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1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebijakan pengelolaan hutan secara umum adalah untuk mendapatkan 
produksi hasil hutan yang tinggi, berkesinambungan, dan jasa lingkungan yang 
terjaga. Hal ini karena pengelolaan hutan merupakan pengelolaan ekosistim 
sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable). Oleh karena itu, setiap 
bentuk pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung harus selalu 
mempertimbangkan kelestarian fungsi hutan. Pada era politik masa lalu, 
pengelolaan hutan lebih dititikberatkan pada kerangka pembangunan ekonomi dan 
kebijakan yang bersifat sentralistik, maka berbagai kaidah alam tentang hutan 
seakan dilupakan dan terjadilah pemaksaan kehendak para penguasa hutan, 
sehingga hutan tidak lebih sebagai komoditas ekonomi dan politik. 

Fakta yang terjadi di lapangan adalah hutan mengalami kemunduran baik 
potensi, atribut struktural, maupun atribut fungsional. Hutan menjadi rusak, 
produksi menurun, dan tidak mampu lagi memberikan jasa lingkungan yang 
diharapkan kepadanya. Kemunduran kualitas tempat tumbuh, banjir rutin setiap 
tahun, tanah longsor, kekeringan, sedimentasi badan air, dan lain sebagainya telah 
menjadi fenomena yang sering terjadi saat sekarang ini. Hal ini sesuai dengan apa 
yang dikemukakan Pradiptyo (2012) bahwa sejak orde baru hingga saat ini terjadi 
proses degradasi hutan yang semakin mengkhawatirkan. Produksi hutan tahun 
1990 tercatat sebesar 28 juta m3, selanjutnya turun drastis menjadi 4,55 juta m3 di 
tahun 2011. Lebih lanjut dijelaskan bahwa degradasi hutan menyebabkan 
penurunan lahan hutan dan produksi hutan sebagai akibat dari berbagai faktor, 
yaitu kebakaran hutan, illegal logging, eksploitasi yang berlebihan, alih fungsi 
lahan hutan, lemahnya kontrol dan monitoring, tenaga kerja yang kurang 
profesional, dan dana reboisasi yang salah sasaran. 

Sekarang ini, kesadaran terhadap pelestarian sumber daya hutan telah 
kembali digalakkan. Orientasi konservasi (jasa lingkungan hutan) dalam setiap 
pengelolaan sumberdaya alam telah menjadi landasan normatif setiap insan 
kehutanan, termasuk kegiatan pengelolaan hutan produksi yang menjadi salah satu 
wacana pentingnya. Praktek di lapangan diperlukan landasan yuridis yang mampu 
mengantarkan implementasi harapan normatif tersebut. Oleh karena itu, 
diperlukan kajian teknis dan ekonomis pengelolaan hutan sampai saat ini untuk 
mendapatkan bentuk pengelolaan ideal di masa mendatang. Kesalahan tindakan 
pada pengelolaan hutan berpotensi besar untuk merusakkan sumber daya alam 
baik dalam arti luasan areal maupun intensitasnya. 

Marsono (2004), mengatakan bahwa pengelolaan hutan di Indonesia telah 
mengalami perubahan orientasi sejak tahun 1999, yaitu dengan dikeluarkannya 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang bertujuan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, melalui 
beberapa hal, yaitu: (1) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup 
dan sebaran yang proporsional, (2) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan, yang 
meliputi fungsi konservatif, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai 
manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari,       
(3) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, (4) Meningkatkan 
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kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberadaan masyarakat secara 
partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu 
menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat 
perubahan eksternal, dan (5) Menjamin distribusi manfaat sumber daya hutan 
yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

Sebab lain yang mengakibatkan penurunan kualitas hutan adalah 
pengelolaan hutan (eksploitasi hutan) yang selama ini dilaksanakan terlalu 
berorientasi kepada nilai ekonomi kayu (hasil produksi kayu) saja. Kegiatan 
eksploitasi hutan tersebut akan menghasilkan banyak keuntungan rupiah, namun 
juga akan mengubah struktur ekosistim yang menurunkan kualitas lingkungan 
atau bahkan merusaknya dalam jangka waktu yang cepat, bahkan seringkali 
cenderung permanen. Menghitung nilai kuantitas lingkungan yang akurat memang 
tidak mudah. Nilai lingkungan yang nisbi tersebut akan selalu dikuantifikasi 
dengan pendekatan yang berbeda-beda, serta sangat dipengaruhi waktu dan 
perkembangan peradaban. 

Setyarso (1990) mengatakan bahwa keuntungan ekonomi yang dihasilkan 
dari pemungutan hasil hutan kayu melalui IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu), terlalu dibesar-besarkan dan tidak memperhitungkan biaya 
ekonomi kerusakan lingkungan (jasa lingkungan hutan) akibat eksploitasi hutan. 
Berdasarkan segi sosial budaya, kebijakan pemerintah tersebut cenderung 
menurunkan dan mengikis kemampuan masyarakat asli/adat (masyarakat sekitar 
hutan) yang telah hidup turun temurun dan bergantung dengan hutan, serta 
meningkatkan degradasi hutan di Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut, dirasakan bahwa fungsi dan peranan sumber 
daya hutan sangat penting untuk dipertahankan. Oleh karena itu, tugas untuk 
menjaga fungsi dan peranannya tidak boleh berkurang, bahkan harus ditingkatkan. 
Hal ini karena hutan juga merupakan sumber daya yang terbatas. Hutan perlu 
dimanfaatkan secara rasional dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat masa kini 
dan masa depan. Nilai manfaat sumber daya hutan sendiri tidak semuanya 
memiliki harga pasar, sehingga perlu digunakan pendekatan-pendekatan untuk 
melakukan kuantifikasi nilai ekonomi sumber daya hutan dalam satuan moneter. 
Sebagai contoh manfaat hutan dalam menyerap karbon, dan manfaat ekologis 
serta lingkungan lainnya (produk jasa lingkungan hutan). Sifat jasa lingkungan 
yang non market tersebut menyebabkan banyak manfaat sumber daya hutan yang 
belum dinilai secara memuaskan dalam perhitungan ekonomi.  
 
 

1.2 Perumusan Masalah 

Pengelolaan hutan lestari (sustained forest management) adalah bentuk 
pengelolaan hutan yang memiliki sifat hasil yang lestari yang ditunjukkan oleh:   
(1) Terjaminnya keberlangsungan fungsi produksi sumber daya hutan berupa kayu 
dan bukan kayu, (2) Terjaminnya keberlangsungan fungsi ekologis hutan, dan             
(3) Terjaminnya fungsi sosial ekonomi budaya bagi masyarakat lokal. Selanjutnya 
oleh Soemitro (1994), dikatakan bahwa di samping definisi tersebut ditambahkan 
juga kata specified objectives of management, yang artinya akan membuka 
konsekuensi perbedaan pendapat tentang kelestarian tersebut karena adanya 
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berbagai tujuan yang diinginkan masing-masing pihak yang sudah barang tentu 
akan menggunakan kriteria masing-masing. 

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan dan 
ekosistim menyebabkan terjadi pergeseran tata nilai masyarakat terhadap sumber 
daya hutan dan pemanfaatannya. Kelestarian hutan tidak hanya ditujukan untuk 
produksi kayu saja, tetapi juga untuk kelestarian sumber daya hutan, tanah, air, 
dan ekosistim yang didukungnya serta jasa hutan berupa habitat fauna dan flora, 
plasma nutfah, rekreasi, pengatur tata air, dan CO2 di udara (jasa lingkungan 
produksi hutan). Selanjutnya Kengen (1997), mengatakan bahwa akhir-akhir ini 
konsep pembangunan modern mengartikan sumber daya tidak hanya sumber daya 
alam fisik biologis tetapi juga mencakup sumber daya manusia dengan budaya, 
adat istiadat, dan kesejahteraannya, sehingga sustainable forest management 
dianggap belum dapat terjamin bila tidak diintegrasikan dengan sumber daya alam 
non-fisik tersebut untuk tujuan yang lebih luas yaitu sustainable development 
(pembangunan yang berkelanjutan). 

Dasar pembangunan berkelanjutan yang dihubungkan dengan pembangunan 
berwawasan lingkungan, merupakan pembangunan yang memanfaatkan sumber 
daya dengan fungsi dan tujuan ganda, yang harus memperhitungkan manfaat 
produksi kayu dan jasa lingkungan hutan dalam penghitungan ekonomi 
kehutanan. Pembahasannya tidak hanya mencakup sumbangan sektor kehutanan 
berupa pendapatan maupun devisa bagi negara serta daya serap tenaga kerja, 
namun juga mencakup manfaat ekonomi yang tidak tertangkap oleh pasar, seperti 
jasa lingkungan hutan. Di Indonesia, masalah penghitungan nilai finansial dan 
nilai ekonomi jasa lingkungan hutan oleh beberapa ahli ekonomi dan kehutanan 
telah diperkenalkan. Diharapkan dengan mengetahui manfaat secara keseluruhan 
sumber daya hutan, terutama menyangkut nilai ekonomi produksi kayu dan jasa 
lingkungan hutan akan dapat menjadi suatu pedoman dalam perencanaan dan 
penyusunan target pemanenan hutan. 

Banyak sistim yang diterapkan dalam perkembangan pengelolaan hutan di 
Indonesia. Berbagai sistim ini diterapkan sesuai dengan perkembangan 
pengetahuan dan isu pada ruang dan waktu tertentu. Sampai dengan saat ini 
pengelolaan hutan bertumpu pada Sistim Silvikultur Tebang Pilih Tanam 
Indonesia (TPTI) yang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan hutan alam 
produksi serta meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitas pada areal 
bekas tebangan untuk rotasi tebang berikutnya, agar terbentuk tegakan hutan 
campuran yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penghasil kayu penghara 
industri secara lestari (Setyarso 1990). 

Sistim silvikultur TPTI menyajikan teknologi, prosedur, dan tata cara 
memperlakukan hutan alam produksi sebagai suatu pedoman. Namun kurang 
disadari bagaimana jika TPTI tersebut kurang dapat melacak konsepsi-konsepsi 
dasarnya. Konsep dasar universal yang berlaku untuk hutan campur tidak sama 
umur, kemudian dijabarkan ke dalam konsepsi yang berlaku untuk hutan alam 
tropika, maka belum dapat dibuktikan apakah paket tersebut lebih baik terhadap 
yang lain atau paket tersebut hanya tambal sulam yang tidak menyelesaikan 
pokok masalah. 

Kelemahan dan kendala sistim silvikultur TPTI seperti yang telah diuraikan 
tersebut, diupayakan diatasi dengan diterapkannya sistim silvikultur Tebang Pilih 
Tanam Indonesia Intensif (TPTII) yang tujuannya adalah: (1) Mewadahi teknik 
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silvikultur intensif agar segera berfungsi supaya standing stock hutan Indonesia 
bisa cepat kembali normal dan bahkan bisa meningkat dari rotasi ke rotasi 
berikutnya, (2) Menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada sistim 
silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ), misalnya penentuan spesies target, 
upaya untuk meningkatkan produkstivitas dan kualitas produk lewat pemuliaan 
pohon, serta akselerasi petumbuhan dan pengendalian hama terpadu. 

Pelaksanaan TPTII, khususnya dalam persiapan penanaman, penebangan 
dilakukan persis sama dengan apa yang dilakukan oleh TPTI, bedanya pohon 
yang cacat dan yang akan menjadi penaung dari tanaman dalam jalur pada TPTII 
harus ditebang. Penebangan ini mempunyai dua tujuan, yaitu (1) agar pohon yang 
cacat tidak menyerbuki pohon-pohon yang fenotipiknya bagus, dan                          
(2) mengurangi naungan. Pada sudut pandang ekonomi, harga kayu tidak 
mencerminkan nilai manfaat sumber daya hutan sebenarnya yang mencakup nilai 
manfaat bersifat tangible (dapat dihitung) dan intangible (tidak dapat dihitung). 
Sebagian besar nilai manfaat hutan dihitung berdasarkan nilai yang bersifat 
tangible saja sehingga kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi tawar kawasan 
hutan terhadap perubahan status untuk penggunaan lain yang dianggap lebih 
menguntungkan. 

Kesulitan dalam menentukan nilai ekonomi sumber daya hutan berkaitan 
erat dengan sifat dan manfaat atau barang yang dihasilkan dari hutan, khususnya 
untuk manfaat intangible berupa jasa lingkungan, yang diklasifikasikan sebagai 
barang milik umum public property. Hutan di Indonesia sebagai salah satu 
komoditi yang memiliki nilai ekonomi strategis dan memiliki persebaran yang 
cukup luas, sekarang ini masih diandalkan sebagai penghasil produk hasil hutan 
kayu dan bukan kayu. Nilai ekonomi hutan masih dianggap rendah, apabila hanya 
dihitung dari nilai kayunya saja, sudah saatnya dilakukan upaya penghitungan 
manfaat hutan sebagai penyedia jasa lingkungan yang diharapkan mampu 
memberikan nilai ekonomi lebih tinggi dengan mengetahui berbagai kemampuan 
dalam menyediakan sumber daya air, penyerap karbon, penghasil oksigen, jasa 
wisata alam, biodiversitas, dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 
sebagai berikut: 
• Bagaimana perbedaan secara substansial antara sistim silvikultur TPTI dan 

TPTII dalam pengusahaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(IUPHHK). 

• Bagaimana kinerja secara ekonomi dan keberlanjutan pada kedua sistim 
silvikultur tersebut, serta sistim silvikultur yang mana memiliki nilai 
manfaat secara ekonomi lebih tinggi dan berkelanjutan. 

• Bagaimana tingkat kelayakan pola pengusahaan Ijin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang dilaksanakan dengan dua sistim 
silvikultur, yaitu Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan Tebang Pilih 
Tanam Indonesia Intensif (TPTII). 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian secara umum bertujuan menganalisis pengelolaan hutan lestari 
melalui konsep keseimbangan manfaat produksi kayu dan jasa lingkungan hutan. 
Secara rinci tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 
• Menjelaskan perbedaan substansial antara sistim silvikultur Tebang Pilih 

Tanam Indonesia (TPTI) dan Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif 
(TPTII) pada IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur 

• Menganalisis secara ekonomi dan non-ekonomi sistim silvikultur TPTI dan 
TPTII pada IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur melalui tiga kriteria investasi 

• Menganalisis tingkat kelayakan pengusahaan hutan dengan sistim silvikultur 
TPTI dan TPTII dengan mempertimbangkan beberapa skenario kebijakan 
ekonomi nasional. 

 
 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut : 
• Menyajikan informasi kepada para stakeholder mengenai besarnya potensi 

nilai hutan secara keseluruhan terutama nilai hutan selain kayu. Informasi 
tersebut diharapkan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan 
arah kebijakan pengelolaan hutan dari hanya berorientasi kayu menuju 
orientasi produk hutan secara menyeluruh (mempertimbangkan Jasa 
Lingkungan Sumber Daya Hutan) 

• Menyajikan informasi kepada para pengambil kebijakan di bidang 
kehutanan mengenai tingkat kelayakan pengusahaan hutan (IUPHHK) 
dengan dua sistim silvikultur yaitu TPTI dan TPTII dengan 
mempertimbangkan manfaat bukan kayu dan jasa lingkungan. 

 
 

1.5 Ruang lingkup 

Pada era globalisasi sekarang ini dirasakan sangat cepatnya perubahan-
perubahan yang ditandai dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi, arus 
informasi, era keterbukaan, dan demokratisasi. Oleh karena itu, kebijakan makro 
kehutanan dalam pengelolaan hutan perlu dikaji secara komprehensif agar dapat 
menghadapi tantangan. Perlu juga dipahami bahwa permasalahan kehutanan tidak 
hanya menyangkut permasalahan di satu wilayah, negara atau regional, tetapi 
menyangkut seluruh dunia. 

Masalah-masalah penting yang timbul dalam pengelolaan hutan seperti 
eksploitasi hutan berlebih tanpa memperhatikan pemeliharaan yang intensif, 
hanya akan menimbulkan masalah-masalah yang semakin kompleks. Hal ini 
disebabkan adanya penurunan fungsi hutan, terutama fungsi ekologis dan fungsi 
sosial. Di samping itu, secara ekonomis hanya akan menguntungkan salah satu 
pihak dari stakeholders hutan yang dapat mengakibatkan adanya kesenjangan 
ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu (IUPHHK) yang dicabut konsesinya karena tidak memenuhi 
persyaratan dalam pengusahaan hutan untuk jangka waktu berikutnya. Salah satu 
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contoh adalah kondisi eks-HPH (IUPHHK) yang diserahkan ke BUMN. 
Berdasarkan data Departemen Kehutanan 2011 yang dikutip Kartodiharjo (2012), 
lahan kritis yang berada di dalam kawasan hutan pada tahun 2000 seluas 8 juta 
hektar dan di luar kawasan hutan 15 juta hektar. Pada tahun 2010, total luas lahan 
kritis di Indonesia telah mencapai lebih dari 77 juta hektar, 59 juta hektar 
diantaranya berada di dalam kawasan hutan. Angka tersebut merupakan 
akumulasi masalah yang ditimbulkan dengan berbagai macam pelanggaran, dalam 
rangka mencari keuntungan tanpa memperhatikan aspek sosial dan jasa 
lingkungan. 

Penilaian sumber daya hutan secara obyektif sangat penting untuk dikaji 
sehingga pengalokasian sumber daya hutan dilakukan secara optimal, efisien dan 
efektif. Kerusakan hutan menimbulkan biaya sosial sangat besar dan nilai total 
hutan dapat memberikan informasi besarnya biaya sosial yang sesungguhnya. 
Dengan demikian, diperlukan konsep jasa lingkungan hutan serta analisis 
ekonomi tentang berbagai pola pengelolaan hutan yang sesuai dengan nilai 
sesungguhnya.  

 
 

1.6 Kebaruan 

Pengembangan ilmu pengetahuan kehutanan, khususnya dalam kegiatan 
pemanenan hutan dengan mempertimbangkan manfaat bukan kayu dan jasa 
lingkungan pada areal IUPHHK. Disertasi ini mengisi dan menambah ilmu di 
bidang kehutanan dengan memberikan pemahaman terkait dengan analisis, 
metodologi, dan perhitungan secara menyeluruh nilai-nilai kayu,  bukan kayu dan 
jasa lingkungan yang dihasilkan dari hutan, pada areal konsesi Ijin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang selama ini belum diperhitungkan 
secara maksimal. Novelty tersebut menjadi menarik dan beralasan untuk dikaji, 
jika melihat fenomena yang ada saat sekarang ini bahwa hutan dan kehutanan 
bukan hanya penting bagi penyangga perekonomian nasional, namun juga 
berperan penting dalam lingkungan global. 
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