) dan PDBI (1997) dalam Setiono (2007). 
 

Bank-bank tersebut akhirnya ditutup, diambil alih atau direkapitalisasi oleh pemerintah 

karena kredit macet pada saat terjadi krisis ekonomi dan moneter tahun 1998. Tidak hanya 
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sampai di situ, perusahaan-perusahaan tersebut juga menimbun hutang yang besar di berbagai 

bank pemerintah senilai lebih dari 14 triliun rupiah. Bank-bank pemerintah yang berhasil 

dipecundangi adalah Bank Mandiri (Rp 12,57 triliun), BRI (Rp 1,23 triliun), dan BNI (Rp 628,04 

miliar)8. Nama-nama 10 kelompok penghutang terbesar beserta jumlah hutangnya disajikan pada 

Tabel 6. 

Tabel 6. Top 10 Kelompok Perusahaan Kehutanan dengan Jumlah Hutang Terbesar Per 

Desember 2000 (Nilai Hutang dalam Miliar Rupiah) 

 

Kelompok Bank Pemerintah Bank Swasta Jumlah   

Barito  3.397,310 5.413,450 8.810,760 

Bob Hasan 2.485,000 2.144,940 4.630,010 

Djajanti 3.747,170 7,280 3.754,450 

Sinar Mas 13,230 2.487,450 2.500,680 

Raja Garuda Mas 847,420 1.511,440 2.358,860 

Indhasana 1.439,130 27,020 1.466,150 

Sumatra TUD 0 977,830 977,830 

Batasan  507,780 190,820 698,600 

KLI 575,610 0 575,610 

Hutrindo 527,660 41,930 569,590 

Total  13.540,310 12.802,160 26.342,470 
 

Sumber: BPPN (2000) dalam Setiono (2007) 

Keterangan: Lihat catatan kaki no. 8 

 

Reposisi Peran Agama dalam Konteks Pembenahan Kehutanan 

Meski disadari bahwa pembenahan kehutanan memerlukan manusia -terutama insan 

kehutanan- yang bertakwa, sayangnya kebenaran agama (sebagai petunjuk hidup orang yang 

bertakwa) ditempatkan pada posisi sub-ordinat dari kebenaran ilmiah. Ajaran agama diambil 

hanya sebatas norma-norma universal seperti kejujuran, kebersihan, integritas, profesionalisme, 

tidak tamak, bertanggung jawab, dan sebagainya. Kalaupun dalil-dalil agama dikaitkan dengan 

pengelolaan hutan, umumnya hanya dipakai sebagai justifikasi untuk menyatakan bahwa 

terjadinya kerusakan hutan yang demikian parah adalah akibat salah urus; suatu kenyataan yang 

sudah diketahui banyak orang.9 Selain itu, perintah Rasulullah Saw untuk tidak menebang pohon 

(kecuali secukupnya) dan anjuran menanam bibit/biji pohon walau esok kiamat sering 

disampaikan oleh para khatib dan da’i dalam merespon bencana banjir dan tanah longsor. Tema 

kedua hadits di atas acap diklaim sebagai kontribusi Islam dalam pelestarian lingkungan dan 

konservasi alam. Jadi, peran Islam disejajarkan dengan tukang tebang dan buruh tanam: dua kasta 

terendah dalam unit manajemen hutan. Padahal, pembatasan peran Islam hanya pada dua profesi 

tersebut seolah-olah menyatakan bahwa Islam tidak memiliki konsep komprehensif dalam 

mengelola sumberdaya hutan. 

                                                        
8
  a) Pada literatur aslinya (berbahasa Inggris) nilai hutang dikonversi ke dalam USD dengan kurs               

Rp 7000/USD, dan kami mengkonversinya kembali ke dalam rupiah dengan nilai kurs yang sama,            

b) Angka dibulatkan ke bawah.  
9
  Ayat yang paling sering dibacakan adalah (artinya): Telah nampak  kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (TQS. Ar Ruum:41) 
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Pernyataan-pernyataan ini (kembali pada moral agama) bisa jadi merupakan ungkapan 

kebingungan dalam menentukan metode pengelolaan hutan yang tepat. Berbagai seminar, 

simposium, diskusi dan forum umumnya menyepakati telah terjadi kesalahan dalam pengelolaan 

hutan dan menyepakati pula keharusan perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan. Namun, 

ketika akan menentukan jalan keluar dari berbagai problematika tersebut, para pemangku 

kepentingan tidak jarang berselisih paham tentang ”teori manakah” yang akan diterapkan. Klaim 

kebenaran terus berlangsung dalam berbagai forum, sementara pengerusakan hutan juga terus 

berlangsung di luar forum tersebut.  Akhirnya, masing-masing pihak yang berdebat meninggalkan 

tempat pertemuan tanpa kata sepakat dan kembali ke komunitasnya seraya mengatakan 

”kerusakan hutan ini karena teori pengelolaan versi kita yang telah terbukti kehandalannya di 

berbagai negara maju tidak diterapkan”. Andaikata terjadi kesepakatan, maka realisasi di 

lapangan seringkali jauh dari yang diharapkan. Contoh sederhana adalah perbandingan antara 

rencana, realisasi dan keberhasilan program reboisasi. Pemerintah mengakui bahwa hasil yang 

dicapai masih jauh dari yang diharapkan. Kambing hitam dari kegagalan ini adalah pelaksana yang 

korup, manajemen yang tidak transparan, inefisiensi kerja, tidak partisipatif dalam menentukan 

kebijakan dan inkonsisten dalam melaksanakan kebijakan itu (Departemen Kehutanan, 2006).  

Dengan demikian kebobrokan moral didakwa sebagai biang ketidaksuksesan program reboisasi.  

Manifestasi keyakinan bahwa agama adalah petunjuk hidup dan solusi atas berbagai 

problema kehidupan tidak nampak dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Hal ini disebabkan 

adanya angggapan di dalam diri sebagian besar ilmuan kehutanan bahwa ilmu kehutanan 

(forestry science) bukan domain agama. Ajaran agama yang berintikan kepercayaan kepada 

Tuhan, nabi dan kitab suci dianggap sesuatu yang dogmatis, harus dipercaya terlebih dahulu, 

selanjutnya dapat diuji kebenaran dan konsistensinya. Cara mendapatkan kebenaran seperti ini 

berkebalikan dengan tradisi di dunia ilmiah. Suriasumantri (2007)10 menyatakan bahwa ilmu 

(science) dimulai dengan rasa tidak percaya (ragu-ragu), dan setelah diuji dengan metode ilmiah 

tertentu akan didapatkan kesimpulan yang dapat mengubah keraguan tersebut menjadi 

keyakinan atau menolak keyakinan yang diragukan itu. Kekeliruan memahami cara beriman yang 

benar berakibat pada ketidaktahuan akan kehandalan agama dalam mengurai problematika 

kehidupan. Orang yang berfikir seperti ini terjebak dalam perangkap yang dibuatnya sendiri. 

Kepercayaan (iman) kepada Tuhan (Allah Subhanahuwata’ala), rasul-Nya (Muhammad 

Sallallahu’alaihi wassalam) dan kitabullah (Al Qur’an) tidak diperoleh dengan cara dogmatis, 

melainkan harus melalui proses berfikir yang jernih dan mendalam. An-Nabhani (2007) 

menyatakan setiap Muslim wajib menjadikan imannya betul-betul muncul dari proses berfikir, 

selalu meneliti dan memperhatikan serta senantiasa bertahkim (merujuk) kepada akalnya secara 

mutlak dalam beriman kepada Allah Swt. Islam menghendaki keimanan dibangun di atas proses 

berfikir; bukan dogmatis, taklid atau warisan. Kelalaian seseorang dalam melakukan proses 

berfikir secara jernih dan mendalam hingga ia tidak mampu menjangkau kebenaran (al haq) tidak 

menyebabkan kebenaran itu menjadi gugur. Akal juga menempati posisi sentral dalam mengimani 

rasul dan kitabullah. Aspek-aspek metafisik (ghaib) dan futuristik yang tidak dapat dijangkau akal 

secara langsung dapat diketahui melalui penukilan dari Al Quran dan hadits rasul. Konsistensi 

pada kaidah berfikir rasional dan syar’iy akan menghantarkan seseorang pada taraf ‘ilm 

(keyakinan yang pasti)11 ketika mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan lampau, 

futuristik dan metafisik. Iman kepada tiga hal tersebut menjadi dasar terbentuknya ideologi yang 

                                                        
10

  Buku ini dijadikan salah satu referensi dalam mata kuliah Metodologi Penelitian pada Jenjang S2 dan 

Pengantar ke Falsafah Sains pada Jenjang S3 
11

  Dalam akidah, keyakinan dibedakan menjadi 5 level, yaitu ingkar (tidak percaya), wahm (sedikit percaya), 

syak (ragu-ragu), dzan (hampir yakin) dan ’ilm (percaya mutlak, yakin, tanpa keraguan sedikitpun). 
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mampu memancarkan berbagai sistem kehidupan, termasuk sistem pengelolaan sumberdaya 

hutan.   

Orang-orang yang gagal melakukan proses berfikir rasional dan syar’iy dalam membangun 

keimanannya menyatakan keimanan memang menghantarkan pada kebenaran, tetapi kebenaran 

yang berkaitan dengan eksistensi Tuhan dan awal/akhir kehidupan alam semesta. Sebaliknya, 

orang-orang yang berhasil dalam melakukan proses berfikir rasional dan syar’iy menyatakan 

bahwa kebenaran agama mencakup pembenaran terhadap eksistensi Tuhan, awal/akhir 

kehidupan alam semesta dan pengaturan kehidupan dunia yang digariskan dalam Al Quran dan 

hadits nabi. Keyakinan kelompok terakhir sesungguhnya telah diakomodir dalam syarat 

kebenaran yang diajukan kelompok pertama. Berdasarkan teori koherensi, suatu pernyataan 

dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-

pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Hukum-hukum mengenai pengaturan kehidupan 

(termasuk pengelolaan sumberdaya hutan) dalam Islam digali dari Al Quran dan hadits nabi. 

Dengan demikian, hukum itu pasti paralel dengan kebenaran yang diyakini sebelumnya.  Jika 

ditinjau berdasarkan teori korespondensi, suatu pernyataan dianggap benar jika materi 

pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan objek 

yang dituju oleh pernyataan itu.  Pernyataan-pernyataan para dai yang berkaitan dengan fungsi 

pohon sebagaimana disebut di atas adalah pernyataan yang telah diketahui kebenarannya oleh 

publik. Ada hubungan yang kuat antara pernyataan dan fakta.  Sedangkan bila ditinjau dari teori 

pragmatisme, maka kerusakan hutan yang terjadi adalah karena tidak diterapkannya hukum 

Tuhan dalam pengelolaan hutan.12 Adanya keberhasilan pembangunan kehutanan yang dilakukan 

oleh suatu negara yang tidak menggunakan syariat Islam bukan merupakan bantahan atas syariat.  

Jika ditelaah lebih lanjut, ”keberhasilan itu” tidak jarang dicapai dengan mengorbankan 

sumberdaya hutan di negara lainnya.13 

Berdasarkan penjelasan ini, seyogianya ilmuan kehutanan tidak ragu untuk mengadopsi 

sistem pengelolaan hutan berdasarkan agama (syariat Islam) karena telah teruji kebenarannya 

berdasarkan kriteria kebenaran ilmiah. Di sisi lain, hal ini merupakan tantangan untuk terus 

mengeksplarasi hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan pengelolaan hutan yang belum 

dilakukan oleh generasi terdahulu.  

 

Konsep Pengelolaan Hutan menurut Islam 

Pengelolaan hutan dalam sistem Islam sangat khas dan berbeda dengan pengelolaan hutan 

pada sistem lainnya. Islam tidak akan membiarkan sumberdaya hutan dimiliki secara bebas oleh 

swasta sebagaimana pada ideologi kapitalisme dan tidak pula memperkenankan negara 

menguasainya secara mutlak sebagaimana pada ideologi sosialisme. Islam mengijinkan setiap 

pihak memiliki dan mengelola sumberdaya hutan seluas-luasnya, namun melarang mereka 

menelantarkannya. Setiap jengkal lahan hutan di dalam negara Islam harus memberikan manfaat 

optimum bagi manusia dan alam secara keseluruhan. Berikut ini akan dipaparkan pokok-pokok 

pengelolaan sumberdaya hutan beserta penataan industri hasil hutan berdasarkan tuntunan          

Al Qur’an dan sunah Rasulullah Saw. 

 

                                                        
12

  Kriteria ketiga syarat kebenaran ini mengacu pada Suriasumantri (2007). 
13

  Keberhasilan China membangun industri kehutanannya di sisi lain ternyata mengorbankan hutan tropis di 

Indonesia. Lihat: Greenpeace International and Greenpeace China (2006).  

 

. 
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Pemilikan Hutan Berdasarkan Pemilikan Lahannya 

Islam menetapkan bahwa status pemilikan hutan didasarkan kepada status pemilikan 

lahannya.  Jika sebidang lahan secara sah menurut Islam (syar’iy) dimiliki oleh seorang individu 

(private property), maka pohon-pohon yang ada di atasnya adalah milik individu tersebut. 

Demikian pula bila lahan itu dimiliki oleh negara (state property) atau secara bersama-sama 

dimiliki oleh masyarakat (public property), maka hutan tersebut adalah milik negara atau milik 

rakyat. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Rasulullah Saw.:  

Bahwa Nabi Saw. Melihat tanaman di atas tanah zhahiir (daerah pedalaman) dan beliau 

sangat kagum melihat tanaman itu.  Lalu beliau bersabda: ‘Wah, bagus sekali tanaman di daerah 

pedalaman ini.’ Mereka (orang-orang pedalaman) berkata: ‘(Sayang) tanaman ini bukan milik 

orang-orang pedalaman, tetapi ia milik si fulan.’ Beliau berkata: ‘Ambillah tanaman ini untuk 

kalian dan kembalikan kepadanya biaya yang telah dikeluarkannya’.” (HR. Ahmad) 

Pada hadits lainnya disebutkan bahwa Rasulullah bersabda: “Siapa saja yang menanam di 

tanah suatu kaum tanpa ada izinnya, maka sedikitpun ia tidak berhak atas tanaman itu, namun ia 

berhak atas biaya yang telah dikeluarkannya” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi). 

Ketetapan ini diperkuat dengan adanya larangan memiliki tanah yang luas bagi orang-orang 

yang tidak mampu mengelolanya, atau dengan kata lain si pemilik tanah menelantarkan tanah 

yang dimilikinya. Sebuah riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Abu Bakar menyatakan bahwa 

Bilal telah datang dan meminta sebidang tanah kepada Rasulullah. Beliau Saw. kemudian 

memberinya sebidang tanah yang sangat luas. Ketika pemerintahan dipimpin oleh khalifah Umar 

bin Khatab, Umar berkata kepadanya: ‘Wahai Bilal, engkau telah meminta tanah yang luas kepada 

Rasulullah Saw., lalu beliau memberikannya kepadamu.  Rasulullah tidak pernah menolak sama 

sekali untuk dimintai, sementara engkau tidak mampu menggarap tanah yang ada dalam 

kekuasaanmu.’ Bilal menjawab: ‘Ya.’ Umar berkata: ‘Lihatlah, mana diantara tanah itu yang 

mampu kamu garap, maka milikilah. Dan mana yang tidak mampu kamu garap, maka serahkanlah 

kepada kami, dan kami akan membagikannya kepada kaum muslimin.’ Bilal berkata: ‘Demi Allah, 

aku tidak akan melakukannya, apalagi memberikan sesuatu yang Rasulullah telah memberikannya 

kepadaku.’ Maka Umar berkata: ‘Demi Allah, kamu harus melakukannya. Kemudian Umar 

mengambil tanah yang tidak mampun digarap dari Bilal, selanjutnya tanah itu dibagikan kepada 

kaum muslimin.” 

Tindakan Umar ini dilihat dan didengar oleh para sahabat dan tidak ada seorangpun dari 

mereka yang menyanggahnya. Padahal jika diperhatikan secara sepintas tindakan Umar ini 

merupakan suatu kezaliman karena mengambil hak milik seseorang secara paksa. Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa tindakan Umar dan diamnya para sahabat telah menjadi ijma’ 

(konsensus), sehingga dapat dijadikan dalil syara’.14 

 

Distribusi Lahan di Tengah Umat 

Seluruh alam semesta (termasuk lahan-lahan) adalah milik Allah. Allah Swt. Kemudian 

mengalihkan kepemilikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan-Nya. Suatu lahan dikatakan sah menjadi milik seseorang/masyarakat/negara jika 

diperoleh sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan-Nya. Sebaliknya, suatu lahan yang dimiliki 

dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan Allah, maka kepemilikan lahan itu menjadi batal, 

dan harus dikembalikan kepada pihak yang berhak memilikinya menurut aturan yang telah 

ditetapkan Allah. 

                                                        
14 Keabsahan Ijma’ Sahabat Rasulullah sebagai dalil hukum Islam dapat dikaji pada buku-buku ushul fikih. 
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Allah telah menetapkan bahwa sebidang lahan dapat dimiliki oleh seorang individu atau 

masyarakat secara kolektif atau negara. Cara-cara pemilikan ketiga pihak tersebut diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Pemilikan individu (private property) 

Seseorang bisa memperoleh lahan (hutan) melalui enam sebab, yaitu warisan, hibah, 

membeli,  memagari (tahjiir), menghidupkan tanah mati, dan pemberian cuma-cuma (iqtha') 

dari khalifah/negara (Al Maliki, 2001). Kepemilikan lahan dengan sebab warisan, hibah dan 

membeli telah jelas, yaitu sah jika semua syarat dan rukunnya terpenuhi. Sedangkan 

memagari (tahjiir) adalah membuat batas-batas tanah yang menunjukkan pembagian tanah 

dan membatasinya dengan batas tertentu, misalnya meletakkan bebatuan, pagar, dinding, 

tiang dari besi, kayu, atau balok, atau yang sejenis itu di seputar tanah. Orang yang memagari 

tanah (al-muhtajir) memiliki tanah yang dipagarinya segera setelah dipagari.  Ketentuan ini 

didasarkan pada sabda Rasulullah Saw.:  

“Siapa saja yang membatasi tanah dengan dinding, maka ia berhak atas tanah itu” (HR. Abu 

Dawud dan Ahmad).  

Di dalam hadist lainnya beliau bersabda: 

“Siapa saja yang membatasi sesuatu (dengan dinding), maka ia berhak atasnya” (HR. 

Baihaqi). 

Sebab lain yang dapat menjadikan seseorang memiliki tanah/lahan adalah menghidupkan 

tanah mati (ihya’ul mawat). Tanah mati adalah tanah yang tidak kelihatan bahwa tanah itu 

pernah dimiliki oleh seseorang; tidak tampak bekas sesuatu seperti pagar, tanaman budidaya, 

bangunan, atau lainnya.  Tidak ditemukan pula orang yang memiliki atau memanfaatkannya. 

Menghidupkan tanah mati berarti memberdayakannya, yaitu menjadikannya layak untuk 

lahan pertanian, seperti menaman pohon, membuat bangunan di atasnya, atau membuat 

sesuatu yang menunjukkan pemanfaatannya.  

Cara ini pemilikan seperti ini sah berdasarkan hadist Rasulullah: 

“Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya” (HR. Abu 

Dawud, Tirmidzi dan Ahmad). 

“Siapa saja yang memberdayakan tanah yang tidak dimiliki siapapun, maka ia berhak atas 

tanah itu (HR. Ahmad) 

Seseorang dapat pula memperoleh tanah dengan sebab iqtha’. Iqtha’ adalah tanah yang 

diberikan oleh negara kepada seseorang secara cuma-cuma (gratis). Tanah iqtha’ bukanlah 

tanah mati karena tanah tersebut sudah pernah dihidupkan, hanya saja tidak ada pemiliknya 

(misalnya pemiliknya meninggal dan tidak memiliki ahli waris). Tanah seperti ini 

kepemilikannya dikembalikan kepada negara untuk didistribusikan kembali kepada rakyat 

yang membutuhkannya. Hukum memberikan tanah iqtha’ adalah mubah berdasarkan 

kebijakan Rasulullah memberikan tanah kepada Abu Bakar dan Umar. 

Memagari dan menghidupkan tanah mati tidak memerlukan ijin negara. Hanya saja, orang 

yang akan memagari atau menghidupkan tanah mati harus memastikan bahwa tanah yang 

akan dipagari atau dihidupkan itu memang pada faktanya adalah tanah mati, bukan milik 

seseorang atau milik umum. Apabila status tanah tersebut meragukannya, maka dia bisa 

meminta konfirmasi kepada negara (dapat diwakili oleh qadhi/hakim). Hal ini perlu dilakukan 

karena hukum memanfaatkan lahan yang tidak dalam kekuasaannya adalah haram. 

Rasulullah bersabda: 
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“Siapa saja yang menanam di tanah suatu kaum tanpa ada izinnya, maka sedikitpun ia tidak 

berhak atas tanaman itu, namun ia berhak atas biaya yang telah dikeluarkannya” (HR. Ibnu 

Majah, Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi). 

Memagari dan menghidupkan tanah mati berbeda dengan penyerobotan lahan seperti yang 

marak terjadi akhir-akhir ini. Memagari tidak boleh dilakukan pada hutan tanaman milik 

individu lain/swasta; juga tidak boleh dilakukan pada hutan alam milik umum. Di sisi lain, 

negara harus memaksa setiap orang untuk memakmurkan (tidak menelantarkan) lahan yang 

dimilikinya. Jika orang tersebut tidak mampu, maka dia boleh menjualnya atau 

memberikannya secara cuma-cuma kepada orang lain. Jika orang tersebut memiliki kendala 

untuk mengelola tanahnya (misalnya tidak memiliki modal), negara boleh membantu orang 

tersebut. Jika orang tersebut menelantarkannya selama 3 tahun, maka negara boleh 

menyitanya. Kebolehan penyitaan ini berdasarkan ijma’ (konsensus) para sahabat atas 

perkataan khalifah Umar bin Khatab kepada Bilal bin Harits: “Mana saja diantara tanah itu 

yang mampu kamu garap, maka milikilah. Dan mana saja yang tidak mampu kamu garap, 

maka serahkanlah kepada kami, dan kami akan membagikannya kepada kaum muslimin.” 

Demikian pula ijma’ sahabat atas perkataan khalifah Umar: “Siapa saja yang mengabaikan 

tanah selama tiga tahun, tidak mengelolanya, lalu datang orang lain mengelolanya, maka 

tanah itu adalah miliknya (orang yang mengelola)” 

Inilah sebab-sebab syar’i yang menjadikan seseorang memperoleh lahan. Negara/khalifah 

dapat membuat regulasi tambahan untuk menghindari adanya saling klaim atau tumpang 

tindih kepemilikan, dengan catatan bahwa regulasi tersebut tidak bertentangan, mereduksi, 

atau mengubah ketentuan-ketentuan yang ada. 

 

2. Pemilikan negara (state property) 

Negara boleh memiliki lahan/tanah di seluruh wilayah negara selama lahan/tanah tersebut 

bukan milik umum. Lahan/tanah milik individu jika berhubungan dengan hak kaum muslimin, 

maka pengaturannya menjadi tugas negara.  Menurut Zallum (2002), jenis-jenis pemilikan 

lahan negara ada 3 macam. 

a. Padang pasir, gunung, pantai, dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya 

Islam menetapkan padang pasir, gunung, bukit, lembah, pantai dan tanah mati yang tidak 

terurus sebagai milik negara. Negara (khalifah) memiliki hak mengelola lahan-lahan 

tersebut sesuai ijtihadnya demi kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Negara boleh 

membagikan, menghidupkan, menjual, menyewakan, memanen hasilnya, memagarinya 

atau bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya. Dalil penetapannya bersumber dari perbuatan 

Rasulullah dan ijma’ sahabat. 

Dalam sebuah riwayat disebutkan: “Bahwa Rasulullah memberi Bilal bin Harits al Mazani 

(daerah antar laut dan padang pasir” 

Dalam riwayat lain yang berasal dari Bilal bin Harits al Mazani disebutkan: “Bahwa 

Rasulullah Saw. memberinya sebuah lembah seluruhnya” 

Dalam riwayat yang bersumber dari ‘Amr bin Su’aib dari bapaknya disebutkan: “Bahwa 

Rasulullah Saw. memberikan kepada orang-orang yang berasal dari Muzainah atau 

Juhainah” 

Dari Adi bin Hatim disebutkan bahwa: “Bahwa Rasulullah memberikan kepada Furat bin 

Hayan al Ajli sebidang tanah di daerah Yamamah” 
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Dari Abyad bin Hamal disebutkan: “Bahwa ia mendatangi Rasulullah seraya meminta 

sebidang (ladang) garam, maka beliau memberikan kepadanya…” 

Dari Amru bin Dinar, ia berkata: “Ketika Rasulullah tinggal di Madinah, beliau 

memberikan sebidang tanah kepada Abu Bakar dan Umar. Hal yang sama diberikan 

kepada Zubair bin Awwam, yaitu tanah yang sangat luas. Dan beliau memberikan tanah 

tempat dimana kudanya berjalan di atas tanah mati yang berair. Beliau juga memberikan 

tanah yang ditumbuhi pepohonan dan kurma” 

Pemberian lahan oleh Rasulullah kepada para sahabat (rakyat) menunjukan beliau 

menguasai lahan tersebut. Tindakan itu juga dilakukan oleh para sahabat yang 

menggantikan kepemimpinan beliau selaku kepala negara. Dengan demikian, lahan-lahan 

tersebut adalah milik negara dimana kebijakan pengelolannya diserahkan kepada ijtihad 

kepala negara.  

b. Tanah endapan sungai 

Delta sungai, gosong, dan bentuk endapan sungai lainnya dikuasai oleh negara. Hukum 

tanah tersebut sama dengan tanah mati, meskipun dahulunya adalah hutan, 

perbentengan, tambang garam, tanah gambut atau sejenisnya. Selama belum dimiliki 

seseorang, maka ia adalah milik negara. 

c. Ash-shawaafi 

Ash-shawaafi adalah tanah yang dikumpulkan negara dari tanah negeri-negeri yang 

ditaklukakan dan ditetapkan untuk baytul mal. Akan tetapi tidak semua tanah negeri 

taklukkan menjadi milik negara. Tanah yang menjadi milik negara adalah tanah-tanah 

yang sudah tidak ada pemiliknya, yaitu tanah milik negara yang ditaklukkan, tanah milik 

penguasa, tanah milik panglima-panglima perang, tanah yang menahan air, tempat 

tinggal (mess) pejabat negara, tanah milik orang yang terbunuh dalam peperangan atau 

lari dari peperangan dan meninggalkan tanahnya. Khalifah mengelola semuanya demi 

kemaslahatan rakyat. 

 

3. Pemilikan umum (public property) 

Selain lahan-lahan yang dimiliki individu dan negara, seluruh lahan dalam wilayah negara 

(khilafah) adalam milik umum. Ketetapan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw. 

Dari Abu Khurasyi dari sebagian sahabat Nabi Saw., diriwayatkan Rasulullah bersabda: 

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api” 

Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah bersabda: 

“Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api” 

Abu Hurayrah menyatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 

“Tidak terlarang penggunaan air, api, dan padang rumput” 

Dalam redaksi yang lain disebutkan Rasulullah bersabda: 

“Muslim itu bersaudara satu sama lain. Mereka bersama-sama memiliki air dan pepohonan” 

Makna berserikat dalam hadits di atas adalah sama-sama memiliki hajat dan bekerjasama. 

Berserikat dalam padang rumput artinya sama-sama memiliki hajat pada padang rumput 

(misalnya untuk menggembalakan hewan ternak) sehingga saling bekerjasama mengelolanya. 

Makna padang rumput dan pepohonan dalam hadits di atas mencakup semua lahan yang 
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tidak dimiliki oleh negara dan individu, namun dibutuhkan secara bersama-sama oleh kaum 

muslimin (rakyat) karena eksistensi sumberdaya (rumput dan pepohonan) pada lahan 

tersebut. Mengacu pada kedua makna tersebut, seluruh jenis hutan yang tidak dimiliki negara 

dan individu adalah milik umum. Setiap rakyat berhak mengambil manfaat dari hutan milik 

umum. 

 

Pengelolaan Hutan Milik Individu dan Negara  

Individu atau negara yang memiliki sebidang lahan berkuasa penuh atas lahan yang 

dimilikinya. Seorang individu berhak mengubah lahan yang dimilikinya menjadi hutan jika 

sebelumnya lahan itu belum berhutan. Dengan demikian, di dalam negara Islam (khilafah) 

masyarakat diperbolehkan memiliki hutan baik dalam bentuk hutan tanaman, hutan alam atau 

agroforest. Dia juga berhak mengubah hutan di lahan yang dimilikinya menjadi penggunaan lain 

(non-hutan; misalnya kebun dan perumahan) selama tidak merugikan hak masyarakat umum. 

Namun dia dilarang memanfaatkan lahannya untuk kegiatan maksiat, misalnya membangun 

pabrik khamr atau menamaninya dengan ganja. Dia juga berhak mengalihkan hak pemilikannya 

kepada pihak lain dengan cara-cara syar’iy yang disukainya, seperti menjualnya, mewakafkannya, 

mewariskannya atau memberikannya tanpa kompensasi apapun (gratis). Seseorang tidak 

memerlukan ijin negara dalam mengelola lahan (hutan) yang dimilikinya. 

Negara diperbolehkan memanfaatkan lahan (hutan) milik negara sesuai ijtihad khalifah. 

Sebagaimana individu, negara juga berhak mengubah lahan-lahan yang dimilikinya menjadi hutan 

atau mengubah hutan yang dimilikinya menjadi penggunaan non-hutan. Negara boleh 

memberikan, meminjamkan, atau menjual lahan (hutan) yang dimilikinya kepada rakyat. 

Semuanya boleh dilakukan demi kemaslahatan rakyat.  

Di samping memiliki hak mengelola hutannya, negara juga berkewajiban memantau 

pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh individu. Negara boleh menyita lahan milik individu yang 

tidak dimanfaatkan selama lebih dari 3 tahun, kemudian memberikannya kepada rakyat lain yang 

membutuhkannya atau menahannya sebagai milik negara.  Dengan demikian seluruh lahan di 

dalam negara Islam menjadi produktif karena tidak ada lahan yang menganggur (lahan 

tidur/tanah mati). 

 

Pengelolaan Hutan Milik Umum 

Setiap warga negara berhak menikmati dan mendapatkan manfaat dari sumberdaya hutan 

milik umum. Tidak ada perbedaan apakah individu tersebut kaya atau miskin, berada di 

dalam/sekitar hutan atau jauh dari hutan, orang baik atau jahat, muslim atau non-muslim; 

semuanya berhak atas sumberdaya hutan selama ia adalah warga negara Islam.  Namun demikian 

bukan berarti setiap orang berhak menebang pohon-pohon yang ada di dalam hutan atau 

melakukan tindakan yang dapat merusak sumberdaya hutan demi memenuhi kebutuhannya
15

. 

Syara’ telah menetapkan dua cara pemanfaatan sumberdaya hutan berdasarkan 

karakteristiknya. Pertama, jenis hasil hutan yang dapat dimanfaatkan secara langsung dan mudah 

dimana pemanfaatannya dalam skala tertentu tidak menyebabkan kerusakan hutan.  Contohnya 

adalah cabang dan ranting pohon, rotan non-budidaya, zat ekstraktif pohon, madu, hewan-hewan 

liar, dan tumbuhan hutan yang biasa digunakan sebagai obat tradisional. Semuanya boleh diambil 

siapa saja asalkan tidak menghalangi orang lain untuk melakukan tindakan serupa. Mengingat 

                                                        
15

  Ketentuan ini menangkis kekhawatirkan bahwa pemanfaatan sumberdaya milik umum yang open access 

cenderung menuju pada kehancuran (tragedy of commons). 

15 



Solusi Syar’iy Problematika Pengusahaan Hutan di Indonesia |   

 

biaya ekstraksi hasil hutan jenis ini tidak terlalu besar dibandingkan harga jualnya, biasanya 

pemanfaatannya hanya dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan. Jadi, petugas keamanan tidak 

boleh menangkap penduduk yang mengambil ranting dan dahan pohon untuk kayu bakar. Tidak 

dibenarkan pula menyebut penduduk di pinggir hutan yang menebang sebatang pohon untuk 

memperbaiki pintu rumahnya dengan sebutan penebang liar. Pemerintah harus memberikan izin 

bagi penduduk yang mengambil beberapa batang pohon untuk memenuhi perabot rumah tangga 

seperti meja, kursi, dipan dan lainnya. Mekanisme pemanfaatan hasil hutan oleh jenis ini boleh 

diatur oleh negara dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah diberikan oleh 

Syari’ (Allah dan Rasullah). 

Kedua, jenis hasil hutan yang memerlukan keahlian, usaha keras, biaya besar untuk 

mengekstraknya, dan memerlukan pengaturan hasil dalam pemungutannya. Contohnya adalah 

kayu bulat (log) dengan diameter besar, jenis kayu mewah yang bernilai tinggi (fancy wood), dan 

hasil hutan lainnya yang menyebabkan konflik masyarakat bila tidak dikelola oleh negara. Untuk 

pemanfaatan hasil hutan jenis ini hanya negara/pemerintah yang berhak melakukannya mewakili 

seluruh penduduk. Negara kemudian menyimpan pendapatan itu sebagai harta milik umum di 

kantor kas negara (baytul mal). Negara berhak mendistribusikan harta itu dalam rangka 

kemaslahatan seluruh warga negara. 

 

Distribusi Manfaat Sumberdaya Hutan Milik Umum 

Bentuk distribusi harta milik umum ditetapkan oleh negara berdasarkan ijtihad yang syar’iy.  

Setiap masyarakat tanpa kecuali berhak menikmati harta ini; bukan hanya mereka yang berada di 

dekat/dalam kawasan hutan saja, atau para penyelenggara kehutanan saja. Beberapa bentuk 

distribusi yang mungkin dapat dipilih khalifah adalah: 

1.  Dibelanjakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya hutan, yaitu: 

� Membiayai sarana operasional departemen kehutanan seperti gedung kantor, sistem 

informasi dan administrasi, kendaraan dinas, dll 

� Membayar gaji seluruh pegawai kehutanan, mendanai biaya penelitian yang dibutuhkan 

para peneliti, memberikan reward kepada pihak-pihak berjasa dalam pengelolaan 

kehutanan 

� Membeli berbagai teknologi dan peralatan yang dibutuhkan, seperti teknologi 

penginderaan jauh dan mesin-mesin penyarad; membangun industri hasil hutan, misalnya 

industri penggergajian, industri kayu lapis, industri pulp dan kertas, dll 

2. Distribusi langsung kepada masyarakat. Negara tidak terikat pada aturan tertentu dalam 

pendistribusian ini, semuanya diatur berdasarkan kemaslahatan masyarakat.  Beberapa cara 

yang dapat dipilih adalah: 

� Dibelanjakan pada proyek-proyek yang merupakan hak publik, misalnya penyelenggaraan 

pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan jalan, tempat ibadah, pasar dan lainnya 

secara merata di seluruh penjuru negeri. Dengan harta publik yang melimpah inilah 

layanan-layanan tersebut diberikan secara gratis atau sangat murah. 

� Dibagikan secara tunai kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya untuk 

membantu korban bencana alam 

� Digunakan untuk memberi modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkannya 

3. Pembelanjaan untuk tujuan khusus.  Allah Swt. telah menetapkan negara sebagai pihak yang 

dibebani kewajiban menyelenggarakan urusan masyarakat. Urusan tersebut berupa 

memberikan santunan bagi penguasa, gaji pegawai dan tentara, membangun jalan, 

mendirikan sekolah dan perguruan tinggi, menyediakan air bersih dan listrik, membangun 

masjid dan rumah sakit, menyantuni anak yatim, janda, orang tua jompo, fakir miskin, ibnu 
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sabil dan lainnya, mempersiapkan militer yang tangguh beserta seluruh persenjataannya, dan 

sebagainya. Seluruh urusan itu harus dilaksanakan baik di kas negara terdapat harta ataupun 

tidak. Pada saat kas negara kosong, maka penyelenggaran urusan itu telah beralih kepada 

masyarakat seluruhnya (fardhu kifayah). Dalam keadaan ini negara berhak mengambil dana 

dari pos penerimaan publik atau menguasai (memagari) sebagian harta milik publik (misalnya 

hutan publik di daerah tertentu). Pemagaran tersebut dapat dilakukan secara permanen 

maupun insidentil. 

Kebolehan penetapan kebijakan ini berdasarkan informasi dari Nafi’ dari Ibnu Umar yang 

mengatakan:  

”Rasulullah SAW telah memagari an-Naqi’ (tempat berair) –yaitu suatu tempat yang telah 

diketahui di Madinah- untuk unta-unta kaum muslimin” 

Unta-unta pada jaman Rasul dapat dianalogikan sebagai tank, jet-jet tempur, rudal, kapal 

perang dan perlengapan militer lainnya pada masa kini. 

Terdapat pula riwayat yang menyatakan bahwa Umar bin Khaththab menolak membagi-

bagikan tanah di Irak, Syam dan Mesir kepada orang-orang yang menaklukkannya (padahal itu 

adalah hak mereka juga) dengan alasan tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai 

anak yatim dan janda-janda di seluruh negeri. 

 

Rakyat Sebagai Profit Center Dalam Pengelolaan Hutan Milik Umum 

Rakyat secara keseluruhan (bukan orang per orang) sebagai pemilik sah sumberdaya hutan 

(milik umum) berhak mendapatkan manfaat dari harta yang dimilikinya.  Peranan negara dalam 

pengelolaan hutan milik umum adalah sebagai wakil rakyat (pemilik). Relasi negara dengan rakyat 

adalah relasi antara wakil dengan pihak yang diwakili, bukan antara penguasa dengan pihak yang 

dikuasai, atau antara penjual dengan pembeli, atau antara produsen dan konsumen. Dengan 

demikian, pengelolaan hutan milik umum yang diwakili oleh negara harus selalu menempatkan 

kemaslahatan rakyat di atas tujuan-tujuan lainnya. Untuk meraih tujuan itu, negara dapat 

menempuh beberapa cara berikut. 

1. Menjual produk primer hutan dan turunannya dengan harga yang murah  

Hasil hutan yang berupa kayu bulat, kayu gergajian, atau hasil hutan lanjutan seperti kayu 

lapis, kertas, moulding dijual boleh dengan harga yang murah kepada masyarakat. Negara 

dapat menetapkan harga berdasarkan total biaya yang dikeluarkan untuk 

penebangan/ekstraksi pohon, pengangkutan ke industri, pengolahan produk, distribusi 

produk ke konsumen dalam negeri plus normal profit. Dengan penetapan harga seperti ini 

maka rakyat akan menikmati manfaat hasil hutan dengan harga yang murah. Nilai tegakan 

pohon di hutan (standing stock) dianggap nol karena tegakan tersebut milik rakyat.  

2. Menjual hasil hutan dijual dengan harga bisnis 

Demi kemaslahatan rakyat, negara boleh menjual hasil hutan dengan harga bisnis, terutama 

jika pendapatan masyarakat relatif tinggi. Artinya nilai standing stock tidak dianggap nol.  

Kebijakan ini dapat ditempuh untuk mempengaruhi pola konsumsi masyarakat terhadap 

produk hasil hutan.  Keterbatasan pasokan bahan baku dari hutan juga bisa menjadi alasan 

syar’iy bagi pemerintah untuk menaikkan harga. Hal ini bukan berarti golongan kaya saja yang 

bisa menikmati hasil hutan. Hasil hutan tetap dinikmati oleh seluruh masyarakat, hanya saja 

bentuknya tidak harus berupa produk kayu.  Keuntungan yang diperoleh dari penjualan hasil 

hutan dengan harga bisnis dimasukan ke baytul mal sebagai pendapatan masyarakat. 

Selanjutnya, pendapatan ini diredistribusi kepada masyarakat. 
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3. Kelebihan produksi boleh diekspor dan keuntungannya dimasukan sebagai pendapatan umum 

Negara wajib mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sendiri. Setelah hal ini 

dipenuhi, kelebihan produksi hasil hutan dapat diekspor dengan harga bisnis. Ketentuan 

ekspor bersifat opsional. Jika pemerintah memandang ekspor kayu bulat dapat mengancam 

eksistensi industri dalam negeri, ekspor dapat saja dibatasi, meskipun terjadi surplus pasokan 

kayu di dalam negeri.  Negara berkewajiban meningkatkan nilai tambah produk yang diekspor 

sehingga pendapatan agregat dari produk kehutanan menjadi optimum. Seluruh pendapatan 

ini dimasukkan ke dalam pos penerimaan masyarakat dan dibelanjakan untuk pelayanan 

masyarakat. 

 

Hukum Syara’ Seputar Industri perkayuan  

Semua pihak (individu, kelompok individu, dan negara) boleh memiliki suatu jenis industri 

selama jenis industrinya tidak terlarang. Kebolehan pemilikan industri ini berdasarkan sabda 

Rasulullah Saw. Diriwayatkan dari Anas yang mengatakan: "Nabi Saw. telah membuat sebuah 

cincin." (HR. Bukhari). Dari Ibnu Mas'ud: "Bahwa Nabi Saw. telah membuat sebuah cincin yang 

terbuat dari emas." (HR. Bukhari). Beliau juga pernah membuat mimbar. Dalam sebuah riwayat 

yang bersumber dari Sahal, ia berkata: "Rasulullah Saw. telah mengutus kepada seorang wanita, 

(kata beliau): 'Perintahkan anakmu si tukang kayu itu untuk membuatkan sandaran tempat 

dudukku, sehingga aku bisa duduk di atasnya." (HR. Bukhari).  

Pada masa Rasulullah, orang-orang biasa memproduksi barang, dan beliau pun 

mendiamkan aktivitas mereka. Hal ini menunjukan adanya kebolehan memproduksi/memiliki 

industri pengolahan. Namun jika industri itu memproduksi barang yang diharamkan, maka 

industrinya dan semua profesi yang terlibat di dalamnya juga diharamkan. Dari Anas diriwayatkan: 

"Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat dalam khamr sepuluh profesi, yaitu: pemerasnya 

(produsennya), distributornya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, 

penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayarnya, dan pemesannya" (HR. Ibnu Majah dan 

Tirmidzi).  

 

� Pemilikian Industri Perkayuan 

Berkaitan dengan industri perkayuan, maka seluruhnya boleh dimiliki karena industri itu 

memproduksi barang-barang yang mubah. Jenis-jenis industri perkayuan disajikan pada Gambar 

1. Hanya saja, kebolehan pemilikan industri perkayuan tidak sekedar ditentukan oleh kemubahan 

produk yang dihasilkan, tetapi ditentukan juga oleh pemilikan bahan bakunya. Jika bahan bakunya 

milik pribadi, maka industrinya adalah milik pribadi. Demikian juga bila bahan bakunya berasal 

dari hutan milik umum atau hutan negara, maka industrinya adalah milik umum atau milik negara. 

Pemilik industri yang tidak memiliki sumber bahan baku (hutan) harus mendapatkan bahan baku 

dengan cara yang syar’iy, misalnya membelinya.  Industri milik swasta dilarang memproduksi 

barang dengan menggunakan bahan baku dari hutan milik umum. Dengan demikian pemakaian 

kayu bulat yang berasal dari (lahan) hutan alam (milik umum) sebagai bahan baku industri milik 

swasta sebagaimana yang terjadi di Indonesia adalah pelanggaran terhadap syara’.   

Setiap rakyat dalam negara khilafah boleh memiliki industri kecil dan menengah (small and 

medium enterprises/SMEs) di sektor perkayuan secara individual maupun kolektif. Jenis industri 

yang mungkin dimiliki rakyat adalah industri yang memproduksi dowels/moulding, furniture dan 

komponen, peralatan rumah tangga, pallet dan hospel, bantalan kereta api, briket atau 

turunannya.  

 

18 



Solusi Syar’iy Problematika Pengusahaan Hutan di Indonesia |   

 

KAYU BULAT

LIMBAH

KAYU GERGAJIAN

VENEER

CHIPS

LIMBAH
SERBUK

MDF,OSB

WOOD WOOL,CEMENT BOARD

ARANG BRIKET

OBAT NYAMUK

PARTICLE BOARD

BAHAN BAKAR

KARBON AKTIF

LVL (Lumber Veneer Lumber)

PLYWOOD ORDINARY
PLYWOOD KHUSUS

DECORATIF PLYWOOD

-BAHAN BANGUNAN
-FURNITURE

-PETI KEMAS/BOX

-DOWELS/MOULDING

-ALAT-ALAT RUMAH TANGGA DARI KAYU

-BARANG KERAJINAN DARI  KAYU
-PALLET & HOSPEL
-BANTALAN KERETA API

FURNITURE & KOMPONEN

BHN. BANGUANAN

BINGKAI & FIGURA

-KUSEN, DAUN
PINTU,JENDELA

-FLOORING

-LAMINATED &
FINGER JOINT

-WOOD WORKING

LAINNYA

PULP

KERTAS

RAYON

PENERBITAN

BARANG CETAKAN

KARTON BOX

KEMASAN

TEKSTIL

POHON DI HUTAN

LOGGING/
PEMBALAKAN

HASIL HUTAN 

BUKAN KAYU

EKSTRAKSI

 
Gambar 1. Diagram Pohon Industri Perkayuan (Wood Based Industries) 

 

Setiap rakyat secara individual atau kolektif juga diperbolehkan memiliki industri besar 

(large industries) seperti industri kayu lapis dan pulp. Namun, pemilikan industri besar ini cukup 

sulit diwujudkan oleh rakyat karena memerlukan modal yang besar. Selama ini, industri-industri 

perkayuan skala besar yang beroperasi di Indonesia berbentuk perusahaan terbuka (PT). 

Simangunsong (2007) menyatakan saat ini terdapat 13 pabrik pulp dan kertas asing (Private 

Company Foreign Investments) yang menguasai 53% kapasitas terpasang. Pada saat yang sama 

perusahaan swasta nasional dan perusahaan negara masing-masing hanya menguasai 44% dan 

4% dari kapasitas terpasang. Penguasaan sumberdaya hutan dalam skala besar oleh sekelompok 

pengusaha seperti ini sebenarnya tidak boleh terjadi karena Islam melarang perseroan dalam 

bentuk PT.16  

Negara diperbolehkan memiliki industri perkayuan, terutama untuk memproduksi kayu-

kayu yang dihasilkan dari hutan negara. Negara boleh memiliki industri besar, menengah, dan 

kecil. Pemilihan jenis industri yang akan dimiliki negara diserahkan kepada ijtihad khalifah dengan 

mempertimbangkan kemaslahatan seluruh rakyat. Negara berkewajiban memiliki teknologi 

pengolahan kayu yang paling canggih karena negara-lah yang paling mungkin melakukannya. Jika 

negara lalai menjalankan kewajibannya sehingga menimbulkan dampak yang buruk bagi 

mayarakat (misalnya nilai tambah produk perkayuan dalam negeri rendah atau masyarakat 

terpaksa mengimpor produk kayu tertentu), maka masyarakat dapat menuntut negara agar 

segera menunaikan kewajibannya. 

 

 

                                                        
16

  Dalil-dalil yang menunjukkan kebatilan perseroan dalam bentuk PT serta bentuk-bentuk perseroan yang 

diperolehkan Islam dapat dirujuk pada An-Nabhani (1996). 
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� Sumber Bahan Baku Industri Perkayuan 

Perbedaan paling nyata antara industri perkayuan dalam sistem Islam dengan sistem 

kapitalis adalah dalam hal sumber bahan baku. Dalam sistem kapitalis (kasus Indonesia), 

perusahaan-perusahaan perkayuan swasta dapat menggunakan kayu yang berasal dari berjuta-

juta hektar hutan alam. Padahal, perusahaan tersebut tidak pernah memiliki lahan hutan seluas 

itu. Mereka hanya memperoleh ijin dari negara. Di sisi lain, negara tidak pernah pula memiliki hak 

atas hutan-hutan tersebut. Jadi perusahaan perkayuan telah memanfaatkan kayu yang bukan 

miliknya atas ijin pihak tertentu (negara) yang tidak pula memiliki hak penuh atas kayu tersebut17. 

Kekeliruan inilah yang menjadi pangkal kekisruhan pengusahaan hutan di Indonesia. 

Dalam sistem Islam, perusahaan perkayuan (milik pribadi/swasta, umum, atau milik negara) 

hanya boleh memanfaatkan kayu yang dimilikinya secara sah. Kayu-kayu tersebut diperoleh dari 

hutan yang dimilikinya, dibeli dari pihak lain, atau impor dari luar negeri. Setiap pemilik industri 

boleh mengadakan perjanjian dengan pihak tertentu untuk memasok bahan baku dalam jangka 

waktu yang ditentukan. Dengan demikian tidak akan terjadi kesenjangan yang besar antara 

kebutuhan bahan baku dengan pasokan yang lestari dan legal. Setiap pihak yang akan 

membangun industri perkayuan akan menyesuaikan kapasitas terpasang (install capacity) 

industrinya dengan pasokan bahan baku yang mungkin diperolehnya. 

Swasta diberikan hak membangun jenis industri yang identik maupun berbeda dengan 

industri yang dikelola oleh negara. Dalam kondisi negara belum memiliki kemampuan 

membangun industri pengolahan hasil hutan (sebagaimana kondisi Indonesia tahun 1960-an), 

negara diperbolehkan berkerjasama dengan swasta untuk memproduksinya. Kerjasama ini berupa 

”kontrak ekstraksi/pengolahan hasil hutan” dimana negara menyediakan bahan baku kayu untuk 

diolah menjadi produk tertentu di industri pengolahan milik swasta. Atas jasanya itu, pihak swasta 

berhak mendapatkan imbalan yang pantas (normal profit), sementara produk olahan yang 

dihasilkan tetap merupakan milik umum. Kerjasama ini serupa dengan seseorang yang membawa 

kain kepada penjahit untuk diolah menjadi pakaian dengan model tertentu dimana si penjahit 

mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikannya. 

Negara tidak diharuskan menguasai industri kehutanan dari hulu hingga hilir.  Prinsip pokok 

keterlibatan negara dalam hal ini adalah melakukan tindakan-tindakan strategis sebagai tanggung 

jawab dalam mengelola harta milik publik.  Disisi lain, negara dapat mendorong pengembangan 

industri swasta yang padat karya dan memiliki nilai tambah tinggi seperti ukiran dan furniture. 

Bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa jaminan pasokan bahan baku, kemudahan akses 

terhadap modal usaha dan teknologi, penyediaan infrastruktur, jaringan pemasaran, 

pendampingan, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.   

Berkaitan dengan industri swasta yang memanfaatkan harta publik, maka negara harus 

mengubah industri tersebut menjadi milik publik.   

Diriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda: 

”Siapa saja menanam di tanah suatu kaum tanpa ada ijinnya, maka sedikitpun ia tidak 

berhak atas tanah itu, namun ia berhak atas biaya yang dikeluarkannya” (HR. Ibn Majah, 

Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi) 

Dalam hadits lain dinyatakan: 

                                                        
17

 Klaim negara menguasai seluruh hutan sebagaimana tercantum dalam UUD maupun UU secara jelas 

bertentangan dengan hadits-hadits Rasulullah Saw. 
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”Bahwa Nabi SAW melihat tanaman di atas tanah zhahiir (daerah pedalaman), beliau 

sangat kagum melihat tanaman itu.  Beliau lalu bersabda: ’Wah, bagus sekali tanaman di 

daerah pedalaman ini,’ Mereka (orang-orang pedalaman) berkata: ’(sayang), tanaman ini 

bukan milik orang pedalaman, tetapi milik si fulan.’ Beliau brsabda: ’Ambillah tanaman itu 

untuk kalian, dan kembalikanlah biaya yang telah dikeluarkannya’.” (HR. Ahmad) 

Orang-orang yang membangun pabrik/industri kemudian memproduksi barang-barang 

yang termasuk pemilikan umum, maka statusnya seperti orang yang menaman di tanah orang lain 

tanpa hak, yakni menaman di tanah orang lain tanpa seijinnya.  Dia tergolong merampas dan 

kepadanya diterapkan hukum merampas (Al Maliki, 2001).  Jika dia menebang dan mengolah kayu 

yang berasal dari hutan milik umum, maka dia tidak berhak atas kayu yang telah diolah itu.  Dia 

hanya berhak atas biaya yang dikeluarkan dalam produksinya. Mengenai industri yang telah 

dibangun, seperti gedung, pabrik, peralatan produksi, traktor, truk, fasilitas jalan hutan dan 

lainnya yang dibangun di atas tanah rampasan, maka ia dipaksa untuk membongkarnya atau 

mengambil harganya. 

 

Rekomendasi 

Fakta pengusahaan hutan di Indonesia selama ini menunjukkan adanya pelanggaran 

terhadap hukum syara’. Pelanggaran hukum tersebut telah menghasilkan banyak kerusakan, 

diantaranya sebagaimana yang disebutkan di atas. Untuk memperbaiki keadaan ini, kaum 

muslimin harus mengembalikan pengelolaan hutan menurut apa yang disyariatkan oleh Allah. 

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi penting dalam menata sektor kehutanan berdasarkan 

syariat Islam. 

1. Melakukan penatabatasan lahan sesuai pemilikannya 

Seorang muslim dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil.18 Oleh karena itu, 

ia harus mengetahui pada harta mana saja ia memiliki hak dan pada harta mana saja ia tidak 

memiliki hak. Kejelasan pemilikan lahan merupakan syarat mutlak agar seseorang bisa 

memanfaatkan suatu lahan. Rasulullah Saw. bersabda: 

“Siapa saja yang membatasi tanah dengan dinding, maka ia berhak atas tanah itu” (HR. Abu 

Dawud dan Ahmad).  

Membatasi tanah dengan dinding maknanya adalah memberi batas areal yang merupakan 

hak dirinya. 

Kaum muslimin juga dilarang memanfaatkan sebidang lahan tanpa izin pemiliknya. Rasulullah 

bersabda: “Siapa saja yang menanam di tanah suatu kaum tanpa ada izinnya, maka 

sedikitpun ia tidak berhak atas tanaman itu, namun ia berhak atas biaya yang telah 

dikeluarkannya” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi). 

Di lain pihak, kaum muslimin harus menghidupkan (mengelola) lahan-lahan yang dimilikinya. 

Jika ia menelantarkan lahannya selama 3 tahun, negara berhak menyita lahan itu dan 

mendistribusikannya kepada pihak lain yang bersedia mengelolanya. Jika mengelola lahan 

adalah kewajiban (individu, masyarakat, dan negara), sementara pengelolaan itu hanya 

mungkin dilakukan dengan adanya kejelasan batas lahan, maka penatabatasan lahan 

hukumnya menjadi wajib. Hal ini sesuai kaidah Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa 

                                                        
18

   Allah berfirman (artinya): Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (TQS. An Nisa’:29) 
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Wâjib (suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu 

tadi hukumnya menjadi wajib). 

Banyaknya konflik lahan hutan di Indonesia adalah salah satu dampak ditinggalkannya syariat 

penatabatasan lahan. Ketiadaan dana negara untuk melakukan penatabatasan tidak boleh 

dijadikan alibi meninggalkan kewajiban ini. Syara’ telah mengizinkan negara memobilisasi 

dana dengan cara yang syar’iy untuk menunaikan suatu kewajiban mendesak, misalnya 

melalui pajak insidentil dan hutang luar negeri (tanpa riba).  

2. Memberdayakan lahan milik umum dan membagikan tanah mati  

Lahan-lahan milik umum yang masih berupa hutan harus dikelola sesuai dengan syariat Islam 

sebagaimana dijelaskan di depan. Sementara itu, lahan milik umum yang tidak berupa hutan, 

jika peruntukannya telah ditetapkan sebagai hutan tetap, maka harus segera dilakukan 

reforestrasi di lahan tersebut. Negara boleh memberikan hak pakai atau meminjamkannya 

kepada masyarakat untuk dikelola sebagai hutan tanaman atau agroforestri. Jika rakyat tidak 

memiliki modal untuk menggarapnya, negara bisa membantu mereka dengan peralatan, bibit, 

pupuk atau bimbingan teknis lainnya. Akan tetapi, negara dilarang menyewakan lahan itu 

untuk penggunaan pertanian (dalam arti luas) karena Rasululllah telah melarangnya. Dengan 

demikian, hasil hutan yang diperoleh dari peminjaman dan pengelolaan lahan tersebut 

menjadi milik rakyat sepenuhnya. Sebaliknya, mereka harus menanggung resiko kegagalan 

usaha seperti adanya ancaman hama/penyakit, kebakaran lahan atau bencana alam lain yang 

mungkin terjadi. Jika pada pos pendapatan masyarakat di baytul mal terdapat dana yang 

besar, negara boleh menggunakannya untuk mendirikan perusahaan milik umum yang 

bertugas mengelola lahan-lahan milik umum. Rakyat yang telah dipinjami lahan-lahan milik 

umum atau rakyat lainnya dapat dipekerjakan di perusahaan baru itu dengan akad ijarah.
19 

Para pekerja itu memperoleh gaji/upah sesuai akad ijarah yang disepakati dan tidak 

menanggung resiko kegagalan usaha. 

Untuk menghidupkan tanah mati milik negara, negara diperbolehkan membagikannya kepada 

masyarakat. Negara juga dapat mendirikan perusahaan milik negara (BUMN) untuk 

mengelolanya sebagaimana yang dilakukan negara terhadap lahan milik umum.  Semua opsi 

itu diserahkan kepada ijtihad khalifah dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. 

3. Menata ulang HPH/IUPHHK  

Pengelolaan hutan milik umum seyogianya ditujukan untuk kemaslahan bersama. Pemberian 

hak pengusahaan hutan kepada perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, atau swasta secara 

nyata telah mengabaikan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, pemberian hak tersebut harus 

ditinjau ulang. Pemberian hak pengusahaan lahan (hutan) kepada pihak tertentu harus tetap 

disesuaikan dengan syariat Islam. Setiap pemberian izin kepada pihak tertentu untuk 

menguasai sumberdaya hutan milik umum, maka hak itu harus dicabut. Selain itu, negara juga 

berkewajiban meninjau pemberian hak yang tidak menyalahi syariat Islam, namun dalam 

pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan. 

4. Menentukan status pemilikan industri perkayuan yang menggunakan bahan baku kayu dari 

hutan alam (milik umum) 

Para pemilik industri perkayuan swasta yang memanfaatkan kayu dari hutan alam (milik 

umum) dapat diberi dua pilihan: menjual industri itu kepada negara (atas nama seluruh 

masyarakat) atau memindahkan industrinya dari lahan milik umum. Jika kondisi industri itu 

tidak sehat, namun memiliki prospek yang baik, maka khalifah boleh berijtihad untuk 

                                                        
19 Penjelasan mengenai akad ini dapat dibaca pada An-Nabhani (1996). 
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menentukan pilihan: membelinya, menutupnya atau membongkarnya. Patut dicatat, 

pelunasan hutang-hutang yang dimiliki industri perkayuan swasta bukan menjadi tanggung 

jawab negara. Jika industri tersebut dalam kondisi sehat dan pemiliknya tidak berniat 

menjualnya, maka si pemilik harus memindahkan industrinya ke lahan yang dimilikinya sendiri 

atau disewanya dari pihak lain. Selanjutnya, industri tersebut harus menggunakan bahan baku 

dari sumber yang sah. 

 

Kendala Implementasi 

Problematika pengusahaan hutan di Indonesia telah berlangsung lama dan melibatkan 

banyak pihak dengan berbagai bentuk relasinya. Relasi-relasi itu dibangun dengan perundang-

undangan (legal formal) atau berdasarkan kepentingan tertentu. Solusi parsial atas problematika 

tersebut akan melahirkan bentuk relasi baru diantara para pihak (aktor) dan berpotensi 

menimbulkan permasalahan baru. Oleh karenanya, solusi yang diajukan haruslah solusi yang 

komprehensif dan fundamental. Namun, solusi fundamental berdasarkan syariat Islam 

sebagaimana diuraikan di atas akan menghadapi beberapa kendala, diantaranya adalah sebagai 

berikut.  

1. Ideologi negara 

Ideologi negara Indonesia tidak dirancang untuk memberikan ruang bagi penerapan Islam 

secara menyeluruh, termasuk penerapan hukum-hukum Islam dalam pengelolaan hutan. 

Hukum-hukum Islam seperti hutan sebagai pemilikan umum, hak-hak masyarakat terhadap 

hutan, hak menghidupkan tanah mati, hak negara untuk menyita lahan terlantar, larangan 

pengalihan pemilikan hutan secara batil, dan pengaturan industri perkayuan; semuanya tidak 

mungkin dilakukan tanpa landasan hukum yang diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar 

maupun peraturan derivatnya. Hambatan ini akan semakin besar jika memperhatikan sistem 

politik dan ketatanegaran, sistem hukum dan peradilan serta sistem ekonomi yang justru 

bertentangan dengan syariat Islam. 

2. Ketidaksiapan aparatur negara 

Relasi pengusahaan hutan di Indonesia memberikan peluang kepada para pejabat dan aparat 

kehutanan untuk menyalahgunakan haknya. Relasi itu tertata demikian rapi sehingga 

pelanggaran-pelanggaran hukum di bidang kehutanan diyakini merupakan fenomena gunung 

es, dimana fakta yang tersembunyi jauh lebih besar dari kasus yang mengemuka. Banyak  

pihak mensinyalir bahwa para pejabat kehutanan telah mengambil keuntungan dari 

keremangan dan kaburnya peraturan-peraturan kehutanan. Kondisi ini merupakan hambatan 

bagi perubahan pengelolaan hutan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Dalam jangka 

panjang, pengelolaan hutan berdasarkan syariat pasti akan membawa kemakmuran bagi 

seluruh rakyat. Namun, dalam jangka pendek, perjuangan pengelolaan hutan dengan syariat 

Islam masih membutuhkan banyak pengorbanan, termasuk pengorbanan dari aparatur 

negara.  

3. Hegemoni kaum kapitalis 

Sistem pengelolaan hutan dengan syariat Islam memerlukan sistem-sistem komplementer 

lainnya. Perubahan sistem ini tentu akan mendapatkan penentangan keras dari kaum 

kapitalis yang telah memperoleh berbagai keuntungan materiil dari sistem saat ini. Indikasi 

penentangan ini dapat ditelusuri dari penentangan mereka terhadap perumusan peraturan 
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yang bertujuan memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat. Dengan kekuatan modal, 

mereka akan menggalang dukungan media massa, birokrat, Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM/NGO) lokal dan asing, militer dan pemerintah untuk menggagalkan perubahan sistem 

ke arah yang lebih adil. 

4. Rendahnya kesadaran umat 

Mayoritas masyarakat telah disibukkan dengan urusan memenuhi kebutuhan primernya. 

Kondisi ini menyebabkan mereka memberikan sedikit perhatian terhadap perjuangan 

menuju perubahan fundamental, walaupun sesungguhnya mereka menginginkannya.  Di sisi 

lain, kaum intelektual dan pemikir belum banyak yang mengkaji secara mendalam 

pengelolaan hutan dengan syariat Islam. Sosialisasi akademik implementasi syariat Islam 

dalam menyelesaikan problema sosial -termasuk pengelolaan hutan- belum pula dibuka 

secara luas pada diskusi-diskusi ilmiah. Selain itu, rekayasa sosial perubahan sistem sacara 

fundamental (sebagaimana dicontohkan Rasulullah) belum dipahami dengan baik oleh 

mayoritas masyarakat, kecuali oleh para aktivis dakwahnya. Akumulasi ketidakpahaman ini  

menjadikan peta jalan (road map) perubahan mendasar yang sama-sama diinginkan terasa 

sangat berat dan tidak menarik untuk ditapaki. 

 

Agenda Kerja Menuju Perubahan 

Problematika pengusahaan hutan di Indonesia saling kait-mengait dengan problematika 

kehidupan lainnya, seperti rendahnya integritas dan moral pekerja, rendahnya gaji para pegawai 

kehutanan, kesenjangan pembangunan daerah yang cukup besar, kemiskinan masyarakat di 

sekitar hutan, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya penegakan hukum, kolusi dan korupsi 

para pejabat negara, ketidakmandirian politik, dan lain-lain. Semua kerusakan itu adalah fasad 

akibat perbuatan manusia sendiri. Allah telah menetapkan bahwa satu-satunya resep mengobati 

fasad adalah dengan kembali kepada syariat-Nya.  

Perubahan hidup manusia menuju ketaatan pada Allah membutuhkan perjuangan keras 

dan hanya akan dicapai dengan ketinggian takwa. Jadi, permasalahan kehutanan saat ini berkaitan 

dengan ketakwaan seluruh masyarakat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-

Nya. Manifestasi ketakwaan ini harus muncul dalam perilaku ibadah, muamalah, hukum, bisnis, 

pendidikan, dan politik. � 
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