
A. LATAR BELAKANG 

Luas hutan Indonesia menurut MoFEC (1999a) seluas 142 juta hektar, yang 

terdiri dari Hutan Produksi Tetap seluas 33 juta helctar (23%), Hutan Produksi 

Terbatas seluas 31 juta hektar (22%), Hutan Lindung seluas 30 juta hektar (21%) 

dan Kawasan Konservasi Alam dan Taman Nasional seluas 19 juta hektar (13%). 

Luas hutan Indonesia tersebut melingkupi sekitar 60,6 % dari seluruh hutan tropis 

di kawasan Asia Pasific (Chan, 2000). 

Hutan produlcsi Indonesia dikelola melalui sistein konsesi hutan (Hak 

Pengusahaan Hutan) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) (Direkctorat Jenderal 

Pengusahaan Hutan, 1998). Pengusahaan (pengelolaan) hutan yang dilakulcan 

oleh HPH tersebut dilaksanakan pada hutan alam produksi di luar Jawa dengan 

inenerapkan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Pada 

prdcteknya, kegiatan peinanenan kayu (logging) inerupakan kegiatan utama yang 

dilalcukan HPH dalam pengusahaan hutan di areal konsesinya. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah menghasilkan kayu guna pemenuhan kebutuhan bahan baku 

industri dalam negeri dan untuk pemenuhan terhadap permintaan pasar luar 

negeri. 

Setelah 32 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal 

Asing (tahun 1967) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (tahun 

1968) kegiatan pengusahaan hutan alam di Indonesia dilaksanakan, kondisi hutan 

tropis Indonesia mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Laju 

degradasi sumberdaya hutan tropis Indonesia akibat deforestasi sebesar 1,6 juta 
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hektar per tahun dalam beberapa tahun terakhir akibat pemanenan kayu yang 

berlebihan, konversi hutan alam untuk berbagai keperluan, penjarahan hutan dan 

penebangan liar, perladangan, kebakaran hutan dan sebagainnya (Anonymous, 

2000). 

Hal yang sama juga terjadi pada hutan tropis yang ada beberapa negara di 

dunia. FA0 memperkirakan pada tahun 1998 telah terjadi kerusakan hutan tropis 

seluas 11,4 juta hektar di seluruh dunia. Kerusakan terbesar terjadi di Brasil, 

Costa Rica, India, Myanmar, Philipina dan Vietnam. Sedangkan kerusalcan 

tercepat terjadi di Kamerun, Indonesia dan Thailand (Harahap, 1999). 

Di ltawasan negara-negara Asia Pasific, pada tahun 1969 tercatat sebesar 

luas hutan yang ada 400 juta hektar dan mengalami penurunan menjadi 300 juta 

hektar pada tahun 1980 dan terus menyusut menjadi kurang dari 200 juta hektar 

pada tahun 2000. Dilaporkan dalam sepuluh tahun terakhir Thailand telah 

ltehilangan 25% hutannnya, sedangkan Filipina kehilangan 14 % hutannya dalam 

walctu 5 tahun (Manan, 1997). 

Disisi lain sejalan dengan diberlakukmmya liberalisasi perdagangan dunia, 

isu lingkungan telah menarik perhatian masyarakat dunia yang semakin menuntut 

lcetersediaan produk-produk yang ramah lingkungan. Pasar internasional semakin 

sensitif terhadap produk-produk hasil hutan dari negara tropis yang pada akhirnya 

inemunculkan gerakan anti penggunaan kayu tropis. Kepedulian masyarakat 

inteinasional tersebut membawa implikasi bahwa produk-produk hasil hutan yang 

dihasilkan oleh negara-negara yang memiliki hutan tropis hatus memenuhi kriteria 

produlc ramah Lingkungan. 
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Untuk mengantisipasi dan mengatasi pennasalahan tersebut Indonesia telah 

melakukan berbagai upaya dalam skala nasional dan. intemasional. Salah satu 

diantaranya ialah komitmen untuk melaksanakan pengelolaan hutan yang lestari 

(sustainable forest management) yang dimulai pada tahun 2000 sesuai dengan 

ITTO's Year 2000 Objective, yaitu diantaranya dengan menerapkan teknik 

pemanenan kayu yang berwawasan lingkungan yang dapat menjamin 

berkurangnya tingkat kerusakan lingkungan dan menjamin kelestarian hutan. 

Teknik tersebut dikenal dengan Reduced Impact Logging (RE) atau Low Impact 

Logging (LIL) atau ConfroI Logging. 

Saat ini RIL telah menjadi perhatian dunia dengan banyaknya penelitian dan 

berbagai percobaan pemanenan kayu dengan teknik RIL di lapangan. Untuk 

mengimplementasikan teknik pemanenan kayu yang ramah lingkungan tersebut. 

FA0 telah menerbitkan pedoman (guideline) yang berjudul FA0 Model Code of 

Forest Harvesting Practice. Di tingkat Asia Pacific, Komisi Kehutanan Asia 

Pasific (APFC) telah membuat Code of Practice for Forest Harvesting for Asia 

Pacific, dan di Indonesia telah dibuat Prinsip dan Praktik Pemanenan Huian di 

Indonesia. Pembuatan pedoman-pedoman (guidelines) tersebut dimaksudkan 

untuk memberikan petunjuk pelaksanaan dalam melalisanakan pengelolaan hutan 

produksi secara berkelanjutan melalui pengenalan prinsip-prinsip pemanenan 

kayu yang ramah lingkungan. Akan tetapi sampai saat praktek pemanenan kayu 

ramah lingkungan (RIL) tersebut belum banyak diterapkan di hutan tropika 

Indonesia oleh para pengusaha hutan (HPH) bahkan mereka lebih memilih 

praktek pemanenan kayu secara konvensional wassen, 2000; Elias, et.al., 2001; 

Hinrichs dan Ruslim, 2001). 
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Untuk mengatasi ha1 tersebut maka diperlukan suatu strategi implementasi 

RIL pada pengelolaan hutan dam produksi lestari di Indonesia melalui peranan 

Departemen Kehutanan RI dan pihak pengusaha hutan' sebagai pihak yang terlibat 

langsung dalam pengelolaan hutan alam produksi di Indonesia. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam implementasi F3L pada 

Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHPL) di Indonesia adalah : 

1. Mengapa praktek pemanenan kayu ramah lingkungan (RIL) masih belum 

banyak diterapkan di hutan tropika Indonesia oleh para pengusaha hutan di 

Indonesia ? 

2. Bagaimana dukungan komitmen dan kebijakan dari pihak Departemen 

Kehutanan RI dan pihak manajemen puncak (top management) pengusaha 

hutan dalam mengimplementasikan RIL di Indonesia ? 

3. Apa yang menjadi faktor-faktor strategis (faktor pendukung, tujuan, aktor 

yang signifikan dan altematif strategi) dalam implernentasi RIL pada 

pengelolaan hutan alam produksi lestari di Indonesia ? 

C. mJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian strategi implementasi RIL pada PHPL di Indonesia ini 

adalah : 

1. Mengetahui kebijakan pemerintah dalam implementasi RIL dan tingkat 

implementasinya oleh pengusaha hutan di Indonesia saat ini. 

2. Mengetahui tingkat kebutuhan implementasi RIL pada PHPL di Indonesia. 



3. Mengetahui faktor-faktor strategis (faktor kendala, faktor pendukung, 

tujuan, aktor yang signifikan dan alternatif strategi) dalam implementasi 

RIL pada PHPL di Indonesia. 

4. Menenetukan strategi implementasi RIL yang tepat pada pengelolaan hutan 

alam produksi lestari di Indonesia. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian strategi implementasi RIL pada PHPL di Indonesia ini 

adalah : 

1. Memberikan bahan pertimbangan kepada pemegang kebijakan di 

Departemen Kehutanan RI, pengusaha hutan, LSM dan peneliti dalam 

implementasi RIL di Indonesia. 

2. Mengetahui faktor-faktor strategis dalam implementasi RIL di Indonesia. 

3 .  Bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan, hasil penelitian diharapkan 

sebagai data dasar (benchmarkdata) bagi penelitian yang sejenis. 

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Lingkup penelitian adalah stategi implementasi RIL pada PHPL di 

Indonesia. Penelitian strategi implementasi RIL pada PHPL di Indonesia ini 

adalah untuk merumuskan strategi jangka menengah (5 tahun) dan strategi jangka 

pendek (1 tahun) bagi implementasi RlL melalui peranan Dephut RI dan 

pengusaha hutan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengusahaan hutan 

serta pihak LSM dan peneliti sebagai pihak pendukung implementasi RIL di 

Indonesia. Sedangkan rencana operasional dan implementasinya diserahkan pada 

masing-masing lembaga tersebut: 



1. Komparasi berpasangan 

Penyusunan matrik pendapat dilakukan untuk menentukan tingkat 

kepentingan dari elemen yang ada pada setiap komponen hirarki. 

2. Matrik pendapat individu 

Matrikpendapat individu (Aij) diperoleh sebagai berikut : 

Pellgisian matrilc pendapat individu dildcukan bersamaan dengall 

tahapan ke-4, dengan menggunaka nilai slcala seperti Tabel 4. 

Tabel 4. Nilai Skala Komparasi Berpasangan Menurut Saaty (1993) 

3. Matrik pendapat gabungan 

Slcala 
Kepentingan 

1 

3 

5 

7 

9 

2,4,6,  8 
l(1-9) 

Matrik pendapat gabungan (G) merupakan susunan matrik baru yang 

Definisi Kepentingan 

Kedua elemen sama ventingnva 

Elemen yang satu sedikit lebih venting dibanding 
lainnya 
Elemen yang satu lebih venting dibanding lainnya 

Elemen yang satu sangat lebih penting dibanding 
lainnya 
Elemen yang satu mutlak lebih venting dibanding 
lainnya 

Nilai diantara dua penilaian yang berdekatan 

Kebalikan nilai tingkat kepentingan dari skala 1-9 
(reciprocal) 

elemen-elemen matriknya (gO) berasal dari rata-rata geometrilc 

elemen-elemen matrik pendapat individu (aij) yang rasio 



konsistensinya memenuhi persyaratan. Nilai rata-rata geometrik 

diperoleh dengan cara sebagai berikut : 

dimana : 

gij = elemen matriks pendapat gabungan pada baris ke-i kolom 
ke-j 

aij = elemen matriks pendapat individu pada baris ke-i kolom ke-j 
untuk matriks pendapat individu dengan CR yang 
memenuhi persyaratan ke-k . 

k = 1, 2, ..., m 
m = jurnlah matriks pendapat individu dengan CR yang 

memenuhi persyaratan 

4. Pengolahan horizontal 

Pengolahan horizontal digunakan untuk menyusun prioritas elemen- 

elemen keputusan setiap tingkat hirarki keputusan. Tahapan 

penghitungan horizontal dilakukan sebagai berikut : 

a. Perkalian baris, dengan rumus 

b. Perhitungan vektor prioritas atau vektor eigen (VP), dengan 

vpi = (VP = vpi, untuk i, j = 1,2, .., n) 

c. Menghitung nilai eigen maksimum (L,J, dengan rumus : 

VA=ai jxWi  dengan VA = (vai) 



VA 
VB=- dengan VB = (vbi) 

VP 

d. Menghitung indeks konsistensi (consisten j index, C4, dengan 

e. Menghitung rasio konsistensi (consistency ratio, CR), dengan 

RI = indeks acak (rand0171 index) dari matrik berordo 1 
sampai 15, nilai indek acak dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Nilai Indek Acak (RI) Matrik 

Orde (n) Indek Acak 

1,51 
1,48 

13 1,56 
14 1,57 
15 1,59 

5. Pengolahan vertikal 

Pengolahan horizontal digunakan untuk menyusun prioritas pengaruh 

setiap elemen tingkat tertentu terhadap sasaran.utama (fokus). Jika 

CvPq didefinisikan sebagai nilai prioritas pengaruh elemen ke-p pada 

tingkat ke-q maka : 




