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Kegiatan pelnanenan kayu (logging) pada pengelolaan hutan alam produksi 
dengan sistem konsesi HPH telah membawa konsekuensi terjadinya dampak yang 
terjadi secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kerusakan yang 
berat terhadap ekosistem hutan. Disisi lain, perdagangan dunia yang mejadiltan 
isu lingkungan (deforestation) telah menarik perhatian n~asyarakat dunia, 
sehingga merelca semakin menuntut ketersediaan produk-produk yang ramah 
lingk~~ngan. Hal tersebut membawa implikasi pada produk-produk hasil hutan 
yang dihasillcan oleh negara-negara yang memililti hutan tropis, hams memenuhi 
kriteria produk ramall lingkungan. Untult mengantisipasi ha1 tersebut Indonesia 
telah melalcukan berbagai upaya pada slcala nasional dan internasional diantaranya 
kolnitmen untuk melaksanakan pengelolaan hutan yang lestari dan usaha 
meneraplcan pemanenan kayu yang berwawasan lingkungan (Reduced Impact 
Logging). 

Alcan tetapi sampai saat ini praktek RIL tersebut belum banyak diterapkan 
ole11 para pengusaha HPH di Indonesia (Klassen, 2000; Elias, et.al., 2001; 
Hinrichs dan Ruslim, 2001). Untuk mengatasi ha1 tersebut maka diperlukan suatu 
strategi impleinentasi RIL pada pengelolaan hutan alam produksi lestari di 
Indonesia melalui peranan Departemen Kehutanan RI, pihak pengusaha HPH dan 
Len~baga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pihalc yang terlibat langsung dalanl 
pengelolaan hutan alam produksi di Indonesia. 

Tujuan penelitian strategi implementasi teknik RIL pada pengelolaan hutan 
slam produksi lestari di Indonesia ini adalah : Mengetahui kebijakan pemerintah 
dalsun implementasi RIL dan tingkat implementasinya oleh pengusaha hutan di 
Indonesia saat ini; Mengetahui tingkat kebutuhan implementasi RIL pada PHPL 
di Indonesia; Mengetahui faktor-faktor strategis (faktor kendala, faktor 
pendultung, tujuan, aktor yang signifikan dan alternatif strategi) dalam 
i~nplernentasi RIL pada PHPL di Indonesia; Menentukan strategi implementasi 
RIL yang tepat pada pengelolaan huh1 alam produksi lestari di Indonesia. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari - Juli 2001. Penelitian 
dilakukan dengan penyebaran daftar isian kuisioner dan wawancara dengan para 
responden yang berkecimpung dalam kegiatan RIL yang berada di Bogor, Jakarta, 
Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. 

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Delphi dan 
Analytical Hierarchy Process (AHP). Teknik delphi digunakan untuk 
~nenentultan faktor-faktor strategis berdasarkan judgement para responden 
mengenai RIL dan implementasinya di Indonesia. Dari faktor-faktor strategis 
tersebut dibuat formulasi strategi implementasi RIL yang akan dinilai kembali 
oleh para responden untuk inendapatkan faktor strategis yang paling bei~engaruh. 



Dari hasil penilaian tersebut kemudian analisis secara komparasi berpasangan 
dengan teknik AHP. 

Pentingnya implementasi RIL adalah (Sist, Dykstra dan Firnbel. 1998) : 
1. Komitmen pemerintah Indonesia sebagai salah satu anggota organisasi 

intemasional negara penghasil kayu tropis (ITTO) telah mengadopsi 
pendekatan multidisiplin untuk mengelola hutan tropisnya sesuai dengan 
"ITTO Year 2000 Objective". 

2. Tekanan pasar intemasional akan produk hasil hutan yang semakin sensitif 
terhadap isu ecolabelling. 

3. Ekonomi. Walaupun implementasi RIL dalam jangka pendek telah 
menimbulkan peningkatan biaya, tetapi hasil penelitian yang telah dilakukan 
menunjukkan RIL lebih menguntungkan dalam jangka panjang 
dibandingkan dengan praktek pemanenan selama ini (conventional logging). 

4. Lingkungan dan penunman resiko sosial. RIL akan peningkatan perhatian 
terhadap lingkungan dan kepedulian sosial dengan adanya pengakuan 
terhadap hak-hak masyaralcat adat setempat dan perlindungan hasil hutan 
non lcayu serta perliudungan areal non produksi (exclusion zone). 

RIL telal~ menjadi ha1 penting dalam praktek pengelolaan hutan lestari 
sehingga perhatian selama ini terfokus pada masalah ini disamping perhatian 
dalam aspek sosial ekonomi kemasyarakatan. Besrunya perhatian dunia terhadap 
RIL diaktualisasikan ole11 Food and Agriculture Organisation (FAO) dengan 
menerbitlcan Model Code of Forest Harvesting pada tahun 1996. Sedangkan 
untuk negara-negara di lcawasan Asia Pasific pada tahun 1998 oleh sebuah Konlisi 
Kehutanan Asia-Pasific (APFC) yang terdiri dari 29 negara telah lnemberikan 
dukungan dalam penyusunan pedoman pemanenan hutan yang bersifat nasional 
ole11 para anggotanya. Komisi ini telah inenerbitkan sebuah Code of Practice of 
Forest Harvestzng in Asia Pacific dan strategi implementasinya yang 
diperuntuldtan bagi negara-negara di Asia Pasific. Dengan adanya code tersebut 
terlihat adanya sikap negara-negara di kawasan Asia-Pasific untuk meningkatkan 
pelaksanaan pemanenan 11utan ramah lingkungan dalanl pengelolaan hutan lestari. 

Pemerintah Indonesia (Departemen Kehutanan) telah inemberikan suatu 
kebijakan yang pasti bagi implementasi RIL, yaitu dengan dikeluarkannya surat 
edaran No.274NI-PHAl2001 tanggal 23 Februari 2001 tentang Reduced Impact 
Logging sekaligus dengan Pedoman Teknis Pelaksanaannya. Sebelumnya pada 
taliun 2000, Departemen Kehutanan RI telah mengeluarkan suatu guideline dalam 
pelaksanaan pemanenan kayu di Indonesia yaitu Prinsip dan Praktik Pemanenan 
Hutan di Indonesia beserta strategi implementasinya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RIL pada PHPL di 
Indonesia tingkat kebutuhannya rendah untuk jangka waktu 1 sampai 2 tahun ke 
depan. Hal ini dapat dimengerti karena kondisi ekonomi dan politik Indonesia 
saat ini yang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997. 
Krisis ekonomi telah menguras banyak energi para pihak yang berkaitan dengan 
pengusahaan hutan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. Salah 
satu masalah besar yang dihadapi kehutanan Indonesia sejak timbulnya krisis 
ekonomi tersebut adalah semakin maraknya perambahan hutan, penjarahan dan 



penebangan liar (illegal logging) yang meinpercepat laju deforestasi hutan ala~n 
tropis Indonesia. 

Kendala implementasi W pada PHPL adalah tidak adanya komitmen 
manajeinen/pengusaha, tidak tersedianya peta yang akurat, Kebiasaan kerja 
pelaksana lapangan, manajemen kepemilikan, perspektif pengusaha terhadap RIL, 
SDM yang profesional terbatas, ketidakpastian berusaha, terbatasnya infonnasi 
mengenai RIL dan komitmen dan politik pemerintah 

Hasil dari perhitungan bobot dan prioritas dari komponen penyusun hirarlci 
strategi diperoleh hasil faktor pendukung implementasi RIL di Indonesia adalal~ 
faktor kepastian kawasan yang (skor 0,288; prioritas 1). Faltor pendukung 
berikutnya adalah adanya komitmen Dephutbun (skor 0,193; prioritas 2), 
perspektif pengusaha terhadap RIL (skor 0,188; prioritas 3), penerapan sistem 
reward dun instentif (skor 0,132; prioritas 4), pelaksanaan sertifikasi ekolabel 
(skor 0,116; prioritas 5) dan adanya informasi yang akurat dalam pelaksanaan 
pemanenan kayu (skor 0,091; prioritas 6). 

Alctor yang paling beiyengaruh dalam impleinentasi RIL pada PHPL di 
Indonesia yaitu top management pengusaha hutan (slcor 0,233). Aktor lain adalah 
Dinas Kehutanan (slcor 0,159; prioritas 2), leinbaga sertifilcasi (skor 0,153; 
prioritas 3), menteri kehutanan (skor 0,51; prioritas 4), Dirjen Bina Produlcsi 
ICehutanan (skor 0,122; prioritas 5), operator lapangan pemanenan kayu (skor 
0,097; prioritas 6) dan buyerlpasar luar negeri (skor 0,094; prioritas 7). 

Tujuan yang menjadi prioritas peitsuna dalam implementasi RIL pada PHPL 
di Indonesia adalah aspek ekologi (skor 0,299). Tujuan lainnya adalah aspek 
elconomi dan bisnis (skor 0,278; prioritas 2), aspelc teknis (skor 0,215; prioritas 3) 
dan aspelc sosial (skor 0,213; prioritas 4). 

Alternatif strategi yang meinperoleh prioritas pertama adalah mengadopsi 
sistem seitifikasi ekolabel (skor 0,217). Alternatif strategi berilcutnya adalah 
peningkatan kualitas SDM (skor 0,201; prioritas 2), penilaian lcinerja (slcor 0,172; 
prioritas 3), menjadikan R E  sebagai program (skor 0,143; prioritas 4), nlenibuat 
keranglca hulcuin (slcor 0,134; prioritas 5) dan meinbuat pedoman (skor 0,133; 
prioritas 6). 

Strategi jangka pendek dari implementasi RIL pada PHPL di Indonesia 
adalah adopsi sistem sertifikasi ekolabel, peningkatan kualitas SDM dan 
pelaksanaan penilaian kineja. Sedangkan strategi jangka menengah adalah 
menjadikan RIL sebagai program kerja, meinbuat kerangka hukum dan membuat 
pedoinan RIL. Untuk melaksanakan stratepi-strategi tersebut oerlu 
kemperhatikan dan mempertimbangkan faktoy pen&ung suksesnya 
implementasi RIL di Indonesia yaitu adanya kepastian kawasan. AMor yang perlu 
berperan lebih besar adalah top mangement pengusaha HPH yang &I; iebih 
proaktif dalam adopsi ekolabel. Serta tujuan yang perlu penekanan dari 
iinplementasi RIL adalah aspek lingkungan. 
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