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MENGHIJAUKAN SERAMBI MEKAH PASCA TSUNAMI 

 

A. Profil Perusahaan BNI 

 

 

BNI berdiri sejak tahun 1946 dan merupakan bank pertama yang dimiliki oleh Pemerintah 

Indonesia. Selama ini BNI diposisikan oleh masyarakat sebagai bank pemerintah yang 

menjalankan fungsi lembaga keuangan pada umumnya. Sebagai Bank BUMN, BNI 

menyisihkan sebagian dari labanya untuk program-program kemitraan dan bina 

lingkungan (PKBL) sebagai bagian dari program Corporate Social Resposibility (CSR).  

 

Dibandingkan perusahaan lainnya, khususnya perbankan, program CSR BNI cukup 

dikenal masyarakat, misalnya program Mudik Gratis bagi nasabah menjelang Lebaran dan 

Pojok BNI yaitu penyediaan kelengkapan pendidikan bagi beberapa universitas terkemuka 

di Indonesia. Sektor-sektor yang mendapat dukungan program CSR adalah bidang 

pelestarian alam yang merupakan salah satu sektor selain bidang bencana alam, 

pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum dan bidang keagamaan. 

   

Dengan direvitalisasinya salah satu misi BNI menjadi “meningkatkan kepedulian dan 

tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial”, maka aktivitas dan kegiatan BNI 

makin kongkrit dan nyata mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan 

masyarakat. BNI memiliki komitmen berkelanjutan untuk berperilaku etis dan 

memberikan kontribusi pada pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kualitas 

hidup komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan. Pada tahun 2008, BNI telah 

mencanangkan program BNI Go Green sekaligus deklarasi komitemen dan positioning 

menjadi bank yang peduli lingkungan (green bank).    

 

BNI Go Green merupakan program untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penyelematan 

bumi dari pemanasan global (global warming). Ada beberapa alasan atau latar belakang 

kepedulian BNI terhadap penyelamatan bumi ini melalui program Go Green. Pertama, 

BNI Go Green tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kepedulian BNI terhadap 

lingkungan hidup tetapi juga sangat bermanfaat bagi keberlanjutan perusahaan 

(sustainable business) dalam melaksanakan paradigma 3 P (People, Planet, Profit). Kedua, 

BNI Go Green merupakan salah satu upaya untuk memenangkan persaingan karena pada 

masa yang akan datang isu lingkungan hidup menjadi isu utama dalam persaingan bisnis 

termasuk perbankan. Ketiga, BNI memberikan value (nilai) pada stakeholder dengan 

menjadi bank yang peduli pada isu-isu pembangunan berkelanjutan. 

 

Pada tahun 2005, BNI tercatat sebagai bank nasional pertama yang melakukan 

penandatanganan pernyataan Sustainable Development atau sebagai Signatory dari United 

Nations Environment Programs - Finance Initiative (UNEP-FI) bersama 177 lembaga 

keuangan lainnya dari seluruh dunia. UNEP-FI adalah satu badan internasional yang 

bergerak dalam bidang lingkungan yang berada di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa 
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(PBB). BNI juga menjadi bank pertama di Indonesia yang mendukung proyek Clean 

Development Mechanism (CDM). CDM merupakan mekanisme pembangunan bersih 

pasca perjanjian Kyoto untuk memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang 

mampu menurunkan emisi karbon. 

 

Untuk tujuan di atas, BNI telah membuat road map terkait dengan keberlanjutan 

(sustainability) hingga tahun 2012. Road map tersebut dibagi menjadi empat tahap, 

yaitu competency building, policy development, enhancing business process, dan value 

creation melalui penyediaan produk dan jasa perbankan yang ramah lingkungan. 

Sampai saat ini BNI telah mendukung berbagai upaya pelestarian  alam, antara lain 

melalui program penghijauan berupa pembangunan hutan kota, program pembibitan 

tanaman keras, rehabilitasi lahan kritis, pemanfaatan renewable energy dan lain-lain. 

B. Deskripsi Kegiatan 

 

Perwujudan BNI menjadi Green Banking adalah menerapkan program Go Green  

dalam aktivitas nyata di masyarakat. Pelaksanaan program Go Green yang dilaksanakan oleh 

BNI saat ini salah satunya berupa program pembangunan Hutan Kota di Aceh. Secara 

etimologi, hutan kota diartikan sebagai hutan di dalam kota dan di sekitar kota yang berguna 

dan berpotensi sebagai pengelola lingkungan perkotaan oleh tumbuhan dalam hal ameliorasi 

iklim, rekreasi, estetika, fisiologi, sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat kota 

(Jorgensen, French, 1975) 

Pembangunan Hutan Kota di Aceh merupakan program kegiatan yang didasari akan 

kesadaran terhadap adanya peran ruang terbuka hijau yang memiliki manfaat dalam 

peningkatan kualitas lingkungan hidup. Selain hal tersebut, program ini juga mengarahkan 

pada kesadaran peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat agar Hutan Kota tersebut 

dapat tumbuh secara berkelanjutan (sustainable).  

Kesadaran BNI akan permasalahan lingkungan melalui pembangunan Hutan Kota 

BNI ini sesuai dengan PP No. 63 tahun 2002 yang mengarah pada kelestarian, keserasian dan 

keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. 

Selain hal tersebut, dalam realitasnya BNI juga telah menjawab tantangan program One 

Billion Indonesian Trees (OBIT) yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

pada tanggal 28 November 2011. Dengan mendasarkan pada beberapa hal tersebut, program 

Hutan Kota BNI Banda Aceh juga memfokuskan pemulihan dan peningkatan kualitas 

lingkungan dan kehidupan masyarakat pasca tsunami 2004.  

Dalam program Hutan Kota tersebut, dipilih lokasi seluas 6,9 hektare di Gampong 

Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Gampong atau kampung Tibang merupakan 

wilayah yang terletak di pesisir pantai di pinggiran kota Banda Aceh. Melihat dari aspek 

kedekatannya dengan bibir pantai, dapat dipastikan bahwa Gampong Tibang merupakan 

salah satu gampong yang hancur lebur saat tsunami menerjang wilayah pesisir provinsi ujung 

paling barat Indonesia itu pada 26 Desember 2004 lalu. Ketika tragedi mematikan itu terjadi, 

diperkirakan sekitar 40 persen dari jumlah total 1.600 warga masyarakat Gampong Tibang 

telah menjadi korban keganasan gelombang dahsyat tersebut. Setelah melalui masa 

rekonstruksi, kini Gampong Tibang telah memiliki penduduk sekitar 1.300 jiwa dengan 356 

kepala keluarga (KK).  
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Keterangan foto :  Lokasi Hutan Kota BNI Banda Aceh yang strategis di antara Kota 

Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar. 

 

Pada realitasnya proses pembangunan Hutan Kota BNI Banda Aceh tidak terlepas 

dari kesulitan-kesulitan tertentu. Dalam hal ini khususnya mengembalikan kelayakan fungsi 

tanah pasca tsunami tahun 2004 sebagai lahan untuk dijadikan Hutan Kota BNI. Kondisi 

kelayakan yang harus dicapai tersebut dalam perkembangannya dapat tercapai. Hingga saat 

ini pembangunan Hutan Kota BNI  Banda Aceh telah menyelesaikan fase-fase pembangunan 

yang terpaparkan dalam 2 tahap. Tahap-tahap tersebut yaitu Tahap 1 berupa penyiapan lahan 

dan infrastruktur, serta penanaman pohon (Februari – Juni 2010) serta Tahap 2 berupa 

penanaman dan pemeliharaan pohon, hingga pembangunan fasilitas umum (Agustus 2010 – 

Februari 2011).  

 
Kondisi tanah sebelum pekerjaan, gersang dan tidak subur, namun ada rona alam yang cukup 

beragam. 

 
Jembatan sebagai akses masuk Hutan Kota BNI, Jembatan di atas tambak bakau, 

papan informasi di Hutan Kota BNI Banda Aceh. 
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Tower Penampungan Air, Bak Distribusi Air, Jalur Sirkulasi 

 

 

C. Situasi Sosial Ekonomi dan Ekologi 

 

Kota Banda Aceh merupakan kota terbesar di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. 

Sebagai ibu kota provinsi, denyut nadi aktivitas masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial 

dan budaya dapat dirasakan di kota yang sebelum tahun 1962 ini bernama Kutaraja. Yakni 

kota para raja, yang menjadi pusat peradaban masyarakat Aceh. Sejak 28 Desember 1962, 

Kutaraja beralih nama menjadi Banda Aceh. 

 Kota yang telah berumur 802 tahun ini memiliki lingkungan sosial yang plural. 

Populasi masyarakatnya berasal dari beragam latar belakang, mulai dari warga asli Aceh, 

Jawa, Gayo, Alas, Singkil, Simeulue, Batak, Minangkabau, dan lainnya. Pada tahun 2010, 

jumlah penduduk Banda Aceh mencapai 224.209 jiwa (BPS, 2010). Dengan luas wilayah 

kota sebesar 61.36 kilo meter persegi, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota 

Banda Aceh adalah sebanyak 3.654 jiwa per kilo meter persegi.  

 Secara geografis, kota yang pernah menjadi tempat persinggahan Laksamana Cheng 

Ho dalam jalur ekspedisinya dari kota Palembang itu berbatasan dengan Selat Malaka di 

bagian Utara, Kabupaten Aceh Besar di bagian Selatan, Samudera Hindia di bagian Barat, 

dan Kabupaten Aceh Besar di bagian timur. Posisi geografisnya yang berhadapan langsung 

dengan pantai membuat kota ini rawan terhadap bencana yang datang dari laut. 

Hal itu dibuktikan oleh tragedi tsunami yang menghantam Nangro Aceh Darussalam 

secara general pada tanggal 26 Desember 2004. Dalam tragedi yang disebabkan oleh gempa 

dahsyat berkekuatan 9,2 Skala Richter di Samudera Indonesia ini, kota Banda Aceh menjadi 

salah satu daerah yang mengalami kerusakan paling parah. Peradaban kota Banda Aceh 

seolah telah disapu bersih oleh gelombang setinggi belasan meter ini. Akibatnya, ratusan ribu 

warga menjadi korban dan kerugian materi yang tidak terhingga. Tidak hanya itu, badai 

tsunami juga telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah.   

 Untuk itu, agenda pembangunan pasca bencana tidak hanya diarahkan pada orientasi 

dasar penciptaan lapangan kerja (pro job), pengurangan angka kemiskinan (pro poor), atau 

pertumbuhan ekonomi (pro growth), melainkan juga upaya memperbaiki kualitas lingkungan 

(pro environment). Orientasi pembangunan lingkungan itu tercermin dalam Visi Aceh Hijau 

(Aceh Green Vision) yang dicanangkan oleh pemerintah lokal. Gubernur NAD Irwandi Yusuf 

telah menyerukan kepada seluruh stakeholders masyarakat Aceh, untuk melestarikan hutan 

Aceh sebagai salah satu paru-paru dunia. Untuk itu, kebijakan penundaan penebangan hutan 

(moratorium logging) dan gerakan penghijauan kembali hutan yang rusak semakin gencar 

dilakukan sebagai langkah menyukseskan Aceh Green Vision tersebut. Gerakan penghijauan 

tidak hanya dilakukan di wilayah kawasan hutan di pegunungan, tetapi juga difokuskan di 

daerah periferal pinggiran pantai yang telah luluh lantak diterjang air bah tsunami.  

 

Taman Trembesi BNI  

Tidak hanya hutan kota, komitmen BNI terhadap lingkungan dan peningkatan 

kuantitas dan kualitas ruang hijau terbuka juga diwujudkan melalui pembuatan Taman 

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Gayo
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Alas
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Simeulue
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Minangkabau
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Trembesi. Pembangunan Taman Kota Trembesi BNI menggunakan dana CSR (Corporate 

Social Responsibility) yang merupakan salah satu program BNI Go Green dan bukti 

dukungan BNI untuk merehabilitasi lahan di Banda Aceh pasca Tsunami. Program yang 

dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak Pemerintah Kota Banda Aceh ini sedianya 

didirikan di Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh.  

Taman Kota Trembesi ini sedianya dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar dan 

memiliki kapasitas daya tampung sekitar 500 pohon Trembesi, jenis pohon yang dianggap 

memiliki daya serap air dan karbon yang cukup tinggi. Manfaat itu akan semakin dirasakan 

masyarakat sekitar mengingat letak areal taman kota ini berada di sekitar pemukiman warga 

dan juga berbatasan dengan area tambak dan perairan payau. Taman yang akan selesai pada 

medio 2012 ini nantinya akan menambah ruang terbuka hijau (RTH) kota Banda Aceh. 

Sebelumnya, kualitas tanah di areal taman kota ini sangat memprihatinkan. Akibat terjangan 

tsunami, areal itu dipenuhi oleh bebatuan, rawa-rawa, dan tambak yang tidak terurus.   

Program-progam penghijauan lewat hutan kota di Gampong Tibang dan Taman Kota 

Trembesi di Gampong Peulanggahan dikonsentrasikan di area pesisir guna memperbaiki 

kondisi lingkungan pinggiran pantai. Oleh karena itu, pemerintah Banda Aceh sendiri juga 

berencana membebaskan lahan tambak milik warga sekitar untuk memperluas kawasan hutan 

kota khususnya penanaman hutan bakau (mangrove). Tanaman bakau yang ada saat ini masih 

relatif terbatas, sehingga intrusi air laut masih tinggi dan tidak adanya penahan gelombang di 

bibir pantai. Menurut Kepala Dinas Pertamanan Kota Banda Aceh, Pemkot telah 

mengagendakan pembebasan tanah untuk memperluas ruang terbuka hijau (RTH) mencapai 

20 persen dari luas total wilayah Banda Aceh. Tahun 2011 ini, Pemkot baru berhasil 

membebaskan sekitar 9 persen. Upaya itu diakui berjalan lambat akibat terbatasnya 

pendanaan yang dialokasikan oleh Pemkot untuk membebaskan tanah yang ada.   

Ke depan, Pemerintah Banda Aceh dengan didukung oleh BNI akan berusaha 

menjaga komitmen terhadap perbaikan lingkungan sebagai implementasi kebijakan Aceh 

Green Vision. Spirit itu terlihat cukup kuat, mengingat isu pembangunan lingkungan juga 

memiliki akar yang kuat dalam prinsip keagamaan yang diyakini masyarakat lokal. Gerakan 

penghijauan ini dianggap sebagai bentuk penjabaran nilai-nilai Syariat Islam yang telah 

diformalisasikan di tanah Serambi Mekkah sejak 2006 ini. Dalam prinsip dasar ajaran 

keislaman, kesempurnaan hidup manusia diyakini akan diperoleh jika mampu 

menyeimbangkan hubungan terhadap tiga pihak, yakni terhadap Tuhan (hablumminallah), 

kepada sesama manusia (hablumminannas), dan terhadap lingkungan alam sekitar 

(hablumminal alam). Untuk menjalankan prinsip keseimbangan hubungan dengan alam, 

dibentuklah sejumlah Qonun atau peraturan daerah yang mengatur tentang kelestarian 

lingkungan, seperti Qonun No.4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Banda 

Aceh atau Qonun No.10 Tahun 2004 tentang bangunan, dan lain sebagainya. Qonun atau 

perangkat aturan tersebut diarahkan untuk memberikan jaminan hukum guna menyukseskan 

program-program terkait Aceh Green Vision.     

 

Sosial-Ekonomi Pra & Pasca Tsunami 

Sebelum bencana tsunami melanda, perikanan merupakan salah satu pilar ekonomi 

lokal yang mampu menyumbangkan 6,5 persen dari Pendapatan Daerah Bruto (PDB) senilai 

1,59 triliun pada tahun 2004 (Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh, 2005). Hal itu merupakan 

sisi positif dari letak strategis Aceh yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan 

Selat Malaka. Total aset di sektor perikanan pra-tsunami mencapai sekitar Rp 1,9 triliun, 

yang meliputi pelabuhan besar di Banda Aceh, 10 pelabuhan pelelangan ikan (PPI), 18 

tempat pelelangan ikan (TPI ), lembaga riset dan pelatihan di bidang perikanan.  

Namun setelah tsunami menerjang, Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Bappenas (2005) memperkirakan 9563 unit perahu hancur atau tenggelam, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malaka
http://id.wikipedia.org/wiki/TPI
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termasuk 3969 (41,5%) perahu tanpa motor, 2369 (24,8%) perahu bermotor dan 3225 

(33,7%) kapal motor besar (5-50 ton). Selain itu, 38 unit TPI rusak berat dan 14.523 hektar   

tambak di 11 kabupaten  /kota   rusak berat. Diperkirakan total kerugian langsung akibat 

bencana tsunami mencapai Rp 944.492,00 (50% dari nilai total aset). Pada saat yang sama, 

kerusakan lingkungan yang terjadi sangat parah, selain itu juga terjadi trauma yang 

mendalam bagi masyarakat kota.  

Usai bencana, proses rekonstruksi mulai dilakukan. Berbagai program pembangunan 

diupayakan untuk mengembalikan urat nadi perkonomian, lingkungan, dan kondisi psikologi 

masyarakat seperti sedia kala. Dalam konteks ini, pembangunan Hutan Kota dan Taman Kota 

di Banda Aceh menjadi ikhtiyar bersama antara pihak BNI dan Pemerintah Kota Banda Aceh 

dalam memulihkan spirit kehidupan kota Banda. Pepatah Tiongkok mengatakan ”Jika engkau 

berpikir untuk satu tahun ke depan, semailah sebiji benih. Jika engkau berpikir untuk sepuluh 

tahun ke depan, tanamlah sebatang pohon”. Ungkapan yang sudah ada sejak 500 tahun 

sebelum Masehi itu menggugah kembali kesadaran kita ternyata nenek moyang dulu sudah 

menyadari arti penting pohon.  

 

D. Implementasi MDG 

 Kegiatan Hutan Kota merupakan bentuk pelaksanaan untuk mencapai Millenium 

Development Goal. Pencapaian tujuan meliputi aspek ekologi,  ekonomi, gender, dan 

kerjasama.  

 

Ekologi 

Ekologi atau lingkungan merupakan salah satu aspek dalam Millenium Development 

Goal. Pebahasan ekologi merupakan pembahasan tentang ekosistem dengan berbagai 

komponen penyusunnya baik faktor abiotik dan biotik.  Faktor abiotik antara lain suhu, tanah, 

air, kelembapan, cahaya dan topografi, sedangkan faktor biotik adalah manusia, hewan, 

tumbuhan dan mikroba. Pembangunan Hutan Kota BNI di Aceh memberikan perubahan 

ekologis yang sangat signifikan. 

Menurut keterangan masyarakat dan staf Pemerintah Kota Banda, lahan ini 

merupakan lahan hasil urugan. Awalnya,  area ini adalah rawa yang kondisinya diperburuk 

oleh kejadian tsunami pada Desember 2004. Pada lahan seluas 7.15 H hanya terdapat dua 

pohon, dan tiga jenis rumput dan tanaman rambat. Selebihnya hanya tanah dan bebatuan  

yang tidak teratur. 

 

 
Kondisi lahan  sebelum dibangun hutan kota, gersang dan tergenang air apabila hujan 

 

Dampak tsunami lainnya adalah intrusi air laut yang cukup jauh masuk ke arah 

daratan sepanjang hingga 2 km, sehingga di daerah ini sulit ditemukan air tawar tidak asin. 

Tentu hal ini berdampak pada kehidupan manusia di sekitar, yang sulit mendapatkan air 

bersih untuk minum dan kehidupan sehari-hari lainnya, dan sulitnya tumbuh tanaman. Pasca 

penimbunan, lahan ini dibiarkan tidak terawat selama beberapa tahun. Pada masa itu proses 

suksesi alami terjadi dengan tumbuhnya rerumputan dan tanaman-tanaman rambat. 

Pemanfaatan lahan ini oleh masyarakat sangat minimal. Di bagian yang berumput 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
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pemanfaatan terbatas untuk tempat penggembalaan sapi, sedangkan di bagian lain menjadi 

jalur pencapaian ke tambak-tambak yang ada di sekitarnya. Pada musim hujan, air tergenang 

begitu saja dilahan. 

Hutan Kota ini bukan hanya merestorasi ekosistem (mengembalikan keadaan seperti 

semula), namun lebih jauh meningkatkan kualitas dari ekosistem di lahan tersebut. Sekarang 

di lahan ini telah tertanan lebih dari 3000 batang pohon dari 150 jenis, belum termasuk pohon 

bakau yang berjumlah lebih dari 700 pohon serta tanaman sayur. Kondisi ini telah melampaui 

aspek keragamaman hayati yang dipersyaratkan dari Hutan kota, yakni 25 jenis. Pohon 

ditanam secara berkelompok. Pada masing-masing kelompok selalu disisipkan jenis-jenis 

pohon lokal, pesisir, dan cepat tumbuh. Pendirian Hutan Kota ini juga mengemban misi untuk 

mengembangkan dan melestarikan tanaman-tanaman khas Aceh. Oleh karena itu 

diintensifkan pula penanaman tanaman langka khas Aceh. Tanaman khas Aceh yang telah 

ditanam antara lain  adalah: Cawardi, Batok, Jeumpa, Glumpang, Mane/Laban, Samira, 

Kelayu, dan Temurui 

 

 

 
Cawardi                    Batok                  Jeumpa              Mane/laban         Samira 

 

Penanaman pohon juga diharapkan membawa kembali habitat  flora dan fauna ke 

dalam lahan hutan kota. Harapan ini telah mulai bisa dilihat dengan masuknya sejumlah 

serangga (seperti lebah, aneka kupu-kupu, jangkrik, kumbang)  dan burung (burung pipit, 

burung gereja, bangau, kutilang, puyuh), biawak (yang panjangnya hingga 1½ m) serta 

tumbuhnya cemara laut pohon kelapa yang tumbuh tanpa ditanam. Pada area tambak (sisi 

barat laut area hutan kota) di mana bakau (mangrove) sengaja ditanam dengan kerapatan 

bakau yang lebih tinggi menjadi habitat bagi berbagai fauna, seperti tempat bertelur ikan, 

sarang untuk kepiting, tiram, dan beberapa jenis burung. Hal ini sesuai dengan fungsi 

ekologis dari hutan bakau,  yaitu : Spawning Ground (tempat pemijahan), Feeding Ground 

(tempat mencari makan) dan Nursery Ground (tempat merawat bibit). Pada kolam-kolam air 

tawar yang dibangun, juga memberikan kontribusi dalam pengambangan vegetasi air tawar 

yang melengkapi vegetasi air asin yang ada ditambak bakau, seperti teratai, lotus, dan bambu 

air. 
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          Salah satu biawak yang dijumpai di HK. Sejenis burung puyuh bersarang di dalam 

rumput di HK  

 

 

  Kontribusi penting lain yang diberikan Hutan Kota terhadap lingkungannya adalah 

penurunan suhu udara dan pengurangan emisi di udara untuk menghindari pemanasan global. 

Sebagai kawasan yang memiliki vegetasi yang rimbun, ia mengalirkan udara/angin ke sekitar 

kawasan serta menurunkan suhu udara di atasnya. Hal ini jelas sangat relevan dalam ikut 

mengurangi isu pemanasan global. Sejak awal didirikan, hingga saat ini (2011) hutan ini 

mampu menyerap 227.487 ton carbon per tahun (lihat appendix 1), dan ini diperhitungkan 

meningkat sejalan dengan semakin besarnya pohon dan diperkirakan pada tahun 2025 akan 

mencapai 907.391 ton carbon per tahun. Hal ini jelas bukan merupakan kontribusi yang kecil 

bagi penyelamatan lingkungan. Manfaat lain yang jelas dirasakan sehubungan dengan udara 

adalah berkurangnya debu serta berhembusnya udara yang lebih sejuk dan tidak terlalu 

kencang, sehingga memberikan dampak kesehatan lingkungan yang lebih baik bagi sekitar. 

Bagi pemerintah kota Banda Aceh, jelas keberadaan hutan kota BNI membantu dalam 

penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memang diatur dalam peraturan daerah. 

 Terhadap lingkungan tanah dan air, Hutan Kota sangat membantu penyerapan air 

hujan ke dalam tanah, sehingga mengurangi potensi banjir dan membantu mengurangi efek 

intrusi air laut ke pemukiman penduduk di Tibang akibat tsunami. Hutan Kota BNI terbilang 

unik karena selain berbatasan dengan daratan (jalan lokal di sisi selatan dan jalan besar sisi 

timur) juga berbatasan dengan tambak-tambak masyarakat yang kini sudah ditumbuhi oleh 

bakau (sisi barat dan utara). Bakau-bakau tersebut ditanam sebagai bagian dari proyek 

rehabilitasi lahan. Di dalam Hutan Kota juga dibentuk lima kolam yang berfungsi untuk 

menampung air hujan ketika air hujan tidak bisa langsung dibuang ke alur yang mengalir ke 

laut. Ketika air pasang, permukaan air di luar lahan (laut) bisa sama hingga lebih tinggi dari 

elevasi permukaan tanah lahan, sehingga pembuangan air hujan harus menunggu waktu surut. 

Agar air tidak menggenang dan merusak akar tanaman, air hujan ‘diparkir’ dulu di kolam-

kolam ini. Penundaan masuknya volume air hujan ke saluran akan mencegah terjadinya 

banjir di tapak dan di sekeliling tapak dan memberikan penyerapan air tanah yang lebih 

tinggi. Dulu ketika hujan, area tersebut langsung tergenang dan air laut masuk, dan hal ini 

kini tidak terjadi lagi. Ketika hujan terjadi, tidak terjadi lagi genangan seperti dulu. Air hujan 

yang ditampung juga sangat digunakan untuk menyiram pohon. 

Kualitas tanah yang semakin baik di daerah ini juga memberikan peningkatan kualitas 

lingkungan pertanian. Lahan yang tadinya terlantar, kini menjadi subur. Pada awal 

pembangunan hutan kota, pengelola telah melakukan pengecekan analisis tanah pada 

Laboratorium analisis tanah dan tanaman Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala pada 

Januari 2010. Hasil analisis tersebut menyatakan bahwa tanah lahan sangat miskin unsur hara 

menghasilkan rekomendasi agar dilakukan pengurugan topsoil (lapisan tanah subur) pada 

seluruh area tersebut sedalam 13 cm. Dari segi biaya, hal ini akan amat mahal sehingga 

hampir tidak mungkin dilakukan karena tersedianya dana untuk melakukan semua itu. 
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Namun ada kearifan lokal yang berperan dalam memberikan solusi ini. Adalah bapak Abdul 

Muthalib A (yang dikenal dengan Pak Ama) seorang penerima Kalpataru dari daerah 

setempat yang memiliki ide untuk mencoba membuat lubang-lubang sedalam 60 cm, 

kemudian diisi pupuk kandang 1 karung (sekitar 5kg), kompos dan satu sendok  pupuk urea 

& NP. Setelah didiamkan satu minggu, kemudian mulai ditanam dan ditutup dengan  top soil 

atau tanah subur yang diambil dari tempat lain. Cara ini jauh menghemat biaya dan 

memungkinkan untuk dilakukan, namun mengandung risiko gagal hingga 40%. Dengan 

segala risiko, pengelola Hutan Kota mencoba untuk mempraktikan ide dari Pak Ama tersebut. 

Di sekitar setiap 1 pohon dibuat 4 lubang biopori, yang bertujuan untuk memasukkan air 

hujan ke dalam tanah dalam rangka menambah air permukaan yang tawar.  Ternyata, dengan 

metode yang diangkat dari kearifan lokal, membuahkan hasil yang luar biasa, tingkat 

kegagalan tanam tidak sampai 10%. 

Kegiatan percobaan tumpang sari (penanaman tanaman sayur di antara pepohanan) 

juga dilakukan untuk mengetahui tingkat kualitas tanah dalam menumbuhkan jenis tanaman 

pioneer.  Selain itu, kegiatan tumpang sari ini juga digunakan untuk memperbaiki kualitas 

unsur hara tanah. Hingga saat ini telah terdapat 55 bedeng tanaman untuk aneka sayur dan 

pepohonan yang bersifat produktif. 28 bedeng dikelola oleh ibu-ibu setempat, yang menjadi 

pendapatan sampingan, ketika mereka bekerja dalam rangka perawatan Hutan Kota, 

sementara 27 bedeng yang lain adalah merupakan kerjasama dengan Fakultas Pertanian 

Universitas Syah Kuala, sebagai lahan praktik bagi mahasiswa. 

 

 

 
 

 

Bagi manusia terutama masyarakat di sekitar, keberadaan Hutan Kota jelas 

merupakan karunia yang luar biasa. Selain mendapatkan lingkungan fisik dan kemanfaatan 

dari lingkungan yang jauh lebih baik sebagaimana telah diuraikan di atas, Hutan Kota ini juga 

memberikan manfaat rekreatif dan edukatif. Di area ini, dibangun Pilar Papan Informasi 

dibangun untuk menjadi media informasi bagi pengunjung Hutan Kota BNI Banda Aceh. 

Pada pilar ini dipasang beberapa informasi yang berkaitan dengan Hutan Kota beserta 

elemen-elemen yang terdapat di dalamnya. Informasi yang disampaikan sangat beragam, dari 

mulai nama Hutan Kota BNI Banda Aceh, jenis-jenis pohon yang tumbuh di Hutan Kota, 

tentang masyarakat Tibang, jenis fauna yang bisa dilihat di sini, infrastruktur yang ada, dan 
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sebagainya. Informasi ini sekaligus merupakan sarana pendidikan alam untuk masyarakat 

luas.  

Area yang tidak kalah menarik adalah Area Taman Tematik. Ada beberapa area yang 

ditanami dengan tanaman sejenis, yang terbagi dalam: tanaman herbal, bunga-bungaan dan 

pohon yang berasal dari kota-kota di Indonesia. Pohon yang berasal dari kota-kota di 

Indonesia ini dibawa dan ditanam sendiri oleh para wali kota ketika mereka melakukan 

pertamuan APEKSI (Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia) pada saat rapat kerja 

ke-8, 28 Mei 2011. Pada saat itu, ditanam 98 pohon dari seluruh kota. Memang, hingga saat 

ini, pohon-pohon masih berusia beberapa bulan, namun dapat dibayangkan alangkah 

bermanfaatnya area ini bagi pendidikan alam generasi berikutnya beberapa tahun kedepan. 

Taman kontemplasi merupakan area yang datar dengan suasana tersendiri yang khas 

yang istirahat dan disebut dengan ‘Taman Kontemplasi’ karena suasananya yang tenang. 

Area ini diproyeksikan menjadi venue bila ada kegiatan-kegiatan resmi Pemko Banda Aceh 

dan BNI, seperti penanaman pohon. Sambil jalan dilakukan penanaman rumput dan pohon-

pohon peneduh di area ini. Luas rumput yang sudah ditanam mencapai 900 m2 untuk 

menutupi lahan seluas hampir 2000 m2. Sebelum area ini dibuka secara resmi, hingga saat ini 

fungsi rekreatif sudah sangat dirasakan oleh penduduk kota Banda Aceh. Tiap sore selalu 

didatangi oleh 50 hingga 100 pengunjung, dan pada hari libur lebih banyak lagi.  

 

 

 
Area yang ditanami rumput untuk kegiatan-kegiatan seremonial. 

 

Bagi masyarakat kebutuhan udara bersih dapat dipenuhi dengan berjalan pada jalur 

sirkulasi yang merupakan jalur bagi pejalan kaki yang merupakan salah satu ‘kerangka utama’ 

Hutan Kota BNI Banda Aceh, karena melalui jalur inilah hutan ini bisa dinikmati. Jalur pejalan 

kaki dibuat di 3 ‘permukaan’, yaitu: 

- Jalur darat:  sepanjang alur ini adalah jalur terpanjang di antara jenis-jenis jalur sirkulasi 

lain di Hutan Kota BNI Banda Aceh dengan panjang 661 meter.   
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             Jalur sirkulasi utama diapit barisan pohon Cemara Laut. 

 

- Jalur udara: Ramp canopy trail adalah salah satu elemen menarik Hutan Kota BNI Banda 

Aceh karena memberi akses kepada masyarakat pengunjung untuk memasuki ketinggian 

tajuk pohon. Ramp ini dimulai pada ketinggian 0 meter dan mendaki ke ketinggian 5 

meter dengan kemiringan 1 : 10. Lebar jembatan ini adalah 2,4 meter dengan panjang 

jalur sejauh 111 meter. Selain itu, dari jembatan tajuk ini masyarakat bisa menikmati 

hutan bakau dengan fauna yang ada diatasnya, serta pulau Weh dari kejauhan. 

 

 
         pemandangan dari Jembatan Tajuk Pohon ke arah Pulau Weh 

-  Jalur air, jembatan di atas air di jembatan akses dari tempat parkir dan jembatan di atas 

kolam bakau. Jembatan Atas Tambak Bakau merupakan kelanjutan dari jembatan tajuk 

pohon, juga merupakan salah satu elemen menarik dari Hutan Kota Banda Aceh. Jika 

jembatan tajuk pohon memungkinkan pengunjung mengalami tajuk pohon tinggi, maka 

di jembatan ini pengunjung bisa berjalan-jalan melihat habitat flora dan fauna yang 

tumbuh di tengah-tengah hutan bakau. Lebar dari jembatan ini adalah 2,4 meter dengan 

panjang 176 meter. Struktur pondasi dari jembatan ini dibuat dari pondasi cincin beton, 

sedangkan permukaannya dari kayu kelapa tua. 
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                             Jembatan di atas tambak bakau di Hutan Kota BNI Banda Aceh 

 

 

 

Perhitungan Total Karbon (CO2) yang dapat diserap oleh Hutan Kota BNI Banda 

Aceh 

 

Perdagangan karbon (carbon trade) adalah salah satu upaya yang disepakati oleh 

negara-negara di dunia dalam mengurangi jumlah emisi gas ke udara untuk menghindari 

pemanasan global (global warming) yang juga berpotensi untuk menghasilkan devisa bagi 

daerah yang mempertahankan hutannya. Berawal dari Protokol Kyoto pada tahun 1997 yang 

diikuti oleh negara-negara, saat ini perdagangan karbon dimungkinkan dengan mekanisme 

Clean Development mechanism (CDM). 

 CDM adalah suatu metode untuk mengkonversi total karbon yang dapat dihasilkan 

oleh area tutupan pohon pada hutan untuk diikutsertakan pada proyek perdagangan karbon. 

Metode ini memberikan harga pada nilai resapan karbon yang dapat diserap oleh hutan atau 

kegiatan biologis di suatu negara dalam satuan Ton Carbon per Tahun. Kemudian,  negara-

negara yang banyak mengeluarkan emisi gas buang dari proses industri diharuskan untuk  

membayar sejumlah emisi gas buang kepada negara-negara yang dapat menyediakan hutan 

atau kegiatan biologis untuk menyerap emisi gas buang tersebut.  

 Dalam perdagangan tersebut 1 Ton Carbon yang dapat diserap dalam waktu 1 tahun 

akan dihargai sejumlah $15/Ton Carbon/Tahun. Perhitungan tersebut meliputi beberapa 

komponen yang terdapat di dalam hutan seperti biomassa kayu atas, biomassa serasah, 

biomassa akar, biomassa perdu, biomassa organik tanah dan lainnya. Seluruh komponen 

hutan tersebut dijumlahkan, kemudian dikonversikan ke dalam satuan Ton Carbon per tahun. 

Untuk Hutan Kota BNI Banda Aceh, perhitungan yang dilakukan saat ini baru sebatas 

biomassa kayu atas karena data yang tersedia berupa data jenis dan jumlah pohon yang 

ditanam. Perhitungan tersebut dilakukan dengan rumus sebagi berikut: 

Perhitungan total karbon untuk Hutan Kota BNI Banda Aceh dilakukan berdasarkan 

total biomassa kayu (Above Ground Biomass) dari beberapa jenis (species) dan jumlah pohon 

yang ditanam. Perhitungan tersebut dilakukan dengan rumus sebagi berikut: 

Above Ground Biomass per pohon =  

 

F = Faktor pengali (jenis daun) 

D = Rapat Jenis Kayu species (gr/cm3) 

d = diameter kayu setiap pohon(cm) 

t = Tinggi setiap pohon (m) 
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Perhitungan di atas menghasilkan nilai biomassa kayu (Ton/Tahun) untuk satu pohon. Nilai 

ini dikonversi ke jumlah serapan karbon dengan satuan (Ton/ Tahun) untuk menghasilkan 

total karbon yang bisa diserap. Menurut hasil perhitungan dari pohon yang berjumlah sekitar 

4700 pohon yang terdiri dari 112 spesies, jumlah karbon (berat kering) yang dapat diserap 

oleh Hutan Kota BNI adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi  

   

Penegasan fungsi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam pembuatan Hutan 

Kota ini menjadi penting dan relevan dalam konteks masyarakat Banda Aceh dan merupakan 

salah satu pilar dalam Millenium Development Goal. Pasca bencana tsunami, bukan hanya 

aspek lingkungan yang mengalami degradasi kualitas, tetapi tingkat kesejahteraan 

masyarakatnya juga mengalami penurunan signifikan. Kemiskinan menjadi isu penting bagi 

masyarakat Aceh.  

 Dalam program penanaman Hutan Kota ini, aspek ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat ini ditunjukkan melalui penyediaan ruang untuk pengembangan budi daya 

komoditas setempat untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Lahan yang telah tersedia, 

ditambah penyediaan bibit unggul dalam bidang tanaman produktif, sehingga budi daya 

tanaman produktif yang memiliki nilai ekonomi dapat dikembangkan. Misalnya, lewat 

kegiatan percobaan tumpang sari atau penanaman tanaman sayur di antara pepohanan, 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kualitas tanah dalam menumbuhkan jenis tanaman 

pioneer.  Selain itu kegiatan tumpang sari ini juga digunakan untuk memperbaiki kualitas 

unsur hara tanah. Dari hasil kegiatan penanaman 4 jenis tanaman sayur misalnya labu, 

semangka, melon dan mentimun yang ditanama di area yang memiliki kesuburan yang dapat 

menumbuhkan tanaman sayur.  

 Secara general, BNI berusaha memperkaya jenis tanaman yang ada di Hutan Kota ini, 

baik itu produktif maupun non produktif. Misalnya dalam tahap pembangunan 1, BNI 

mentargetkan jumlah penanaman sebanyak 1986 pohon. Jumlah tersebut karena telah pada 

perhitungan akhir di Tahap Pembangunan I sudah terhitung lebih dari 2000 pohon ditanam 

dari 66 jenis; sedangkan pada Tahap Pembangunan 2 ditargetkan penanaman 575-an pohon. 

Pada akhir Tahap Pembangunan 2772 batang pohon dari 108 jenis. Seratus delapan jenis 

tanaman ini telah melampaui target semula, yaitu 25 jenis tanaman saja untuk bisa melampaui 

aspek keanekaragaman hayati Hutan Kota.  

 

Tahun 
Jumlah (species) 

Jenis / Jumlah 
seluruh pohon 

Jumlah penyerapan 
Biomassa Karbon 

(Ton/Tahun) 

Konversi Harga 
Karbon  

(US$ /Tahun)  
1 Ton Karbon = US$ 15 **) 

2010 67 / 1670 32.311 484.662 

2011 112 / 4700 227.487 3.412.310 

2025 *) 112 / 4700 *) 907.391 13.610.858 

2040 – 2050 
*) 

112/ 4700 *) 3.567.709 53.515.640 
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 Di sisi lain, dari 112 jenis yang dicobakan, ada 4 jenis tanaman yang tidak dapat 

tumbuh, yaitu cengkeh, durian, langsat dan rambutan. Adapun beberapa pohon sudah mulai 

berbuah, seperti serba rasa, delima mekah, jambu monyet, sawo, dan jeruk bali.  Jenis yang 

tidak dapat beradaptasi dan mati adalah pala, rambutan, durian, dan cengkeh. Rasio hidup dan 

mati jenis-jenis tanaman yang hidup juga melampaui. Pada awalnya, jenis tanah yang buruk 

diperkirakan akan ada kematian sampai 40 persen dari total yang ditanam. Namun dengan 

perawatan intensif tingkat kematian bisa ditekan hingga hanya 10 persen. Dengan 

memperkaya jenis tanaman dengan tingkat pertumbuhan yang memadai, diharapkan hal itu 

dapat meningkatkan derajat ekonomi masyarakat setempat. Pada akhirnya,  Hutan Kota 

tersebut bisa tumbuh sebagai media meningkatkan derajat perekonomian masyarakat secara 

berkelanjutan (sustainable). 

 

 

 

Gender 

 

Perempuan dalam Millenium Development Goal merupakan aspek penting karena 

perempuan dianggap memiliki kontribusi besar pada pengurangan kemiskinan, kesehatan 

kelurga  dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Keterlibatan perempuan terlihat 

sangat kuat dalam pembangunan Hutan Kota BNI. Program ini mengupayakan keterlibatan 

masyarakat lokal, khususnya dari Gampong (Kampung) Tibang yang merupakan salah satu 

kunci keberhasilan pembangunan Hutan Kota BNI Banda Aceh. Sejak pembangunan Tahap I 

pelibatan masyarakat sudah dilakukan terutama dengan ibu-ibu setempat yang sebagian besar 

adalah janda korban tsunami, untuk pembersihan lahan dan pemeliharaan tanaman. 

Pembangunan paling awal dilakukan sejak bulan April 2010, ketika Tahap I sedang berjalan. 

Ibu-ibu Kampung membersihkan lahan dan mengumpulkan bertumpuk-tumpuk batu yang 

pada saat itu  tidak termanfaatkan. Batu-batu tersebut yang kemudian disusun dan akhirnya 

menghasilkan jalan bagi pejalan kaki pertama di Hutan Kota BNI Banda Aceh, yaitu 

sepanjang 283 meter. Pasca penyusunan batu oleh ibu kampong, para bapak serta kontraktor 

setempat dilibatkan untuk membuat pembatas kiri kanan jalur dan pemanjangan jalan sesuai 

dengan kebutuhan yang ada. Bahan dasar batu masih diambil dari lahan, hanya sisanya yang 

dibeli untuk melengkapi.  
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Ibu-ibu Gampong Tibang melakukan pembersihan lahan dengan 

memotong rumput dan gulma serta penataan batu. 

 

Ibu-ibu setempat merupakan perempuan yang memiliki peran dalam melibatkan diri 

untuk pembangunan dalam masyarakat. Peran ibu-ibu ini merupakan inisiasi awal untuk 

memberikan kemajuan dan peningkatan kemakmuran di daerah Tibang. Dengan keterlibatan 

perempuan, paling tidak dapat membuka lapangan usaha awal bagi kemajuan ekonomi daerah 

yang sempat mengalami kemunduran karena peristiwa Tsunami 2006. Pada Tahap I ini 

manfaat yang diharapkan dalam pembangunan hutan kota adalah lahan yang tadinya 

terbengkalai menjadi hijau kembali, serta masyarakat lokal, pemerintah kota dan masyarakat 

luas mulai punya rasa memiliki.  

Pada Pembangunan Tahap II ini peluang untuk pelibatan masyarakat lebih beragam 

dan bisa mencakupi masyarakat yang lebih luas. Selain ibu-ibu, pelibatan pada tahap ini 

sudah melibatkan kaum pria di Gampong Tibang. Pelibatan masyarakat ini didasarkan juga 

pada informasi mengenai keahlian masyarakat kampung. Dari Geutchik Gampong Tibang 

didapatkan informasi mengenai profil keahlian penduduk kampung yang ternyata sekitar 60% 

laki-lakinya bekerja di bidang konstruksi dan penyediaan material bangunan. Pelibatan dan 

partisipasi masyarakat Gampong Tibang dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi yang 

erat dengan Geutchik Gampong Tibang beserta perangkat desa lainnya.  

Kegiatan pembersihan lahan dilakukan sebagai kelanjutan dari pembersihan yang 

sudah dilakukan di Tahap I. Di Tahap I pembersihan dilakukan di sisi timur tapak, sedangkan 

pada Tahap II ini pembersihan lahan dilakukan di sisi barat tapak. Pada pembersihan lahan 

ini dilakukan 2 kegiatan utama, yaitu 1) pemotongan rumput-rumput dan semak-semak yang 

tumbuh liar, dan  2) pemungutan batu-batu bekas timbunan yang ada di permukaan lahan. 

Pemotongan rumput dan semak penting dilakukan karena pertumbuhan rumput dan semak 

yang berlebihan akan menyebabkan perebutan nutrisi dengan bibit-bibit pohon yang sudah 

ditanam. Batu-batu yang banyak tersebar memperlambat proses penggemburan tanah, 

padahal penggemburan tanah sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup pohon-pohon 

yang baru ditanam.  

 

 

 
Ibu-ibu kampong membersihkan bibit sebelum ditanam. 
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 Keterlibatan ibu-ibu kampong ini menunjukkan bahwa perempuan di Aceh ingin 

menunjukkan harmonisasi dan kepedulian bagi sesamanya. Kepedulian ini merupakan hal 

penting karena keutuhan keluarga juga tergantung dari kemampuan perempuan untuk 

mengelola kehidupan ekonomi keluarga. Partisipasi awal perempuan ini menjadikan 

perempuan sebagai individu yang memiliki keinginan untuk bisa mengatur bersama. 

Kegiatan awal ini merupakan langkah stratejik untuk membangun Hutan Kota. Peran 

perempuan ini sangat penting karena paling tidak para ibu-ibu bisa mendapatkan penghasilan 

dari membantu membersihkan lahan. Dengan demikian, ibu-ibu bisa mendapatkan 

penghasilan dari kegiatan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pencapaian Millenium 

Development Goal yaitu meningkatkan upah pekerja. Upah inilah yang dapat digunakan 

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat Tibang Aceh. Secara tidak langsung, ibu-

ibu ini mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah Tibang.  

 

 
 

 

Kerjasama  

  

 Millenium Development Goals (MDG’s) memiliki salah satu tujuan pembangunan 

yang bersifat kemitraan dan mengarah pada suatu pemberdayaan. Program-program 

kerjasama yang dilakukan dalam mensukseskan Hutan Kota tidak terlepas dari kemitraan-

kemitraan yang dibangun pada pra dan pasca pembangunan serta pengembangan Hutan Kota. 

Pondasi dasar kemitraan yang dibangun oleh BNI mengacu pada bentuk usaha  

empowerement yang saling memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. BNI 

membentuk pondasi kemitraan tersebut dengan mengajak lima komponen penting yang 

diarahkan pada pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, profesional teknis, 

serta masyarakat lokal. Kemitraan dibangun atas dasar usaha pencapaian Hutan Kota yang 

mampu memberikan manfaat yang maksimal akan keberadaannya.  

Bentuk kemitraan ini dimanifestasikan dalam bentuk tahap pembangunan dan 

pengembangan yang telah dilaksanakan hingga saat ini.  Pada tahap awal kerjasama 

dalam pembangunan Hutan Kota dalam hal ini melibatkan 3 komponen pihak kemitraan di 

antaranya adalah BNI, Pemerintah Kota Banda Aceh serta Yayasan Bustanussalatin yang bisa 

disebut sebagai pihak inti dalam kerjasama pembangunan Hutan Kota. Keterlibatan para 

pihak-pihak tersebut, tidak terlepas dari kesepakatan kemitraan dengan mendasarkan peran-

peran yang tersendiri dalam proses pembangunan Hutan Kota. BNI sebagai salah satu 

corporate yang berusaha memaksimalkan program corporate social responsibility telah 

menjadi pihak yang berkomitmen dan berperan dalam pendanaan pembangunan dan 

pengembangan Hutan Kota. Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini berperan dalam 

memberikan penyediaan lahan dan melakukan pengurugan beserta sumber daya khususnya 

dari dinas-dinas terkait dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota. Yayasan 
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Bustanussalatin dalam hal ini sebagai pihak yang berperan sebagai motor kegiatan dalam 

inisiasi kegiatan, merumuskan ide, hingga mengelola pembangunan, dan berperan dalam 

melibatkan berbagai pihak dalam proses pembangunan dan pengembangan Hutan Kota.  

Pada proses awal pembangunan Hutan Kota, dalam realitasnya juga melibatkan 

pihak-pihak tertentu dalam hal ini pihak akademisi dan pihak-pihak ahli secara teknis. 

Akademisi dalam hal ini melibatkan pihak Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala sebagai 

pihak yang memberikan rekomendasi pemulihan fungsi tanah akan hasil uji kelayakan yang 

telah dilakukan pada lahan yang telah rusak pasca tsunami. Proses kemitraan dengan pihak 

akademisi ini dalam perkembangannya juga termanifestasikan dalam bentuk pembelajaran 

dalam penanaman bibit bagi para ibu-ibu masyarakat lokal yang terlibat serta perencanaan 

pembuatan pupuk kompos secara mandiri dalam Hutan Kota. 

Selain hal tersebut pelibatan Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki) juga 

memberikan sumbangan dalam pembangunan Hutan Kota. Kontribusi tersebut terealisasikan 

dengan kegiatan penanaman pohon pada tanggal 23 Mei 2010 di Hutan Kota. Kegiatan 

menanam pohon oleh Persaki ini terkait dengan penanaman 300 batang bibit pohon dari jenis 

trembesi (Samanea saman), Mahoni (Switenia mahagani) dan Bunot. 

Perkembangan kemitraan pada tahap pembangunan Hutan Kota juga melibatkan 

pihak profesional ahli  dalam hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta keahlian 

yang dibutuhkan. Pembangunan tata ruang bagi Hutan Kota tidak terlepas dari pelibatan 

seorang arsitek. Untuk hal-hal teknis dan spesifik seperti kebutuhan akan air bersih dilibatkan 

ahli pengairan dan kontraktor yang memang memiliki keahlian di bidang tersebut dalam hal 

ini oleh kontraktor lokal C.V Mujahid. Pembangunan jembatan tajuk dan pohon dan atas 

bakau oleh kontraktor swasta PT. Reka Bunga. 

Dalam proses pembangunan Hutan Kota BNI ini dari awal pelaksanaannya juga 

melibatkan masyarakat di sekitar daerah Gampong Tibang. Kemitraan ini disebutkan sebagai 

bentuk titik penting yang seharusnya ditekankan untuk mengarah pada kontinuitas, 

sustainabilitas dan exit program yang ditekankan akan kesuksesan program dari BNI. Dalam 

hal ini BNI menekankan bahwasanya kesuksesan program Hutan Kota ini harus 

dikembalikan pada konteks community sebagai pihak yang harus menjalankan keberlanjutan 

Hutan Kota menuju pada pemberdayaan masyarakat di Gampong Timbang  khususnya dan 

Aceh pada umumnya. Pelibatan masyarakat ini pada dasarnya sebagai bentuk penguatan 

sense of belonging, sehingga mengerti dan memahami bahwasanya Hutan Kota pada 

dasarnya memiliki peran penguatan dan filosofi positif yang bermanfaat bagi masyarakat itu 

sendiri.  

 

Berikut merupakan skema kerjasama yang telah dilakukan dengan pelibatan 

masyarakat lokal di Gampong Timbang: 
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Skema pelibatan masyarakat 

 

  Bentuk kerjasama yang telah dilakukan dengan pelibatan masyarakat dibagi dalam 

kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan fisik diantaranya adalah: 

Kegiatan Rutin 

Masyarakat Kampung Tibang berpartisipasi dalam beberapa kegiatan rutin di Hutan Kota 

yaitu:  

- Perawatan Shelter. Membersihkan dan menyediakan berbagai keperluan sehari-hari di 2 

buah shelter yang menjadi base camp kegiatan pembangunan Hutan Kota ini.  

- Penyiraman Pohon. Pada hari-hari panas, penyiraman dilakukan 2 kali dalam 1 hari, 

yaitu 1 kali di pagi hari dan 1 kali di sore hari. Masyarakat Tibang diatur untuk 

membantu secara bergantian. Satu kali shift pergantian dilakukan oleh 2 orang untuk 1 

minggu. Supervisi penyiraman tetap dilakukan oleh pengawas dari Yayasan 

Bustanussalatin. 

- Penjagaan keamanan. Pengamanan, terutama pengamanan malam diperlukan karena 

secara tradisional masyarakat nelayan Kampung Tibang berkegiatan malam, seperti 

mencari kepiting dan menangkap ikan.  

 

Partisipasi dalam Pembangunan 

Selain terlibat dalam kegiatan-kegiatan rutin, beberapa individu dan kelompok masyarakat 

juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan fisik. 

- Pembangunan jalan sirkulasi utama, sepanjang lebih dari 400 meter. 

- Pembersihan lahan dari batu-batu. 

- Pembangunan pintu air utama dan sekunder. 

- Pembangunan saluran air dan tanggul. 

- Pembangunan kolam penampungan air hujan. 

- Pembangunan kolam penampungan air hujan sekunder 

 



21 
 

Jenis kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat setempat. 

 

 

 

 

E. Dimensi Psikologis & Sosial 

 

Corporate Social Responsibility memiliki sejumlah dimensi hasil. Dimensi hasil ini 

tidak hanya berkaitan dengan fisik, kesehatan, ekonomi, lingkungan, namun juga aspek 

psikologi dan sosial. Aspek psikologi merupakan kondisi emosional yang menjadi perhatian 

dalam kegiatan CSR Hutan kota ini. Pasca tsunami, kondisi mental warga Aceh mengalami 

goncangan luar biasa. Mereka merasa kehilangan kehidupan di masa depan. Tidak sedikit 

anggota keluarga yang merasa kehilangan rumah, harta, dan sanak saudara. Kondisi ini cukup 

memprihatinkan, apalagi diperparah dengan kehilangan sejumlah mata pencaharian sehari-

hari. Hutan Kota memberi makna psikologi yang cukup signifikan karena masyarakat di 

Gapong Tibang Aceh mendapatkan secercah harapan untuk dapat menata kehidupan kembali. 

Kawasan Hutan Kota menjanjikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan 

mengoptimalkan hasil yang bisa dikelola. Pada kurun waktu yang akan datang, hasil Hutan 

Kota dapat dimanfaatkan masyarakat untuk dinikmati hasilnya. Berdasarkan rencana, 

pembangunan Hutan Kota masih berada Tahap IV. Namun diharapkan hasilnya dapat 

dioptimalkan mengingat adanya  3500-an pohon dari 100 jenis pohon lebih.   
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Hutan Kota juga terdapat pembuatan taman pembibitan (nursery). Dengan pengadaan 

dan supply stok bibit tanaman dari taman pembibitan sendiri diharapkan regenerasi bibit di 

lahan Hutan Kota bisa lebih berkesinambungan. Hampir semua jenis pohon yang ditanam di 

Hutan Kota BNI dikembangbiakan juga di taman pembibitan ini.  Selain itu, pengadaan bibit 

tanaman juga dapat dijadikan produk komoditas yang menghasilkan sehingga taman 

pembibitan ini dapat menjadi salah satu sumber asupan dana Hutan Kota.  Sumber asupan 

dana ini nantinya juga pengelolaanya akan dikembalikan kepada masyarakat. Kesempatan ini 

menciptakan suatu harapan baru bagi masyarakat mendapatkan suatu harapan baru untuk 

memiliki kesempatan untuk menikmati hasil. Secara psychological well-being, masyarakat 

menjadi tenang dan merasa aman untuk masa depan mereka. 

Selain dimensi psikologi, dimensi sosial juga mewarnai dalam pembangunan Hutan 

Kota ini. Solidaritas menjadi terbentuk karena pembangunan ini melibatkan seluruh 

masyarakat Gapong Tibang Aceh, dengan demikian, masyarakat merasakan adanya 

kebersamaan dalam membangun. Solidaritas ini merupakan bukti bahwa dengan bekerja 

sama untuk menata kembali Daerah Aceh dapat memberikan suatu manfaat yang nantinya 

bisa dirasakan bersama. Solidaritas ini terbentuk karena semua masyarakat Gapong Tibang 

merasa kehilangan mata pencaharian yang menopang kehidupan mereka sehari-hari. Untuk 

membangun kembali, tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Mereka harus melakukan 

gotong royong untuk membangun kembali dari awal. Gotong royong ini terlihat sekali dalam 

Tahap 1 pembangunan Hutan Kota yaitu dengan pembuatan kolam.  Kolam ini dibangun 

untuk menampung limpasan air hujan yang mengalir melalui saluran air hujan utama dan 

saluran–saluran cacing.  Pelibatan masyarakat dalam pembangunan kola mini sudah dimulai 

pada Tahap I Pembangunan. Oleh karenanya kelompok masyarakat yang terlibat pada 

pembangunan pertama dapat mengulanginya untuk membuat kolam-kolam berikutnya. 

 

 

 
 

 

 

F.  Exit strategy 

 BNI memiliki andil besar dalam pembangunan Hutan Kota dan Taman Kota ini. 

Alokasi anggaran yang dikucurkan BNI melalui skema Corporate Social Responsibility 

(CSR) telah dimanfaatkan untuk mengawal pembangunan mulai dari pengurugan tanah, 

penyuburan area, pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan. Diperkirakan, sekitar 5 

tahun mendatang, Hutan Kota dan Taman Kota itu akan menampakkan performa dan 

fungsinya yang optimal. Pada saat itu, semua tanaman, pepohonan, dan beragam vegetasi 

yang dikembangbiakkan di area itu diproyeksikan akan mencapai derajat kemapanan. Pada 

saat itulah, BNI akan melepaskan tanggung jawabnya untuk selanjutnya dikembalikan hak 

dan pengelolaannya kepada pemerintah kota dan masyarakat Banda Aceh secara general, 

khususnya warga Gampong Tibang.  
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 Untuk itu, pihak BNI sendiri telah berusaha menyiapkan exit strategy yang jitu. 

Prinsipnya, ketika BNI melepaskan tanggung jawabnya sebagai pihak donor, pihak penerima 

diharapkan sudah siap menjalankan amanat yang diemban. Untuk itu, self-relience strategy 

atau strategi untuk berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) menjadi penting dan relevan untuk 

dilakukan. Pengelola Hutan Kota dan Taman Kota nantinya harus mampu menyediakan 

segala kebutuhan finansial yang digunakan untuk biaya operasional pelestarian kedua 

program tersebut.  

  Agar berdikari secara finansial (self supporting), pihak BNI berencana membangun 

semacam fasilitas yang bisa diberdayakan untuk melakukan budidaya, pembibitan, 

pengolahan pasca panen untuk beberapa tanaman produktif, hingga fase penjualan komoditas 

yang dihasilkan dari Hutan Kota tersebut. Untuk, bangunan semacam ruko atau pasar mini 

sedianya akan dibangun di sekitar area parkir di depan pintu masuk gerbang jembatan Hutan 

Kota, beberapa saat sebelum serah terima hak pengelolaan itu dilakukan.  

  Dengan pembuatan sarana  budidaya, pembibitan, pengolahan pasca panen, dan 

penjualan komoditas hutan itu, diharapkan pihak pengelola, baik pemerintah, masyarakat, 

maupun LSM Bustanusalatin yang selama ini dipercaya sebagai penganggung jawab 

manajemen tata kelola hutan ini, diharapkan bisa mencari sumber-sumber pendanaan untuk 

keberlangsungan program ini ke depan. Pemberdayaan internal menjadi penting supaya 

program ini ke depan dapat independen dan tidak tergantung pada pihak manapun. Sehingga 

terlepas dari stempel ”program musiman”, alias program yang sifatnya ad hoc, sementara, 

dan tidak sustainable.  

   Ketika, exit strategy ini berhasil dilakukan, diharapkan masyarakat lokal dapat 

mengoptimalkan kerja pemberdayaan ekonomi  warganya, terutama mereka para janda 

korban tsunami yang menggantungkan hidupnya pada profesi dan pekerjaan yang sifatnya 

serabutan alias tidak menentu. Jika sebelum ada Hutan Kota, mereka rela berendam setengah 

badan untuk mencari tiram sebagai komoditas pasar yang mendatangkan pendapatan rata-rata 

hanya Rp 10.000,- per hari, maka pasca adanya Hutan Kota mereka dapat turut berpartisipasi 

dalam pengelolaannya dengan mendapatkan pendapatan lebih, berkisar Rp 50.000,- per hari. 

Kelak, pasca serah terima tanggung jawab pengelolaan ini dilakukan, jangan sampai para 

warga dan janda korban tsunami itu kembali terlantar. Untuk itu, profesionalitas pengelolaan 

Hutan Kota ini menjadi pertaruhan besar bagi masa depan kesejahteraan masyarakat 

Gampong Tibang, Syah Kuala, Banda Aceh secara general.  

  Untuk lebih menggalakkan tradisi penghijauan ini, warga sekitar Hutan Kota juga 

mengaku tertarik untuk mengembalikan tradisi lokal yang telah perlahan terkubur budaya 

kontemporer. Dalam tradisi lokal masyarakat Aceh masa lalu yang sangat memegang teguh 

prinsip dasar Keislaman, setiap upacara tasyakuran baik itu dalam acara pernikahan, 

kelahiran anak, dan lain sebagainya selalu diikuti dengan penanaman satu atau dua batang 

pohon, khususnya kelapa. Dalam keyakinan masyarakat lokal, penanaman itu dianggap 

sebagai wujud dari ekpresi Keislaman yang menekankan keharmonisan hidup dengan alam 

sekitar. Local wisdom semacam itulah yang hendak kembali digalakkan, untuk menyukseskan 

Visi Aceh Hijau (Aceh Green Vision) pada masa mendatang. Aceh benar-benar mampu 

menjadi bagian dari paru-paru dunia dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap 

produksi oksigen, mengurangi emisi karbon, dengan menekan tingkat deforestasi dan 

degradasi hutan di lingkungan sekitarnya.   
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G. Profil Universitas Paramadina 

 

Pada 10 Januari 1998  Universitas Paramadina didirikan dengan tujuan  mampu 

menyempurnakan konsep perguruan tinggi yang sudah ada, menghasilkan lulusan yang 

memiliki keahlian yang diperlukan oleh bangsa Indonesia, yang mempunyai kompetensi riset, 

semangat kewirausahaan yang menjiwai etika keislaman, selain itu bertujuan untuk menjadi 

wahana pusat kebudayaan dan peradaban mampu mengembangkan kepribadian mahasiswa 

memiliki fitrahnya sebagai universitas yang universal, sehingga mampu menyebut dirinya 

bertaraf internasional. 

Saat ini, Universitas Paramadina memiliki delapan program studi sarjana yaitu 

Program Teknik Informatika, Ilmu Komunikasi, Falsafah dan Agama, Hubungan 

Internasional, Psikologi, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk Industri dan Manajemen. 

Bersamaan dengan ini, visi universitas adalah menjadi universitas unggulan berbasiskan 

etika-religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur sedangkan misi universitas adalah 

membina ilmu pengetahuan dan ilmu rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi 

kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai 

pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan civitas 

akademika yang berkepribadian teguh dan sikap menjunjung tinggi kebebasan mimbar 

akademik. 

  Pada kurun waktu 2011-2015 ini,  Universitas Paramadina memberikan fokus 

perhatian untuk menjadi universitas pengajaran yang terkemuka (Reputable Teaching 

University). Pada tahapan ini Universitas Paramadina melakukan segala inisiatif dan upaya 

untuk mencapai kualitas terbaik dalam hal proses pengajarannya. Penetapan fokus pada 

kualitas pembelajaran tetap harus memperhatikan peluang dan cara untuk mempercepat 

pencapaian sebagai universitas profesional dan riset. Peletakan fondasi sebagai professional 

university telah dilakukan sejak tahun 2009 dengan inisiasi Paramadina Graduate School 

(PGS) yang akan dilanjutkan dengan pengembangan program workshop untuk para 

profesional di berbagai bidang. 

 Universitas Paramadina juga memiliki sejumlah terobosan dengan memfokuskan 

pada  orientasi sosial yaitu mendirikan Program Paramadina Fellowship dan Paramadina 

Social Responsibility. Terobosan yang berorientasi sosial ini adalah untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi 

akademik dan prestasi lain agar bisa meneruskan ke pendidikan tingkat tinggi. Selain itu, 

pencapaian lain yaitu penerapan mata kuliah Anti Korupsi, Kebijakan Plagiarisme, dan 

gagasan dual trancript yaitu transkrip non-akademi. Perubahan paradigma strategi 

pembelajaran juga menjadi perhatian, dari teacher-centered ke student-centered yang 

mendorong civitas akademika untuk menggunakan e-learning sebagai salah satu metode 

pembelajaran yang dapat memotivasi peningkatan kualitas pembelajaran dan materi ajar, 

kualitas aktivitas dan kemandirian mahasiswa, serta komunikasi antar  dosen dengan 

mahasiswa maupun antar mahasiswa.  
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