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PERMENHUT NO. P.60 /  Menhut-II / 2009 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN 

KEBERHASILAN REKALAMASI HUTAN 

 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian 

Keberhasilan Reklamasi Hutan disusun sebagai tindak lanjut dari terbitnya PP No. 76 tahun 

2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan seperti yang diamanatkan dalam Undang-

undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 42 ayat (3), pasal 44 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (4). pasal 

45 ayat UU No. 41 tahun 1999 menyatakan bahwa : 

(1) penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan wajib dilakukan 

reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah, 

 

(2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh 

pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatanpertambangan. 

 

Permenhut No. P.60/Menhut-II/2009 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian 

keberhasilan rekalamasi hutan pada areal bekas tambang sehingga pelaksanaan reklamasi 

hutan pada areal bekas tambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

dan sesuai dengan peruntukkannya. Selain hal tersebut diharapkan dapat mendorong 

perusahaan tambang untuk segera melaksanakan rekalamasi dengan baik dan sesuai dengan 

ketentuan, karena hasil dari penilaian keberhasilan rekalamasi hutan dijadikan dasar/syarat 

mutlak untuk perpanjangan ijin pinjam pakai kawasan hutan maupun pengembalian ijin 

pinjam pakai kawasan hutan, dengan semakin cepatnya kawasan yang sudah tidak produksi 

dikembalikan akan mengurangi beban perusahaan dalam membayar biaya pinjam pakai 

kawasan. 

 

Permenhut No. P.60/Menhut-II/2009 terdiri dari 8 bab 23 pasal, Bab I. memuat Pengertian-

pengertian, Bab II. Maksud, Tujuan dan Sasaran, Bab III. Kriteria Keberhasilan Reklamasi 

Hutan yang memuat Penataan Lahan, Pengendalian Erosi dan Sedimentasi, Revegetasi, , Bab 

IV. Metode Penilaian, Bab V. Prosedur Penilaian, Bab VI. Hasil Penilaian, Bab VII. 

Pelaporan dan Bab VIII memuat ketentuan penutup. 

 

Beberapa hal yang patut dicermati dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 

P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan adalah : 

 

 Hal yang pertama menjadi pertanyaan adalah apakah pedomana penilaian 

keberhasilan rekalamasi hutan ini dapat diterapkan secara umum untuk kegiatan 
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rekalamasi pada semuai jenis tambang mengingat kegiatan penambangan yang 

dilakukan dikawasan hutan adalah terdiri dari beberapa jenis tipe tambang (oli & gas, 

batubara, mineral-mineral, dll) dimana masing-masing jenis tambang tersebut dalam 

proses eksloitasi berbeda-beda sehingga tingkat kerusakan lingkungan yang 

dihasilkannya berbeda-beda dan kharakteristik kerusakannya juga berbeda-beda, hal 

ini akan berdampak pada keberhasilan kegiatan rekalamasi, tentu saja tidak adil jika 

penilaian yang dilakukan terhadap semua tipe tambang digunakan penilaian dengan 

criteria yang sama. Agar parameter-parameter yang digunakan lebih spesisik 

mencerminkan kondisi dan tingkat kesulitan yang ada maka akan lebih baik pedoman 

penilaian keberhasilan reklamasi ini dibuat untuk masing-masing tipe tambang. 

  

 Mengingat ketentuan yang termuat dalam Permenhut No. P.43 / Menhut-II / 2008 

tentang aturan pinjam pakai kawasan hutan bahwa kawasan hutan dimungkinkan 

untuk penggunaan lain dengan ketentuan tudak merubah fungsi dari kawasan hutan, 

yaitu fungi konservasi, fungsi lindung atau fungsi produksi. Tetapi dalam pedoman 

penilaian keberhasilan rekalamasi hutan ini belum memuat criteria atau parameter 

penilaian tentang kesesuaian kegiatan rekalamasi dengan fungsi kawasan sebelumnya. 

Sebenarnya kesesuaian kegiatan rekalamasi yang telah dilakukan dengan fungsi 

kawasan yang akan dibentuk  bisa dilihat dari jenis-jenis yang digunakan dalam 

kegiatan revegetasi, 

 

 Terkait dengan penggunaan cover crop, pada permenhut ini tidak diatur tentang cover 

crop yang disarankan atau dilarang dan criteria penilaian tentang jenis cover crop 

yang digunakan. 

 

 Jika upaya reklamasi sebelumnya hanya berorientasi tertutupi vegetasi atau sekedar 

hijau sehingga hanya ditanami tanaman jenis pioneer dan cepat tumbuh, pada 

Permenhut No. P.60/Menhut-II/2009  telah dilakukan peningkatan kualitas sehingga 

tidak hanya sekedar hijau tapi mensyaratkan juga harus ditanam jenis-jenis local 

berdaur panjang untuk mendukung biodiversity atau keragaman hayati, sehingga 

dapat mendekati kondisi rona awal sebelum dilakukan kegiatan penambangan  dan 

penggunaan kawasan hutan lainnya. Hal ini termuat dalam criteria penilaian 

keberhasilan revegetasi yaitu tekait dengan komposisi jenis. Penilaian tertinggi 

diberikan pada revegetasi yang dilakukan dengan jenis local ≥ 40% terhadap jumlah 
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pohon. Berdasarkan criteria tersebut dapat diinterpretasikan bahwa revegetasi yang 

hanya ditanami dua jenis yaitu satu jenis eksotik seluas 60% dan satu jenis local 

seluas 40% akan mendapatkan penilaian tertinggi meskipun jika dilihat dari nilai 

biodiversitas masih sangat kurang. Berdasarkan hal tersebut terdapat criteria yang 

belum terakomodasi khususnya pada reklamasi tambang pada kawasan lindung yaitu 

untuk menggambarkan tingkat biodiversitas yaitu jumlah jenis tanaman local yang 

ditanam. Revegetasi yang dilakukan dengan menggunakan banyak jenis tanaman local 

seharusnya diberikan apresiasi dengan memberikan penilaian tertinggi. 

 

 Pertumbuhan suatu tanaman dapat mengalami stagnasi terlebih pada kondisi lahan 

marginal, tentu saja kegiatan rekalamasi yang berhasil adalah jika tanaman yang 

ditanam mempunyai pertumbuhan yang baik karena dapat beradaptasi dengan kondisi 

yang ada (tingkat adaptability). Tetapi dalam Permenhut No. P.60/Menhut-II/2009 ini 

belum termuat criteria penilaian tentang kemampuan tumbuh dari jenis pohon yang 

ditanam (adaptability), sebenarnya untuk criteria ini dapat dilakukan dengan 

mengukur parameter pertumbuhan (tinggi, diamaeter), root extention dan regeneration 

capacity. 

 

 Tujuan dari kegiatan reklamasi adalah terbentuknya kembali hutan yang utuh dan 

lestari sesuai dengan fungsi awalnya, tetapi dalam pedoman penilaian keberhasilan 

reklamasi ini tidak memuat penilaian apakah komunitas yang dibangun bisa progresif 

membentuk hutan yang utuh sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Sebenarnya untuk 

menilai criteria ini dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran status biodiversity 

(index shanon), produksi serasah (gr/m
2
) dan kecepatan dekomposisi, nutrient 

retention, natural regeneration (rekolonisasi), serta kehadiran hewan liar. 

 

 Fungsi suatu kawasan hutan dapat dilihat dari struktur tegakan yang ada, sehingga 

penilaian apakah komunitas tanaman yang dibangun sesuai dengan fungsinya maka 

dapat dilakukan penilaian terhadap criteria struktur tegakan. Meski demikian hal ini 

tidak termuat dalam pedoman penilaian kerberhasilan reklamasi yang ada. Sebenarnya 

untuk melakukan penilaian criteria ini dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran 

komposisi jenis, kerapatan tegakan dan stratifikasi tajuk 
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 Terkait dengan penataan lahan dalam penilaian keberhasilan reklamasi hutan, 

mengingat terdapat perusahaan pertambangan yang mempunyai bukaan pit sedikit 

tetapi terdapat juga perusahaan pertambangan yang memiliki beberapa bukaan pit 

sehingga akan mengalami kesulitan dalam penataan permukaan lahan maka penilaian 

penataan permukaan lahan berdasarkan luas areal yang ditata akan merugikan bagi 

perusahaan pertambangan yang mempunyai banyak bukaan pit sehingga satuan yang 

memungkinkan dalam penilaian penataan permukaan lahan adalah indicator volume. 

 

 Mengingat terdapat berbagai jenis perusahaan tambang dengan tipe penambangan 

yang berbeda-beda sehingga beberapa jenis perusahaan tambang, misalnya 

perusahaan tambang nikel akan mengalami kesulitan untuk memperoleh tanah 

penutup (top soil) maka criteria penaburan tanah pucuk dalam penilaian keberhasilan 

reklamasi hutan akan menjadi criteria yang sulit terpenuhi oleh perusahaan tersebut 

sehingga penilaian yang dilakukan seharusnya disesuaikan dengan kondisi yang ada. 

Terkait dengan kesulitan perusahaan tambang tertentu yang kesulitan memperoleh 

tanah penutup (top soil), seharusnya terdapat opsi lain yang dapat diaplikasikan 

misalnya penggunaan teknologi (ilmu tanah) yang dapat memaksimalkan kondisi 

yang ada sehingga tidak mengurangi kualitas hasil reklamasi sehingga criteria aplikasi 

teknologi ini dapat dijadikan salah satu criteria dalam penilaian keberhasilan 

reklamasi khususnya bagi perusahaan tambang tertentu yang kesulitan memperoleh 

tanah penutup (top soil). 


