
EKONOMI SUMBERDAYA HUTAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syamsu Alam 
Supratman 

Muhammad Alif KS 

 
Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan 

Fakultas Kehutanan - Universitas Hasanuddin 



Kata Pengantar 
 
 

 Mata Kuliah ” Ekonomi Sumber Daya Hutan” merupakan salah satu mata 
kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas 
Hasanuddin.Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam proses 
pembelajaran dalam kerangka mendukung aplikasi metode Student Center Learning 
(SCL), yang sejak dua tahun terakhir inii menjadi program universitas.   
 
 Buku ajar ini dihimpun dari berbagai sumber buku dan Hand Out yang 
terserak yang selama ini telah  digunakan oleh tim pengajar pada setiap kali 
perkuliahan. Hand Out tersebut  diedit, ditambah, ataupun dikurangi materinya 
kemudian distrukturkan menjadi Bab-Bab sesuai dengan Garis-Garis Besar 
Rancangan Pembelajaran (GBRP) yang telah disusun sebelumnya, menghasilkan 
Buku Ajar yang anda baca pada saat ini.   

 
Akhirnya kami merasa ada banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini, 

dan kami mengharapkan input konstruktif dari pembaca. Kami juga menganturkan 
banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehungga buku ini 
dapat diterbutkan   

 
 

Tamalanrea,  Agustus 2009  
 

Tim Penulis 
 



ii 
 

Deskripsi singkat :  
 
Mata kuliah ini membahas Pengertian dan ruang lingkup ESDH,  

Peranan dan masalah  sumberdaya hutan (SDH) dalam 

perekonomian, produksi hasil hutan, permintaan dan penawaran 

hasil hutan, valuasi ekonomi sumberdaya hutan dan penilaian 

kelayakan ekonomi  pengelolaan hutan. 

 

Tujuan Umum : 

1. Memahami Prinsip ilmu ekonomi dalam  pengelolaan hutan 

2. Memahami  peranan ekonomi sumberdaya hutan dalam 

meningkatkan produktifitas dan keberlanjutan  sumberdaya 

hutan 

3. Memahami berbagai alat analisis ESDH dalam kebijakan 

ekonomi makro kehutanan dan  usaha Kehutanan 

 

Tujuan Khusus 

1. Mampu menjelaskan konsep dasar ilmu ekonomi sebagai 

landasan dalam pengelolaan hutan 

2. Mampu menjelaskan keterkaitan peranan ilmu ekonomi dalam 

meningkatkan peroduktifitas dan keberlanjutan pengelolaan 

hutan 

3. Mampu memanfaatkan alat analisis ekonomi dalam merumuskan 

pengelolaan unit usaha Kehutanan dan kebijakan pengelolaan 

hutan secara makro (wilayah dan nasional). 
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  BAB  I 

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP  
EKONOMI SUMBERDAYA HUTAN (ESDH)  

 

Tujuan Umum    : Memahami pengertian dan ruang lingkup ESDH serta  

                                kedudukannya dalam pengelolaan hutan. 

 Tujuan Khusus : 1. Mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup  

                                     ESDH   

                            2. Mampu menjelaskan kedudukan ilmu ESDH dalam   

                                pengelolaan hutan 

 

 

A. Pengertian ESDH 

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara 

keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam 

lingkungannya dan yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan. Jika 

pengertian hutan   ditinjau dari sudut pandang sumberdaya  ekonomi 

terdapat sekaligus tiga sumberdaya ekonomi (Wirakusumah, 2003), yaitu: 

lahan, vegetasi bersama semua komponen hayatinya serta lingkungan itu 

sendiri sebagai sumberdaya ekonomi yang pada akhir-akhir ini tidak dapat 

diabaikan. Sedangkan kehutanan diartikan sebagai segala pengurusan yang 

berkaitan dengan hutan, mengandung sumberdaya ekonomi yang beragam 

dan sangat luas pula dari kegiatan-kegiatan yang bersifat biologis seperti 

rangkain proses silvikultur sampai dengan berbagai kegiatan administrasi 

pengurusan hutan. Hal ini berarti kehutanan sendiri merupakan 

sumberdaya yang mampu menciptakan sederetan jasa  yang bermanfaat 

bagi masyarakat. 

Hasil hutan juga jelas merupakan sumberdaya ekonomi potensial yang 

beragam yang didalam areal kawasan hutan mampu menghasilkan hasil 
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hutan kayu, non kayu dan hasil hutan tidak kentara (intangible) seperti 

perlindungan tanah, pelestarian sumberdaya air dan beragam hasil wisata. 

Uraian tersebut di atas terungkap bahwa hutan, kehutanan dan hasil hutan  

sesungguhnya menjadi sumberdaya (resources) yang mempunyai potensi 

menciptakan barang, jasa serta aktifitas ekonomi yang sangat bermanfaat 

bagi masyarakat. Kajian ekonomi akan meliputi semberdaya sendiri-sendiri 

atau secara majemuk sehingga disebut sumberdaya hutan 

(Wirahadikusumah, 2003). 

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku 

manusia dalam melakukan pilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian 

Ekonomi sumberdaya hutan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku 

manusia dalam memanfaatkan sumberdaya hutan, sehingga fungsinya dapat 

dipertahankan dan ditingkatkan dalam jangka panjang. Pada dasarnya 

ekonomi summberdaya hutan tidak berbeda dengan ilmu pengetahuan 

ekonomi pada umummnya, karena sumberdaya hutan mengandung sifat-

sifat khas sehingga dipandang dapat dipahami kalau dipelajari sebagai 

subjek pengetahuan tersendiri. Sifat-sifat khas SDH yang dikemukakan oleh 

para ahli Duerr (1962), Leslie (1964), Worrell (1960) dalam Wirakusumah 

(2003) sebagai berikut: 

1). Produk SDH senantiasa tumbuh dalam proses produksi yang berlainan 

dengan produksi dalam suatu pabrik yang meramu bahan mentah 

melalui suatu proses teknologi yang dapat diatur waktunya. Proses 

produksi SDH tergantung alam dan memerlukan waktu lebih lama 

2). Kayu sebagai salah satu produk utama sumberdaya hutan yang penting 

diambil   dari pohon-pohon yang beragam umurnya memerlukan 

persediaan yang cukup besar (luas dan volumenya), dengan sendirinya 

menuntut manajemen yang tidak sederhana 

3). Akibat situasi di atas, massa kayu yang merupakan tegakan yang 

senantiasa tumbuh itu tidak mudah dibedakan apakah merupakan 

produksi akhir atau sebagai modal yang sedang dalam pertumbuhan. 
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4). Sumberdaya hutan memiliki potensi menghasilkan banyak komoditi 

berupa      barang dan jasa secara bersamaan (joint products). 

5).  Banyak komoditi serbaguna hutan belum diukur nilainya secara tepat 

oleh hukum permintaan dan penawaran. 

 

B. Ruang Lingkup ESDH 

Ekonomi SDH adalah suatu bidang penerapan alat-alat analisis 

ekonomi terhadap persoalan produksi, permintaan, penawaran, biaya 

produksi, penentuan harga termasuk dalam kajian ekonomi mikro dan 

masalah kesejahteraan masyarakat  (kesempatan kerja, pendapatan produk 

domestik dan pertumbuhan ekonomi) yang termasuk dalam kajian ekonomi 

makro. Kajian ekonomi mikro dalam ekonomi SDH  untuk menjawab barang 

dan jasa hasil hutan apa yang diproduksi sehingga dapat menguntungkan 

unit usaha (bisnis) sebagai pelaku usaha, sedangkan kajian ekonomi makro 

akan menjawab bagaimana  sumberdaya hutan dimanfaatkan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat dalam pengertian bahwa sumberdaaya hutan 

telah memberikan kontribusi bagi tersedianya lapangan kerja, meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan memberikan jasa perlindungan lingkungan bagi 

semua masyarakat.    

 

C. Peranan (posisi) Ekonomi Sumberdaya Hutan dalam 
Pengelolaan Hutan 

Ekonomi SDH sangat mendasar posisinya dalam pengelolaan hutan; 

tanpa pertimbangan atau analisis ekonomi efisiensi pengelolaan hutan sukar 

tercapai. Analisis ekonomi SDH dapat diketahui apa yang diusahakan, 

berapa jumlahnya, kapan ditanam dan kapan dipanen serta berapa harga 

jual sehingga pengelolaan  hutan dapat menguntungkan dan 

berkesinambungan. Pertimbangan- pertimbangan ekonomi tidak hanya pada 

kegiatan pemanfaatan hasil hutan, tetapi juga berlaku untuk kegiatan 

konservasi dan rehabilitasi hutan dalam upaya meningkatkan jasa 

lingkungan dari hutan. 
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Sebagai illustrasi tentang program pemerintah tentang Gerakan 

Rehabilitasi hutan dan Lahan (GNRHL), perlu dilakukan analisis ekonomi, 

untuk memperoleh informasi apakah allokasi dana sudah efisien dalam 

pencapaian tujuan?, apakah menguntungkan masyarakat sekitar hutan ?, 

apakah mendorong perekonomian Nasional dan regional?. Informasi 

tersebut seyogyanya dijadikan dasar untuk menentukan berbagai alternatif  

kegiatan rehabilitasi hutan untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, yaitu 

hutan lestari dan masyarakat sejahtara. Demikian pula dalam pengelolaan 

kawasan hutan konservasi, analisis ekonomi ditujukan untuk memperoleh 

informasi apakah alokasi dana paling efisien dari berbagai alternatif 

pengelolaan untuk mencapai tujuan kawasan hutan konservasi dan 

bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di  sekitar kawasan 

konservasi. 

 

D. Bahan Diskusi 
1.  Jelaskan pengertian ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi sumberdaaya hutan. 

2. Ekonomi sumberdaya hutan pada dasarnya tidak berbeda dengan ilmu 

pengetahuan ekonomi pada umumnya. Namun karena sumberdaya hutan 

memiliki sifat yang khas, sehingga diperlukan kajian ilmu tersendiri. 

Sebutkan dan jelaskan sifat khas sumberdaaya hutan tersebut.  

3.   Jelaskan ruang lingkup kajian ekonomi sumberdaya hutan. 

4. Jelaskan posisi atau kedudukan ekonomi sumberdaya hutan dalam 

kegiatan pengelolaan hutan dan berikan pula  illustrasi posisi ekonomi 

sumberdaya hutan pada kegiatan  pengelolaan hutan untuk produksi 

hasil hutan (tangible) dan produksi jasa lingkungan (intangible). 
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 BAB II 

PERANAN  SUMBERDAYA HUTAN  DALAM  
PEREKONOMIAN 
 

Tujuan Umum   : Memahami peranan SDH dalam Perekonomian 

Tujuan Khusus : 1. Mampu menjelaskan berbagai peran sumberdaya hutan   

                                    sebagai penggerak ekonomi nasinal 

                          2. Mampu menjelaskan alternatif peningkatan peran SDH  

                              dalam kegiatan perekonomian di Indonesia     

                          3. Mampu  menganalisis kebijakan ekonomi makro  

                              terhadap kelestarian hutan, pendapatan dan kesempatan 

kerja sektor kehutanan.   

 

A. Peranan Sumberdaya Hutan sebagai Penggerak 
Perekonomian  
 

 Sumberdaya hutan  berperan sebagai penggerak ekonomi dapat 

teridentifikasi daalam  beberapa hal, yaitu: pertama, penyediaan devisa untuk 

membangun sektor lain yang membutuhkan teknologi dari luar negeri; 

kedua, penyediaan hutan dan lahan sebagai modal awal untuk pembangunan 

berbagai sektor, terutama untuk kegiatan perkebunan, industri dan sektor 

ekonomi lainnya; dan yang ketiga, peran kehutanan dalam pelayanan jasa 

lingkungan hidup dan lingkungan sosial masyarakat.  Ketiga bentuk peranan 

tersebut berkaitan dengan peranan sumberdaya hutan sebagai penggerak 

ekonomi yang sangat potensial, sangat kompleks dan saling terkait. 

Peran SDH tersebut dikarenakan sifat produk SDH, sebagai berikut:   

a. Kayu merupakan produk multiguna, sehingga diperlukan banyak jenis 

industri dan produk kayu hampir selalu berperan pada setiap tahapan 

perkembangan teknologi dan perekonomian. 
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b. Konsumsi hasil hutan (kayu dan bukan kayu) relatif stabil dan investasi 

usahanya relatif kecil serta pengembalian modalnya dapat cepat kembali 

pada areal hutan alam. 

c. Memiliki ”forward lingkage” dan ”backward lingkage” yang kuat terhadap 

perkembangan sektor ekonomi lainnya. 

d. Mendorong berkembangnya ekonomi pedesaan, karena sifat produk 

sumberdaya hutan tersebar dan volume produksinya besar, biaya angkut 

tinggi, sehingga dapat menciptakan kegiatan ekonomi di permukiman 

dekat kawasan hutan. 

e. Industri hasil hutan relatif lebih muda didirikan, biasanya tidak 

memerlukan input teknologi tinggi dan skala usaha tidak terlalu besar. 

 Beberapa peranan sumberdaya hutan dalam menggerakkan 

perekonomian suatu negara atau wilayah/daerah berikut ini. 

 

1. Peranan Sumberdaya Hutan sebagai Penghasil Devisa 

Peranan sumberdaya hutan sebagai penghasil devisa sangat penting 

untuk perbaikan ekonomi makro dan perdagangan global. Peranan hasil 

hutan selalu lebih tinggi untuk menghasilkan devisa, terutama pada negara 

yang baru berkembang dan berbasis pada sumberdaya, karena hutan pada 

awal perkembangan ekonomi suatu negara sangat mudah dipanen (biaya 

eksploitasinya rendah. Meskipun berada terjadi penurunan kinerja untuk 

industri kehutanan tertentu, secara umum sektor kehutanan periode sepuluh 

tahun terakhir (1995 – 2004) telah berhasil memberikan kontribusi signifikan 

bagi perolehan devisa.  Dari sisi nilai, fluktuasi kontribusi devisa sektor 

kehutanan terjadi karena terdapat industri kehutanan yang menurun (baca: 

plywood), sementara industri kehutanan seperti meubel, kayu olahan, serta 

pulp dan kertas terus mengalami peningkatan.  Sedangkan dari sisi 

prosentase terhadap total devisa, kontribusi sektor kehutanan memang 

cenderung terus menurun. 

Fakta kedua yang mencerminkan kinerja sektor kehutanan dalam 

perolehan devisa adalah kemampuan sektor kehutanan dalam menyerap 
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investasi.  Sejak mulai dilakukan pengusahaan hutan dan industri kehutanan, 

sektor kehutanan telah berhasil menyerap total investasi senilai US$ 27,77 

milyar.  Tertinggi adalah investasi dalam industri pulp dan kertas yang 

mencapai nilai US$ 16 milyar (58%), diikuti investasi kayu lapis dan HPH 

masing-masing senilai US$ 3,3 (12%) dan US$ 3,28 milyar (12%), investasi HTI 

senilai US$ 3,00 milyar (11%), kayu gergajian dan kayu olahan senilai US$ 

1,03 milyar (4%), meubel senilai US$ 0,80 milyar (3%) perekat dan kerajinan 

masing-masing senilai US$ 0,19 milyar (1%) dan US$ 0,17 milyar (1%).  

Dengan besaran nilai investasi tersebut, jelas sektor kehutanan merupakan 

asset nasional yang harus dirawat dan dijaga sekaligus diupayakan 

pengembangannya (Nugraha dan Rudiantoro,2008). 

 

2. Peranan Sumberdaya Hutan sebagai Penggerak Sektor Ekonomi Lainnya 

Sebagai penggerak sektor ekonomi lainnya, maka hasil hutan memberi 

dukungan modal bagi pembangunan infrastruktur industri dalam negeri dan 

untuk penyediaan teknologi yang berasal dari impor.   Dukungan lainnya 

adalah banyak kegiatan yang dibiayai langsung dari hasil kayu tebangan 

untuk mendorong kegiatan perkebunan, sebagai hasil konversi hutan. 

Produk hasil hutan , baik berupa kayu maupun bukan kayu, adalah 

merupakan bahan baku industri, yang mendorong berkembangnya industri 

dan jasa (pengangkutan dan pemasaran). 

Untuk mengetahui peranan sektor kehutanan terhadap sektor ekonomi 

lainnya dapat analisis input-output. Hasil penelitian Haman (2007) tentang 

peranan sektor kehutanan pada pedesaan hutan di wilayah pemukiman Kassi 

Kabupaten Gowa dengan menggunakan analisis input-output disajikan Tabel 

1 berikut ini.  
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Tabel 2.1. Transaksi Input Output Sektor Ekonomi Kassi Tahun 2006 
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Input 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pengolahan 
Hasil Hutan 1 

         
12,547,500  

                        
-  

                        
-  

       
245,432,000  

                        
-  

                        
-  

                        
-  

         
21,750,000  

         
29,215,000    

    
308,944,500  

Peternakan 2 
                        

-  
                        

-  
           

7,200,000  
           

9,000,000  
                        

-  
                        

-  
                        

-  
         

10,000,000    
       

197,300,000  
       

223,500,000  

Pertanian 3 
         

16,115,800  
                        

-  
         

20,990,000  
                        

-  
                        

-  
                        

-  
                        

-  
         

62,647,500  
           

6,750,000    
       

106,503,300  

Perdaga-
ngan 4 

         
32,223,300  

                        
-  

         
26,985,000  

                        
-  

                        
-  

                        
-  

       
384,755,000  

         
22,965,500      

       
466,928,800  

Transportasi 5 
           

3,727,050  
                        

-  
           

1,213,350  
         

47,784,000    
           

6,451,900    
         

58,434,100  
       

130,000,000    
       

247,610,400  

Jasa & Lain-
lain 6   

                        
-  

         
21,048,000  

                        
-  

                        
-    

             
100,000    

         
56,565,000    

         
77,713,000  

Impor 7 
         

37,270,500  
                        

-  
         

18,883,500  
         

96,094,550  
       

185,042,000  
         

65,989,000    
         

96,200,000      
       

499,479,550  

Pajak 8 
             

940,000  

           
1,237,5

00  
           

2,197,500    
             

550,000      
             

250,000      
           

5,175,000  

Tenaga Kerja 
& Surplus 
Usaha 9 

       
201,506,350  

       
222,26
2,500  

           
7,535,950  

         
68,618,250  

         
59,418,400  

           
2,887,100          

       
562,228,550  

Penyusutan 
1

0 
           

4,614,000    
             

450,000    
           

2,600,000  
           

2,385,000          
         

10,049,000  

Total Input 
       

308,944,500  

       
223,50
0,000  

       
106,503,300  

       
466,928,800  

       
247,610,400  

         
77,713,000  

       
384,855,000  

       
272,247,100  

       
222,530,000  

       
197,300,000  

    
2,508,132,100  
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     Pada Tabel tersebut nampak bahwa sektor pengolahan hasil hutan 

menjual/mendistribusikan hasil produksinya (output) sebesar Rp 12.547.500 

pada sektornya sendiri, Rp 245.432.000 pada sektor perdagangan, dan Rp 

21.750.000 untuk memenuhi konsumsi rumah tangga di Kassi. Rp 29.215.000 

adalah barang modal yang terbentuk dari adanya kegiatan produksi sektor 

pengolahan hasil hutan ini. Kemudian sektor perdagangan setelah membeli 

dari sektor pengolahan hasil hutan sebesar Rp 245.432.000, dari sektor 

peternakan sebesar Rp 9.000.000, membeli barang dagangan dari luar wilayah 

Kassi (impor) sebesar Rp 22.965.500 dan mengeluarkan biaya angkutan 

sebesar      Rp 47.784.000 melakukan penjualan ke luar wilayah Kassi (ekspor) 

sebesar 348.755.000 dan penjualan kepada rumah tangga di Kassi Rp 

22.955.500. Jadi nampak bagaimana output suatu sektor ekonomi menjadi 

input bagi sektor ekonomi lainnya.     

Analisis keterkaitan antarsektor ekonomi dalam suatu wilayah pada 

dasarnya melihat dampak terhadap output akibat sektor-sektor ekonomi 

saling pengaruh mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung. 

Mekanismenya terlaksana dengan dua cara yaitu keterkaitan ke belakang 

(backward linkage) dan keterkaitan ke depan (forward linkage).  

Berapa besar keterkaitan ke depan dan keterkaitan kebelakang oleh 

masing-masing sektor  diperbandingkan melalui formula angka indeks, yakni 

indeks daya penyebaran dan indeks daya kepekaan. Indeks daya penyebaran 

dan indeks daya kepekaan masing-masing sektor ekonomi itu 

diperbandingkan satu sama lain agar nampak sektor mana yang memiliki  

indeks daya penyebaran dan indeks daya kepekaan yang melebihi nilai rata-

rata indeksnya. Nilai rata-rata indeks baik indeks daya penyebaran maupun 

indeks daya kepekaan sama dengan 1 (satu). Indeks daya penyebaran dan 

indeks daya kepekaan masing-masing sektor  disajikan pada     Tabel 3. 
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Tabel 2.2. Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Daya Kepekaan  Tiap 
Sektor Ekonomi di  Wilayah Kassi 

 

No Sektor 
Indeks Daya 
Penyebaran 

Indeks Daya 
Kepekaan 

1 Pengolahan Hasil Hutan 1,0 1,6 

2 Peternakan 0,7 0,8 

3 Pertanian 1,0 0,9 

4 Perdagangan 1,7 1,0 

5 Transportasi 0,7 0,9 

6 Jasa & Lain-lain 0,8 0,8 

 

Tabel 2 menunjukan bahwa sektor perdagangan dan sektor 

pengolahan hasil hutan mempunyai Indeks Daya Penyebaran dan Indeks 

Daya Kepekaan lebih dari 1, yang berarti bahwa daya penyebaran dan daya 

kepekaannya di atas rata-rata dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Hal ini 

memberikan indikasi bahwa kedua sektor  tersebut mempunyai potensi 

menghasilkan output produksi yang lebih tinggi dibanding sektor-sektor lain. 

Gambaran lebih jelas mengenai posisi masing-masing sektor dapat dilihat 

pada gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Grafik Indeks Daya Penyebaran dan Daya Kepekaan 
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Klasifikasi sektor-sektor ekonomi dalam empat kuadran berdasarkan 

indeks daya penyebaran dan indeks daya kepekaannya  yang ditunjukkan 

oleh gambar (2) bermakna bahwa sektor-sektor yang berada pada kuadran 

satu adalah sektor-sektor ekonomi paling unggul. Kemudian keunggulan 

suatu sektor semakin berkurang secara berurutan berdasarkan cakupan 

kuadran-kuadran berikutnya. Jadi nampak bahwa sektor pengolahan hasil 

hutan (S1) menempati kuadran pertama bersamaan dengan sektor 

perdagangan (S4). Hal ini  berarti bahwa kedua sektor ini mempunyai 

kemampuan yang lebih daripada empat sektor lainnya (pertanian (S3), 

peternakan (S2), transportasi (S5), dan jasa (S6)) dalam hal mendistribusikan 

output dan membutuhkan input guna berjalannya kegiatan produksi di 

Wilayah Pemukiman Kassi. Sehingga kedua sektor ini merupakan  sektor 

sangat vital bagi perekonomian Wilayah Kassi. Jadi apabila kedua sektor ini 

mengalami gangguan (outputnya menurun), maka distrisbusi outputnya 

kepada sektor lain akan berkurang dan permintaan untuk menginput hasil 

produksi dari sektor lain juga berkurang. Dan nilai dampaknya dari 

perubahan ini menempati posisi teratas bila dibandingkan dengan dampak 

dari perubahan yang terjadi akibat perubahan output sektor-sektor lain.    

 

3. Peranan Sumberdaya Hutan dalam Penyediaan Lapangan Kerja 

Sumberdaya hutan sangat penting artinya dalam mendorong 

tersedianya lapangan kerja, karena sektor kehutanan memiliki banyak 

lapangan usaha antara lain: 

a) Kegiatan penanaman, pemeliharaan dan perlindungan hutan. 

b) Kegiatan pemanenan hasil hutan (penebangan dan pengangkutan) 

c) Kegiatan dalam industri hasil hutan meliputi industri penggergajian, 

industri pulp dan kertas, industri wood working, industri plywood, 

industri gondorukem, dan industri-industri yang bahan baku utamanya 

dari hasil hutan seperti gula aren. 
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d) Kegiatan jasa sektor kehutanan antara lain perdagangan hasil hutan, 

rekreasi hutan, transportasi, pendidikan dan jasa konsultan pembangunan 

sektor kehutanan. 

Peranan Sektor Kehutanan di Indonesia dalam penyerapan tenaga 

kerja diperkirakan mencapai jumlah 21,5 juta orang. Masing-masing 15,09 juta 

orang di kawasan hutan produksi, 4,31 juta di kawasan suaka alam dan 

pelestarian alam. Sementara perkiraan jumlah tenaga kerja langsung pada 

kegiatan pengusahaan hutan alam seluas 15,6 juta hektar mencapai 4,56 juta 

orang kerja, yang terdiri dari kegiatan pembangunan hutan tanaman industri 

(HTI) seluas 5 juta hektar dibutuhkan tenaga kerja 2,5 juta orang kerja. Selain 

di hutan produksi, kegiatan ekonomi di kawasan taman wisata seluas 300 

ribu hektar membutuhkan 60 ribu orang kerja. Sedangkan kegiatan pada 

hutan lindung dan kawasan konservasi seluas 39 juta hektar membutuhkan 

tenaga kerja sekitar 3,9 juta orang kerja. 

 

4.  Peranan Sumberdaya Hutan dalam Meningkatkan Pendapatan Nasional  

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari sektor kehutanan saat ini 

mengalami penurunan  dibandingkan pada awal pembangunan Indonesia.  

Angka ini sangat kecil dari seharusnya karena kelebihan perhitungan PDB 

(Produk Domestik Bruto), dimana: 

a) PDB hanya menghitung nilai uang (nilai pasar), tidak menghitung 

intangible benefit seperti fungsi sumberdaya hutan dalam pengaturan tata 

air, pencegah erosi dan penyerapan karbon. 

b) PDB tidak melihat keterkaitan /dampak positif dari sektor kehutanan ke 

sektor lain seperti dampak terhadap peningkatan sektor industri dan 

pertanian sawah irigasi. 

Peranan sektor kehutanan di  Indonesia sangat berpengaruh terhadap 

tingkat pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di berbagai 

daerah di Indonesia.  Beberapa daerah seperti Riau, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Timur dan Papua sektor kehutanannya memiliki korelasi yang 
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sangat kuat terhadap nilai PDRB yang dicapai. Artinya peran sektor 

kehutanan sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi wilayah yang 

bersangkutan. Sementara Kalimantan Selatan, Yogyakarta, Maluku Utara, 

Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi sektor kehutanan  di daerahnya 

memiliki sumbangan yang cukup besar bagi nilai PDRB. Hal ini penting 

untuk dikemukakan karena masih terdapat pemikiran sekaligus analisa yang 

cenderung menyesatkan di sebagian kalangan, dimana secara nasional PDRB 

agregat yang dihasilkan sektor kehutanan relatif kecil. Akibatnya timbul 

simplifikasi bahwa upaya pengembangan dan pembangkitan sektor 

kehutanan dirasa tidak penting. Padahal, peran sektor kehutanan di daerah-

daerah tertentu yang menyumbangkan PDRB signifikan sangatlah besar 

kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi regional, utamanya devisa, pajak 

serta penyerapan tenaga kerja. Dipastikan, kegagalan mempertahankan 

bahkan membangkitkan kembali peran sektor kehutanan akan berdampak 

sangat buruk terhadap kondisi sosial ekonomi regional. 

Di  samping itu, produk-produk sektor kehutanan memiliki rasio 

keunggulan komparatif yang lebih tinggi dibandingkan produk-produk lain 

di dalam negeri. Antara lain dibandingkan dengan produk tekstil, produk 

kulit, pakaian jadi maupun makanan olahan. Selain unggul dibanding produk 

lain di dalam negeri, untuk produk sejenis di Asia Tenggara, produk kayu 

dan produk sektor kehutanan indonesia memiliki struktur keunggulan 

komparatif yang lebih baik.  

Untuk mengetahui sejauh mana peranan suatu sektor ekonomi 

terhadap Produk Domestik Regional bruto (PDRB) , disajikan data dan hasil 

analisis  PDRB Kabupaten Luwu Timur pada Tabel 3, 4,5 dan 6 berikut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 | B u k u  A j a r  E k o n o m i  S u m b e r d a y a  H u t a n  
 
 

 
 
 
 

Tabel 2.3. Produk Domestik Bruto Kabupaten Luwu Timur Menurut 
Lapangan   Usaha Atas Dasar Harga Konstan  (Rp. Juta) 

 

Lapangan 
Usaha 

Nilai Sektor/Sub Sektor Menurut Tahun  

2002 2003 2004 2005 2006 

1. Pertanian 454.925,00 454.864,07 471.377,18 500.838,44 526.297,05 
a. Tanaman   
Bahan 
Makanan 101.669,99 105.624,95 101.801,33 

111.935,24 119.868,85 

b. Tanaman 
Perkebunan 289.393,46 283.576,66 298.691,29 

311.086,98 322.788,89 

c. Peternakan 
dan Hasil-
Hasilnya 11.076,53 11.386,67 11.702,08 

13.488,91 14.698,82 

d. Kehutanan 15.741,75 16.198,26 17.649,62 16.862,45 17.199,10 
e. Perikanan 37.043,27 38.177,53 41.532,86 47.464,86 51.740,79 
2. 
Pertambangan 
dan 
Penggalian 2.539.882,52 

2.846.637,8
9 

3.126.685,3
0 

3.281.724,1
0 

3.513.578,57 

a. 
Pertambangan 
Tanpa Migas 2.538.155,50 

2.844.884,4
5 

3.124.848,7
5 

3.279.832,2
0 

3.511.656,58 

b. Penggalian 
1.727,02 

1.753,4
4 

1.836,5
5 

1.891,90 1.921,99 

3. Industri 
Pengolahan 60.541,13 67.706,61 70.158,41 

71.912,37 73.373,95 

a. Industri 
Migas - - - - - 
b. Industri 
Tanpa Migas 60.541,13 67.706,61 70.158,41 71.912,37 73.373,95 
  Makanan, 
minuman, dan 
tembakau 55.215,81 59.632,64 61.828,28 64.398,98 65.740,15 
  Barang kayu 
dan hasil hutan 
lainnya 4.982,24 

6.690,2
9 

7.932,5
6 7.105,87 7.198,16 

  Semen dan 
barang galian 
bukan logam 104,83 117,24 121,48 124,52 127,01 
  Alat 
angkutan, 31,77 35,53 26,81 37,73 39,59 
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mesin dan 
peralatannya 

 
 
 Barang 
lainnya 

 
 

206,48 

 
 

230,92 

 
 

249,28 

 
 

245,26 

 
 

269,04 
4. Listrik, gas, 
dan air bersih 3.632,36 

4.262,8
8 

4.448,8
0 

5.066,82 5.461,70 

a. Listrik 
3.595,12 

4.228,5
8 

4.411,6
7 

5.029,31 5.423,16 

b. Gas Kota - - - - - 
c. Air Bersih 37,25 34,30 37,12 37,51 38,55 
5. Bangunan 

8.894,53 
9.422,8

7 
9.844,0

7 
11.025,36 12.218,69 

6.Perdagangan, 
hotel, dan 
restoran 37.870,66 38.383,91 40.434,29 

46.163,92 49.810,58 

a. Perdagangan 
besar dan 
eceran 33.910,95 35.345,39 36.310,31 

41.756,86 45.295,77 

b. Hotel 258,04 264,67 273,51 291,68 309,05 
c. Restoran 

3.701,67 
3.773,8

6 
3.850,4

7 
4.115,38 4.205,76 

7. Angkutan 
dan 
Komunikasi 15.335,63 16.238,45 16.548,55 

23.607,35 24.858,20 

a. Angkutan 15.042,95 15.830,61 16.095,88 23.024,70 24.203,14 
  Angkutan 
Jalan Raya 7.595,30 

7.632,5
1 

7.778,3
0 

8.515,15 8.810,31 

         
Angkutan Laut 7.290,34 

8.028,8
5 

8.141,2
5 

14.314,32 15.173,27 

         Jasa 
Penunjang 
Angkutan 157,32 169,24 176,34 

197,23 219,56 

b. Komunikasi 292,68 408,84 452,67 582,65 655,06 
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Tabel 3.  (lanjutan)  
 

Lapangan 
Usaha 

Nilai Sektor/Sub Sektor Menurut Tahun  

2002 2003 2004 2005 2006 

8. Keuangan, 
persewaan, 
dan jasa 20.853,11 

24.290,58 28.306,66 36.451,51 40.340,48 

a. Bank 3.177,95 6.398,01 9.784,99 10.569,51 12.352,66 
b. Lembaga 
Keuangan 
Non Bank 664,02 

695,17 893,36 1.519,80 1.651,43 

c. Sewa 
Bangunan 16.957,91 

17.141,05 17.569,58 24.291,09 26.261,66 

d. Jasa 
Perusahaan  53,23 

56,36 58,73 71,12 74,74 

9. Jasa-jasa 36.684,36 37.201,04 38.350,50 41.493,33 47.928,63 
a. Pemerintah 
Umum  35.490,08 

 
35.846,42 

 
36.903,73 

 
39.998,32 

 
46.366,05 

 Administrasi 
Pemerintah 
dan    
Pertahanan 21.294,05 

21.507,85 22.142,24 23.998,99 30.194,00  

 Jasa 
Pemerintah 
Lainnya 14.196,03 

14.338,57 14.761,49 15.999,33 16.172,05  

b. Swasta 1.194,28 1.354,62 1.446,77 1.495,01 1.562,58 
         

Sosial 
Kemasyarakat
an 791,68 

943,69 1.016,92 1.050,17 1.101,96 

         
Hiburan dan 
Rekreasi 58,64 

59,30 62,61 64,61 67,27 

         
Perorangan 
dan Rumah 
Tangga 343,96 

351,63 367,24 380,23 393,34 

PDRB 3.178.619,30 3.500.109,30 3.806.153,76 4.018.283,19 4.293.867,84 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2007 
 

 

 

 



18 | B u k u  A j a r  E k o n o m i  S u m b e r d a y a  H u t a n  
 
 

Sektor pertambangan dan penggalian khususnya sub sektor 

pertambangan tanpa migas (pertambangan nikkel) memberikan kontribusi 

yang sangat dominan dengan kontribusi sebesar  81,07%  terhadap 

pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2006. Untuk melihat 

besarnya nilai tambah riil yang berhasil diciptakan dan yang dinikmati oleh 

masyarakat secara umum (terutama masyarakat petani) perlu dilakukan 

analisis PDRB dengan mengeluarkan pertambangan nikel dalam 

perhitungannya.  

Kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Timur (tanpa pertambangan 

nikkel), sektor pertanian merupakan penggerak utama dalam perekonomian. 

Hal ini terlihat dari besarnya kontibusi yang diberikan sektor pertanian 

dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur secara agregat.  pada 

tahun 2006 sektor ini mampu memberikan kontribusinya sebesar 65,93 

persen, seperti terlihat pada Tabel 4.   

Tabel 2.4. Kontribusi Sektor Perekonomian  Kabupaten Luwu Timur 
 

No. 
Lapangan 

Usaha/Sektor 

Kontribusi Sektor (%) Dengan dan Tanpa 
Sektor Pertambangan dan Penggalian 

(Pertambangan Nikkel) 

2004 2005 2006 

1. Pertanian 13.28(69,29) 12,50 (67,03) 12,51 (65,93) 

2. Pertambangan dan 
Penggalian 

80,88(0,27) (81,41)0,26 (81,07)0,26 

3. Industri Pengolahan 1,88(9,83) 1,77 (9,51) 1,73 (9,10) 

4. Listrik, gas, dan air 
bersih 

0,16(0,82) 0,17 (0,93) 0,19 (0,98) 

5. Bangunan 0,26(1,33) 0,26 (1,42) 0,29 (1,51) 

6. Perdagangan, hotel, 
dan restoran 

1,10(5,75) 1,15 (6,17) 1,21 (6,35) 

7. Angkutan dan 
Komunikasi 

0,49(2,54) 0,68 (3,67) 0,72 (3,78) 

8. Keuangan, 
persewaan, dan jasa 

0,60(4,18) 0,90 (4,81) 0,96 (5,07) 

9. Jasa-jasa 1,15(4,18) 1,16 (6,21) 1,33 (7,02) 

PDRB 100,00 100,00 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2007. 
Keterangan: (....) Kontribusi Sektor Tanpa Sektor Pertambangan dan 
Penggalian (Pertambangan Nikkel) 
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Sektor kehutanan adalah salah satu sub sektor dari sektor pertanian. 

Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap sektor pertanian selama periode 

2004-2005 relatif kecil dibandingkan dengan kontribusi sub sektor lainnya 

yaitu hanya sebesar 3,52% pada tahun 2004 dan menurun menjadi sebesar 

3,2% pada tahun 2005 (Tabel 3.3). Kontribusi sub sektor kehutanan 

menunjukkan angka yang menurun, akan tetapi dari segi jumlah mengalami 

kenaikan dari sebesar Rp. 20,20 milyar pada tahun 2004 menjadi sebesar 20,63 

milyar pada tahun 2005.  

Tabel 2.5. Nilai dan Kontribusi Sub Sektor pada Sektor Pertanian dalam 
PDRB Kabupaten Luwu Timur, Berdasarkan Harga Konstan 

 

Lapangan Usaha 
Nilai (Rp. Milyar) dan Kontribusi (%)  Sub Sektor 

Menurut Tahun 

2004 2005 2006 

Pertanian 471,38(10,00%) 500,84 (13,28%) 526,29 (12,5%) 

a. Tanaman Bahan 
Makanan 

101,80 

 
(25,0%) 

111,94                

                           
(22,6%) 

119,87 

                        
(22,8%) 

b. Tanaman 
Perkebunan 

298,69 

                
(63,37%) 

311,09 

                 
(62,11%) 

322,79 

                                     
(61,33%) 

c. Peternakan dan 
Hasil-Hasilnya 

11,70 

 
(2,50%) 

13,49 

                  
(2,69%) 

14,90 

                 
(2,83%) 

d. Kehutanan 17,65 

(3,74%) 

16,86 

                  
(3,52%) 

17,20 

                         
(3,20%) 

e. Perikanan  41,53 

(8,81%) 

47,46 

               (9,47%) 

51,74                    

(9.83%) 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2007. 
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Pertumbuhan sub sektor kehutanan  periode tahun 2005 mengalami 

penurunan pertumbuhan sebesar -4,48% dan pada tahun  2006 sebesar 2,02% . 

Jika dirata-ratakan selama  2 tahun Pertumbuhan sektor tersebut mengelami 

pertumbuhan negatif sebesar 1,23%. Pertumbuhan sub sektor pada sektor 

pertanian  disajikan pada Tabel 6. 

Penurunan peran sektor kehutanan dari produksi kayu dan hasil hutan 

lainnya cenderung menurun, karena kebijakan pemerintah membatasi jatah 

tebang tahunan, karena penurunan potensi hutan dan terjadinya degradasi 

lahan hutan.  Demikian pula peran sektor perkebunan cenderung mengalami 

penurunan, hal ini disebabkan karena tanaman kakao sudah berumur tua dan 

serangan penyakit pada buah kakao.  

 

5. Peranan Sumberdaya Hutan dalam Pelayanan Jasa Lingkungan  

Peranan kehutanan dalam pelayanan jasa lingkungan diberikan oleh 

keberadaan sumberdaya hutan sebagai perlindungan plasma nutfah, 

keanekaragaman hayati, dan nilai-nilai estetis yang potensial bernilai 

ekonomi apabila dapat dikelola dengan baik.  Pengembangan perekonomian 

pariwisata terutama ekowisata sangat dipengaruhi oleh bentang alam, 

keindahan dan kekhasan sumberdaya hutan.  Peranan sumberdaya hutan ini 

tidak menghasilkan langsung nilai uang, tetapi menghasilkan nilai uang bagi 

sektor pariwisata.  Di masa depan peranan jasa lingkungan berupa perbaikan 

tata air, pembersih udara, nilai estetika mempunyai peranan yang sangat 

besar dalam keberlanjutan ekonomi jangka panjang. 

 

B. Alternatif Peningkatan Peran Sumberdaya Hutan dalam 
Perekonomian di Indonesia 

 

Nilai sumberdaya hutan tersebut beraneka ragam, baik berupa nilai 

hasil material, jasa lingkungan dan jasa sosial bagi masyarakat sekitar hutan.  

Upaya  peningkatan nilai sumberdaya hutan sangat tergantung kepada 



21 | B u k u  A j a r  E k o n o m i  S u m b e r d a y a  H u t a n  
 
 

kemampuan pengelolaan sumberdaya hutan mulai dari kegiatan produksi 

hasil hutan dan pemasarannya. 

Pengelolaan sumberdaya hutan harus mampu meningkatkan nilai 

tambah ekonomi dan ekologi dari hutan. Ini berarti memproduksi hasil hutan 

berupa jasa dan barang yang bermutu tinggi dan beraneka ragam, 

mengurangi kesenjangan ekonomi antara penduduk masyarakat sekitar 

hutan dengan masyarakat lain yang mendapat manfaat dari hutan, 

memelihara akses tradisional terhadap hutan bagi masyarakat lokal, 

meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi seluruh 

masyarakat.   

Hutan sebagai salah satu sumber saya alam yang bersifat dapat 

diperbaharui memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting bagi 

kelansungan hidup umat manusia secara lintas generasi.  Karena itu, menjadi 

sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami seberapa besar 

potensi yang terkandung dalam sumber daya hutan sehingga proses 

pengelolaan dan pemanfaatannya-baik dalam konteks manfaat ekonomi, 

ekologi dan sosial akan dapat dilakukan secara efektif dan optimal.  Berikut 

ini disajikan berbagai potensi sumber daya hutan yang harus dimanfaatkan 

secara efektif dan optimal.  

 

1.  Landscaping (Jasa Lingkungan/Fenomena Alam) 

Jasa lingkungan merupakan  produk alami dari keseluruhan kawasan 

hutan berupa keindahan panorama alam, udara bersih dan segar dan 

keindahan biota yang terdapat di dalamnya.  Pemanfaatan jasa lingkungan 

dapat dilaksanakan pada kawasan hutan konservasi dan hutan lindung serta 

hutan produksi.  Khusus pada kawasan hutan konservasi dan hutan lindung 

dalam usaha pemanfaatan potensi jasa lingkungan tidak boleh melakukan 

aktivitas atau pembangunan sarana prasarana yang dapat mengubah bentang 

alam.  Transfer nilai hutan dalam kaitannya dengan jasa lingkungan atau 
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landscaping dapat berupa provisi atau sewa kawasan, nilai yang terjadi 

karena letak kawasan dan sebagainya. 

Semua kawasan hutan pada prinsipnya mempunyai nilai yang dapat 

ditransfer sebagai biaya pengelolaan kawasan yang bersangkutan.  Salah satu 

bentuk pengelolaan hutan dengan memanfaatkan nilai hutan tersebut adalah 

melalui pemanfaatan jasa lingkungan.  Pemanfaatan jasa lingkungan pada 

kawasan hutan merupakan bentuk usaha untuk memanfaatkan jasa 

lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utama 

hutan. 

Konsep optimalisasi jasa lingkungan dan ekowisata  membutuhkan 

berbagai kondisi untuk berkembang.  Selain masalah aturan perundangan 

dalam bentuk perijinan dan insentif fiskal, usaha tersebut juga mutlak 

membutuhkan infrastruktur yang memadai, di samping ketersediaan sumber 

daya manusia yang mampu memenuhi kualifikasi atau kebutuhan wisata 

lingkungan. 

 

2. Hutan dan Transfer Nilai Karbon 

Sebagai komunitas tanaman berkayu yang tumbuh dan hidup dalam 

jangka waktu yang relatif panjang, hutan memiliki kesempatan untuk 

mengakumulasikan karbon dioksida (CO2) atmosfer dalam bentuk biomassa.  

Dengan demikian vegetasi hutan merupakan cadangan karbon (carbon stock) 

terestrial yang sangat penting.  Oleh karena itu alih-guna lahan dari hutan ke 

non-hutan dan sebaliknya merupakan aktivitas manusia yang mempengaruhi 

kemampuan ekosistem hutan dalam melepas dan mengikat karbon atmosfer. 

Dari uraian di atas ekosistem hutan memiliki potensi dalam 

memberikan jasa (services) lingkungan global dalam mengendalikan iklim 

bumi yang sangat dipengaruhi oleh konsentrasi  CO2.  Jasa berupa carbon 

credit ini memiliki nilai ekonomis yang dapat ditransfer dalam kaitannya 

dengan perjanjian internasional, yaitu Protokol Kyoto, dimana negara-negara 
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industri memiliki kewajiban menurunkan emisi karbon (carbon debit) yang 

telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. 

Mekanisme transfer kredit karbon dapat berlangsung secara wajib 

(mandatory) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Protokol Kyoto atau 

secara sukarela (voluntary).  Kredit karbon yang ditransfer melalui mekanisme 

pasar Kyoto memeiliki tujuan ganda, yaitu membantu negara industri dalam 

mencapai target penurunan emisi dan membantu negara berkembang dalam 

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.  Sementara ini hingga tahun 

2012 kegiatan alih guna lahan hanya terbatas pada agforestasi dan reforestasi.  

Sedang kredit karbon yang ditransfer secara sukarela dapat melibatkan 

kegiatan konservasi, sehingga jasa lingkungan lainnya seperti perlindungan 

nilai keanekaragaman hayati dan fungsi daerah aliran sungai dapat 

memberikan nilai tambah yang selanjutnya dapat ditransfer dengan 

mekanisme pasar lainnya. 

 

3. Pemanfaatan Keragaman Hayati Hutan 

Keanekaragaman sumber daya alam hayati dapat dimanfaatkan secara 

optimal baik oleh pemerintah maupun masyarakat setempat dengan 

memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan, melalui pemanfaatan jasa 

lingkungan kawasan pelestarian alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan 

satwa liar yang tidak dilindungi.  Pemanfaatan jasa lingkungan harus 

dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. 

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar harus memperhatikan (1) 

kelangsungan potensi, (2) daya dukung dan (3) keanekaragaman jenis.  

Transfer nilai keanekaragaman sumber daya alam hayati sangat dipengaruhi 

oleh nilai jenis dari tumbuhan dan satwa yang ada. Nilai jenis tergantung dari 

kelangkaan dan sifat eksotik dari jenis, semakin langka dan eksotik suatu 

jenis, akan semakin tinggi nilainya.  Indonesia dengan kawasan hutan yang 

mempunyai keanekaragaman sumber daya hayati sangat besar sangat 

potensial untuk mendapatkan transfer nilai dari keanekaragaman tersebut. 
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Keberadaan suatu jenis yang langka dan eksotik akan menarik orang-

orang terutama orang asing untuk datang dan melihat/meneliti, yang 

sekaligus membawa devisa dan menghidupkan bisnis hotel atau penginapan.  

Selain itu kekayaan plasma nutfah kawasan hutan Indonesia juga berfungsi 

sebagai sumber bahan baku obat-obatan. 

Pembangunan Kebun Raya dan Taman Safari dapat digolongkan 

sebagai salah satu pemanfaatan keragaman hayati hutan yang dapat 

mendatangkan manfaat ekonomi dengan meningkatkan fungsi utama sebagai 

kawasan konservasi dan pelestarian alam. 

Bentuk-bentuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar 

diantaranya berupa: (1) pengkajian penelitian dan pengembangan, (2) 

penangkaran, (3) perburuan, (4) perdagangan, (5) peragaan, (6) pertukaran, 

(7) budidaya tanaman obat-obatan dan tanaman hias serta (8) pemeliharaan 

untuk kesenangan atau hoby yang pelaksanaannya diatur melalui peraturan 

perundang-undangan. 

Budidaya obat-obatan dan tanaman hias dapat dilaksanakan melalui 

pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dan hutan produksi dengan tidak 

mengubah fungsi pokok dari masing-masing kawasan hutan.  Perburuan 

dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dan 

hutan produksi dengan tidak mengubah fungsi pokok dari masing-masing 

kawasan hutan.  Perburuan dapat dilaksanakan melalui pengembangan 

taman buru dimana di dalamnya disediakan satu kawasan dengan habitat 

yang mampu mendukung perkembangan populasi satwa buru dan 

merupakan daerah konsentrasi satwa yang berfungsi sebagai 

pemasok/pensuplai satwa buru bagi kegiatan perburuan. 

Transfer nilai dari keragaman hayati hutan diharapkan dapat 

mendatangkan manfaat secara ekonomi sehingga akan mampu membiayai 

pengamanan dan pemeliharaan keragaman hayati tersebut.  Kawasan hutan 

dengan keragaman hayati tinggi (biasanya ditetapkan sebagai kawasan hutan 

konservasi) yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya kegiatan pengelolaan 

yang bermanfaat secara ekonomi, di samping rawan terhadap perambahan 
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dan penjarahan, pengamanan dan pemeliharaannya juga akan menjadi beban 

bagi daerah yang mempunyai kawasan hutan tersebut.  Hal yang harus 

diperhatikan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan keragaman hayati 

tinggi adalah tetap mempertahankan fungsi utama kawasan hutan tersebut 

sebagai kawasan konservasi. 

 

4. Hutan dan Transfer Nilai Air 

Konservasi daerah aliran sungai terutama dimaksudkan agar daerah 

hulu dapat menyimpan air cadangan yang dapat dimanfaatkan pada saat 

musim kemarau sekaligus mencegah terjadinya banjir pada saat musim 

penghujan.  Transfer nilai air melalui pemanfaatan sumber-sumber air secara 

makro meliputi (1) upaya pengembangan elemen pengendalian banjir, (2) 

pemanfaatan air untuk irigasi, (3) pemanfaatan air untuk pembangkit tenaga 

listrik, (4) memperoleh air domestik untuk air minum dan industri, (5) 

pengelolaan watersheed, (6) lalu lintas air, (7) rekreasi, (8) perikanan, (9) 

pengendalian pencemaran air, (10) pengendalian tanaman air dan serangga, 

(11) drainase dan pengembangan rawa, (12) pengendalian sedimen, (13) 

pengendalian intrusi air asin, (14) pengendalian kekeringan dan 

pengembangan air tanah. 

Selain manfaat  dari sumber air secara langsung yang sering dilupakan 

adalah nilai kerusakan oleh banjir yang dapat dihindari sebagai hasil dari 

konservasi kawasan hutan yang menjadi daerah hulu dari suatu DAS.  Nilai 

kerusakan tersebut akan benar-benar terwujud jika terjadi banjir sebagai 

akibat kurang baiknya konservasi hutan di daerah hulu DAS. 

Penutupan vegetasi akan mempengaruhi kondisi hidrologi suatu DAS, 

keadaan vegetasi dalam satu DAS menggambarkan tingkat kondisi DAS yang 

bersangkutan.  Kondisi DAS dengan kondisi terbuka dapat memberikan 

gambaran bahwa kondisi hidrologi DAS yang bersangkutan sangat kritis, 

sebaliknya DAS dengan kondisi penutupan vegetasi yang baik memberikan 
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gambaran bahwa hidrologi DAS yang bersangkutan dalam kondisi yang baik 

pula. 

Dengan letaknya yang berada pada hulu DAS dan sebagian besar 

kawasan DAS berupa hutan, sudah sewajarnya sektor kehutanan mempunyai 

tanggung jawab dan peranan yang lebih besar dalam pengelolaan suatu DAS 

di antaranya melalui konservasi tanah dan air.  

Pengelolaan DAS melalui kegiatan konservasi tanah dan air bersifat 

lintas teritorial, dengan pola ini DAS dapat menembus batas-batas teritorial , 

administrasi kabupaten, dan propinsi. Berdasarkan sifatnya tersebut 

pelaksanaan pengelolaan DAS harus bersifat (1) lintas teritorial, (2) lintas 

sektoral, (3) lintas disiplin dalam bentuk sistem jejaring.  Sistem jejaring 

mengandung pengertian bahwa masing-masing sektor melaksanakan 

kegiatan pengelolaan DAS dalam bentuk konservasi tanah dan air sesuai 

dengan bidang masing-masing berdasarkan pada rambu-rambu yang 

disepakati bersama. 

Strategi pengelolaan DAS yang memberikan tekanan pada fungsi DAS 

tidak bisa dilepaskan dengan upaya pengaturan hubungan hulu dan hilir 

secara adil, transparan dan bertanggungjawab.  Selama ini berlaku kondisi 

dimana udara dan air bersih yang dihasilkan dari hulu tergolong sebagai 

public good, masyarakat hilir yang menghirup udara dan menggunakan air 

bersih tidak merasa perlu untuk menyumbang biaya pengelolaan DAS 

termasuk kawasan hutan lindung sebagai penghasil sumber jasa tersebut, 

berbagai aktivitas industri di wilayah hilir yang merugikan lingkungan 

berupa polusi udara dan pengurasan air tanah dimasukkan dalam biaya 

produksi.  

Dalam teori ekonomi modern setiap jenis manfaat dapat dinilai dengan 

uang, implikasinya biaya lingkungan harus diintegrasikan ke dalam 

keseluruhan biaya produksi. Kondisi ini menuntut dihargainya jasa 

lingkungan yang berasal dari hulu oleh hilir, melalui berbagai kompensasi 

atau subsidi terhadap  hulu. 
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5. Pencegah Perubahan Iklim Global secara Ekstrim 

Salah satu peran hutan yang sangat potensial adalah sebagai pencegah 

terjadinya perubahan iklim secra ekstrim dalam waktu yang sangat singkat.  

Perubahan iklim adalah proses terjadinya perubahan kondisi rata-rata 

parameter iklim seperti rata-rata suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, 

dimana perubahan tidak terjadi dalam waktu yang singkat tetapi secara 

perlahan dalam kurun waktu panjang antara 50 – 100 tahun. Perubahan ini 

terjadi akibat meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat 

akumulasi panas yang tertahan di atmosfer.  Gas rumah kaca adalah gas-gas 

yang diemisikan dariberbagai kegiatan manusia, seperti pemanfaatan energi 

yang berlebihan, kerusakan hutan serta pertanian dan peternakan. 

Fungsi hutan dalam mencegah perubahan iklim hutan dikenal melalui 

peranannya dalam menyerap (sequester) dan menyimpan (store) kelebihan 

karbon atmosfer dalam bentuk biomassa.  Dalam keadaan ini hutan berfungsi 

sebagai rosot (sink) karbon atmosfer. Namun demikian jika simpanan karbon 

dalam bentuk biomassa, ini mengalami kerusakan (degradasi, kebakaran dan 

deforestasi), maka hutan akan menjadi sumber (source) emisi karbon. 

Konvensi perubahan iklim yang ditandatangani di KTT Bumi di Rio de 

Janeiro pada Tahun 1992, ini bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas 

rumah kaca pada tingkat yang aman yang tidak membahayakan sistim iklim 

global.  Pada pertemuan di Berlin, Jerman tahun 1995 yang merupakan 

negosiasi internasional dihasilkan kesepakatan untuk mengambil langkah-

langkah yang diperlukan untuk menghadapi perubahan iklim, termasuk di 

dalamnya komitmen negara maju (Annex 1) untuk menurunkan emisi gas 

rumah kaca di dalam negerinya.  Setelah melakukan negosiasi yang sangat 

intensif maka disepakati sebuah protokol yang merupakan komitmen yang 

berkekuatan hukum di Kyoto, Jepang tahun 1997 yaitu Protokol Kyoto. 

Dalam Protokol Kyoto menerapkan 3 mekanisme yang dapat dipakai 

oleh negara maju untuk menurunkan emisinya sesuai komitmen yang telah 

disepakati dengan biaya yang tidak terlalu tinggi.  Sedangkan mekanisme 
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yang dapat dilakukan oleh negara berkembang adalah mekanisme yang 

disebut dengan Clean Development Mechanism (CDM) yaitu kerjasama antara 

negara maju dengan negara berkembang dengan persyaratan mendukung 

pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, dimana komoditas yang 

digunakan adalah Certified Emission Reduction (CER).  Hutan tropis sebagai 

salah satu paru-paru dunia memiliki peran yang sangat penting dan strategis 

dalam upaya mencegah terjadinya perubahan iklim secara ekstrim yang 

disebabkan karena berbagai sebab sebagaimana dinyatakan di atas.  Karena 

peranannya yang strategis di atas hutan harus dikelola secara lestari agr tidak 

menyebabkan terjadinya kerusakan sehingga akan menurunkan fungsi hutan 

sebagai penghambat perubahan iklim. 

Pencegahan perubahan iklim harus dilakukan dengan dua cara, yaitu 

menurunkan emisi pada sumbernya dan meningkatkan penyerapan pada 

rosotnya.  Untuk mencapai target penurunan emisi tersebut, sektor 

kehutanan memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan 

penyerapan karbon. CDM (Clean Development Mechanism  juga 

memungkinkan mekanisme transfer  kredit karbon dari sektor kehutanan.  

Dalam hal ini Indonesia memiliki potensi yang cukup besar (125 juta ton per 

tahun) dengan tingkat keabsahan (eligibility) yang sangat ditentukan oleh 

desain proyek. 

Munculnya pasar baru karbon di luar mekanisme Kyoto menantang 

praktisi sektor kehutanan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan proyek-

proyek karbon hutan yang memiliki tujuan ganda untuk “menjual” jasa 

lingkungan lainnya, termasuk keindahan alam, keanekaragaman hayati dan 

air. 

CDM sektor kehutanan  bukan dimaksudkan untuk menurunkan emisi 

pada sumbernya tetapi untuk menyerap gas rumah kaca dari atmosfer. 

Karenanya kegiatan kehutanan dalam isu perubahan iklim termasuk dalam 

carbon sequestration yaitu kegiatan yang menyerap karbon di atmosfer. 
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6. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

 Meskipun telah terjadi pergeseran paradigma dalam praktek 

pengelolaan dan pemanfaatan hutan deswasa ini yang lebih berorientasi pada 

peningkatan nilai ekologi untuk ditransfer menjadi nilai ekonomi, namun 

tidak berarti bahwa pemanfaatan hutan dalam perspektif ekonomi sama 

sekali dilarang atau tidak dapat dilakukan. Sesuai dengan terminologinya, 

pemanfaatan hutan bagi kepentingan ekonomi, khususnya produksi kayu 

masih dimungkinkan mengingat potensi hasil hutan berupa kayu di kawasan 

hutan indonesia masih tergolong tinggi serta layak untuk diusahakan. 

Di sisi lain, hingga saat ini kebutuhan masyarakat baik domestik 

maupun internasional masih sangat tinggi bahkan cenderung mengalami 

peningkatan. Sementara produk-produk kayu memiliki kelebihan berupa 

tidak dapat digantikan dengan bahan-bahan sintesis atau buatan. Karena itu, 

kayu masih merupakan hasil hutan yang paling signifikan karena 

menghasilkan nilai ekonomi yang terbesar dibandingkan dengan hasil hutan 

lainnya. Dalam sejarahnya hasil hutan kayu pernah memberikan sumbangan 

devisa terbesar kedua setelah minyak, sehingga disebut sebagai “emas hijau”. 

Secara kuantitatif, daratan indonesia seluas ± 189,15 juta hektar 

memiliki kawasan hutan seluas 143,57 juta hektar atau sekitar 76 %. 

Berdasarkan TGHK tahun 1983, kawasan hutan tersebut terdiri dari hutan 

lindung ± 30.316.218 ha (16%), Hutan Konservasi ± 18.725.324 ha (10%), 

Hutan Produksi ± 64.391.990 (34%) dan Hutan Produksi yang dapat di 

konversi ± 30.131.716 ha (16%). Kawasan hutan tersebut merupakan aset yang 

memiliki potensi sosial ekonomi yang sangat besar bagi indonesia. 

Berdasarkan data Baplan Dephut, hingga tahun 2000 potensi kayu siap 

tebang mencapai 3,9 milyar meter kubik dengan keseluruhan total potensi 

semua jenis mencapai 8,85 milyar meter kubik. Potensi rata-rata kayu berdiri 

pada hutan alam di Indonesia pada diameter batang di atas 50 cm untuk 

seluruh jenis mencapai 56,23 m3/ha dan 24,61 m3/ha untuk jenis niagawi. 

Untuk diameter batang di atas 20 cm, potensi rata-rata kayu berdiri mencapai 
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105,17 m3/ha untuk seluruh jenis dan 39,41 m3/ha untuk jenis niagawi 

(Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, 2004). 

Meskipun secara normatif, pemanfaatan kawasan hutan produksi 

terbatas dimungkinkan melalui beberapa kondisi, namun ke depan 

pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi terbatas hanya akan 

dilakukan secara sangat selektif, sementara kawasan yang tidak diusahakan 

akan ditetapkan kebijakan moratorium penerbangan. Dengan demikian 

pengusahaan hutan hanya akan diprioritaskan pada kawasan hutan produksi 

tetap yang berdasarkan tata guna hutan memang memiliki fungsi produksi, 

dimana bobot kelestarian fungsi ekonominya mencapai 70%, sementara  

bobot kelestarian fungsi sosial mencapai 20% dan bobot kelestarian fungsi 

lindung 10%. Dengan luas hutan produksi tetap mencapai 21,7 juta hektar 

maka selama sepuluh tahun untuk diameter 40 cm ke atad akan diperoleh 

kurang lebih 16,64 juta m3 per tahun selama sepuluh tahun. Dengan tambahn 

produksi dari kawasan hutan alam yang sebelumnya telah diperuntukkan 

untuk kepentingan pembangunan hutan tanaman, akan diperoleh produksi 

kayu per tahun berdiameter yang sama sebesar 22,61 juta m3 . Artinya, dari 

hutan alam setiap tahun akan diperoleh produksi kayu bulat sebesar 37,25 

juta m3  , selain hasil produksi dari hutan tanaman yang sudah ada seluas 1,9 

juta ha sebesar ± 20 juta m3 (.........................................). 

Pembangunan hutan tanaman merupakan jawaban terhadap persoalan 

industrialisasi kehutanan yang bersumber pada ketimpangan antrara 

pasokan bahan baku dengan kebutuhan industri di masa yang akan datang. 

Baik industri plywood, pulp dan kertas, kayu gergajian serta industri-industri 

kehutanan lainnya. Konsepnya, dalam sepuluh tahun ke depan harus dapat 

dibangun areal hutan tanaman seluas untuk memenuhi kebutuhan kayu bulat 

bagi industri kehutanan Indonesia. Penyelamatan sekaligus mengupayakan 

bangkitnya kembali industri kehutanan menjadi sangat penting karena 

keberadaannya menghasilkan multiplier effect yang sangat luas di sektor-

sektor industri lainnya. Untuk itu diperlukan dukungan akses dan skema 

pendanaan perbankan atau lembaga keuangan alternatif. 
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Selain penyerapan tenaga kerja, peranan sektor kehutanan sebagai 

salah satu agen pembangunan sekaligus stimulan bagi pengembangan pusat-

pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah pedalaman sangatlah 

penting. Hal itu terkait dengan upaya meningkatkan kesejahtraan 

masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi pengusahaan hutan alam diprediksi 

setiap tahun akan menghasilkan Rp 14,88 trilyun dana pengusahaan hutan. 

Apabila komponen biaya tenaga kerja mencapai 24,3% dari total biaya 

produksi maka jumlah uang yang diterima masyarakat per tahun dari 

aktivitas ekonomi pengusahaan hutan alam mencapai Rp 3,62 trilyun. Dari 

kegiatan pengusahaan hutan alam tersebut akan diperoleh rente ekonomi 

sebesar Rp 7,64 trilyun per tahun. Sementara untuk pengusahaan hutan 

tanaman akan diperoleh dana pengusahaan hutan sebesar Rp 5 trilyun 

pertahun. Bila biaya tenaga kerja mencapai 60% dari biaya produksi maka 

jumlah uang yang diterima masyarakat mencapai Rp 1,5 trilyun per tahun. 

Kegiatan tersebut akan menghasilkan multiplier efect di sektor lain sebesar tiga 

kali lipat dari kegiatan pengusahaan hutan baik di hutan alam maupun di 

hutan tanaman. Tidak itu saja, kelangsungan kegiatan pengusahaan hutan 

alam dan hutan tanaman akan membantu kelangsungan klaster-klaster 

industri pendukung industri kehutanan (.......................................). 

HTI, selain memberikan manfaat langsung berupa hasil hutan kayu, 

pembangunan hutan tanaman meranti juga akan memberi peluang 

pengembangan potensi pemanfaatan hutan lainnya, antara lain: 

a) Pengembangan industri obat-obatan di dalam hutan. Telah terbukti 

bahwa hutan alam tropis Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati 

yang memiliki potensi sangat tinggi bagi upaya pengembangan industri 

kimia dan farmasi. Beberapa penyakit yang selama ini dikenal belum 

memiliki obat penawar kini disinyalir beberapa diantaranya telah 

ditemukan obatnya yang berasal dari jenis-jenis tumbuhan tertentu yang 

hanya dapat ditemukan di kawasan hutan tropis. 

b) Pengembangan tanaman pangan dimana kita harus menghabiskan uang 

(baca:devisa) untuk melakukan kegiatan impor komoditas gandum 
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sebesar 4,5 juta ton per tahun dan paling tidak 5 juta ton impor beras. 

Belum termasuk impor komoditas pertanian lain seperti jagung dan 

kedelai yang jumlahnya sangat besar yang sesungguhnya dapat 

dihasilkan dari hutan. Selain menguras keuangan negara, kondisi di atas 

semakin menghancurkan kehidupan sosial ekonomi petani dalam negeri. 

c) Kemungkinan menghasilkan pakan ternak dari dalam hutan yang akan 

mampu mencegah impor pakan ternak yang mencapai 8 juta ton 

pertahun. diperkirakan kemampuan hutan dalam menghasilkan pakan 

ternak bisa mencapai 75 juta ton pakan ternak. 

d) Produksi pupuk dari hutan dalam arti pupuk organik dan pupuk kotoran 

ternak karena ternak dapat diintegrasikan keberadaannya di dalam hutan 

di mana setiap rehabilitasi dari tanah marginal atau kosong dimulai 

dengan usaha pengembalaan ternak di lahan kosong sehingga terjadi 

penumpukan sumber pupuk organis yang sangat bermanfaat bagi 

pertumbuhan pohon-pohon hutan maupun hasil ikutan yang lain. 

Sementara pemakaian pupuk kimia terus memperburuk kondisi tanah 

dengan timbulnya ketidakseimbangan tanah dan lahan dan mengurangi 

sampai mematikan populasi pupuk biologi seperti mikorisa, pengikat 

nitrogen. Karena itu hutan dengan potensi lahan yang sangat luas itu pasti 

mampu meningkatkan produksi ternak dan pupuk biologi yang sangat 

berpengaruh terhadap tumbuhnya kehidupan bagi seluruh penduduk 

Indonesia. 

e) Produksi ternak RI paling tidak impor sapi sampai 450.000 sapi setiap 

tahun yang lebih membuat semakin menjauhnya indonesia dari program 

pertumbuhan tanaman yang ideal yang dapat diperoleh dengan usaha-

usaha kehutanan. Kehutanan mengelola 120 juta hektar yang melibatkan 

sekitar 4 juta orang dengan hasil devisa yang seringkali dipertanyakan 

sementara produsen pangan hanya tersedia areal 10 juta ha dengan 

jumlah petani hampir 40 juta orang. Kondisi tersebut jelas tidak seimbang. 

Karena itu tanpa meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan akan 

memperkecil kemungkinan keberhasilan dalam mengelola dunia usaha. 
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f) Produksi air sumber kehidupan. Dengan adanya undang-undang tentang 

pengelolaan air, walaupun belum disahkan atau belum disetujui tetapi 

menggambarkan bahwa industri air merupakan kebutuhan yang menjadi 

semakin bernilai secara ekonomi dan merupakan hasil utama hutan. 

Dengan begitu banyaknya mata air yang hilang seperti hilangnya sumber 

mata air di NTB dari 706 mata air sampai hanya 226 mata air dalam 

sepuluh tahun terakhir menunjukkan betapa kurang bijaknya pengelolaan 

lahan hanya untuk kepentingan tertentu jangka pendek namun 

mengorbankan kebutuhan hakiki dari manusia untuk menopang 

kehidupannya yakni air. Pohon yang ditanam untuk industri haruslah 

tanaman yang tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian terhadap 

sumber air. 

 

7. Transfer Nilai Hutan sebagai Sumber Dana Mandiri dalam  Pengelolaan 
Hutan 

Dalam jangka panjang perlu dipikirkan sumber-sumber pendanaan 

mandiri bagi pengelolaan sektor kehutanan. Sumber-sumber pendanaan 

tersebut diantaranya berasal dari iuran-iuran atas manfaat hutan dalam 

bentuk (1)  transfer nilai hutan (transfer nilai kayu, CO2, dan oksigen, 

landscaping, biodiversity, dan transfer nilai air), (2) dana jaminan reklamasi 

tambang, maupun (3) dana-dana yang berasal dari dalam dan luar negeri 

yang peduli terhadap lingkungan. Sebagai ilustrasi dana reboisasi atau DR 

dapat ditafsirkan sebagai dana yang berasal dari iuran transfer nilai kayu. 

Dana-dana tersebut digunakan sebagai dana abadi untuk memperbaiki 

kualitas sumber daya hutan sesuai dengan asal dana tersebut. Sebagai contoh 

misalnya dana yang berasal dari DR digunakan untuk membiayai penelitian, 

pendidikan dan reboisasi dalam rangka mempertinggi nilai tegakan hutan 

produksi.dana jaminan reklamasi tambang digunakan untuk membiayai 

reklamasi dan reboisasi areal bekas tambangsehingga dapat menjadi areal 

yang produktif dengan landscaping sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Dana 

yang berasal dari kompensasi pemanfaatan air digunakan untuk rehabilitasi 



34 | B u k u  A j a r  E k o n o m i  S u m b e r d a y a  H u t a n  
 
 

kawasan hulu yang menjadi daerah tangkapan air (catchment area) dari DAS 

yang bersangkutan. 

Beberapa contoh pengaturankompensasi penggunaan air yang telah 

berjalan diantaranya (1) PT Inalum yaitu perusahaan pertambangan timah 

yang memanfaatkan energi dari PLTA Asahan dengan sumber air dari danau 

Toba, memberikan retribusi untuk rehabilitasi cathment area yang masuk ke 

dalam empat wilayah kabupaten, (2) sejumlah persentase tertentu dari harga 

setiap tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Sumatera Utaradialokasikan 

untuk biaya perbaikan lingkungan di wilayah hulu, dan (3) Perum Jasa Tirta 

di Jawa Timur yang menyisihkan sebagian keuntungannya untuk 

merehabilitasi DAS Brantas Hulu (............................). 

Selanjutnya dikemukakan bahwaPengelolaan dana-dana tersebut 

dapat menggunakan wadah semacam “BANK LINGKUNGAN HIDUP” 

dengan prinsip pengelolaan tetap mengikuti kaidah-kaidah sistem perbankan 

yang dikelola oleh sebuah badan independen profesional yang peduli 

terhadap lingkungan. Wadah atau lembaga tersebut harus mempunyai 

akuntabilitas yang diakui oleh semua pihak agar dapat mengurangi 

munculnya kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan dana yang tidak sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Permasalahan yang perlu dipikirkan pemecahannya adalah bagaimana 

tata cara pengumpulan dana tersebut, terutama dana kompensasi yang belum 

diatur mekanisme pengumpulannya. Dana kompensasi transfer nilai air 

misalnya, dapat dititipkan melalui pembayaran rekening, dana kompensasi 

sedangkan jasa landscaping dan biodiversity dapat dititipkan melalui karcis 

atau tiket masuk dan sebagainya, yang agak sulit adalah pengumpulan dana 

kompensas penyerapan karbon. 
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C. Kebijakan  Ekonomi Makro Hubungannya dengan Peran 
Sumberdaya Hutan 
 
Kajian ekonomi makro bertujuan untuk  memberikan gambaran 

tentang perekonomian yang diperlukan menyusun kebijakan-kebijakan 

ekonomi yang memfokuskan diri pada: 

1. Penggunaan sumberdaya secara penuh (full employment) 

2. Stabilitas harga 

3. Pertumbuhan ekonomi 

4. Mutu lingkungan hidup 

Kebebasan ekonomi yang diarahkan desentralisasi kebijakan usaha 

dan memberikan kebabasan kepada   swasta untuk berusaha. Untuk 

mengatasi perusahaan raksasa berbuat semaunya di Amerika Serikat 

diberlakukan undang-undang anti trust law (UU anti monopoli). 

Kebijakan pemerintah dalam ekonomi makro akan turut 

mempengaruhi kinerja pengelolaan hutan, dapat memberikan dampak 

negatif dan juga dapat memberikan dampak positif bagi pelestarian hutan 

dan peningkatan peranan ekonomi sektor kehutanan. Kebijakan ekonomi 

makro adalah sebagai berikut.         

a) Kebijakan fiskal (pajak dan subsidi) 

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dapat 

mempengaruhi kinerja pembangunan sektor kehutaanan antara lain 

pemungutan pajak yang terlalu tinggi hingga pengusaha tidak memperoleh 

keuntangan ditinjau dari sisi positif akan mendorong terjadinya konservasi 

hutan hutan. Tetapi jika ditinjau dari sisi negatifnya maka tidak memotivasi 

pengusaha melakukan investasi dalam bidang usaha kehutanan, dengan 

demikian akan menurunkan pendapatan sektor kehutanan dan penyerapan 

tenaga kerja sektor kehutanan rendah.      

Demikan pula halnya kebijakan subsidi pemerintah berupa pinjaman 

perbankan dengan suku bungan sangat rendah pada pembangunan hutan 

tanaman akan mendorong pengusaha melakukan investasi pada kegiatan 
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hutan tanaman yang berdampak pada meningkatnya lapangan kerja dan 

pendapatan masyarakat. 

b) Kebijakan Moneter 

Kebijakan pemerintah mencegah laju inflasi dengan mengurangi 

jumlah uang beredar untuk mencegah inflasi. Penurunan inflasi akan 

mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan, dengan demikian 

pengusaha/investor akan tertarik melakukan kegiatan investasi termasuk di 

sektor kehutanan.  

c) Kebijakan pertumbuhan Ekonomi 

Kebijakan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan mendorong 

orang menabung. Tabungan yang terkumpul diperbankan dapat dijadikan 

modal investasi untuk pembangunan sektor kehutanan melalui sistem kredit 

perbankan.  

Di samping kebijakan tersebut di atas dapat juga dilakukan kebijakan 

yang lain antara lain adalah pemerintah mengalokasikan dana melalui APBN 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun melalui APBD 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada program-program prioritas 

pembangunan sektor  kehutanan yang bertuan untuk meningkatkan 

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kelestarian 

hutan. Dalam penentuan prioritas program pembangunan kehutanan yang 

harus dibiayai melalui APBN atau APBD harus dianalisis program program 

apa yang dapat mewujudkann ketiga tujuan tersebut di atas. 

Berbagai kasus dampak kebijakan ekonomi makro terhadap Sektor 

Kehutanan antara lain: 

1) Kebijakan perizinan dan penarikan  pajak pada hutan milik masyarakat 

(hutan rakyat), menyebabkan pemilik hutan  rakyat tidak mampu 

memperoleh izin penebangan kayu dan kesempaatan tersebut digunakan 

oleh pengusaha kayu, sehingga pemilik hanya mampu menjual kayunya 

dengan harga kayu yang rendah yang tidak menguntukan petani. Hal 

tersebut berdampak pada kegiatan konversi lahan hutan rakyat untuk 

ditanami tanaman semusim dan atau taanaman perkebunan yang lebih 
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menguntungkan. Jadi daapat disimpulkan bahwa kebijaakan perizinan 

dan penarikan pajak pada hutan rakyat tidak efektif mendorong kegiatan 

pembangunan kehutanan. 

2) Kebijakan pemerintah pada awal pembangunan Indonesia paada tahun 

1970an dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang  mendorong 

investasi pada pengusahaan hutan alam diluar Pulau Jawa melalui 

Penanaman Modal Dalam Negeri dan PMA (penanaman Modal daalam 

negeri, telah berhasil mendorong bangkitnya dunia usaha sektor 

kehutanan, sehingga menyerap tenaga kerja, PDB meningkat, 

meningkatnya kegiatan industri dan jasa sektor kehutanan. Tetapi juga 

memberikan  dampak negatif yaitu kerusakan hutan dan ketimpangan 

pendapatan masysyarakat. Masyarakat sekitar hutan yang berinteraksi 

langsung dengan hutan kurang beruntung  menikmati usaha kehutanan, 

saat ini jumlah penduduk miskin di sekitar hutan kurang lebih 10 juta jiwa 

atau kurang lebih 30% dari jumlah penduduk miskin di Indonesia. 

 Pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada negara sedang berkembang akan 

menguras sumberdaya alam termasuk hutan. Tetapi jika tidak dilakukan 

berdampak pada pengangguran dan pendapatan yang rendah. 

 

D. Bahan Diskusi 
1. Sebutkan dan jelaskan secara teoritis peranan sumberdaya hutan dalam 

pembangunan ekonomi. 

2.  Sebutkan dan jelaskan pula peranan sumberdaya hutan dikabupaten atau 

desa anda. 

3. Berdasarkan data statistik PDRB di kabupaten anda. Buatlah perhitungan 

berapa besar kontribusi sektor kehutanan terhadap penciptaan PDRB di 

kabupaten anda. 

4. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi PDRB dan potensi sumberdaya 

hutan   di kabupaten anda. Diharapkan anda mengemukakan alternatif 

peningkatan peran sumberdaya hutan di daerah tersebut. 
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5. Untuk mendukung gagasan anda pada point  no. 4 tersebut kebijakan 

ekonomi makro apa yang diperlukan, agar gagasan anda tersebut dapat 

tercapai.    
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BAB III 

MEMPRODUKSI HASIL HUTAN 

 

Tujuan Umum : Memahami prinsip ekonomi daalam memproduksi hasil 

hutan 

Tujuan Khusus : 1. Mampu menjelaskan konsep produksi dan konsep biaya  

dalam memproduksi hasil hutan 

                                2. Mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi kayu 

                                3. Mampu menentukan keuntungan maksimum dengan 

pendekatan analisis  marginal 

                                4.  Mampu menentukan daur finansial produksi kayu 

 

A. Konsep Teori Produksi 

Produksi adalah kegiatan mengubah faktor produksi menjadi barang 

dan jasa. Semua faktor yang terlibat dalam proses produksi disebut faktor 

produksi (input produksi). 

Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi 

dibedakan menjadi faktor produksi tetap (fixed input) dan faktor produksi 

variabel (variabel input). 

Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah 

penggunaannya tidak tergantung jumlah produksi. Sedangkan faktor 

produksi variabel jumlah penggunaannya tergantung pada jumlah produksi.  

Penentuan faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel terkait 

erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi 

faktor  faktor produksi tersebut.  Mesin dikatakan input tetap karena dalam 

jangka pendek (kurang dari setahun) susah untuk ditambah. Sebaliknya 

buruh dikatakan faktor produksi variabel karena jumlah kebutuhanya dapat 
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disediakan dalam waktu kurang dari satu tahun. Dalam jangka panjang 

semua faktor produksi sifatnya variabel.  

Teori produksi tidak mendefinisikan jangka pendek dan jangka 

panjang secara kronologis. Periode jangka pendek adalah periode produksi 

dimana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian 

jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Periode jangka 

panjang adalah periode produksi dimana semua faktor produksi menjadi 

faktor produksi variabel.  

Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang 

menunjukkan hubungan antara tingkat output dengan tingkat (dan 

kombinasi) penggunaan input-input. Setiap produsen dalam teori dianggap 

mempunyai suatu fungsi produksi untuk pabriknya.  

Secara matematis hubungan tersebut dapat ditulis sebagai berikut: 

Q = f (L, M, TK, E) 

dimana:  

Q = tingkat output 

M = Modal  

L = Lahan  

TK = Tenaga kerja 

E = Enterpreneur 

Dalam hal ini ruang lingkup dalam ekonomi produksi mencakup 2 

masalah, yaitu: 

 Resources allocation (alokasi sumberdaya), berkaitan dengan produksi 

 Income distribution, berkaitan dengan konsumsi 

Asumsi dasar mengenai sifat dari fungsi produksi adalah fungsi produksi 

dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut “The Law of Diminishing 

Return”. Hukum ini menyatakan bahwa: bila satu macam input ditambah 

penggunaannya, sedang input-input lain dibuat tetap, maka tambahan 

output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang 

ditambahkan tadi mula-mula menaik, tetapi kemudian seterusnya menurun 

bila input tersebut terus ditambah.  
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B. Produksi Total, Produksi Marjinal, dan Produksi Rata-rata 

Produksi total (total product) adalah banyaknya produksi yang 

dihasilkan dari kombinasi penggunaan faktor produksi. 

 

TP =f (x) 

 

Produksi marjinal (marginal product) adalah tambahan produksi karena 

penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. 

 

MP = ∆TP/∆x 

 

Produksi rata-rata (average product)adalah rata-rata output yang dihasilkan 

per unit faktor produksi. 

 

AP = TP/x = f (x)/x 

 

Secara matematis TP akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi 

nilainya sama dengan nol. Turunan pertama TP adalah MP, maka TP 

maksimum pada saat MP = 0. 

 

Produksi marjinal: MP = TP’ = ∆TP/∆x = 0 

 

Perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja selama MP> 0. Jika MP < 0 

maka penambahan input justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai 

MP merupakan indikasi telah terjadinya hukum Pertambahan Hasil yang 

Semakin Menurun atau The Law of Diminishing Return (LDR). 
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AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0. Dengan 

penjelasan matematis, AP maksimum pada saat AP = MP, dan MP akan 

memotong AP pada saat nilai AP maksimum. 

Contoh 4: Analisis kegiatan penjarangan tegakan, dimana input tetapnya 

adalah mandor, dan input variabelnya adalah buruh. Produktivitas dari 

kombinasi seorang mandor dengan berbagai jumlah buruh dijabarkan dalam 

jumlah pohon yang ditebang, seperti disajikan pada Tabel berikut: 

 

Tabel 3.1.  Taksiran Output Harian Kegiatan Penjarangan PT. Rambutan 

Input Tetap 
(mandor) 

Input 
Variabel 
(buruh) 

Total Output 
(pohon)       = 
TP 

Tambahan 
Output    per 
buruh 
(pohon)       = 
MP 

Rata-rata 
output per 
buruh 
(pohon)   
=AP 

1 0 0 
15 

35 

60 

50 

43 

34 

23 

15 

10 

5 

0 

-5 

- 

1 1 15 15 

1 2 50 25 

1 3 110 36,7 

1 4 160 40 

1 5 203 40,6 

1 6 237 39,5 

1 7 260 37,1 

1 8 275 34,4 

1 9 285 31,7 

1 10 290 29 

1 11 290 26,4 

1 12 285 23,8 
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C. Tiga Tahap Produksi 

 Apa yang diuraikan pada Tabel di atas merupakan prinsip umum 

dalam menganalisis proses alokasi input yang efisien. Penahapan ini berguna 

untuk memahami pada tahap mana perusahaan berproduksi.  

Hasil pada Tabel dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1.  Kurva Produksi Total 

Keterangan:   

 Tahap I, sampai pada saat kondisi AP maksimum  

Pada tahap ini, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi 

rata-rata. Karena itu hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh 

klebih besar dari tambahan gaji yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi 

jika berhenti berproduksi pada tahap ini. 

 Tahap II, antara AP maksimum sampai saat MP sama dengan nol 

Pada tahap ini baik produksi marjinal maupun produksi rata-rata 

mengalami penurunan karena berlakunya hukum LDR. Namun demikian 

nilai keduanya masih positif. Penambahan tenaga kerja akan tetap 

menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum (slope TP 

datar sejajar dengan sumbu horisontal) 

 Tahap III, saat MP sudah bernilai < nol (negatif) 

Tahap 
I Tahap II Tahap 

III 
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Pada tahap ini perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena 

penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan 

akan mengalami kerugian (slope kurva TP negatif) 

Dengan demikian, perusahaan sebaiknya berproduksi pada tahap II. 

Pada titik mana perusahaan berhenti menambah input? Secara matematis 

perusahaan akan berhenti menambah input pada saat tambahan biaya 

(marginal cost) yang harus dibayar adalah sama dengan tambahan pendapatan 

(marginal revenue) yang diterima. Tambahan pendapatan adalah produksi 

marjinal dikalikan dengan harga jual barang.  

Konsep produksi ini juga berlaku di dalam memproduksi hasil hutan 

kayu, yang ditunjukkan oleh kurva MAI (dalam hal ini sama dengan AP) dan 

CAI (dalam hal ini sama dengan MP), seperti gilukiskan pada Gambar 

berikut: 

 

Volume (m3/ha) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 
                                                                                    MAI 
 
 
                                                                                
  
                                                                                               

        CAI 
 
 
 
 
 
                                               R maksimum             Umur (th) 
 

Gambar 3.2. Penentuan Panjang Rotasi Berdasarkan Riap Tegakan 
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Titik potong antar grafik MAI dan CAI merupakan umur sewaktu 

tegakan mencapai riap volume maksimal. Dalam penentuan daur, umur 

tersebut ditetapkan sebagai daur volume maksimal.   

 

D. Fungsi Biaya Produksi 

Fungsi produksi hanya memberikan keterangan tentang output fisik, 

tetapi tidak atau belum memberikan keterangan tentang alternatif mana yang 

paling menguntungkan atau mendatangkan profit maksimum. 

 

Konsep fungsi biaya  sangat penting untuk pengambilan keputusan 

jumlah output yang akan diproduksi.  

Di sini, biaya produksi merupakan jumlah kompensasi yang diterima 

oleh pemilik-pemilik unsur-unsur produksi yang dipergunakan dalam proses 

produksi.  

Biaya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: 

 Opportunity Cost, yaitu kesempatan yang hilang karena kita telah memilih 

alternatif lain. Konsep ini merupakan merupakan dasar dari azas 

keuntungan komparatif, yang hanya meninjau unsur-unsur produksi dari 

sudut ekonomi saja.  

 Actual Cost, yaitu biaya yang sesungguhnya telah dikeluarkan (accounting 

cost).  

Dalam hubungannya dengan tingkat produksi, analisis biaya membagi 

biaya produksi sebagai derikut: 

1. Total Fixed Cost (TFC) atau biaya tetap total, yaitu jumlah biaya yang tetap 

dibayar produsen berapapun tingkat outputnya. Jadi TFC tetap untuk 

setiap tingkat outputnya. Contoh: Sewa gudang, penyusutan, dll. 

2. Total Variabel Cost (TVC) atau biaya variabel total, yaitu biaya yang 

jumlahnya berubah-ubah menurut tinggi rendahnya output yang 

diproduksi.  Contoh: bahan baju, tenaga kerja, dll 
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3. Total Cost (TC) atau biaya total, yaitu penjumlahan biaya tetap dan biaya 

variabel.  TC = TFC + TVC 

4. Average Fixed Cost (AFC) atau biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang 

dibebankan pada setiap unit output.  AFC = TFC/Q 

5. Average Variabel Cost (AVC) atau biaya variabel rata-rata adalah semua 

biaya lain selain AFC yang dibebankan pada setiap unit output.  AVC = 

TVC/Q 

6. Average Total Cost (ATC) atau biaya total rata-rata biaya produksi dari 

setiap unit output yang diproduksi. ATC = TC/Q 

7. Marginal Cost (MC) atau niaya marjinal adalah kenaikan dari total cost 

yang diakibatkan oleh tambahan satu unit output yang diperoduksi. MC = 

∆TC/∆Q 

 

Kurva=Kurva Biaya 

 
Pada Contoh 4, apabila diketahui seorang mandor gajinya sebesar US $ 

40/hari, dan seorang buruh upahnya US $ 10/hari, hitunglah TFC, TVC, TC, 

AFC, AVC, ATC, dan MC.  

 

E. Penerimaan (Revenue) 

Revenue berarti penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya.  

Ada beberapa konsep revenue yang penting untuk analisa perilaku produksi, 

yaitu: 

1. Total Revenue (TR) adalah penerimaan total produsen dari hasil penjualan 

outputnya.  TR = P (harga) x Q (output). 

2. Average Revenue (AR) adalah penerimaan produsen per unit output yang 

dijual. AR = TR/Q = P x Q/Q = P. 

Jadi AR tidak lain adalah harga jual output per unit (P). 

3. Marginal Revenue (MR) adalah kenaikan dari total revenue yang 

disebabkan oleh tambahan penjualan satu unit output. MR = ∆TR/∆Q. 
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F. Analisis produksi dan Biaya marginal 

1. Tinjauan Statis dari Ekonomi Produksi 

 Tinjauan statis dari ekonomi produksi termasuk ekonomi produksi  

dalam kita memproduksi hasil-hasil hutan, artinya adalah membatasi tiap 

proses produksi dalam bentuk yang paling sederhana, dengan anggapan-

anggaoan/asumptions sebagai berikut: 

a. Fungsi produksi dianggap tetap. 

Artinya: tingkat teknologi, jumlah unsur produksi tetap, allokasi unsur-

unsur di antara perusahaan yang berbeda-beda dianggap tetap begitu 

pula efisiensi harus tetap. 

b. Semua pihak, baik perorangan, kelompok maupun perusahaan yang 

sempurna tentang alternatif proses produksi, harga-harga, jumlah produk 

yang dihasilkan. 

c. Selera dan kebiasaan masyarakat dianggap tetap. 

d. Produsen, konsumen, pemilik unsur-unsur produksi dianggap tetap 

bertujuan memperoleh kepuasan dan penghasilan yang maksimum atau 

sering disebut profit maximizer. 

e. Pengusaha adalah rationet. 

f. Proses produksi tidak memakan waktu (time less). 

g. Faktor-faktor input adalah homogen dan mobil. 

h. Keadaan dan aktivitas pemerintah yang bersangkut paut dengan proses 

produksi dianggap tetap. 

2. Hubungan antara Input – Output (produk): 

a. Fungsi produksi 

 Produksi terjadi hanya apabila sejumlah unsur-unsur produksi telah 

dikombinasikan. 

 Secara umum fungsi produksi/curve production function dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

y = produk yang dihasilkan. 
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X1, X2, X3 ...... Xn = input-input yang dipergunakan. 

Maka y = f (X1, X2, X3 ............. Xn). 

y   misalnya kayu jati yang dihasilkan 

X1 input variabel umpama: pupuk yang diberikan pada be.. dengan bibit, 

      tenaga kerja. 

X2  luas tanah, walaupun variabel tetapi dalam fungsi ini telah ditetapkan  

      Tingkat pemakaiannya. Umpama: 100 ha. 

X3  umpama jam kerja/ man days. Umpama: 100 jam. 

3. Bermacam-macam Bentuk Kenaikan Hasil Ditinjau Secara Phisis: 

a. Bentuk kenaikan hasil tetap/constant return: 

 Bila penambahan tiap satuan input menyebabkan kenaikan hasil secara 

fisik, sifatnya tetap disebut linear. 

Tabel 3.2. Tabel Kenaikan Hasil Tetap 

Input (x) 
satuan 

Penambahan 
Input (Δ x) 

Produk/ Output 
(y) 

Penambahan 
Produk (Δ y) 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

10 

20 

30 

40 

10 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Grafik Kenaikan Hasil tetap 

Δ y 
          = tg α      disebut  
Δ x     koefisien 
     arah atau 
     slope dari 
     grafik 

Y = ax + b 
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 Hubungan antara input dan output/produk dengan kenaikan hasil 

tetap ditunjukkan oleh garis lurus.  Penambahan input sebesar Δ x 

menyebabkan penambahan output sebesar Δ y. 

b. Bentuk kenaikan hasil yang sifatnya bertambah/increasing return: 

 Increasing return diartikan setiap penambahan kenaikan output yang 

selalu bertambah/meningkat. 

Tabel 3.4. Bentuk Kenaikan hasil yang Bertambah 

Input (x)  Penambahan 
Input (Δ x) 

Produk/ Output 
(y) 

Penambahan 
Produk (Δ y) 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

 

10 

25 

45 

70 

15 

20 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Kurva input-output 

 Makin tinggi tingkat penggunaan input, Δy/Δx (produk marginal) 

akan makin besar.  Di sini dapat diartikan bahwa, Marginal Physical Produk 

(MPP) makin besar: 

Output (y) 

Input (x) 

Δx 
Δx 

Δy
 Δx  

Δy
 Δx  
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c. Kenaikan hasil yang makin berkurang/Decreasing or Diminishing 
Return: 

 
Tabel 3.5. Penambahan Input dan Penambahan Produk. 

Input (x)  Penambahan 
Input (Δ x) 

Produk/ Output 
(y) 

Penambahan 
Produk (Δ y) 

1 

2 

3 

4 

1 

 

1 

1 

10 

18 

24 

28 

8 

6 

4 

 

 

 

 

 

         y 

 

 

 

 

 

 

 

 

                x 

 

Gambar 3.6. Kurva Kenaikan Hasil yang Berkurang 
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          > >      
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d. Kombinasi dari kenaikan hasil bertambah dan kenaikan hasil 

berkurang: 

 Apabila unsur produksi variabel baru sedikit sekali jumlahnya 

dibanding dengan unsur-unsur yang tetap, maka tiap penambahan satu 

satuan input mengakibatkan kenaikan hasil bertambah dan sebaliknya. 

 

Sebagai contoh dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3.6 Tabel Penambahan Hasil yang Berkurang 

Input (x)  Penambahan 
Input (Δ x) 

Produk/ Output 
(y) 

Penambahan 
Produk (Δ y) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20 

50 

90 

140 

180 

210 

232 

240 

238 

234 

 

30 

40 

50 

40 

30 

22 

8 

-2 

-4 

 

 Output (y) 

 

 

 

 

 

 

        Input (x) 

Gambar 3.7. Grafik Penambahan Hasil yang Berkurang 

B    ---- titik belok/inflection 
             point 
BM ---- titik optimal 
M   ----  titik maximal 
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 Ada beberapa sifat yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara 

input dan output, yaitu: 

1. Mula-mula terjadi kenaikan hasil bertambah (B). 

2. Ada inflection point/titik belok B. 

3. Sesudah melalui inflection point terdapat kenaikan hasil yang berkurang 

(BM) 

4. Setelah lewat BM terjadi kenaikan hasil yang berkurang sampai titik M 

(titik maksimum). 

5. Setelah melewati titik M terjadi kenaikan hasil negatif. 

 Apabila sifat-sifat di atas dinyatakan dalam istilah produksi marginal 

adalah sebagai berikut: 

1. Mula-mula produksi marginal naik sampai fungsi produksi mencapai titik 

belok B. 

2. Pada saat fungsi mencapai titik belok, produksi marginal mencapai titik 

maksimal. 

3. Sesudah fungsi mencapai titik belok, produksi marginal turun. 

4. Pada saat fungsi mencapai titik maksimum M, produksi marginal 

besarnya = 0. 

5. Sesudah fungsi mencapai titik maksimum, produksi marginal menjadi 

negatif. 

Contoh: Penggunaan pupuk pada tanaman jati yang amat berlebihan 

(melebihi dosis yang telah ditentukan) justru tanaman tidak menjadi 

sangat subur tapi mengalami keracunan. 

 Dalam membicarakan hubungan input dengan input, sering yang 

disebut sebagai contoh-contoh masalah ekonomi produksi biasanya dari 

contoh produksi pertanian.  Sedang ilmu kehutanan karena sifatnya dan 

jangka waktu yang panjang antara penanaman dan pemanen sering 

melupakan perhatiannya dari prinsip ekonomi tersebut.  Dengan makin 

bertambah pesatnya perhatian akan man-made-forest saat ini dan untuk waktu 

mendatang, maka kita tidak dapat melepaskan diri lagi dari prinsip-prinsip 

ekonomi produksi.  Sebab tidak dapat disangkal lagi bahwa kegiatan di 
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kehutanan adalah kegiatan – kegiatan ekonomi seperti pada kegiatan-

kegiatan di sektor ekonomi yang lainnya. 

 Kegiatan penanaman hutan bukan lagi hanya masalah mencari petak-

petak tanah, bibit dan buruh tanam, tetapi perlu ditelaah hubungan antara 

output dengan intensitas input yang rasional, pendapatan yang optimal dan 

lain-lain. 

 Di sini jelas bahwa setiap proses produksi termasuk kegiatan produksi 

di sektor kehutanan mempunyai landasan tehnis, yang dalam ekonomi teori 

disebut fungsi produksi.  Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau 

persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat 

(kombinasi) penggunaan input-input.  Setiap produsen dalam teori dianggap 

mempunyai suatu fungsi produksi untuk ”pabriknya”. 

 Dalam hal ini ruang lingkup dalam ekonomi produksi mencakup 2 

(dua) masalah, yaitu: 

1. Resources allocation (alokasi sumberdaya): 

Berurusan dengan produksi termasuk produksi di sektor 

kehutanan. 

2. Income distribution:  

Berurusan dengan sektor konsumsi. 

 Dengan demikian dalam ekonomi teori diambil pula asumsi dasar 

mengenai sifat dari fungsi produksi, yaitu fungsi produksi dari semua 

produsen dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut ”The law of 

Diminishing Return”.  

 Hukum ini mengatakan bahwa: bila suatu macam input ditambah 

penggunaannya, sedang input-input lain dibuat tetap, maka tambahan 

output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang 

ditambahkan tadi mula-mula menaik, tetapi kemudian seterusnya menurun 

bila input tersebut terus ditambah.  Tambahan output yang dihasilkan dari 

penambahan satu unit input variabel tersebut sering disebut ”Marginal 

Physical Product” dari input tersebut atau (= Δ y/Δ x).  Oleh sebab itu The law 
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of Diminishing Returns sering pula disebut ”The law of Diminishing Marginal 

Physical Product” (MPP).  

 Jadi  Δ y/Δ x1 (input-input lain tetap), mulai dari titik tertentu akan 

terus turun.  Demikian pula Δ y/Δ x  akan menurun mulai dari titik tertentu.  

Demikian pula untuk Δ y/Δ x3; Δ y/Δ x 4 .....  Δ y/Δ xn.  Sehingga ada 3 buah 

kurva yang penting, dalam mempelajari tingkat penggunaan input dalam 

proses produksi, yaitu: 

1. Kurva Total Physical Product/TPP adalah kurva yang menunjukkan tingkat 

produksi total (y) pada berbagai tingkat penggunaan input variabel 

(input-input lain dianggap tetap). 

TPP = f(x) atau f = f(x) 

2. Kurva   Average Physical Product (APP) adalah kurva yang menunjukkan 

hasil rata-rata per unit input variabel pada berbagai tingkat penggunaan 

input tersebut (APP = TPP/x = y/x = f(x)/x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Kurva Average Physical Product (APP) 

3. Kurva Marginal Physical Product (MPP) adalah kurva yang menunjukkan 

tambahan/kenaikan dari total physical product, yaitu Δ TPP atau Δ y 

yang disebabkan oleh penggunaan tambahan 1 unit input variabel. 

 

 

y 

x 

max 

TPP 

    Δ TPP        Δ x    2f (x) 
MPPx =      =          =  
      Δ x           Δ y           d (x) 
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Bila digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Kurva Marginal Physical Product (MPP) 

 

Secara diagram dapat digambarkan hubungan antara kurva-kurva TPP, MPP 

dan APP pada berbagai tingkat pemakaian input. 

Tabel 3.7. Hubungan antara kurva-kurva TPP, MPP dan APP 

Input (x)  Produk  
Total (y) 

Produk  
Rata-Rata 

(y/x) 

Produk  
Marginal 
 (Δ y/Δx) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

20 

50 

90 

140 

180 

210 

232 

240 

238 

234 

20 

25 

30 

35 

36 

35 

33 

30 

26 

23 

 

30 

40 

50 

40 

30 

22 

8 

-2 

-4 

 

x 

Δx 

Δy 

max 

TPP OPT 
α 

Δ Y = 50 - 20 
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 Hubungan antara ketiga tersebut ditandai oleh: 

1. Mula-mula Total Produksi (TP) mengalami kenaikan hasil bertambah 

sampai mencpai titik belok/inflection point B, MPP terus naik sampai 

mencapai maksimum di B’, APP terus naik dan berada di bawah MPP. 

2. Setelah titik B, TPP mengalami kenaikan hasil berkurang, MPP mulai 

turun, sedang APP masih naik sebentar sampai mencapai maksimum di 

C’ dan masih berada di bawah MPP.  Pada saat APP mencapai maksimum 

di C’, MPP = APP, setelah maksimum C’, APP mulai turun tapi sekarang 

terletak di atas MPP. 

3. Pada waktu TPPmencapai maksimum di M, MPP = 0, APP pada saat itu 

bernilai positif (Marginal product adalah derivative I dari fungsi produksi). 

4. Setelah TPP melewati titik maksimum M, ia mulai turun dan MPP mulai 

bernilai negatif, sedang APP tetap positif (Inflection point = titik belok 

perubahan dari kurva cekung ke cembung). 

 Dapat diambil sebagai misal pada persemaian hutan, tempat bedengan 

dengan keadaan tanah, air dan unsur hara lainnya dapat dibuat tetap (fixed 

factor) sedang pupuk yang diberikan pada bedengan tersebut dapat dibuat 

bervariasijumlahnya (variabel factor atau input).  Response dari variabel input 

hubungannya dinyatakan  dalam fungsi produksi atau fungsi output-input.  

Output  dapat berupa jumlah volume atau kwalita yang dihasilkan.  Misalnya 

diambil contoh, output berupa jumlah anakan sehat sehat yang dihasilkan di 

bedengan sebagai fungsi pemberian pupuk (variabel input) pada bedengan 

(persemaian, fixed factor). 
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Tabel 3.8. Output-input (fungsi produksi hutan) di persemaian. 

Pupuk 
(variabel input) 

 
x 

(1) 

Jumlah anakan 
sehat 

(output = TPP) 
y 

(2) 

Marginal Physical 
Product 

 
(Δy/Δx) 

(3) 

Produk  
Marginal 

 
 (y/x) 

(4) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

2 

8 

18 

26 

32 

36 

38 

36 

32 

 

2 

6 

10 

8 

6 

4 

2 

-2 

-4 

0 

2 

4 

6 

6½ 

62/5 

6 

53/7 

4½ 

35/9 

 

Angka-angka dalam tabel di atas dapat dilakukan dalam grafik seperti 

di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Grafik Output-input (fungsi produksi hutan) di persemaian. 

Jumlah anakan  
sehat 

Pupuk (kg) 
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Kurva di atas mengikuti hukum yang kita kenal ”Law of Diminishing 

Marginal Physical Return”. 

 

G. Konsep Teori Biaya 

Fungsi produksi hanya memberikan keterangan tentang physical 

output (output fisik), tetapi belum memberikan keterangan tentang alternatif 

mana yang paling menguntungkan. Konsep fungsi biaya sangat penting 

untuk pengambilan keputusan. Dalam menentukan jumlah barang yang akan 

diproduksi akan ditentukan oleh biaya produksi per unit. 

Biaya produksi merupakan jumlah kompensasi yang diterima oleh 

pemilik faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Biaya dapat 

dipisahkan menjadi : (1) opportunity cost, yaitu biaya yang diperhitungkan 

atau biaya imbangan dan (2) actual cost yaitu biaya yang sesungguhnya telah 

dikeluarkan. Konsep biaya opportunitas merupaakan dasar dari azas 

keuntungan komparatif. 

Analisis biaya produksi dibedakan menjadi dua, (1)  biaya jangka 

panjang (long run) dan (2) biaya jangka pendek (short run). Pada analisis 

biaya jangka pendek adalah terdapat faktor produksi yang tetap, sedangkan 

jangka panjang semua faktor produksi dapat di ubah- ubah. 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memperoleh factor-faktor produksi dan bahan-bahan 

mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang 

diproduksikan. 

Biaya produksi terdiri atas : 

1) Biaya-biaya eksplisit yaitu pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang 

berupa pembayaran dengan uang (cek) untuk memperoleh factor-faktor 

produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. 

2) Biaya-biaya tersembunyi (hidden cost) yaitu taksiran pengeluaran ke atas 

factor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu.  
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a. Biaya produksi dalam jangka pendek 

 

 Biaya produksi dalam jangka pendek adalah dimana sebahagian factor 

produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. 

1. Biaya Total (TC) yaitu keseluruhan Biaya produksi yang dikeluarkan 

TC = TFC + TVC 

2. Biaya Tetap Total (TFC) yaitu keseluruhan Biaya-Biaya produksi yang 

dikeluarkan untuk memperoleh factor produksi yang tidak dapat diubah 

jumlahnya 

TFC = TC - TVC 

3. Biaya berubah total (TVC) yaitu yaitu keseluruhan Biaya-Biaya produksi 

yang dikeluarkan untuk memperoleh factor produksi yang dapat diubah 

jumlahnya 

TVC = TC – TFC 

4. Biaya Tetap Rata-rata (AFC) 

AFC = TFC/Q 

5. Biaya Berubah Rata-rata (AVC) 

AVC = TVC/Q 

6. Biaya Total Rata-rata (AC/ATC) 

AC = TC/Q atau AC = AFC + AVC 

7. Biaya Marginal (MC) yaitu perubahan biaya produksi yang dikeluarkan 

untuk menambah produksi satu unit. 

MC = TCn – TCn-1 

MC = ∆TC/∆Q 
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Bentuk kurva jangka pendek 

            TC       TVC 

Biaya total 

 

 

 

 

 

 

 

 Jumlah  penduduk  

Gambar 3.11. Bentuk kurva Jangka Pendek 

b. Biaya Marginal dan Pemaksimuman Keuntungan 

 

 Untuk memaksimumkan keuntungan dapat ditentukan dengan dua 

cara yaitu : 

1. Dengan memproduksikan barang sampai dimana perbedaan diantara 

hasil penjualan total dengan Biaya total mencapai jumlah maksimum. 

2. Dengan memproduksikan barang sampai pada tingkat dimana hasil 

penjualan sebagai akibat kenaikan satu unit barang yang dijual = Biaya 

marginal 

 MR = MC 

 

c. Biaya Produksi dalam Jangka Panjang 

 

 Dalam Biaya Produksi  Jangka Panjang semua factor produksi dapat 

ditambah, tidak ada Biaya tetap semua bisa berubah seperti jumlah mesin dan 

jumlah tanah, dll. 
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H. Revenue/Penerimaan 

 
 Revenue berarti penerimaan. Revenue yang dimaksud di sini adalah 

penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Ada beberapa konsep 

revenue yang penting untuk analisa perilaku produksi, yaitu: 

1. Total Revenue (TR) yaitu penerimaan total produsen dari hasil penjualan 

outputnya. Total Revenue adalah output x harga jual output. 

 TPP x harga jual = TR / Total Revenue / penerimaan atau  

 TR = Q x P 

2. Average Revenue (AR) yaitu penerimaan produsen per unit output yang 

ia jual. APP x harga = Average Revenue Produk, dapat ditulis: 

 AR = TR/Q = Q.P/Q = P (harga). 

 Jadi, Average Revenue (AR) tidak lain adalah harga (jual)  

 output per unit ( = PQ). 

3. Marginal Revenue (MR) yaitu kenaikan dari Total Revenue yang 

disebabkan oleh penjualan tambahan 1 unit output. 

 MPP x harga = Marginal Revenue Produk. 

 Dapat ditulis: MR = ∆TR/∆Q 

 Kita tahu bahwa fungsi biaya adalah jumlah input yang diberikan 

dikalikan harganya. Kalau harga input (pada sumbu x) adalah tetap, maka 

fungsi berupa garis lurus yang terdiri dari: 

- Total variabel factor cost, garis lurus melalui O dengan sudut arah 

tergantung dari harga input persatuan. 

- Total fixed factor cost, garis lurus sejajar sumbu x, karena tidak 

berhubungan dengan jumlah input maupun output. 
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Gambar 3.12. Kurva TFFC, TR, TVC, dan TFC 
  

 Berlainan adalah fungsi produksi, umumnya fungsi biaya dan 

penerimaan  (cost and revenue function) memakai output bukannya input 

sebagai factor independent (sumbu horizontal). 

 Fungsi biaya dapat ditransformasikan dari fungsi produksi, yaitu: 

 
           
    
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
Gambar 3.13. Kurva Input- Output

input 

input 

output 

 Rp 

TFC 
TVC 

TFFC 

 TR 

Input (pupuk) kg 



63 | B u k u  A j a r  E k o n o m i  S u m b e r d a y a  H u t a n  
 
 

 
 
     
           
          
     
  
 
 
 
                 
  

 

Gambar 3.14. Kurva Input- Output dan TC, TR 

Dengan memutar arah sumbunya 270o ke arah putaran jam dan kemudian 

membalikkan ke tempat bayangan cerminnya. Di sini fungsi penerimaan 

(output x harga) menjadi garis linear sedang fungsi biaya merupakan garis 

lengkung (kebalikan hurus S). Hubungan antara TR, AR dan MR dapat 

digambarkan dengan dua kasus, yaitu: 

 
Kasus I. Kurva penerimaan yang menurun. 

Di sini dianggap bahwa kurva penerimaan yang dihadapi oleh produsen 

adalah menurun, berarti bahwa ia dapat menjual lebih banyak output hanya 

dengan menurunkan harga jual. 

input 

output 

TR TC 
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Hubungan antara ketiga konsep revenue tadi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.9. Hubungan antara ketiga konsep revenue 

Q P = AR TR= P.Q MR = ∆TR/∆Q 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

0 

180 

320 

420 

480 

500 

480 

420 

320 

180 

0 

180 

140 

100 

60 

20 

-20 

-60 

-100 

-140 

-180 

 
Angka-angka dalam tabel dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
       Rp 
 
        TR 
 
 
 
 
  200 
 
 
           Q 
        5              10 
              MR 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.15. Kurva Hubungan antara ketiga konsep revenue 
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Bila Marginal revenue positif, berarti bila kita tambah penjualan kita dengan 1 

unit, maka Total Revenue (TR) berubah dengan suatu nilai yang positif, 

selama MR positif setiap kali penjualan ditambah dengan satu unit setiap kali 

itu pula TR masih naik. Sebaliknya bila MR /Marginal Revenue sudah 

negative maka: per defenisi tambahan penjualan dengan 1 unit output akan 

mengakibatkan perubahan yang negatif dari Total Revenue. 

 

Kasus II. Kurva penerimaan yang horizontal. 

Di sini berarti bahwa harga jual per unit yang diterima produsen tetap, 

berapapun volume output yang ia jual. Hubungan antara TR, MR dan AR 

sebagai berikut: 

Tabel . 3.10. penerimaan yang horizontal 

Q P = AR TR= P.Q MR = ∆TR/∆Q 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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Angka-angka tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
              
  
 
 
 
 
           1        2        3        4       5        6       7        8        9       10              Q 
 
Gambar 3.16. Kurva penerimaan yang horizontal 

 Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Total Revenue/TR berupa garis lurus yang menaik, tanpa ada posisi 

maksimum. 

2. Marginal revenue/MR sama dengan AR/Average Revenue = P (harga) 

dan tidak pernah bernilai negatif. 

 

I. Keuntungan/Profit 

 Produsen selalu memilih tingkat output (Q) di mana agar ia dapat 

memperoleh keuntungan total yang maksimum. Bila telah mencapai posisi ini 

dikatakan telah berada pada posisi equilibrium. Disebut posisi equilibrium, 

karena pada posisi ini tidak ada kecenderungan baginya untuk mengubah 

output dan harga outputnya. 

 Sebab apabila ia mengurangi (atau menambah) volume output 

(penjualannya), maka keuntungan totalnya justru menurun. Sedang kita tahu 

bahwa profit/keuntungan = penerimaan (revenue) – biaya (cost) = (output x 

harga) – (input x harga). 

AR = P = MR 

TR 
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Dengan demikian satuan fisik dalam fungsi produksi dikalikan harganya 

sekaligus menjadi fungsi penerimaan/revenue. 

 Untuk lebih jelasnya ada dua kasus yang menggambarkan profit 

maksimum, yaitu: 

a. Kasus kurva permintaan yang menurun: 

 Posisi equilibrium produsen atau posisi keuntungan maksimum dapat 

dikatakan sebagai berikut: 

 Seandainya dipunyai angka-angka untuk PQ (harga x output) dan TC 

(Total Cost) kita dapat memperoleh angka-angka untuk TR (Total Revenue), 

MR dan MC serta AC 

Sebagai misal dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.11. Permintan yang Menurun 

Q         P TR=PQ
          

TC  AC=TC/Q Total= 
TR-TC 
  

      MR= 
∆TR/∆Q 
  
 
               

MC= 
∆TC/Q 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

0 

180 

320 

420 

480 

500 

480 

420 

320 

145 

175 

200 

220 

250 

300 

370 

460 

570 

 

175 

100 

73,3 

62,5 

60 

61,6 

65,6 

71,3 

-145 

5 

120 

200 

230* 

200 

110 

-40 

-250 

 

180 

140 

100 

60 

20 

-20 

-60 

-100 

 

30 

25 

20 

30* 

50 

70 

90 

110 

MR>MC 

 

 

 

MR=MC 

 

 

 

MR>MC 
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Hasil perhitungan dapat digambarkan: 
 
 
 
      
 
       
 
         
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        
   
  
 
 
 
             
 
 
    

Gambar 3. 17   kurva permintaan yang menurun 

 
        

 Hal-hal yang perlu diperhatikan: 

a) Keuntungan total (TR – TC) maksimum, bila jarak antara kurva TR dan 

TC paling lebar. Posisi ini sebagai slope dari garis singgung. 

TR = slope dari garis singgung TC. 

MC 

AC 

AR=P 

Q 

area keuntungan total 

TC 

TR 

Q 

Π total 

230 

230 
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b) Slope dari garis singgung TR adalah ∆TR/∆Q yaitu MR. Sedang slope 

dari garis singgung TC adalah TC/Q yaitu MC. Jadi posisi Q yang 

menghasilkan keuntungan maksimum adalah bila MR = MC atau kurva 

MR berpotongan dengan kurva MC. 

c) Letak TR yang maksimum tidak berarti keuntungan yang maksimum 

juga posisi AC minimum tidak berarti posisi keuntungan yang 

maksimum. 

b. Kasus kurva permintaan yang horizontal: 

 Untuk kasus kurva permintaan yang horizontal (AR = P) syarat 

tercapainya keuntungan yang maksimum adalah sama seperti di atas yaitu 

slope dari TR = slope dari TC atau MR = MC. Akan tetapi karena dalam kasus 

permintaan yang horizontal MR = AR = P, maka posisi equilibrium produsen 

adalah di mana MC = MR = AR = P. 

 Penjelasan keterangan di atas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel   3.12. data Kurva Permntan yang Horizontal 

Q      AR= P TR=PQ
          

TC  Π = TR-TC AC=TC/Q       MR= 
∆TR/∆Q 
  
 
               

MC= 
∆TC/∆Q 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7* 

8 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100* 

100 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

145 

175 

200 

220 

250 

300 

370 

360 

570 

-45 

-75 

0 

80 

150 

200 

230 

240* 

230 

 

175 

100 

73,3 

62,5 

60 

61,6 

65,6 

71,3 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

30 

25 

20 

30 

50 

70 

90 
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Hasil perhitungan dapat digambarkan: 
 
         
           
 
                                                        
  
                            
                             
         
        
 
 
 
 
 
 
             
 
             
 
 
 
 
 
 
 

 Secara umum profit/keuntungan dapat digambarkan sebagai berikut:

          

            
 
 
      
       
 
 
              
 
 
 
 
Gambar 3. 18   kurva permintaan yang horizontal 
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 Daerah yang diarsir adalah profit, dan titik E adalah titik break even 

point di mana penerimaan = biaya, bila produksi hanya sampai sejumlah 

output Q.  Jadi maksimum profit didapat dengan menarik garis singgung 

pada TC yang // TR. Titik ini menunjukkan tingkat produksi output (Q2) 

yang paling besar memberikan profit, yaitu jarak vertikal yang terjauh antara 

kedua kurva tersebut. Garis singgung pada kurva biaya TC adalah marginal 

cost pada tingkat produksi Q2. 

 Dapat dikatakan seorang pengusaha selalu mencari profit maksimal, 
yaitu   

MR = MC atau d (TR) =  d (TC) 
      dQ          dQ 

 
Contoh: dipunyai fungsi TVC = 9,75Q – 0,225Q2 + 0,025Q3. 

   Q adalah hasil produksi dalam m3 kayu, 

   Jumlah lembar plywood, jumlah anakan pohon dan sebagainya. 

FC nya = 100. Sehingga fungsi TC menjadi: 

TC = 100 + 9,75Q + 0,225Q2 + 0,0025Q3 

 

           100 
  AFC  = 
  Q 
    
Average Variabel Cost =  TVC = 9,75 + 0,225Q + 0,0025Q2 

            Q 

      ∆TC      d (TC)       
Marginal Cost =            =             = 9,75 + 0,45Q + 0,0075Q2 
         ∆Q         dQ 
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Diagram: 
 
I. Bentuk Total Cost: 

 
 

         
      

        
          
 
 
          
          
         

 
 
 
II. TC setelah dibagi Q menjadi Average Cost: 
 
         
         
                                               
                                                        
            
 
 
 
            

   
 
    

 
  

Gambar 3. 19   Kurva MC, AVC dan ATC 

MC memotong kurva AVC dan ATC pada titik minimumnya, yaitu 

titik singgung tangent = inflection TVC. 

Pada saat AC paling rendah --- output optimum, ini tidak berarti 

bahwa akan diikuti oleh profit maximum. Karena profit maksimum sangat 

tergantung dari harga. 

Dalam produksi hasil hutan sering dijumpai bahwa penekanan biaya 

diperoleh dengan memperbesar kapasitas produksi, misalnya: biaya 

TC 

TR 

TVC 

TFC 

output 

MC 

ATC 

AVC 

AR 

AFC 

output 

Average cost 
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pengangkutan per m3 akan lebih rendah dengan trailer daripada truck bila 

volume yang diangkut cukup banyak, biaya produksi per ton kertas akan 

lebih rendah, pada pabrik kertas dengan kapasitas 100.000 ton/tahun bila 

dibanding dengan pabrik dengan kapasitas 30.000 ton/tahun dengan 

anggapan seluruhnya terjual.  

 

 

 

 

J. Penentuan Daur Optimum (Finansial) 

K. Latihan Soal 

1. Buatlah perhitungan berbagai macam biaya dan gambarkan hubungan 

output dengan berbagai macam biaya (TC, AFC, AVC, ATC dan MC).  

Jika diketahui :   Suatu perusahaan hutan rakyat dengan produksi dan 

biaya sebagai berikut (angka hipotesis):    

Produksi kayu (m3) TVC (Rp. Juta) TFC (Rp.Juta) 

0 
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 

0 
80 
150 
200 
240 
274 
300 
325 
340 
371 
400 
436 
478 
528 
663 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

 

2.  Sebuah perusahaan industri kayu gergajian dalam persaingan sempurna 

dengan persamaan biaya sebagai berikut: 

           TC =  75 + 4Q – 11Q2 + Q3 
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Sedangkan harga kayu gergajian Rp 20 juta/m3. Hutanglah berapa 

keuntungan perusahaan kayu gergajian tersebut. 
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    BAB  IV 

MEKANISME HARGA HASIL HUTAN  

 

Tujuan Umum   : Memahami prinsip ekonomi dalam mekanisme harga hasil 

                                   Hutan 

Tujuan Khusus : 1. Mampu menjelaskan konsep permintaan dan penawaran          

                                    dalam hubungannya mekanisme harga hasil hutan 

                           2.  Mampu menjelaskan Struktur pasar hasil hutan dalam   

                                hubungannya harga hasil hutan 

                                 3.  Mampu menganalisis pengaruh harga terhadap elastisitas  

                                      permintaan dan penawaran  

 

A. Konsep Permintaan 

  Demand is the functional relationship between the price of a given commodity 

and the quantity of that commodity that will be sold in a market specified as to time 

and place.  

1. Demand conceptualizes buyer’s response to price change 

2.   It is a buyers response curve 

Contoh 1: 

Harga 
(P) 

Jumlah yang Terjual  (Q) 

18 10 

16 12 

14 14 

12 16 

10 18 

8 20 

6 22 

4 24 
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Hubungan di atas dapat digambarkan dalam bentuk persamaan: 

P = 28 – 0,01 Q              

 

   P 

 

 

 

 

                                               D’  

                                 D”     D 

                                                          Q 

 

 

 

Hukum Demand 

Makin rendah harga dari suatu barang, makin banyak permintaan ke 

atas barang tersebut, sebaliknya makin tinggi harga suatu barang makin 

sedikit permintaan ke atas barang tersebut. 

Hubungan P dan Q dalam konsep demand dapat diinterpretasi dari 

dua sisi yaitu dari sisi perubahan harga (change price) dan dari sisi 

perubahan kuantitas (quantitiy change). 

Kurva demand terbatas pada waktu dan tempat tertentu dimana faktor 

lain dianggap tetap. 

Kurva demand dapat bergeser sepanjang kurva atau begeser ke kiri 

bawah atau ke kanan atas.  

Pergeseran kurva ditentukan oleh faktor harga dan di luar harga yaitu: 

pendapatan, selera pembeli, harga barang-barang substitusi, perubahan 

teknologi, dll. 

 Curva demand juga merupakan kurva pendapatan rata-rata.  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi demand 
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 Harga barang itu sendiri 

 Harga barang lain yang terkait 

 Pendapatan rumah tangga 

 Distribusi pendapatan 

 Selera masyarakat 

 Jumlah penduduk 

 Ramalan keadaan masa datang 

 Permintaan turunan derived demand. 

 

B. Konsep Penawaran 

Supply is a functional relationship between price and output. Supply 

concept represents a “producers response curve” showing the output 

schedule for a firm under a variety of possible prices. 

Contoh 2: Daftar Penawaran 

Harga  

(P) 

Jumlah yang Ditawarkan 

(Q) 

4,7 45,0 

5,0 46,3 

5,5 48,3 

6,0 50,0 

6,5 51,6 

7,0 53,1 

7,5 54,5 

8,0 55,8 

8,5 57,0 

9,0 58,3 

9,5 59,4 
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Hubungan di atas dapat digambarkan dalam bentuk persamaan atau kurva 

 

 

                            P= 9,75 – 0,45 Q + 0,075 Q2 

                      

 

 

 

 

                 

S’ 

                          S   

                           S” 

 

 

Hukum Supply 

“Makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang 

tersebut yang akan ditawarkan oleh produsen, sebaliknya makin rendah 

harga suatu barang , makin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan 

oleh produsen”. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi supply kayu: 

 Harga barang yang ditawarkan 

 Biaya input untuk produksi 

 Harga produk lai yang berkaitan dengan produksi 

 Tujuan perusahaan 

 Tingkat teknologi 

 Ekspektasi produsen terhadap harga barang yang ditawarkan 

 Banyaknya perusahaan yang memproduksi produk sejenis 

 Faktor-faktor spesifik seperti: kondsi perekonomian, keadaan politik  
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Supply kayu gelondongan dari hutan (setting) memerlukan tambahan 

pertimbangan, yaitu: 

 Biaya pengadaan kayu dari tempat tebangan sampai ke industri (Cost 

Availability) 

 Biaya tegakan yang masih berdiri (stumpage) yang berhubunga dengan 

harga dasar (Reservation Price)  

     Biaya (Rp) 

                                     Gerobak  

 

                                                            Truk Kecil 

 

 Truk Besar 

 

Trailer 

                                      

                                                           FC 

    

    Jarak Angkut (km) 

Keadaan Ekuilibrium 

 

        D                        Kelebihan                           S 

                                       

Penawaran 

E 

 

Kelebihan 

                        S                       D 

                                                              Permintaan
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Beberapa Pengecualian atau kasus-kasus khusus dari Hukum Supply: 

a. Constant Cost Supply 

Kenaikan Produksi tidak mengakibatkan kenaikan ongkos. 

            

                P 

  

 

 

                                              S 

                         D      D’ 

                                               Q 

 

 

b. Kurva Penawaran yang inelastis sempurna 

 

                      P 

 

 

 

 

                    

                                                       D            D’  
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 c. Backward Bending Supply 

Kurva penawaran mempunyai slope yang negative 

 

         P 

 

                       S    

 

 

 

 

 

 Q 

 

d. Decreasing Cost Supply 

Ongkos produksi per unit menurun bila volume produksi dinaikkan. 

 

            P 

                            S 

                                   D   D’ 

 

 

 

 

 

                                                                   Q 
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C. Elastisitas Permintaan dan Penawaran 

 Konsep elastisitas diperlukan untuk menganalisis hubungan antara 

sartu variabel dengan variabel lain. Berapa persen satu variabel akan berubah 

bila satu variabel lain berubah sebesar satu persen? Analisis ini disebut 

analisis elastisitas.  

 Angka/koefisien elastisitas adalah bilangan yang menunjukkan berapa 

persen satu variabel tak bebas akan berubah, sebagai reaksi karena satu 

variabel lain (variabel bebas) berubah sebesar satu persen. 

1. Elastisitas Permintaan 

Elastisitas permintaan mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit 

yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang itu sendiri disebut elastisitas 

harga (price elasticity of demand). Elastisitas yang dikaitkan dengan harga 

barang lain disebut elastisitas silang (sross elasticity). Elastisitas yang dikaitkan 

dengan pendapatan disebut elastisitas pendapatan. 

a) Elastisitas Harga (Ep): mengukur berapa persen permintaan terhadap 

suatu barang berubah bila harganya berubah sebesar satu persen. 

                                           Q1  –  Q2 

                                               (Q1 + Q2)/2 

                                 Ep =  

            P1  –  P2 

                                                (P1 + P2)/2 

Angka elastisitas (Ep) = -2 artinya apabila harga barang naik sebesar 1% 

maka permintaan terhadap barang tersebut turun sebesar 2%. Angka Ep 

dapat disebut dalam nilai absolut.  
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Bentuk-bentuk kurva Elastisitas Harga digambarkan sebagai berikut: 

 

   P 

 

 

       45o                Ep = 0 (in elastis sempurna) 

 

 

 

                                                         Ep = ∞ (Elastis sempurna) 

 

                                              Makin elastis 

 

                                                Ep = 1  (unitary elastic)  

                                                                               Q 

Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga adalah: 

 

  Tingkat substitusi 

  Jumlah pemakai 

  Proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen 

  Jangka waktu 

 

b) Elastisitas Silang (Ec): mengukur persentase perubahan permintaan 

suatu barang sebagai akibat perubahan harga barang lain sebesar satu 

persen. 

                                  % Perubahan jumlah barang X yang diminta 
Ec =  
                               % Perubahan harga barang Y 
 

Nilai Ec mencerminkan hubungan antara barang X dengan Y. Bila Ec > 

0, X merupakan  substitusi Y. Nilai E < 0 menunjukkan hubungan X dan 

Y adalah komplementer.  
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c) Elastisitas Pendapatan (Ei): mengukur berapa persen permintaan 

terhadap suatu barang berubah bila pendapatan berubah sebesar satu 

persen.  

                                  % Perubahan jumlah barang yang diminta 
Ei =  
                                     % Perubahan pendapatan 
 

Nilai  Ei umumnya positif. Sebaran nilainya tergantung pada sifat dari 

barang/komoditi. 

 

2. Elastisitas Penawaran (Es) 
 

 Elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan berapa persen 

jumlah barang yang ditawarkan berubah bila harga barang berubah satu 

persen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Es = 0          Es = 1 

                         

                           

                                           

                                          Makin elastis 

                                                         Es = ∞ 450 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran: 

a) Jenis produk (kayu tidak elastis,              daur, JTT) 

b) Sifat perubahan biaya produksi (bersifat in elastis jika perlu investasi 

besar untuk menambah penawaran) 

c) Jangka waktu 

 

3. Aplikasi Konsep Elastisitas 

 Konsep elastisitas dapat digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara perubahan harga terhadap penerimaan total. Jika harga jual naik, dua 

kemungkinan ekstrim rekasi para manajer.  Pertama, mereka panik mengira 

kenaikan harga menurunkan permintaan sehingga penerimaan turun. Kedua, 

mereka bergembira mengira kenaikan harga akan menyebabkan penerimaan 

meningkat. Sikap mana yang benar, sangat ditentukan oleh angkaelastisitas 

harga.  

Contoh 3: Diketahui angka elastisitas harga suatu barang (Ep) = 2. Bagaimana 

dampak penurunan harga terhadap total pendapatan (TR)? 

Jawab :  TR = P x Q 

      TR = (1 – 1/100)P x (1 + 2/100) Q 

     = (P – P/100) x (Q + 2Q/100) 

     = PQ + 2PQ/100 – PQ/100 – 2 PQ/1002 

             

                                1002 PQ + 200 PQ – 100 PQ – 2 PQ 

  =   

                             1002 

  = PQ + 0,02 PQ – 0,01 PQ – 0,0002 PQ 

 

   = PQ + 0,0098 PQ 
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Kesimpulan: Jika suatu barang mempunyai elastisitas harga bersifat elastis, maka 

penurunan harga akan menyebabkan kenaikan pendapatan 

total.   

 

D. Latihan Soal 

1. Jelaskan pengaruh unsur waktu (jangka panjang dan jangka pendek) 

terhadap: 

b. Elastisitas Harga 

c. Elastisitas pendapatan 

d. Elastisitas penawaran 

2. Buktikan secara matematis efek perubahan harga terhadap 

pendapatan total pada beberapa kondisi seperti pada tabel berikut: 

 

Sifat Elastisitas 
Efek Terhadap Pendapatan 

Harga Naik Harga Turun 

Elastis Turun Naik 

Tidak Elastis Naik Turun 

Unit Elastis Tetap Tetap 

 

3. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas 

permintaan dan penawaran sumberdaya hutan. 

4. Sebutkan jenis komoditi hasil hutan yang bersifat elastis dan tidak 

elastis. 

5. Pada komoditi hasil hutan yang bersifat elastis apakah sebaiknya 

produsen menaikkan atau menurunkan harga untuk memperoleh 

keuntungan yang lebih besar. Jelaskan jawaban anda. 
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BAB  V 

PRODUKSI JASA SUMBERDAYA HUTAN  

 

Tujuan Umum  : Memahami  tentang model ekonomi produsi Jasa  

                               Sumberdaya hutan. 

Tujuan Khusus : 1.  Mampu menjelaskan Model ekonomi multiple use  

                                    sumberdaya hutan 

                                      2.  Mampu menjelaskan aplikasi teori ekonomi dalam  

                                     memproduksi jasa rekresi sumberdaaya hutan 

 

 

A. Ekonomi Penggunaan Ganda (multiple Use) Sumberdaya  
Hutan 

 

Multiple use berarti pengelolaan seluruh renewable resources yang 

terdapat di dalam kawasan hutan melalui kombinasi penggunaan yang 

terbaik untuk memenuhi kebutuhan manusia.  

 Gambar 13.1 halaman 255, Gegory) 

 

1) Multiple Use dan Joint Production 

Joint production adalah penggunaan satu faktor produksi untuk 

memproduksi dua atau lebih produk. 

Ada dua macam joint production: 

a) Technically fixed proportion 

Apabila secara teknis memungkinkan memproduksi kombiansi produk, 

dimana antara satu produk dengan produk lainnya memiliki ratio yang 

konstan. 

      Contoh: memproduksi gandum dan jerami;  

                     daging sapi dan kulit sapi; 
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               daging domba dan wol 

b) Technically variabel proportion 

 Apabila secara teknis memungkinkan memproduksi kombiansi produk, 

dimana antara satu produk dengan produk lainnya memiliki ratio yang 

bervariasi. Setiap produk memiliki karakteristik tertentu.  

 

2) Multiple Use Interpretation 

a) Membagi kawasan hutan menjadi unit-unit pengelolaan. Setiap unit 

pengelolaan dicurahkan untuk memproduksi satu produk utama (primary 

use). Setiap unit pengelolaan diperbolehkan memproduksi produk 

sampingan (secondary use) sepanjang tidak mengganggu tujuan utama 

(primary use) pengelolaan unit pengelolaan tersebut.  

b) Tidak membagi kawasan hutan menjadi unit-unit pengelolaan dan tidak 

membebani kawasan hutan tersebut untuk memproduksi produk tertentu 

saja (primary use atau secondary use). Akan tetapi, kawasan hutan 

dikelola untuk tujuan utama memaksimumkan penerimaan bersih.  

   Di sini, setiap ha hutan harus memproduksi kombinasi produk 

tertentu yang akan memaksimumkan penerimaan bersih pemilik hutan.    

 

B. Ekonomi Rekreasi Hutan 

Jasa lingkungan didefinisikan sebagai jasa yang diberikan oleh fungsi 

ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan 

secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan 

(stake holder) dalam rangka membantu memelihara dan/atau meningkatkan 

kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan 

pengelolaan ekosistem hutan secara berkelanjutan.  Pengertian yang lain jasa 

lingkungan adalah suatu produk yang dapat atau tidak dapat diukur secara 
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langsung berupa jasa wisata alam/rekreasi, perlindungan sistem hidrologi, 

kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir, keindahan, keunikan dan 

kenyamanan.  

Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah upaya pemanfaatan potensi jasa 

untuk memenuhi kebutuhan manusia yang diberikan oleh fungsi ekosistem 

hutan dengan tidak merusak dan mengurangi fungsi pokok ekosistem hutan 

tersebut.  Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dapat berupa usaha rekreasi 

hutan (wisata alam), usaha olah raga tantangan, usaha pemanfaatan air, 

usaha perdagangan karbon (carbon trade) atau usaha penyelamatan hutan 

dan lingkungan.  

Kuantifikasi nilai nominal dari nilai manfaat rekreasi hutan (wisata 

hutan) didasarkan atas  kesediaan konsumen/masyarakat membayar 

(willingness to pay). Selain metode tersebut digunakan juga  metode biaya 

perjalanan (travel cost metode). 

 Metode travel cost dihitung dengan cara berapa jumlah biaya yang 

harus dikeluarkan oleh wisatawan untuk dapat berekreasi di hutan wisata, 

misalnya seorang wisatawan yang akan berkunjung ke  Wisata alam 

Samaenre, ia harus mengeluarkan biaya untuk transportasi, makanan, 

minuman, penginapan dan sebagainya. 

       Hasil Penelitian Alif (2006) nilai manfaat ekowisata di wisata alam 

Samaenre, Kabupaten Maros. Penentuan nilai ekowisata dilakukan dengan 

metoda biaya perjalanan (travel cost method) yang didasarkan pada asumsi 

sebagai berikut : 

a. Permandian Alam Air Panas adalah fenomena alam yang terkait 

dengan ekosistem hutan kemiri yang ada di desa Samaenre 



91 | B u k u  A j a r  E k o n o m i  S u m b e r d a y a  H u t a n  
 
 

b. Kunjungan wisatawan ke Permandian Alam Air Panas merupakan 

tujuan utama dan tanpa melakukan kunjungan ke tempat lain, 

sehingga biaya yang dikeluarkan semata-mata untuk berwisata ke 

Permandian Alam Air Panas 

c. Biaya perjalanan dari suatu zona (asal pengunjung) merefleksikan 

harga dan jumlah kunjungan per seribu penduduk dari suatu zona 

merefleksikan permintaan, sehingga (sesuai dengan teori permintaan) 

semakin besar biaya perjalanan jumlah kunjungan per seribu 

penduduk akan semakin menurun. 

Karakteristik Pengunjung ke Permandian Alam Air Panas Desa 

Samaenre, serta hasil perhitungan kunjungan per 1000 penduduk per 

tahun disajikan Tabel 5.1. 

    Tabel 5.1. Distribusi asal pengunjung ke Permandian Alam Air Panas Desa 
dan Hasil Perhitungan Kunjungan per 1000 Penduduk per 
Tahun. 

 

No 
Asal 

Pengunjung 
(zona) 

Jumlah 
Penduduk*) 

Sampel Kunjungan 
per/1000 

penduduk 
Sampel Persentase 

1. Bone 686.986 24 60 %  0,394 

2. Makassar 1.164.380 6 15 %  0,056 

3. Kota Maros 290.173 10 25 %  0,388 

 Jumlah 2.141.539 40      100 %  

Sumber : *) Sensus Penduduk  BPS Sulawesi Selatan, 2004 
 

Pada Tabel 5.1 terlihat bahwa sebaran pengunjung Permandian Alam 

Air Panas Desa Samaenre adalah 60 % berasal dari Kabupaten Bone 6 % 

berasal dari Makassar dan 25 % dari Kota Maros. Hal ini didasarkan 

bahwa Desa Samaenre atau Kecamatan Mallawa adalah berbatasan 

dengan Kabupaten Bone sehingga masyarakat Bone perbatasan yang 
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paling banyak mengunjungi objek wisata ini, selain itu sebagian 

masyarakat pengunjung dari kabupaten bone sering mengadakan ritual-

ritual tertentu di permandian alam air panas sebagai bagian dari 

kepercayaan mereka. Sedangkan pengunjung dari Kota Maros dan 

Makassar umumnya para pemuda dan pelajar yang melakukan rekreasi di 

musim liburan. Sedangkan distribusi jumlah pengunjung dan rata-rata 

biaya perjalanan disajikan pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.2.  Distribusi jumlah pengunjung dan rata-rata biaya perjalanan 
dari masing-masing asal pengunjung 

No Asal daerah 
Jumlah Kunjungan 

(orang) 
Rata-rata Total Biaya 

perjalanan (Rp/orang) 

1 Maros  10 23.650 

2 Bone 24 38.645,83 

3 Makassar 6 42.666,67 

  Total : 40  Rata-rata :34987,5 

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2006 
 

Tabel diatas menunjukkan rata-rata biaya perjalanan  dari masing-

masing zona pengunjung ke Permandian Alam Air Panas bervariasi mulai 

dari Rp 23.650 (Maros) sampai dengan Rp 42.666,67 (Makassar) dan rata-

rata biaya keseluruhan zona Rp 34.987,5 per orang. Distribusi biaya 

perjalanan mencakup biaya transportasi, konsumsi dan lain-lain. Proporsi 

terbesar biaya perjalanan yang dikeluarkan oleh pengunjung adalah untuk 

transportasi. Hal ini disebabkan aksesibilitas ke tempat permandian alam 

tersebut relatif masih rendah, belum terjangkau oleh angkutan umum. 

Jumlah Kunjungan yang tercatat pada tahun 2004-2005 hanyalah 900 

orang hal ini dikarenakan promosi objek wisata ini belum dikenal secara 

meluas. 
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Berdasarkan hasil regresi antara jumlah kunjungan per 1000 penduduk 

dengan biaya perjalanan  diperoleh persamaan  permintaan ekowisata 

permandian Alam Air Panas Samaenre sebagai berikut : 

    Y = 0,7175 - 0,0000125 x 
Dalam hal ini :  

Y   = Jumlah Kunjungan/1000 Penduduk 

X   = Biaya perjalanan 

R2   =  0,424849117 

Dalam ekowisata, total biaya perjalanan mencerminkan harga atau 

korbanan yang harus dikeluarkan seorang ekowisatawan untuk dapat 

menikmati kegiatan ekowisata di Permandian Alam Air Panas Samaenre, 

sedangkan jumlah kunjungan mencerminkan permintaan atau konsumsi. 

Seperti diperlihatkan pada persamaan permintaan diatas, jumlah 

kunjungan per 1000 penduduk berkorelasi negatif dengan biaya 

perjalanan (harga), artinya makin tinggi harga, konsumsi makin menurun. 

Kondisi tersebut sesuai dengan hukum permintaan. 

Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya tingkat kunjungan ke 

objek wisata permandian alam air panas samaenre ini adalah minimnya 

sarana transportasi menuju desa samaenre, serta minimnya sarana di 

lokasi permandian alam air panas seperti kamar-kamar ganti pakaian, 

tempat-tempat duduk, dll. Hal ini diakui sendiri oleh Pengelola 

Permandian Alam Air Panas yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa 

Samaenre.  

Penentuan nilai ekonomi total Pengelola Permandian Alam Air Panas 

Samaenre (nilai kesediaan membayar, nilai yang dibayarkan, dan surplus 
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konsumen) didasarkan pada biaya perjalanan. Selanjutnya persamaan 

diinversi menjadi  X = 57.400 -  80.000 Y dan diintegralkan dengan batas 

bawah Y = 0 dan batas atas Y = 0,28 (yang didapat dari rata-rata jumlah 

kunjungan/1000 penduduk). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 

rata-rata kesediaan membayar, nilai yang dibayarkan dan surplus 

konsumen masing-masing Rp 12.936 per 1000 penduduk, Rp 9.800 per 

1000 penduduk, dan Rp 3.136 per 1000 penduduk.. Selanjutnya, untuk 

mengetahui nilai total ekowisata Permandian Alam Air Panas Samaenre, 

nilai rata-rata tersebut dikonversi terhadap jumlah penduduk seluruh 

zona pengunjung. Ringkasan hasil perhitungan nilai total ekowisata 

Permandian Alam Air Panas disajikan pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.3. Ringkasan Hasil Perhitungan Nilai Total Ekowisata Permandian 
Alam Air Panas Samaenre 

Nilai 
ekonomi 

Rata-rata per 
1000 penduduk 
(Rp/kunjungan) 

Populasi 
(orang) 

Nilai Total = 
 (2) x (3)/1000 
(Rp/Tahun) 

Nilai per ha 
(Rp/tahun) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Kesediaan 
Membayar 

12936 2.141.539 27.702.948,5 24.068,59 

Nilai yang 
dibayarkan 

9800 2.141.539 20.987.082,2 18.233,78 

Surplus 
Konsumen  

3136 2.141.539 6.715.866,3 5.834,81 

 
Data pada Tabel 5.3. menunjukkan bahwa nilai yang dibayarkan oleh 

ekowisatawan adalah Rp 20.987.082,2 sesungguhnya mereka memiliki 

kesediaan membayar sebesar Rp 27.702.948,5 sehingga diperoleh surplus 

konsumen Rp 6.715.866,3. Artinya sejumlah konsumen membayar biaya 

perjalanan pada harga marjinalnnya (dibawah harga rata-rata). 
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Nilai ekowisata Permandian Alam Air Panas Samaenre sebesar Rp 

20.987.082,2 merupakan nilai manfaat dari kualitas jasa lingkungan dari 

ekosistem hutan kemiri. 
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    BAB  VI 

VALUASI  EKONOMI SUMBERDAYA HUTAN 

 

Tujuan Umum  :  Memahami  nilai manfaat sumberdaya hutan  

Tujuan Khusus :  1. Mampu menjelaskan konsep nilai sumberdaya hutan 

                                 2. Mampu menjelaskan metode penilaian ekonomi  SDH 

                                 3. Mampu menjelaskan Hubungan nilai manfaat hutan  

                                     (forest land rent) dengan penggunaan hutan  

                                 4. Mampu menjelaskan konsep PDB hijau dan cara  

                                     perhitungannya 

  

A. Konsep  Nilai Ekonomi  Sumberdaya Hutan 

1. Pentingnya  Penilaian (Valuasi) Ekonomi Sumberdaya Hutan 

 Pengelolaan sumberdaya hutan (SDH) selalu ditujukan untuk 

memperoleh manfaat, baik manfaat langsung (tangible benefits) maupun 

manfaat tidak langsung (intangible benefit). Untuk memahami manfaat SDH 

ini maka perlu dilakukan penilaian terhadap semua manfaat yang dapat 

dihasilkan oleh SDH tersebut. Penilaian manfaat barang dan jasa SDH sangat 

membantu seorang individu, masyarakat atau organisasi dalam mengambil 

suatu keputusan penggunaan SDH. 

 Penilaian merupakan upaya untuk menentukan nilai atau manfaat dari 

suatu barang atau jasa untuk kepentingan tertentu  masyarakat. Penilaian 

mancakup kegiatan untuk pengembangan konsep dan metodologi untuk 

menduga nilai total manfaat sumberdaya hutan. Nilai merupakan persepsi 

manusia tentang makna suatu objek bagi orang tertentu, pada waktu dan 

tempat tertentu. Persepsi tersebut berpadu dengan harapan ataupun norma-

norma kehidupan yang melekat pada individu atau masyarakat (Davis, et 
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al,1987). Selanjutnya dikemukakan bahwa besarnya nilai manfaat 

sumberdaya hutan, sangat tergantung pada sistem penilaian yang dianut. 

Sistem nilai tersebut antara lain mencakup : apa yang dinilai, kapan dinilai, 

dimana dan bagaimana menilainya. 

 Penentuan nilai manfaat SDH merupakan hal yang sangat penting 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan SDH yang semakin 

langka. Secara spesifik, informasi tentang nilai SDH itu sangat penting bagi 

para pengelola hutan (forest managers) untuk menentukan suatu rekomendasi 

tertentu pada kegiatan perencanaan, pengelolaan dan sebagainya (Fakultas 

Kehutanan IPB,1999). Selain itu penilaian ekonomi bermanfaat untuk 

mengilustrasikan hubungan timbal balik antara ekonomi dan lingkungan, 

yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan SDH dengan baik, dan 

menggambarkan keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan berbagai 

pilihan kebijakan dan program pengelolaan SDH, sekaligus bermanfaat 

dalam menciptakan keadilan dalam distribusi manfaat SDH tersebut. 

 

2. Fungsi Hutan dan Aktifitas Ekonomi 

Fungsi-fungsi hutan dapat dideskripsikan sebagai jasa-jasa yang 

disediakan SDH untuk aktivitas ekonomi. Fungsi-fungsi hutan menjadi dasar 

bagi semua kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, fungsi-fungsi hutan mencakup 

menyediakan bahan baku untuk produksi, penyediaan habitat, penyaringan 

air, penyerapan CO2, perlindungan garis pantai, pengendalian erosi, dan lain-

lain. Fungsi-fungsi tersebut tergantug pada interaksi yang kompleks antara 

penutupan vegetasi (vegetation cover), tanah, mikroorganisme, dan komponen-

komponen eksositem yang lain. Apabila salah satu dari komponen tersebut 

terganggu, rusak atau berubah, maka kesejahteraan manusia dapat 

terganggu.  

Dalam penilaian sumberdaya, perusakan fungsi-fungsi SDH tersebut 

di atas diterima sebagai resiko yang dapat memberi dampak kesejahteraan 

dan kemakmuran ekonomi jangka panjang. Sebagai hasilnya, biaya ekonomi 
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yang meningkat akibat kualitas eksositem SDH yang menurun dicakup 

dalam analisis. Pemanenan kayu dari hutan alam misalnya, dapat 

menyebabkan kerugian ekonomi dalam aktivitas ekonomi yang lain. Dengan 

demikian, dampak lingkungan yang luar biasa dari aktivitas pemanenan 

dapat menyebabkan dampak negatif, dalam bentuk biaya ekonomi, pada 

kegiatan ekonomi  yang terkena dampak negatif tersebut. Adanya keterkaitan 

antara fungsi hutan dengan kegiatan  ekonomi, sehingga harus diperhatikan 

dalam pembuatan keputusan pengelolaan sumberdaya hutan. 

 

3.   Konsep Penilaian Ekonomi 

a.   Konsep Nilai 

Penilaian ekonomi sumberdaya mencakup identifikasi perubahan-

perubahan dalam biaya dan manfaat ekonomi akibat perubahan dampak 

lingkungan. Nilai dinyatakan dalam satuan moneter sehingga tercipta tolak 

ukur untuk membandingkan nilai relatif manfaat komponen ekosistem dan 

kegiatan ekonomi. 

Nilai dapat diamati atas dasar pilihan orang dalam pasar. Seberapa 

banyak individu-individu bersedia membayar barang atau jasa dapat 

dianggap sebagai petunjuk tentang nilai pada komoditi yang bersangkutan. 

Tetapi apa yang benar-benar dibayar sering kurang dari kebersediaan 

individu membayarnya bagi barang dan jasa yang dikonsumsinya. Perbedaan 

antara kebersediaan membayar dan apa yang benar-benar dibayarkan disebut 

surplus konsumer, dan digunakan sebagai indikator dari nilai suatu 

komoditi. Kebersediaan membayar sering digunakan dimana harga pasar 

tidak ada atau tidak dapat diamati (Ramdan dkk, 2003). 

Bila kita membicarakan lingkungan atau sumberdaya alam, kita 

membicarakan tentang perubahan kesejahteraan yang diperoleh manusia dari 

lingkungan atau sumberdaya alam. Perubahan kualitas lingkungan 

merupakan pengurangan nilai manfaat atau kerugian ekonomi, besarnya 
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kerugian ekonomi tergantung pada bagaimana mereka mempengaruhi 

kesejahteraan individu-individu dalam masyarakat. 

Berdasarkan landasan konsep ekonomi, bahwa nilai ekonomi 

mencakup konsepsi kegunaan, kepuasan atau kesenangan yang diperoleh 

individu atau masyarakat tidak terbatas kepada barang dan jasa yang 

diperoleh dari jual beli, tetapi semua barang dan jasa yang dapat memberikan 

manfaat untuk kesejahteraan manusia. Baik barang publik maupun privat 

akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian manfaat 

fungsi ekologis pada hakekatnya juga nilai ekonomi, karena jika fungsi 

ekologis terganggu maka akan menimbulkan ketidakmanfaatan (disutility) 

atau terjadi kerugian akibat adanya bencana atau kerusakan (Ramdan, dkk, 

2003). 

Pendekatan barang dan jasa secara ekonomi biasanya melalui 

pendekatan nilai pasar yaitu berdasarkan kekuatan permintaan dan 

penawaran. Namun para pemerhati lingkungan, juga para ekonom percaya 

bahwa sumberdaya alam belum dapat dinilai secara memuaskan dalam 

perhitungan ekonomi. Masih banyak masalah-masalah penilaian yang terjadi 

atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam tersebut. Banyak 

manfaat hutan seperti nilai hidrologis, biologis, dan estetika yang masih luput 

dari penilaian pasar. Lantas bagaimana cara memberikan nilai manfaat yang 

tidak dapat ditunjukkan oleh mekanisme pasar. Berbagai pakar telah 

mengembangkan konsepsi penilaian ini. Cara penilaian yang lazim, 

mengelompokkan nilai menjadi tiga kelompok besar (McNelly,1993 dan 

Fakultas Kehutanan IPB, 1999) meliputi : 

1)  Nilai pasar (market value) 

Nilai pasar merupakan nilai yang diperoleh dari harga pasar hasil 

suatu proses transaksi. Pada pasar bersaing sempurna, harga ini 

mencerminkan kesediaan membayar setiap orang (willingnes to pay). Nilai 

yang diperoleh dari pasar persaingan sempurna merupakan nilai baku karena 

memenuhi keinginan penjual dan pembeli serta memberikan surplus 

kesejahteraan yang maksimal. 
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2)  Nilai kegunaan (value in use) 

Penggunaan sumberdaya oleh seseorang atau individu merupakan 

nilai kegunaan sumberdaya. Nilai kegunaan sumberdaya dapat digunakan 

oleh penjual maupun pembeli untuk memberikan nilai kegunaan lahan dan 

potensi tegakan hutan. 

3) Nilai sosial (social value) 

Nilai sosial adalah nilai yang ditentukan oleh individu atau seseorang 

atau masyarakat berdasarkan suatu kesepakatan secara sosial. Bentuk-bentuk 

nilai sosial ini dijabarkan dalam berbagai hal seperti undang-undang, 

regulasi, anggaran dll yang menetapkan bobot atau nilai sosial. 

 
b. Nilai Ekonomi Total Sumberdaya Hutan 

 Konsep ekonomi dalam menilai sumberdaya alam dimulai dengan 

mengetahui keinginan membayar tiap individu (individual willingnes to pay) 

sebagai nilai dari selera (tastes”) dan (preferences) atas barang dan jasa yang di 

konsumsi. Selanjutnya  nilai agregat dari sumberdaya hutan tersebut adalah 

jumlah dari semua nilai-nilai bagi semua individu. Penilaian barang dan jasa 

biasanya diperoleh melalui pendekatan nilai pasar yaitu berdasarkan 

kekuatan permintaan dan penawaran, namun baik para pakar lingkungan 

maupun para ekonom percaya bahwa sumberdaya alam (terutama 

sumberdaya hutan) belum mampu dinilai secara memuaskan melalui 

pendekatan pasar. Masih banyak manfaat hutan seperti nilai hidrologis, 

biologis, dan estetika yang masih luput dari penilaian pasar (non-marketable). 

Ketidakmampuan penilaian tersebut menjadikan rendahnya nilai (under 

valuation) dari sumberdaya hutan, yang pada akhirnya hal tersebut menjadi 

pendorong kerusakan dan hilangnya sumberdaya hutan tersebut (Davis , et 

al, 1987). 
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Penilaian yang rendah ini menyebabkan sumberdaya hutan seringkali 

harus tersisih manakala sumberdaya hutan tersebut harus diperbandingkan 

dengan sumberdaya lain yang mempunyai nilai ekonomi pasar (markatable) 

yang lebih tinggi, contohnya dalam penilaian kelayakan finansial proyek 

hutan rakyat dengan tanaman hortikultura. Penilaian yang rendah terhadap 

sumberdaya hutan dan lingkungan menyebabkan perhitungan GNP (Gross 

National Product) yang kurang pas, sebagaimana kita tahu bahwa 

perhitungan GNP tidak memasukkan adanya degradasi sumberdaya alam, 

yang sesungguhnya merupakan biaya yang harus ditanggung. Penilaian 

sumberdaya hutan secara total melalui penilaian semua fungsi dan manfaat 

hutan baik yang punya nilai pasar maupun yang tidak punya nilai pasar 

merupakan upaya peningkatan informasi yang dapat memberikan kontribusi 

terhadap manajemen sumberdaya hutan yang lestari (Davis, at al, 1987) 

Secara konseptual nilai ekonomi total dari sumberdaya hutan terdiri dari nilai 

guna (use value) dan nilai bukan guna (non-use value). Nilai guna dari 

sumberdaya hutan ini dapat berupa nilai guna langsung (direct use value), dan 

nilai guna tidak langsung (indirect use value). Sedangkan nilai bukan guna dari 

sumberdaya hutan terdiri dari nilai pilihan (option value) dan nilai keberadaan 

(existence value) seperti disajikan pada Gambar 1 (Pearce dan Turner, 1990, 

Monasinghe dan Mc Neely,1993 dalam Ramdan, dkk, 2003). 
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Gambar 6.1. Kategori Nilai Ekonomi Sumberdaya Hutan  

(Sumber : Munasinghe, 1993 dari Pearce, 1992 dalam Ramdan, dkk, 2003) 
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Secara matematis nilai ekonomi total (TEV) adalah sebagai berikut : 

 TEV = f (DUV, IUV, OV,  BV, EV) 

 TEV = UV + NUV atau 

 TEV = (DUV + IUV + OV) + (BV + EV) 

Keterangan : 

TEV = Total Economic Value ( Nilai Ekonomi Total ) 

UV = Use Value ( Nilai Penggunaan ) 

NUV = Non Use Value ( Nilai Non Penggunaan ) 

DUV = Direct Use Value ( Nilai Penggunaan Langsung ) 

IUV = Indirect Use Value ( Nilai Penggunaan Tidak Langsung ) 

OV = Option Value ( Nilai Pilihan ) 

BV = Bequest Value ( Nilai Warisan ) 

EV = Existence Value ( Nilai Keberadaan ) 

 Nilai penggunaan langsung adalah manfaat yang langsung diambil 

dari SDA. Nilai ini dapat diperkirakan melalui kegiatan konsumsi atau 

produksi, misalnya ikan atau hasil hutan. Nilai penggunaan tidak langsung 

merupakan nilai yang secara tidak langsung dirasakan manfaatnya, dapat 

berupa hal yang mendukung nilai guna langsung. nilai pilihan adalah nilai 

potensial yang dapat dimanfaatkan untuk masa yang akan datang. Nilai 

warisan berupa hasrat untuk menjaga kelestarian SDA agar dapat 

dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Adapun nilai keberadaan 

merupakan nilai kepedulian seseorang akan keberadaan suatu SDA atau 

makhluk hidup lainnya, walaupun orang tersebut hanya mengetahui melalui 

foto atau film, contohnya badak Sumatera. 

Salah satu teknik yang dapat menjawab  nilai-nilai  yang sifatnya 

intangible adalah transfer manfaat. Menggunakan teknik ini, nilai ditransfer 

dari studi pada sumberdaya atau ekosistem lain yang serupa. Pada dasarnya, 

jumlah moneter akan dicari dari literatur, per satuan luas, bagi ekosistem 

yang serupa, dan nilai ini digandakan dengan luas fisik sumberdaya lokal 

yang sedang dinilai. Angka yang dihasilkan kemudian dapat digunakan 
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sebagai pendekatan kasar dari nilai pasif. Oleh karena itu, nilai guna akan 

dilengkapi dengan nilai transfer manfaat yang akan dianggap mewakili 

kebersediaan membayar individual bagi pemeliharaan integritas lingkungan. 

Angka ini dapat juga dimasukkan sebagai suatu biaya penurunan kualitas 

lingkungan. 

 

B. Metode Penilaian  Ekonomi SDH   

Nilai ekonomi sumberdaya hutan bersumber dari berbagai manfaat 

yang diperoleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan  

keseluruhan manfaat yang ada dilakukan identifikasi setiap jenis manfaat. 

Keberadaan setiap jenis manfaat ini merupakan indikator nilai, yang menjadi 

sasaran penilaian ekonomi sumberdaya hutan. 

Indikator nilai sumberdaya hutan dapat berupa barang hasil hutan, 

jasa dari fungsi ekosistem hutan maupun atribut yang menggambarkan 

hubungan antara sumberdaya hutan dengan sosial budaya masyarakat. 

Proses pembentukan nilai ditentukan oleh persepsi individu / masyarakat 

terhadap setiap komponen (komoditi), serta kuantitas dan kualitas dari 

komponen sumberdaya tersebut.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, penilaian dilakukan melalui tahapn- 

tahapan  sebagai berikut   (Fakultas Kehutanan IPB, 1999) : 

1. Identifikasi kondisi bio-fisik sumberdaya hutan dan kondisi sosial budaya 

masyarakat. 

2. Kuantifikasi setiap indikator nilai berupa barang hasil hutan, jasa fungsi 

ekosistem hutan, serta atribut hutan dalam kaitannya dengan budaya 

setempat.  

3. Atas dasar kuantifikasi indikator nilai tersebut dilakukan penilaian 

ekonomi sumberdaya hutan berdasarkan metode penilaian tertentu pada 

setiap indikator nilai. 
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Tahapan kegiatan penilaian sumberdaya hutan disajikan pada  

Gambar 6.2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2. Tahapan Kegiatan Penilaian Ekonomi Hutan (Fakultas 
Kehutanan IPB, 1999) 

 

1. Teknik dan Metode Penilaian Penilaian Ekonomi SDH 

a. Teknik-Teknik Berbasis Pasar 

Menggunakan transaksi pasar sebagai suatu indikator nilai merupakan 

pendekatan valuasi yang paling banyak digunakan. Dengan barang dan jasa 

yang diperdagangkan di pasar, nilai yang diberikan oleh pelaku pasar pada 

komoditi dicerminkan oleh harganya. Harga-harga digunakan untuk 

menentukan nilai (Fakultas Kehutanan IPB, 1999) sebagai berikut : 

1) Pendekatan Harga Pasar 

Demand sumberdaya alam diukur atas dasar asumsi bahwa banyak 

faktor yang mungkin mempengaruhi demand, seperti pendapatan individu, 

harga barang dan jasa yang berkaitan, dan selera serta preference yang tidak 

berubah selama periode penelitian. Dengan asumsi seperti ini, kurva demand 

dugaan adalah ukuran sistematik dari bagaimana orang menilai sumberdaya. 
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Jadi langkah pertama penggunaan metode ini adalah menduga fungsi 

demand. Untuk barang yang tidak mempunyai pasar tentu metode ini 

menjadi tidak mungkin diterapkan. 

Harga pasar adalah hasil interaksi antara konsumen dan produsen 

terhadap  supplay dan demand barang dan jasa. Jika transaksi ini dilakukan 

dengan menggunakan uang, nilai yang terbangun di pasar adalah harga 

pasar. Asumsi yang menopang disini bahwa harga ini mencerminkan harga 

efisiensi ekonomi. Namun demikian, ini tidak selalu benar. Pada umumnya 

terdapat distorsi harga yang berupa pajak, subsidi, perubahan suku bunga 

dan lain-lain. Apabila distorsi ini terjadi maka diperlukan penyesuaian harga. 

Jika transaksi itu diselesaikan dalam bentuk barter atau menukar tanpa 

menggunakan uang, nilai yang terbentuk di pasar adalah nilai tukar pasar 

(market exchange value). 

2) Pendekatan Harga Bayangan (Shadow Prices)   

Harga pasar (market price) tidak berarti merupakan harga yng 

sebenarnya dan atau menunjukkan harga efisiensi ekonomi yang sebenarnya. 

Terdapat kegagalan pasar dan kebijaksanaan yang dapat mendistorsi harga 

pasar. Kesalahan pasar karena ketidakmampuan harga pasar pada kondisi 

tertentu untuk mencerminkan secara akurat nilai lingkungan dari barang dan 

jasa seperti pencemaran yang terjadi di hulu tidak dicatat secara intensif 

biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna sungai di hilir. Kesalahan 

kebijaksanaan, misalnya  dampak yang tidak langsung dari kebijaksanaan 

pemerintah atau kadang-kadang efek samping dari pemanfaatan sumberdaya 

alam yang tidak pantas menurut pandangan masyarakat. 

Dalam analisis finansial tidak ada catatan mengenai kesalahan yang 

mendistorsi harga pasar ini. Oleh karena itu, patut untuk melihat nilai 

ekonominya terhadap masyarakat yang mencerminkan nilai secara 

keseluruhan. Penyimpangan aturan harga ini umumnya disebut shadow price. 

Penilaian dengan pendekatan shadow price harus digunakan secara hati-hati 

sebab : 
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a) harga pasar sering lebih siap diterima pembuat keputusan dibanding 

nilai-nilai buatan yang dibuat analis. 

b) Harga pasar umumnya mudah diketahui untuk waktu sekarang dan akan 

datang. 

c) Harga pasar mencerminkan resolusi/keputusan pembeli sedangkan 

perhitungan shadow price sering bertumpu kepada obyektifitas dari 

pendapat analis. 

3) Metode Appraisal 

Metode appraisal sangat sesuai terutama untuk kasus-kasus yang 

melibatkan sumberdaya alam yang telah mengalami kerusakan. Dalam kasus 

hutan, misalnya seorang penilai mengidentifikasi nilai pasar untuk ciri-ciri 

yang dapat dibandingkan dalam kondisi yang rusak dan tidak rusak. 

4) Metode Biaya Penggantian Sumberdaya 

Biaya penggantian sumberdaya alam dan lingkungan terkadang 

merupakan cara yang sangat berguna dalam mendekati nilai sumberdaya 

dalam kondisi khusus. Metode biaya penggantian sumberdaya menentukan 

kerusakan sumberdaya alam berdasarkan pada biaya untuk merestorasi, 

rehabilitasi, atau mengganti sumberdaya atau jasa sumberdaya tanpa 

kerusakan pada level stok sumberdaya atau aliran jasa sumberdaya. 

Metode biaya penggantian berhubungan erat dengan metode biaya 

substitute dan metode biaya menghindari kerusakan (Avoidance Cost Method). 

Prinsipnya adalah menduga nilai jasa ekosistem berdasarkan biaya 

menghindari kerusakan karena jasa yang hilang atau biaya menyediakan jasa 

substitusi. Metode-metode ini tidak memberikan ukuran nilai ekonomi yang 

jelas, yang berdasarkan kebersediaan membayar masyarakat bagi suatu 

barang atau jasa. Tetapi, metode-metode tersebut menganggap bahwa biaya 

menghindari kerusakan atau mengganti jasa ekosistem memberikan dugaan 

yang bermanfaat tentang nilai dari ekosistem atau jasanya. Asumsinya, jika 

masyarakat menanggung biaya untuk menghindari kerusakan yang 

disebabkan oleh hilangnya jasa ekosistem atau mengganti jasa ekosistem, 

maka jasa-jasa tersebut harus mempunyai nilai sekurang-kurangnya sama 



108 | B u k u  A j a r  E k o n o m i  S u m b e r d a y a  H u t a n  
 
 

dengan apa yang masyarakat bayar untuk menggantikannya. Jadi metode-

metode ini paling tepat digunakan dalam kasus-kasus dimana penghindaran 

kerusakan atau belanja penggantian benar-benar telah atau akan dilakukan. 

 
b. Teknik Berbasis Non-Pasar 

Pendekatan  teknik perhitungan nilai manfaat sumberdaya hutan non 

pasar dikemukakan oleh Fakultas Kehutanan IPB (1999) dan Suparmoko 

(2000) sebagai berikut : 

1) Model Biaya Perjalanan (Travel Cost Method) 

Metode biaya perjalanan terkenal untuk menjelaskan demand bagi jasa 

sumberdaya alam dan atribut lingkungan dari site rekreasi spesifik. Orang 

mengunjungi tempat rekreasi dari jarak atau titik asal yang berbeda-beda. 

Perilaku perjalanan yang teramati ini kemudian digunakan untuk 

mengevaluasi kebersediaan membayar untuk mengunjungi tempat tertentu 

tersebut. Metode ini mengakui bahwa terhadap beberapa barang dan jasa, 

konsumen harus mengorbankan banyak biaya (waktu atau uang) untuk 

mendapatkan barang dan jasa tertentu. Diasumsikan bahwa nilai bagi 

konsumen minimal sebanding dengan biaya perjalanan (travel cost) konsumen 

tersebut yang sudi dikorbankan untuk mendapatkan keinginan terhadap 

barang dan jasa tersebut. Misalnya untuk menikmati rekreasi dapat meliputi 

biaya perjalanan yang nyata, demikian pula untuk mengumpulkan kayu 

bakar secara bebas membutuhkan sejumlah waktu 

2) Metode Harga Hedonik 

Harga hedonik adalah alat yang berguna dalam assessment dari nilai 

kenyamanan (amenity). Asal mula metode ini adalah menghubungkan nilai 

ciri-ciri tempat tinggal dengan amenity lingkungan pemukimannya. Metode 

ini digunakan kebanyakan untuk menduga kebersediaan membayar bagi 

variasi dalam nilai property karena adanya atau tidak adanya atribut 

lingkungan khusus, seperti kualitas udara, kebisingan, dan pemandangan 

alam. Dengan membandingkan nilai pasar dari dua property yang 
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mempunyai derajat yang berbeda atas atribut spesifik, analis mengekstrak 

nilai implisit atribut tersebut atas penjual dan pembeli property. 

Metode ini didasarkan pada gagasan bahwa barang pasar 

menyediakan pembeli dengan sejumlah jasa, yang beberapa diantaranya bisa 

merupakan kualitas lingkungan. Misalnya bangunan rumah dengan kualitas 

udara segar disekitarnya, maka orang akan membayar lebih dibandingkan 

dengan rumah yang kualitas sama tetapi berada pada lingkungan yang jelek. 

3) Pendekatan Fungsi Produksi (Production Fungtion Approach) 

Pendekatan fungsi produksi digunakan untuk memperoleh nilai 

penggunaan tidak langsung pada pengaturan fungsi ekologi hutan melalui 

kontribusinya bagi aktivitas ekonomi. Pendekatan ini terdiri atas dua 

langkah. Pertama, menentukan dampak fisik dari aktivitas ekonomi terhadap 

lingkungan. Langkah kedua, penaksiran nilai uang (monetary value) pada 

fungsi ekologi. Misalnya biaya dari pendangkalan saluran irigasi dapat nyata 

dalam bentuk penurunan air bagi produksi tanaman. Kehilangan pendapatan 

(net income) petani akibat pendangkalan tersebut selanjutnya digunakan 

sebagai dasar untuk menentukan besarnya kerugian yang diakibatkan oleh 

erosi di hulu. Metode ini telah digunakan secara luas di negara-negara maju 

dan di negara berkembang digunakan untuk menaksir dampak kerusakan 

hutan, erosi tanah, pertambangan, dan polusi udara, air, dan udara pada 

lahan pertanian, kehutanan, perikanan, kesehatan, dan kerugian material. 

Namun demikian ini metode ini mensyaratkan pemahaman tentang 

hubungan antara fungsi pengaturan lingkungan dari hutan dengan aktivitas 

ekonomi yang terkait. Kadang-kadang hubungan ini tidak dimengerti dengan 

baik, dan sedikit perubahan dalam asumsi menyebabkan perubahan hasil 

yang drastis. Aplikasi pendekatan fungsi produksi ini sangat cocok pada 

kasus single use system. Pada kasus multiple use system, misalnya hutan yang 

mempunyai fungsi perlindungan terhadap berbagai aktivitas ekonomi yang 

berbeda, penggunaan metode ini harus membuat penyederhanaan-

penyederhanaan.  
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4) Penilaian Kontingensi (Contingent Valuation) 

Metode contingent valuation digunakan untuk menduga nilai ekonomi 

bagi semua jenis jasa ekosistem dan lingkungan. Metode ini dapat digunakan 

untuk menduga nilai guna dan nilai non-guna, dan merupakan metode yang 

digunakan paling luas untuk menduga nilai non-guna. 

Metode ini menanya langsung masyarakat, dalam suatu survey, 

berapa mereka bersedia membayar jasa lingkungan tertentu. Dalam beberapa 

kasus masyarakat ditanyai tentang jumlah kompensasi yang bersedia 

diterima untuk mengorbankan jasa lingkungan. Diistilahkan  contingent 

valuation karena masyarakat dipaksa menyatakan kebersediaan 

membayarnya. Contingent valuation merupakan salah satu cara memberi nilai 

uang terhadap nilai non-guna dari nilai lingkungan yang tidak melibatkan 

transaksi pasar dan mungkin tidak melibatkan partisipasi langsung. Nilai-

nilai ini kadang disebut sebagai nilai guna pasif. Nilai-nilai tersebut 

mencakup segala sesuatu dari fungsi-fungsi penunjang kehidupan dasar 

yang berkaitan dengan kesehatan ekosistem atau keaneka-ragaman hayati, 

sampai kenikmatan pemandangan alam, hingga menghargai pilihan 

memancing atau melihat burung di masa yang akan datang, atau hak 

mewariskan pilihan-pilihan tersebut ke anak cucu. 

5) Pendekatan Hubungan Antar Barang (Related Goods Approach) 

Barang dan jasa yang tidak ada nilai pasarnya  mungkin mempunyai 

hubungan dengan barang atau jasa yang mempunyai nilai pasar. Dengan 

menggunakan informasi tentang hubungan ini dan harga pasar produk, 

analist dapat menarik kesimpulan tentang nilai produk yang tidak ada nilai 

pasarnya. Related goods approach ini secara luas terdiri atas tiga teknik 

penilaian yang sama yaitu : the barter exchange approach, the direct substitute 

approach, dan the indirect substitute approach. 

a) Barter exchange approach 
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Terdapat banyak produk hutan yang tidak diperdagangkan secara luas 

dalam pasar formal seperti : buah-buahan, sayur-sayuran, dan obat-obatan. 

Namun demikian beberapa hasil hutan ini mungkin dipertukarkan dengan 

dasar tidak komersial melalui suatu proses barter. Jika barang-barang barter 

dalam pertukaran produk hutan itu juga dijual dalam pasar komersial, maka 

dia mungkin memberikan nilai bagi barang-barang yang tidak dipasarkan 

(non-marketed) tersebut dengan menggunakan informasi hubungan  antara 

kedua barang dan nilai pasar dari barang-barang komersial. Misalnya 

mempertimbangkan situasi dimana sayuran dipanen dari hutan dan 

dikonsumsi secara lokal, tetapi tidak dijual di pasar lokal. Diketahui bahwa 

sayuran adalah barang non-marketed, sehingga barang ini tidak mungkin 

dinilai secara langsung menggunakan harga pasar. Namun demikian, jika 

sekeranjang sayuran ini diketahui beratnya secara rutin ditukar dengan 6 

butir telur melalui suatu proses barter dan 6 butir telur dijual seharga Rp. 

10.000 di pasar lokal, maka dapat disimpulkan bahwa sekeranjang sayuran 

itu harganya Rp. 10.000, ini adalah harga pasar dari barang yang diperjual 

belikan yang digunakan untuk menaksir secara tidak langsung nilai barang 

yang tidak diperjual belikan (non- marketed good). 

b) Direct Substitute Approach  

Jika barang-barang hutan yang digunakan secara langsung adalah 

non-marketed (misalnya kayu bakar) maka nilai penggunaannya mungkin 

didekati dengan harga pasar dari barang-barang yang sama (misalnya harga 

kayu bakar dari daerah lain) atau nilai dari barang-barang substitusi 

(misalnya minyak tanah atau arang). Besarnya nilai barang/jasa yang ada 

nilai pasarnya mencerminkan nilai barang/jasa yang tidak mempunyai nilai 

pasar, sangat tergantung pada tingkat kesamaan atau tingkat substitusi 

antara dua barang.  

c) Indirect Substitute Approach  

Indirect substitute approach adalah sama dengan direct substitute 

approach, tetapi membutuhkan suatu langkah tambahan dalam prosedure 

penilaian. Langkah tambahan ini pada dasarnya terdiri atas kombinasi 
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pendekatan fungsi produksi dengan direct substitute approach. Jika non-

marketed forest good mempunyai barang substitusi yang tertutup, maka nilai 

non-marketed forest good ini diperoleh dari nilai barang substitusi. Namun 

demikian, jika nilai barang-barang substitusi tidak dapat ditentukan secara 

langsung dari pasar, maka nilainya dapat diperoleh secara tidak langsung, 

dengan menganalisis perubahan nilai ekonomi output yang disebabkan oleh 

perubahan dalam penggunaan barang substitusi sebagai suatu input dalam 

produksi.  

Pendekatan ini telah diaplikasikan pada suatu analisis cost-benefit 

pada program pengelolaan dua DAS di Nepal. Kayu bakar dinilai melalui 

alternatif penggunaannya, yaitu tahi lembu yang dikeringkan dan dibakar 

pada saat kayu tidak tersedia. Opportunity cost tahi lembu sebagai bahan 

bakar adalah tidak tersedianya pupuk kandang, dan opportunity tersebut 

ditaksir dalam bentuk kehilangan/kerugian dalam produksi padi akibat tidak 

diberi input pupuk kandang dari tahi lembu.  

5) Penilaian Berdasarkan Biaya (Cost-Based Valuation) 

Teknik ini menaksir nilai sumberdaya berdasarkan biaya yang 

diperlukan untuk memelihara manfaat barang atau jasa lingkungan yang 

dinilai.  

a) Indirect Opportunity Cost  

Metode Indirect Opportunity Cost (IOC) digunakan untuk menghitung 

nilai barang lingkungan yang tidak mempunyai nilai pasar, melalui penilaian 

alternatif penggunaan sumberdaya. Sebagai contoh  adalah biaya alternatif 

penggunaan tenaga kerja buruh untuk memanen / mengumpulkan barang 

lingkungan, digunakan untuk menilai barang yang dikumpulkan tersebut. 

Metode IOC telah digunakan untuk menghitung nilai kayu bakar yang 

dikumpulkan dari hutan di Nepal.  

b) Restoration Cost  

Restoration cost didasarkan pada pemikiran bahwa untuk 

mengembalikan manfaat dari fungsi eksosistem yang hilang sebagai akibat 

dari penggunan alternatif sumberdaya diperlukan sejumlah biaya. Nilai 
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sumberdaya dihitung dengan menaksir sejumlah biaya yang diperlukan 

untuk mengembalikan manfaat ekosistem yang hilang. Asumsi metode ini 

adalah bahwa dengan perbaikan (restoring) ekosistem ke fungsi yang asli, 

maka manfaat eksositem yang hilang dapat dikembalikan. Pada kasus di 

hutan primer, metode ini meliputi biaya rehabilitasi hutan.  

c. Replacement Cost   

Teknik ini menghitung nilai sumberdaya yang hilang berdasarkan 

besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun asset buatan yang akan 

mengganti (replacing) fungsi ekosistem yang hilang. Penggunaan teknik ini 

tergantung pada ketersediaan alternatif barang atau jasa yang dapat 

memberikan fungsi yang sama dengan sumberdaya yang hilang. Misalnya 

erosi tanah didekati dengan biaya pembuatan prasarana untuk pencegahan 

erosi. 

d. Relocation cost  

Teknik ini menghitung nilai sumberdaya berdasarkan pada biaya yang 

harus dikeluarkan untuk resetlemen penduduk yang bermukim di hutan, 

agar hutan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Biaya ini dapat 

berupa biaya resetlemen atau biaya untuk membangun areal perlindungan.  

e. Preventive/defensive Expenditure  

Teknik ini menaksir manfaat lingkungan berdasarkan pada besarnya 

biaya pencegahan (preventive expenditure) agar manfaat lingkungan dapat 

terpelihara. Misalnya pada kasus TPTI, manfaat perlindungan DAS yang 

akan hilang dengan pembangunan jalan logging dapat dinilai dengan 

menghitung biaya apa yang dikeluarkan agar kerusakan  DAS yang terjadi 

relatif kecil atau teknik eksploitasi apa yang digunakan agar dampaknya 

terhadap kerusakan DAS relatif kecil. 

2. Pemilihan Metode Penilaian 

Pemilihan metode penilaian dikemukakan oleh Fakultas Kehutanan IPB 

(1999) dan Ramdan,dkk (2003) bahwa metode penilaian yang akan 
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digunakan, dipilih berdasarkan karakteristik setiap nilai.  Tahapan penilaian 

untuk nilai guna langsung disajikan pada Gambar 3. 
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Gambar 6.3. Teknik Pemilihan Metode Penilaian Nilai Guna  
(Sumber : Fakultas Kehutanan IPB, 1999 dan Ramdan,dkk, 2003) 

Tahapan penilaian ekonomi untuk Nilai Guna Tidak Langsung 

(Indirect Use Value), Nilai Pilihan (Option Value) dan Nilai Keberadaan 

(Existance Value) yang merupakan nilai fungsi dan atribut mengikuti bagan 

alir seperti pada Gambar 4. 
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Gambar 6.4. Teknik Pemilihan Metode Penilaian Sumberdaya Alam 
(Sumber : Fakultas Kehutanan IPB, 1999 dan Ramdan,dkk, 2003) 

Gambar 6.4 memperlihatkan bahwa metode penilaian nilai guna 

langsung, nilai pilihan, dan nilai keberadaan yang merupakan nilai fungsi 

dan atribut dari sumberdaya ditentukan berdasarkan pada dapat tidaknya 

nilai tersebut direfleksikan pada nilai-nilai manfaat yang mudah terukur. 
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3. Studi Kasus Penilaian Ekonomi SDH 

Perhitungan  nilai manfaat ekonomi hutan dikemukakan contoh  

perhitungan pada Hutan Kemiri Rakyat (HKR) di Kabupaten Maros  yang 

dilakukan oleh  Alam  (2007).   Hasil identfikasi nilai manfaat yang diperoleh 

dari   HKR  telah memberikan manfat langsung berupa kayu dan buah kemiri 

dan manfaat tidak langsung berupa nilai ekowisata, penyerapan karbon, air 

domestik (rumah tangga) dan  air irigasi. 

 
a.  Metode Perhitungan Nilai Manfaat HKR 

Untuk mengetahui nilai manfaat hutan kemiri rakyat, terlebih dahulu 

diidentifikasi berbagai nilai yang dapat diperoleh dari hutan kemiri seperti 

Gambar 5 di bawah ini. 
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Gambar 6.5. Identifikasi Nilai Manfaat Hutan Kemiri Rakyat  
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Tahapan-tahapan penilaian manfaat hutan kemiri digunakan analisis 

sebagai berikut : 

a. Menghitung nilai manfaat penggunaan langsung 

Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui nilai manfaat dari hasil hutan 

kemiri yang digunakan secara langsung dan mempunyai nilai pasar. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan harga pasar (market price) 

dan pendekatan harga barang subtitusi  atau harga barang yang sama di 

daerah lain. Nilai manfaat langsung ini dapat berupa nilai kayu, nilai buah 

kemiri dan nilai langsung lainnya.  

b. Menghitung nilai manfaat penggunaan tidak langsung 

1)  Nilai Air Rumah Tangga 

Konsumsi air untuk kebutuhan rumah tangga meliputi air minum, air 

mandi dan air untuk keperluan mencuci didasarkan atas pendekatan 

biaya pengadaan, yaitu korbanan yang harus dikeluarkan untuk 

dapat mengkonsumsi atau menggunakan air tersebut dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

                            HADI   =  BPADI / KDI 

Dimana : 

HADI      = Harga/biaya pengadaan air  per orang  (Rp/thn)     

BPADI  =  Biaya pengadaan air  seluruh responden    (Rp/thn) 

KDI       =   Total anggota keluarga seluruh responden  (orang)         

Total nilai ekonomi air rumah tangga didasarkan pada konsumsi air 

domestik per kapita sehingga pengganda yang digunakan adalah 

jumlah penduduk di lokasi penelitian yang air domestiknya 

bersumber dari hutan kemiri. 

2)  Nilai Air untuk Pertanian 

Areal pertanian yang dihitung nilai airnya adalah sawah yang sumber 

airnya berasal dari irigasi dan merupakan fungsi dari keberadaan 

hutan kemiri (bukan sawah tadah hujan), baik yang berada di daerah 

hulu maupun daerah hilir. Penentuan harga air dilakukan dengan 
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pendekatan biaya  produksi pengadaan air irigasi pada sawah tadah 

hujan., dengan rumus: 

                        NAP   =   Hst  x  Lsi 

Dimana : 

ANP =   Nilai air pertanian (Rp/tahun)   

 Hst   =   Biaya pengadaan air pada sawah tadah hujan (Rp/ha) 

 Lsi    =  Luas sawah irigasi  

3)  Nilai Penyerapan Karbon 

Penentuan nilai karbon difokuskan pada hutan primer dan hutan 

sekunder, vegetasi kawasan hutan kemiri di kelompokkan ke  hutan 

sekunder. Untuk nilai karbon digunakan pendekatan harga karbon 

yang berlaku di pasar internasional.  Penentuan nilai karbon 

digunakan rumus sebagai berikut : 

                       NPc   =   L x Kc x Hc 

Dimana : 

NPc   =   Nilai penyerapan karbon hutan kemiri (Rp/thn) 

L       =   Luas hutan kemiri (ha) 

Kc     =   Kemampuan menyerap karbon hutan kemiri (ton/ha/thn) 

 Hc     =   Harga karbon (Rp/ton)  

4) Nilai Pelestarian 

Nilai pelestarian ekosistem hutan kemiri ditentukan melalui 

pendekatan kontingensi kesediaan membayar (willingness to pay) dari 

masyarakat untuk membiayai upaya pelestarian hutan kemiri dengan 

rumus sebagai berikut : 

                                             n 

                         NPL   =            JP 

 

Dimana  : 

NPL    =  Nilai pelestarian (Rp/tahun) 

WTPi   =  Kesediaan responden untuk membayar (Rp/tahun) 

JP       =  Jumlah penduduk yang tercakup dalam wilayah penelitian   

∑WTPi 

i = 1 

     n   
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n         =  Jumlah responden (sample) 

Berdasarkan metode penilaian yang dikemukakan di atas, maka 

dilakukan perhitungan nilai manfaat ekonomi hutan kemiri berikut ini. 

1).  Nilai Kayu Kemiri  

Kayu kemiri dimanfaatkan untuk keperluan bahan bangunan dan 

dijual ke Ujung Pandang dalam bentuk kayu bantalan. Harga kayu bantalan 

di pinggir jalan yang dapat terjangkau mobil truk  Rp 300,000 m3.  Sedangkan 

harga kayu berdiri  per pohon  bervariasi antara Rp 20.000 – Rp 60.000. Harga 

kayu  berdiri ditentukan oleh volumenya dan jaraknya dari jalan yang dapat 

dijangkau kendaran. Untuk perhitungan nilai kayu kemiri digunakan daur 30 

tahun sesuai kebiasan masyarakat dalam melakukan regenerasi pohon 

kemirinya, luas areal 9.299 ha, harga rata - rata kayu per pohon berdiri 

(stumpage value) sebesar Rp 40.000 dan jumlah pohon  216 pohon/ha. Hasil  

perhitungan  diperoleh angka  Rp 288.000/ha/tahun. 

Nilai kayu kemiri ini sesungguhnya masih rendah, karena harga di 

tingkat petani masih sangat rendah, hal ini disebabkan biaya penenan yang 

sangat tinggi. Hasil wawancara responden bahwa untuk menghasilkan 1m3 

kayu bantalan dibutuhkan 2 pohon kayu kemiri. Jadi harga kayu kemiri di 

tingkat petani hanya Rp 80.000/m3. Kemudian sisanya adalah biaya, 

penebangan, pembuatan bantalan, pengangkutan ke jalan yang dapat dilalui 

kendaran dan keuntungan pedagang lokal). Pedagang lokal  dapat 

memperoleh keuntungan rata – rata Rp 25.000 per m3. Seandainya biaya 

transpor ini dapat dikurangi maka petani dapat memperoleh pendapatan 

yang lebih besar lagi dari usaha kayu kemiri. 

2). Nilai Buah Kemiri  

Tujuan utama masyarakat untuk menanam kemiri adalah untuk 

memperoleh buah kemiri yang dapat di panen. Hasil perhitungan hutan 

kemiri dari  yang dimiliki responden dengan mengetahui luas yang dikuasi, 

produksi dan harga kemiri diperoleh nilai rata-rata buah kemiri sebesar Rp 

1.506.037/ha/tahun. Untuk mengetahui Nilai total buah kemiri dikalikan 
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dengan luas HKR.  Nilai buah kemiri yang diterima petani menurut mereka 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi produksi hutan kemiri 

saat ini  kontribusi pendapatan petani dari usaha hutan kemiri sebesar 22,43 

% dari total pendapatan usaha tani atau pendapatan rata-rata petani dari 

buah kemiri sebesar Rp 1.445.754.  

3). Nilai Ekowisata 

Nilai ekowisata diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Alif (2005) sebesar   Rp 18.233,78/ha/tahun. Perhitungan nilai 

ekowisata ini digunakan dengan metode biaya perjalanan  dengan asumsi 

bahwa permandian alam air panas Samaenre yang satu – satunya tempat 

wisata di lokasi HKR adalah fenomena alam yang terkait dengan ekosistem 

hutan kemiri. Nilai total ekowisata  adalah nilai per ha dikali total luas HKR ( 

Rp 18.233,78/ha/tahun x 9.299 ha = Rp169.550.920,22/tahun). 

4).  Nilai Penyerapan Karbon 

HKR memberikan jasa lingkungan yang sangat penting bagi 

penyerapan karbon, karena kondisi vegetasinya yang relatif masih alami 

yang memiliki fungsi sebagai penyerap karbon, sehingga dapat mengurani 

pemanasan global. Perdagangan karbon ini membuat peluang menjual hutan 

tanpa menebang pohon, sehigga pembangunan yang berkelanjutan dapat 

terwujud.   

Perhitungan Nilai penyerapan karbon dilakukan dengan menentukan 

harga jual karbon di pasar internasional serta kandungan karbon setiap jenis 

hutan. Menurut Borwn dan Pearce (1994) dalam Widada (2004), hutan alam 

primer, hutan sekunder dan hutan terbuka memiliki kemampuan 

menyimpan karbon masing-masing sebesar 283 ton, 194 ton per hektar dan 

115  ton per hektar. Adapun nilai karbon adalah sebesar $ 30 US. Sedangkan 

menurut Fahri (2002) dalam Alif (2005) harga karbon masih bervariasi, yaitu 

antar $ 1 US sampai $ 30 US per ton karbon. Untuk menghindari penilaian 

yang terlalu tinggi digunakan asumsi harga $ 5 US per ton. 
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Luas hutan kemiri di Lokasi penelitian adalah 9.299 ha. Untuk 1 hektar 

hutan kemiri (Hutan sekumder) menyimpan 194 ton karbon. harga karbon 

adalah $ 5 US per ton (nilai tukar mata uang dollar, yaitu  $ 1 US = Rp 9.000). 

Potensi penyerapan karbon HKR untuk diperdagangkan ke dunia 

internasional sangat besar melalui mekanisme pembangunan bersih. 

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, nilai total manfaat penyerapan karbon 

HKR di lokasi penelitian, yaitu 9.299 ha  x 194 ton x $ 5 x Rp 9.000 = Rp 

81.180.270.000/tahun atau sebesar Rp. 8.730.000 per ha/tahun. 

5). Nilai Air Domestik (Air Rumah Tangga) 

Hasil perhitungan yang diperoleh dari responden tentang nilai air 

didasarkan atas pendekan biaya pengadaan air, nilainya sangat bervariasi 

antar responden. Hal ini  disebabkan karena adanya variasi jarak dari sumber 

air dan fasilitas air yang disediakan oleh pemerintah antar responden.  

Pemukiman yang belum mendapatkan fasilitas air dari pemerintah dan jauh 

dari sumber air relatif biaya pengadaannya lebih tinggi dibanding yang 

sudah mendapatkan fasilitas air. Umumnya biaya yang dikeluarkan 

responden adalah pengadaan selang dan tempat penampungan air (drum). 

Hasil perhitungan   diperoleh nilai  air domestik  rata – rata sebesar Rp 

5.911/perkapita/tahun. Sedangkan jumlah penduduk yang menikmati air 

tesebut sebanyak 37.496 jiwa . Dengan demikian nilai total air domestik dari  

luas total hutan kemiri yaitu, 37.496 jiwa x Rp 5.911 jiwa = 

Rp221.664.546,79/tahun atau sebesar   Rp 23.837,46/ ha/tahun. 

Nilai manfaat air domestik ini merupakan perhitungan nilai minimal, 

karena lingkupan studinya adalah  hanya pada masyarakat sekitar hutan. 

Sesungguhnya HKR ini juga berkontribusi atas ketersediaan air domestik 

bagi daerah hilir yang meliputi Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng dan 

Kabupaten Wajo. Semakin luas lingkup studinya, maka nilai manfaat untuk 

air domestik ini  semakin besar.   

 

 



122 | B u k u  A j a r  E k o n o m i  S u m b e r d a y a  H u t a n  
 
 

6).  Nilai Air Irigasi Pertanian  

Manfaat air irigasi memegang peranan penting bagi masyarakat sekitar 

hutan kemiri, hal ini terlihat tingginya harga sawah yang ber irigasi 

dibandingkan sawah tadah hujan. Hasil wawancara menunjukkan harga 

sawah irigasi di sekitar areal HKR minimal (paling rendah) Rp 100.000.000, 

sementara harga sawah tadah hujan maksimum (paling tinggi) Rp 50.000.000. 

Tingginya nilai sawah irigasi ini karena  petani dapat memanen padi 2 kali 

setahun atau 1 kali panen padi dan 1kali panen kacang tanah. Sedangkan 

sawah tadah hujan hanya 1 kali panen padi. 

Perhitungan nilai air irigasi pertanian didasarkan atas pendekatan 

biaya  faktor produksi. Di lokasi penelitian  sawah tadah hujan petani 

membeli air (sewa pompa air) untuk menanam kacang tanah dan padi. 

Harga/ sewa pompa air untuk mengairi   sawah tadah hujan  setiap kampung 

(permukiman) bervariasi harganya, yaitu antara  Rp 10.000/are - Rp 

20.000/are  atau Rp 1.000.000/ha - Rp 2.000.000/ha. Biaya faktor produksi air 

tersebut digunakan untuk menghitung nilai  air irigasi bagi sawah irigasi 

seluas 3.284,29 ha. Bedasarkan nilai air irigasi yang diperoleh setiap petani 

responden, diperoleh nilai air irigasi rata – rata   sebesar Rp 1.234.192./ha, 

sehingga nilai total air irigasi hutan kemiri,yaitu luas HKR x nilai irigasi x 

luas sawah   (9.299ha x Rp 1.234.192/ha x 3.284 ha = Rp4.053.444.816) atau 

nilai per hektar  Rp 435.901. 

Perhitungan nilai air irigasi ini adalah merupakan nilai yang sangat 

kecil,  karena lingkupan studinya,  hanya pada masyarakat sekitar HKR. 

Sesungguhnya nilai air irigasi yang dihasilkan sangat tinggi. Mengingat HKR 

di wilayah ini memberikan fungsi tata air yang sangat strategis bagi 

ketersediaan air daerah hilir, baik  untuk air irigasi maupun untuk air 

domestik, yang meliputi 3 kabupaten yaitu, Kabupaten Bone, Kabupaten 

Soppeng dan Kabupaten Wajo.  
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7).  Nilai  Pelestarian 

Nilai ini tidak dapat dihitung karena petani tidak bersedia membayar 

atas nilai pelestarian, justeru mereka berpendapat bahwa merekalah yang 

harus dibayar atas pelestarian HKR, walaupun petani responden tidak dapat 

menyebut berapa nilai yang harus dibayarkan. 

 8).  Nilai Total Manfaat  

Berdasarkan hasil perhitungan  nilai total manfaat  HKR dengan 

menghitung nilai penyerapan karbon pada Tabel 11,  menunjukkan bahwa 

nilai manfaat yang memberikan kontribusi yang paling tinggi adalah 

penyerapan karbon. Kemudian disusul buah kemiri, air irigasi, kayu kemiri, 

air domestik  dan yang paling rendah adalah nilai ekowisata. Rendahnya nilai 

ekowisata di daerah ini, karena adanya areal ekowisata yang lebih dekat, 

yaitu permandian alam Bantimurung. Namun demikian dengan pertambahan 

penduduk dan kebutuhan akan rekreasi alam terbuka (outdoor recreation)  

serta pengembangan taman nasional Bantimurung Bulusaraung dan Hutan 

Pendidikan Universitas Hasanuddin. Areal HKR ini akan menjadi potensial 

untuk kegioatan ekowisata.  Demikian pula halnya nilai air irigasi dan dan air 

domestik dan rumah tangga, perhitungannya belum memberikan nilai 

sesungguhnya, disebabkan lingkup studi hanya terbatas pada masyarakat 

sekitar hutan kemiri. 

Tabel 6.1. Nilai Total Manfaat  HKR Dengan Menghitung Nilai Serapan  
    Karbon. 
 
No Nilai Manfaat Total Nilai Total (Rp/Thn) Nilai Per Ha (Rp) Share Total(%)

1 Nilai Kayu Hutan Kemiri 2,678,112,000.00      288,000.00           2.64

2 Nilai Buah Kemiri 14,004,639,922.80    1,506,037.20        13.00

3 Nilai Ekowisata 169,555,920.22         18,233.78             0.17

4 Nilai Penyerapan Karbon 81,180,270,000.00    8,730,000.00        79.98

5 Nilai Air Domestik 221,664,546.79         23,837.46             0.22

6 Nilai Irigasi 4,053,444,816.98      435,901.15           3.99

101,503,390,561.29  10,915,516.78      100.00  

Sumber: Alam, 2007 
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Hasil perhitungan nilai total manfaat dengan tidak menghitung nilai 

penyerapan karbon pada Tabel ....., menyajikan data bahwa nilai manfaat 

yang paling tinggi kontribusinya   terhadap nilai total manfaat adalah biji 

kemiri (64 %) kemudian disusul  air irigasi dan kayu kemiri.  Nilai air irigasi 

memberikan kontribusi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kayu kemiri. 

Walaupun nilai air irigasi hanya dihitung pada lingkup masyarakat sekitar 

HKR.  

Tabel 6.2. Nilai Total Manfaat Tanpa Memperhitungkan Nilai Serapan 
Karbon 

 
No Nilai Manfaat Tanpa P. Karbon Nilai Total (Rp/Thn) Nilai Per Ha (Rp) Nilai Per Ha (%)

1 Nilai Kayu Hutan Kemiri 2,678,112,000.00      288,000.00           13.18

2 Nilai Buah Kemiri 14,004,639,922.80    1,506,037.20        64.95

3 Nilai Ekowisata 169,555,920.22         18,233.78             0.83

4 Nilai Air Domestik 221,664,546.79         23,837.46             1.09

5 Nilai Irigasi 4,053,444,816.98      435,901.15           19.94

20,323,120,561.28    2,185,516.78        100.00

 Sumber: Alam, 2007 

Berdasarkan data pada Tabel .... dan ..... tersebut diatas. Menunjukkan 

bahwa  Seandainya nilai penyerapan karbon ini dapat dibayarkan kepada 

petani pengelola kemiri, maka dapat dipastikan bahwa petani akan 

mempertahankan dan mengembangkan tanaman kemiri serta berdampak 

positif bagi kelestarian HKR. Perdagangan karbon ini sudah lama 

didengungkan melalui mekanisme pembangunan bersih  (Clean 

Development Mechanism atau disingkat CDM) berdasarkan Protokol Kyoto, 

namun sampai hari ini belum dapat terwujud. Menurut Soemarwoto (2004) 

bahwa peluang yang paling besar yang dapat dilakukan Indonesia tanpa 

merusak hutan untuk mendapatkan valuta asing adalah perdagangan karbon, 

melalui Mekanisme pembangunan bersih. Hasil penjualan karbon dapat 

dijadikan modal usaha bagi masyarakat dan memperbaiki kerusakan hutan.   
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C. Nilai Manfaat Hutan  dan  Penggunaan Lahan  

1. Konsep Nilai Manfaat Lahan (Land Rent) 

a. Model Klasik (Ricardo dan Von Thunen) 

Model klasik Ricardo tentang penggunaan lahan atas dasar kesuburan 

tanah (ricardian rent) dikemukakan oleh Mills (1972) dalam Nugroho (2004). 

Perhitungan land rent  dilakukan dengan mengklasifiksikan lahan atas tingkat 

kesuburannya. Model Ricardo mensyaratkan harga komoditas bersifat 

kompetitif sehingga menghasilkan land rent  yang benar-benar mewakili 

tingkat kesuburan tanah. Sedangkan model Von Thunen menggambarkan 

pola penggunaan lahan berdasarkan jarak dari pusat bisnis (Reksohadiprodjo, 

2001). Von Thunen menggambarkan cincin-cincin pada penggunaan lahan 

hubungannya dengan jarak dari pusat bisnis seperti terlihat  pada Gambar 

...... di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : CDB = Central Business District 

Gambar 6.6.  Pola Penggunaan Lahan dengan Jarak dari Pusat Bisnis (CBD) 

Lahan tdk punya nilai 
pasar 

     Peternakan 
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Kehutanan 

CBD 

Industri/Pemukiman 
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Von Thunen mangemukakan bahwa land rent  ditentukan oleh jarak 

atau lokasi dari pasar. Model Von Thunen dilatarbelakangi dengan asumsi-

asumsi (Hoover and Giarratani, 1984) sebagai berikut : 

a. Terdapat suatu pusat pasar (Central Bussiness District, CBD) yang 

dikelilingi oleh wilayah produksi pertanian. 

b. Tingkat kesuburan tanah seragam dengan permukaan datar dan seragam. 

c. Setiap rumah tangga mempunyai akses informasi yang sama dengan alat 

mobilitas sama. 

d. Harga faktor produksi non lahan kompetitif. 

Dengan asumsi tersebut Von Thunen mengemukakan bahwa jarak 

akan mempengaruhi besarnya biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk 

transportasi menuju pusat pasar, sehingga menentukan land rent. Hubungan 

land rent dengan jarak dinyatakan dengan rumus : 

  LR = p  ( h – b ) – p.t.j 

dimana : 

LR  =  land rent 

p = produksi kg/ha 

h = harga Rp/kg 

b = biaya produksi (Rp/kg) 

t = biaya transport (Rp/km/kg) 

j = jarak (km) 

atau disederhanakan menjadi regresi sederhana  

   LR = A – B.j 

dimana : 

A =  Konstanta 

B =  Slope 
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Pengembangan teori Von Thunen menjadi teori berbasis land rent oleh 

Barlow (1978) seperti digambarkan dalam diagram berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.7. Hubungan Land rent dengan Jarak dari Pusat Kota 

Gambar tersebut di atas memperlihatkan bahwa land rent semakin 

menurun sebagai konsekuensi dari semakin besarnya biaya transportasi 

produk yang dihasilkan. Pada jarak lebih besar 10 km sampai 15 km dari 

pusat bisnis pola penggunaan lahan D (pertanian) memberikan land rent yang 

tinggi, jika  jarak melebihi 15 km maka tidak mempunyai land rent, 

disebabkan biaya tranport tidak mampu ditutupi oleh penerimaan sehingga 

land rent  menjadi negatif. Jika jarak lahan lebih besar 4 km sampai  lebih kecil 

10 km dari pusat bisnis, pola penggunaan lahan C (kehutanan) yang 

memberikan land rent yang tinggi.   

b. Model Neoklasik 

Berbeda dengan Teori Ricardo dan Von Thunen model neoklasik ini 

berangkat dari pemahaman bahwa faktor-faktor produksi, terutama lahan 

tidak sepenuhnya bersifat diskrit dalam mempengaruhi sistem produksi. 

Selain memuat aspek marginalitas, lahan juga menampilkan pengaruh 

subtitusi dalam hubungannya penggunaan input-input lainnya. Akibatnya 

nilai land rent memiliki hubungan tertentu dengan input non lahan lainnya 

(Reksohadiprodjo dan Karseno, 2001). Dibandingkan model Von Thunen, 
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JARAK DARI PUSAT KOTA 
(Km) 

LAND RENT (US$) 

A 

B 

C 

D 

  1  4 10 15 

  10 

   7 

 4,5 

 2,5 

Keterangan : 
A  =  komersial/jasa 
B  =  industri/pemukiman 
C  =  kehutanan (kayu) 
D  =  pertanian (gandum) 
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model neoklasik memberikan wacana yang lebih mendalam. Penggunaan 

sumberdaya non lahan dapat mengantisipasi resiko land rent yang tinggi. 

Contoh, rumah yang berada dekat pusat kota berhadapan dengan land rent  

yang tinggi sekaligus memungkinkan lahan disubtitusi oleh input lainnya. 

Dalam keadaan demikian, pilihan subtitusinya antara lain konstruksi 

bangunan bertingkat, perlengkapan penyejuk udara atau perabot hemat 

ruang (Nugroho, 2004).  

2. Penggunaan Lahan 

Lahan merupakan sumbedaya alam yang sangat penting untuk 

kelangsungan hidup manusia, karena sumberdaya alam ini diperlukan  oleh 

setiap kegiatan manusia. Penggunaan lahan pada umumnya ditentukan oleh 

kemampuan lahan khususnya  untuk aktifitas pertanian dan lokasi ekonomi, 

yaitu jarak lahan dari pusat pasar, misalnya untuk penggunaan daerah 

industri, pemukiman, perdagangan dan industri, kemudian lokasi 

perumahan penduduk diikuti oleh penggunaan lahan untuk pertanian, 

rekreasi, hutan dan padang penggembalaan (Suparmoko,1997). Penggunaan 

lahan bertujuan untuk menghasilkan barang-barang pemuas kebutuhan 

manusia yang terus meningkat sebagai akibat pertambahan penduduk dan 

perkembangan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat 

terjadi pemanfaatan perluasan tanah yang semakin kurang kualitasnya dan 

lahan yang berkualitas tinggi semakin langka. Agar lahan dapat terhindar 

dari kerusakan/degradasi, terutama disebabkan oleh erosi, maka diperlukan 

penggunaan lahan secara bijaksana, yaitu dengan mempertimbangkan unsur 

konsevasi lahan. Kegiatan konservasi lahan tidak berarti penundaan 

penggunaan lahan atau pelarangan penggunaan lahan, tetapi  penggunaan 

lahan itu menyesuaikan dengan sifat-sifat lahan sesuai  dengan syarat-syarat 

yang diperlukan. 

Land rent merupakan konsep yang penting dalam mempelajari 

penerimaan ekonomi dari penggunaan lahan untuk produksi. Land rent 

merupakan surplus pendapatan atas biaya yang memungkinkan faktor 
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produksi lahan dapat dimanfaatkan dalam proses  produksi. Besarnya nilai 

land rent sangat ditentukan oleh tingkat kesuburan lahan dan lokasi. Semakin 

dekat dari pasar dan semakin subur  akan semakin tinggi land rentnya. Model 

Ricardo menerangkan adanya perbedaan land rent karena perbedaan tingkat 

kesuburan  dan model Von Thunen menerangkan perbedaan land rent karena 

perbedaan lokasi ekonominya. Dengan semakin langkanya sumberdaya lahan 

yang tinggi kualitasnya mendorong para pemilik sumberdaya lahan untuk 

memilih alternatif penggunaan yang paling menguntungkan.  

3.  Pengembangan Konsep Nilai Land Rent 

Penggunaan lahan untuk suatu komoditi ditentukan oleh berbagai 

faktor, terutama land rent. Land rent merupakan nilai atau harga yang 

dihubungkan asset-asset yang memberikan aliran produksi dan jasa 

sepanjang lahan dipergunakan (Mills, 1972 dalam Nugroho, 2004). Dalam hal 

ini land rent merupakan residu (privat profit) dari perolehan-perolehan 

ekonomi  penggunaan lahan sesudah dikurangi biaya konstruksi dan operasi. 

Aset yang dimaksudkan dalam definisi land rent dapat dirinci dalam 

banyak hal (Nugroho, 2004). Model klasik menyatakan aset tersebut dapat 

berupa kesuburan tanah (ricardian rent) dan lokasi (thenunian rent). Sementara 

itu aset non fisik yang muncul dalam land rent dapat berupa dalam hal sewa 

kenyamanan lingkungan (amenity rent), yaitu sewa yang melekat dengan 

asset-asset yang memberikan lingkungan yang nyaman dan produktif, 

misalnya nilai konservasi tanah. Kedua, sewa kelembagaan (instutional rent), 

yaitu sewa yang melekat dengan aturan kelembagaan tanah, misalnya status 

kepemilikan tanah. Ketiga, sewa sosial yaitu sewa yang muncul dan 

dinikmati oleh pemilik atau pengguna tanah dalam wujud keistimewaan 

sosial, seperti meningkatnya status sosial dalam memiliki hutan yang luas. 

Keempat, sewa pemilik yaitu sewa yang muncul dalam kepemilikan tanah 

berupa kekuatan atau kekuasaan politik tertentu yang menguntungkan, 

seperti menguasai tanah untuk mendapatkan dukungan politik. 
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Illustrasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Seandainya lahan yang 

dimanfaatkan untuk hutan rakyat dengan pendapatan bersih Rp.3.000.000 per 

ha/tahun. Pendapatan tersebut memiliki makna sesungguhnya sebagai lahan 

hutan rakyat yang diberikan oleh komulatif asset-asset kesuburan, lokasi, dan 

asset non fisik lainnya. Dalam kenyataannya hasil tersebut memiliki land rent 

hanya berdasarkan nilai ekonomi (monetary) belaka. Belum termasuk manfaat 

konservasi tanah, pengatur tata air dan fungsi penyerapan karbon.  

Pengertian land rent sesungguhnya, lebih bermakna menyeluruh dengan 

mengutamakan kesejahtaraan seluruh masyarakat. Alokasi penggunaan 

lahan atas dasar land rent harus diyakini mampu memberikan penggunaan 

lahan yang berkelanjutan dan menguntungkan (Nugroho, 2004). 

4. Hubungan Nilai Manfaat Hutan (Land Rent) Dengan Konversi Hutan  

Pola penggunaan lahan dipengaruhi oleh besarnya land rent yang 

diperoleh dari suatu bentuk penggunaan lahan seperti pada gambar di bawah 

ini (Tarigan, 2005) 

 

 

      Land rent   (Rp/$)    

                                                           Kurva kegiatan A 

 

                        Kurva kegiatan B 

 

   

 

   Pusat       T   Jarak (km)  

Keterangan  T= jarak dari pusat kota 

 Gambar  6.8.  Perbedaan Land Rent untuk Kegiatan yang Berbeda 

Kurva A menggambarkan kurva land rent untuk kegiatan A (kegiatan 

non kehutanan) sedangkan kurva B (kegiatan hutan rakyat) menggambarkan 

kurva land rent untuk kegiatan B. Karena perbedaan kurva land rent untuk 
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kegiatan A dan B sampai jarak T dimungkinkan oleh kegiatan A, sedangkan 

setelah melewati jarak T dimenangkan oleh kegiatan B. Jadi perubahan jarak 

dari pusat berpengaruh terhadap kegiatan konversi penggunaan lahan hutan 

rakyat. Selain jarak dari pusat kota, juga tingkat kesuburan lahan menurut 

Ricardo turut mempengaruhi land rent, utamanya pada lahan pertanian. 

Terjadinya konversi/alih fungsi pola pengunaan lahan dapat 

disebabkan karena menurunnya land rent untuk suatu pola penggunaan dan 

meningkatnya land rent pada pola penggunaan lahan yang lain. Perubahan 

land rent dapat disebabkan karena produktifitas lahan, biaya faktor produksi 

selain lahan, dan perubahan harga komoditi (Reksohadiprodjo dan Karseno, 

2001).   

Selanjutnya dikemukakan bahwa disamping land rent yang bersifat 

finansial (ekonomi) di atas, konversi juga dapat disebabkan oleh kebijakan 

pemerintah, kelembagaan masyarakat lokal, dan nilai / persepsi yang dianut 

oleh pelaku usaha / individu, hak penguasaan lahan dan pasar. Kebijakan 

pemerintah dapat mendukung agar masyarakat tetap mempertahankan pola 

penggunaan lahan yang ada melalui kebijakan pemberian insentif agar land 

rentnya tetap tinggi, juga berupa larangan/pembatasan konversi/alih fungsi 

melalui kebijakan status penguasaan lahan. 

Kelembagaan masyarakat lokal yang sangat menjunjung nilai-nilai 

konservasi dan tidak banyak terpengaruh dengan nilai material / ekonomi 

dengan prinsip hidup sederhana. Tentu berbeda dengan kelompok 

masyarakat yang tidak mengindahkan nilai konsevasi dan terpengaruh nilai 

material/ekonomi dalam  mengkonversi penggunaan lahan HKR yang ada 

saat ini dengan masyarakat yang lebih terbuka dan cenderung lebih 

mementingkan nilai-nilai ekonomi / komersial tanpa peduli terhadap nilai 

konservasi dan lebih mementingkan kebutuhan materi jangka pendek. 

Masyarakat yang terbuka cenderung sudah berorientasi land rent identik 

dengan nilai uang/materi, sedangkan yang relatif tertutup masih tetap 

memperhatikan nilai-nilai yang hidup pada kelompoknya (Sinohadji, 2004). 

Disamping nilai yang berkembang di masyarakat juga terdapat nilai yang 
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dianut masing-masing individu / rumah tangga, nilai yang mementingkan 

nilai sosial konservasi, tentunya perubahan land rent yang bersifat finansial 

jangka pendek tidak terpengaruh dalam mengkonversi hutan 

Perbedaan status penguasaan lahan dapat mempengaruhi individu 

dalam memanfaatkan lahan. Status hak sewa atas lahan dapat mendorong 

penyewa eksploitasi besar-besaran sumberdaya lahan untuk keuntungan 

jangka pendek (Salikin, 2005). Sedangkan status penyakap dan pemilik 

mendukung pemanfaatan lahan dengan orientasi jangka panjang, mereka 

akan memelihara lahan dengan baik dan mempertahankan kesuburan tanah. 

Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Struktur pasar monopsoni pada komoditi hasil 

hutani, menyebabkan harga kemiri tidak mengalami kenaikan harga seiring 

dengan kenaikan kurs dollar. Sedangkan pasar kakao lebih kompetitif. 

Perbedaan struktur pasar antara kemiri dengan kakao dapat menimbulkan 

perbedaan nilai land rent yang pada akhirnya mendorong masyarakat / 

petani hutan kemiri rakyat mengkonversi hutannya menjadi areal tanaman 

kakao. 

Salah satu faktor utama dalam pengelolaan hutan rakyat adalah 

pengambilan keputusan petani dalam rumah tangga (RT) tentang tujuan dan 

cara mencapainya dengan sumberdaya yang ada, yaitu pola penggunaan 

lahan yang dikuasainya atau ternak yang akan dikembangkan. Pengambilan 

keputusan dipengaruhi oleh kebutuhan, pengalaman, pengetahuan dan 

keterampilan petani. Pengambilan keputusan patani dalam mengelola usaha 

taninya meliputi faktor-faktor kondisi biofisik usaha tani, kondisi sosial 

ekonomi dan budaya dalam masyarakat (Reientjes,1999). Selanjutnya 

dikemukakan bahwa tujuan rumah tangga petani berkenaan dengan proses 

dan hasil usaha 
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D. Produk Domestik Bruto (PDB) Hijau 

Kontribusi sektor kehutanan saja terhadap suatu perkembangan 

perekonomian yang diukur dengan kontribusinya terhadap PDRB suatu 

daerah, yaitu apakah sector tersebut menciptakan nilai tambah yang negative 

karena terlalu banyak mengorbankan sumberdaya alam dan kerusakan 

lingkungan dalam menciptakan nilai tambah yang bersangkutan, atau 

memang menciptakan nilai tambah yang positif. Jadi dengan menyajikan 

kontribusi satu sector kegiatan ekonomi akan menjadi jelas apa yang 

sebenarnya telah terjadi; yaitu apakah sector tersebut telah benar-benar 

produktif yaitu menciptakan nilai tambah dalam perekonomian yang diukur 

dengan kontribusinya pada PDRB daerah yang bersangkutan. 

Sudah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) merupakan catatan tentang jumlah nilai rupiah dari 

barang jasa akhir yang dihasalkan oleh suatu perekonomian daerah 

(Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk waktu satu tahun. Karena peranan PDRB 

dalam perencanaan pembangunan daerah dirasakan sangat bermanfaat maka 

Provinsi, kabupaten serta kota di seluruh Indonesia sejak tahun 1970-an 

sudah menyusun PDRB-nya masing-masing dan menerbitkannya setiap 

tahun. Nilai PDRB yang ditampilkan seolah-olah sudah memberikan 

gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu daerah, 

baik secara total maupun secara sektoral, sehingga dianggap mencerminkan 

kesejahteraan daerah yang sempurna karena nilai sumberdaya alam yang 

hilang (dieksploitasi) dan kerusakan (degradasi) lingkungan yang terjadi belum 

diperhitungkan secara penyusutan modal alam, sehingga nilai-nilai yang 

tercantum dalam PDRB yang konvensional itu belum menunjukkan nilai 

kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. 

Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan PDRB yang disesuaikan 

dengan adanya pernyusutan sumberdaya alam dan kerusakan (degredasi) 

lingkungan yang timbul sebagai produk yang tidak diinginkan (undesirable 

outputs). 
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1. Metode Perhitungan PDB/PDRB Hijau  

Dalam kaitannya dengan penggunaan sumberdaya alam, pendekatan 

yang digunakan dalam menghitung PDRB biasanya adalah pendekatan nilai 

tambah atau pendekatan produksi biasa disebut PDRB coklat. Pengambilan 

sumberdaya alam harus dihitung sebagai modal alam yang hilang yang juga 

harus dinilai penyusutannya seperti halnya dengan penyusutan modal 

buatan manusia (gedung, mesin, dan sebagainya).  

Nilai PDRB COKLAT kemudian dikurangi dengan nilai deplesi 

sumberdaya alam dan degradasi lingkungan di daerah yang bersangkutan 

akan diperoleh nilai PDRB hijau. Secara rinci metode penghitungan PDRB 

telah disajikan berikut ini. 

a. Tahapan Perhitungan PDRB Hijau 

Sama dengan penyusunan PDRB pada umumnya, langkah-langkah 

dalam menghitung kontribusi sektor kehutanan pada PDRB adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengidentifikasi produk/hasil hutan dan fungsi sumberdaya hutan 

lainnya. 

b. Mengkuantikasi volume deplesi hasil hutan dan volume degredasi fungsi 

hutan. 

c. Melakukan valuasi deplesi dan degredasi lingkungan karena kegiatan 

kehutanan. 

d. Mengurangkan nilai deplesi dan degredasi dari kontribusinya pada PDRB 

dengan cara seperti di bawah ini 

Nilai Produksi 

Intermediete inputs (bahan-bahan) 

Nilai kontribusi pada (PDRB) Coklat 

Rp .................... 

Rp .................... (-) 

Rp .................... 

Catatan: Intermediate inputs adalah semua bahan yang digunakan dalam 

proses produksi. 
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b. Perhitungan Kontribusi Semi Hijau Sektor Kehutanan 

Kontribusi Semi Hijau pada PDRB didapat dengan mengurangkan nilai 

deplesi sumberdaya hutan dari nilai kontribusi pada PDRB coklat, seperti di 

bawah ini. 

Harga produk hutan 

Biaya produksi 

(Bahan, tenaga kerja, sewa, dan sebagainya) 

Laba kotor per unit 

 

Laba  layak per unit 

(suku bunga bank=balas jasa investasi) 

UNIT RENT produk hutan 

Rp ...................... 

Rp ...................... (-) 

 

Rp ...................... 

 

Rp ..................... (-) 

 

Rp ..................... 

 

c. Penghitungan Kontribusi Hijau pada PDRB 

Untuk sampai pada nilai kontribusi dalam PDRB Hijau, nilai 

kerusakan atau degredasi lingkungan di sektor kehutanan dikurangkan dari 

nilai kontribusi sektor kehutanan pada PDRB Semi Hijau, sehingga akhirnya 

diperoleh nilai kontribusi sektor kehutanan pada PDRB Hijau yang 

sebenarnya, sperti disajikan di bawah ini. 

Kontribusi semi hijau kehutanan pada PDRB 

Degradasi lingkungan kehutanan  

Kontribusi HIJAU kehutanan pada PDRB 

Rp ..................... 

Rp .................... (-) 

Rp .................... 

d. Penghitungan Degredasi Lingkungan 

Perhitungan nilai degredasi lingkungan lebih kompleks, karena perlu 

menggunakan berbagai perkiraan sesuai dengan jenis sumberdaya alam dan 

lingkungan yang terdegredasi. Sebagai misal dengan adanya penebangan 

hutan, akan terjadi erosi sumberdaya tanah, sehingga lapisan tanah yang 

subur (top soil) akan hilang. Dalam hal ini terdapat degredasi sumberdaya 

lahan. Selanjutnya kalau tanah yang tererosi itu meimbulkan pendangkalan 
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sungai maupun menambah kekeruhan air sungai maka terjadilah degredasi 

sumberdaya air, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kalau tanah 

hasil erosi itu diendapkan di pantai, maka akan terjadi degredasi pantai yang 

dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan rekreasi atau wisata pantai. 

1) Untuk menilai degredasi tersebut perlu diadakan penelitian mengenai 

sumberdaya alam dan komponen lingkungan apa yang mengalami 

degredasi pada tahun yang bersangkutan. 

2) Langkah berikutnya adalah mengkuantifikasi besaran atau luasan 

degredasi yang bersangkutan, dan 

3) Akhirnya terhadap degredasi tersebut diperkirakan besarnya nilai 

degredasi yang bersangkutan. 

e.  Metode Valuasi Ekonomi Degredasi Lingkungan 

Untuk hal-hal yang merupakan jasa lingkungan dan jasa 

keanekaragaman hayati penilaiannya didekati dengan menggunakan cara 

berikut: nilai biaya pengganti, nilai kesenangan (hedonik) ataupun biaya 

perjalanan (travel cost) maupun, dan dengan cara survei (contingent, valuation) 

yaitu meneliti tentang kesediaan membayar (willingnes to pay) atau kesediaan 

untuk menerima ganti rugi (willingnes to accept). Karena biaya survey untuk 

kesediaan membayar atau kesediaan menerima ganti rugi mahal, maka dapat 

digunakan pendekatan ”benefit transfer” yaitu menggunakan nilai dari hasil 

studi orang lain di tempat lain pula.  

f. Interpretasi Hasil 

Salah satu bentuk laporan dari hasil penghitungan nilai kontribusi 

sektor kehutanan pada PDRB, pada PDRB Hijau dan pada pembangunan 

nasional dapat dilihat seperti pada Tabel 3 berikut ini. 
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Tabel 6.3 Kontribusi Hijau dan Nilai Tambah Sektor Kehutanan Pada 
PDRB (Rp  Milyar)  Tahun2000 – 2003 

 

 Tahun 

2000 2001 2002 2003 

Kontribusi Sektor Kehutanan pada PDRB*) 

Deplesi Sumberdaya Hutan 

Kontribusi Semi Hijau Sektor Kehutanan 

pada PDRB 

Degredasi SDH 

Kontribusi Hijau Sektor Kehutanan pada 

PDRB 

Nilai Tambah Sektor Kehutanan 

374,79 

232,56 

 

142,23 

543,31 

 

-401,08 

1.150,65 

373,25 

298,71 

 

74,54 

620,12 

 

-545,58 

1.292,08 

376,89 

193,07 

 

183,82 

370,23 

 

-186,41 

940,19 

381,03 

155,14 

 

225,88 

260,15 

 

-34,27 

769,32 

Sumber:Laporan penyusunan PDRB Hijau Sektor Kehutanan Kabupaten  
Berau, Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan, Departemen 
Kehutanan. 

 

Catatan: 

*) Hasil perhitungan Sektor Kehutanan termasuk di dalamnya nilai kontribusi 

Industri pengolahan kayu pada PDRB. 

Tabel 6.3 tersebut diatas menjelaskan bahwa sektor kehutanan telah 

memberikan nilai tambah pada PDRB Kabupaten Berau menurut harga 

berlaku berturut-berturut sebesar Rp 347,79 miliar, Rp 373,25 miliar, Rp 376, 

89 miliar, dan Rp 381,03 miliar untuk tahun 2000-2003. Kemudian untuk 

masing-masing tahun yang bersangkutan telah dideplesi sumberdaya kayu 

hutan dan hasil hutan lainnya sebesar Rp 232,56 miliar pada tahun 2000, Rp 

298,71 miliar pada tahun 2001, Rp 193,07 miliar pada tahun 2000, sebesar Rp 

620,12 miliar pada tahun 2001, sebesar Rp 370,23 miliar pada tahun 2002, dan 

sebesar Rp 260,15 miliar pada tahun 2003. 

Dengan mengurangkan nilai deplesi sumberdaya hutan dan nilai 

degredasi lingkungan diperoleh nilai kontribusi sektor kehutanan pada PDRB 

Kabupaten Berau untuk masing-masing tahun yang bersangkutan; yaitu –Rp 
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401,08 miliar pada tahun 2000, sebesar –Rp545,58 miliar pada tahun 2001, 

sebesar –Rp 186,41 miliar pada tahun 2002, dan sebesar –Rp 34,27 miliar pada 

tahun 2003. Angka-angka negatif kontribusi hijau pada PDRB berarti bahwa 

Kabupaten Berau telah mengorbankan aset sumberdaya hutan dan 

lingkungan (deplesi sumberdaya hutan dan degradasi lingkungan) yng lebih 

besar daripada nilai tambah (sumbangan pada PDRB) yang diciptakan oleh 

sektor kehutanan dan sektor industri pengolahan hasil hutan. Nilai deplesi 

dan nilai degredasi sektor kehutanan itu seharusnya mencerminkan 

pungutan sektor kehutanan yang dapat berupa retribusi/iuran hak 

pengusahan hutan (PSDH) yang harus dibayar oleh setiap pegusahaan hutan 

dan diterima sebagai penerimaan negara dari sektor kehutanan. 

 Selanjutnya jika ingin diketahui berapa sebenarnya kontribusi sektor 

kehutanan pada pembangunan daerah dapat dilihat dari kontribusi sektor 

kehutanan pada PDRB ditambah dengan nilai deplesi sumberdaya hutan 

ditambah lagi dengan nilai degradasi lingkungan hutan yang masing-masing 

untuk Kabupaten Berau dapat dinyatakan  sebesar Rp 1.150,65 miliar pada 

tahun 2000, sebesar Rp 1.292,08 miliar pada tahun 2001, sebesar Rp 940,19 

miliar pada tahun 2002, dan sebesar Rp 796,32 miliar pada tahun 2003. Jika 

diperhatikan angka-angka tersebut tampak bahwa peranan sektor kehutanan 

dalam pembangunan daerah di Kabupaten Berau sekitar 3 (tiga) sampai 4 

(empat) kali lipat dibanding dengan yang dilaporkan dalam PDRB yang 

bersangkutan. Oleh karena itu hendaknya hati-hati dalam menginterpretasi 

konstribusi suatu sektor kegiatan ekonomi pada pembangunan suatu daerah, 

karena tidak cukup dengan melihat kontrbusinya pada PDRB colat saj, harus 

dinilai juga dampaknya terhadap kerusakan lingkungan dan pengurangan 

modal alami (sumberdaaya alam). 

 

Bahan Diskusi: 

1. Kemukakan menurut pendapat anda mengapa valuasi ekonomi 

sumberdaya aalam sangat penting untuk mendukung pelestarian 

sumberdaya hutan. 
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2. Sebutkan berbagai manfaat sumberdaya hutan baik yang bersifat tangible 

maupun yang bersifat intangible di kabupatenatau desa  anda. 

3.  jelaskan berbagai tehnik valuasi ekonomi sumberdaya hutan baik yang 

bersifat tangible maupun intangible.. 

4.  Berdasarkan manfaat sumberdaaya hutan di daerah anda. Pilihlah tehnik 

valuasi yang sesuai untuk digunakan pada masing-masing manfaat 

sumberdaaya hutan. 

5. Jelaskan pengertian land rent dan bagaimana hubungannya antara  nilai 

sewa lahan kehutanan dengan konversi hutan. 

6. Jelaskan perbedaan pengertian PDRB coklat, PDRB  semi hijau dan PDRB 

hijau. 

7. Kemukakan langkah-langkah perhitungan PDRB hijau dan buatlah angka 

hipotetis untuk menjelaskan setiap langkah tersebut. 

  

 

Bahan Bacaan/ Rujukan: 

Barlow, R. 1978. Land Resources Economic. Prentice Hall. Inc., Engelwood 
Cliffs: New Jersey. 

 
Davis, S. Lawrence, dan K.N. Johnson, 1987. Forest Management. Third 

Edition. Mc. Graw-Hill Book Company. New York, St. Louis, San 
Fransisco, Toronto, London dan Sydney. 

 
Ramdan, H. Yusran, Darusman, D. 2003. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan 

Otonomi Daerah; Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi. 
Algaprint: Jatinangor 

 
Suparmoko, M dan Suparmoko, M. R. 2000. Ekonomika Lingkungan. Edisi 

Pertama. BPFE- UGM, Yogyakarta. 
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  BAB  VII 
PENILAIAN KELAYAKAN KEGIATAN  
PENGELOLAAN HUTAN 
 
 

Tujuan Umum    :  Memahami  penilaian kelayakan finansial dan ekonomi 

                                  pengelolaan hutan 

Tujuan Khusus : 1. Mampu menjelaskan konsep analisis finansial dan  

                                   ekonomi    

                               2. Mampu mengidentifikasi kegiatan/ usaha kehutanan  

                               3.  Mampu mengidentifikasi biaya dan manfaat 

                               4. Mampu menilai kelayakan ekonomi dan finansial 

 

 

A. Konsep Analisis Kelayakan Finansial dan Ekonomi 

Analisa ekonomis adalah suatu analisa yang melihat suatu kegiatan 

ptoyek dari sudut perekonomian secara keseluruhan.  Dengan demikian yang 

diperhatikan di dalam analisa ekonomis ini adalah hasil total atau 

produktivitas suatu proyek untuk masyarakat atau perekonomian secara 

keseluruhan.  Hasil analisa ekonomis disebut dengan ”the social returns” atau 

”the economic returns”. 

Analisa finansial adalah analisa yang melihat suatu proyek dari sudut 

lembaga-lembaga atau badan-badan yang mempunyai kepentingan langsung 

dalam proyek atau yang menginvestasikan modalnya ke dalam proyek.  Oleh 

karena itu hasil analisa ini disebut dengan “the private returns”. 

Ada perbedaan antara analisis finansial dan ekonomi yang semua itu 

dikemukakan untuk bertujuan untuk menunjukkan dan membedakannya 

dengan contoh konkrit.  Dalam konsep ini juga membahas penyusunan 

perkiraan finansial untuk sebuah proyek yang direncanakan, maupun 
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penyusunan arus benefit dan biaya yang perbandingannya merupakan inti 

setiap usaha evaluasi proyek. 

Banyak investasi sektor pemerintah dilaksanakan oleh unit usaha yang 

mempunyai kedudukan hukum otonom atau semi otonom, dengan aktiva 

finansial tersendiri.  Tujuan dan kepentingan unit usaha tersebut biasanya 

lebih sempit daripada tujuan pemerintah secara keseluruhan.  Unit usaha 

tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu perusahaan swasta, 

yang bertujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi pemegang 

sahamnya, perusahaan negara yang tingkat efisiensinya diukur terutama atas 

dasar keuntungan finansial yang didapatkannya dan yang terakhir 

perusahaan atau instansi negara jenis lain yang bertujuan untuk menyediakan 

jasa kepada masyarakat dimana tingkat efisiensinya diukur terutama atas 

dasar pertimbangan lain selain rentabilitas finansial, meskipun diusahakan 

untuk membatasi subsidi yang perlu dibayar dari APBN.  Untuk segala jenis 

unit usaha ini, gagasan keuntungan finansial atas sumber tersendiri yang 

ditanamkan dalam suatu proyek mendapatkan perhatian dalam hal kategori 

pertama dan kedua, maksimalisasi tingkat keuntungan merupakan salah satu 

tujuan utama dari segi pimpinan perusahaan.  

Di lain pihak dari segi pemerintah, penilaian proyek mengutamakan 

maksimalisasi tingkat keuntungan sosial berdasarkan ukuran benefit dan 

biaya proyek yang mungkin berbeda dengan ukuran finansial.  Memang, 

para penilai proyek pada instansi pemerintah, baik itu di badan perencanaan 

pusat, Departemen Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, atau 

Departemen Teknis yang menangani masing-masing sektor perlu mengerti 

perihal gagasan keuntungan finansial.  Ini akan banyak bermanfaat dalam hal 

perencanaan aspek-aspek finansial proyek, di samping juga dalam 

meramalkan serta mengerti tindakan partisipant yang peka terhadap insentif 

finansial.  Dalam rangka mengadakan insentif sedemikian rupa, tujuan sosial 

dapat sekaligus dibina atau setidak-tidaknya kemungkinan bentrokan antara 

tujuan sosial dengan tujuan finansial dapat diminimumkan.  Meskipun 

demikian, dalam menyusun rekomendasi bagi pembuat keputusan, penilai 
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proyek pada instansi pemerintah hendaknya memusatkan perhatian pada 

arus benefit dan biaya yang didefinisikan dari segi ekonomi atau sosial, selain 

segi finansial.  

 

B. Identifikasi Kegiatan Investasi dalam Pengelolaan Hutan 

Ada beberapa aspek persiapan atau perencanaan yang harus 

diperhatikan pada setiap kegiatan proyek, di ataranya; 

 Aspek Teknis 

Yaitu aspek yang berhubungan dengan inputs dan outputs daripada 

barang-barang dan jasa-jasa yang akan digunakan serta dihasilkan di 

dalam suatu kegiatan proyek. 

 Aspek Manajerial, Organisasi dan Institusi/Lembaga 

Yaitu aspek yang menyangkut kemampuan staf pelaksana untuk 

melaksanakan administrasi dalam aktivitas besar dan bagaimana 

hubungan antara administrasi proyek dengan lembaga lainnya (misalnya 

dengan pihak pemerintah) dapat terlihat secara jelas. 

 Aspek Sosial 

Yaitu aspek yang menyangkut terhadap dampak (impact) sosial yang 

disebabkan adanya penggunaan inputs dan outputs yang akan dicapai 

suatu proyek. 

 Aspek Finansial 

Yaitu merupakan aspek utama yang akan menyangkut tentang 

perbandingan antara pengeluaran uang dengan pemasukan uang atau 

returns dalam suatu proyek. 

 Aspek Ekonomis 

Yaitu aspek yang akan menentukan tentang besar atau kecilnya 

sumbangan suatu proyek terhadap pembangunan ekonomi secara 

keseluruhan. 
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C. Identifikasi dan Perhitungan Biaya dan Manfaat 

Dalam rangka perhitungan benefit  dan biaya, maka dalam analisis 

private dipergunakan harga –harga pasar, sedangkan dalam analisis ekonomi 

dipergunakan shadow prices.  Sebagai patokan analisis ekonomi ialah bahwa 

apa saja yang secara langsung atau tidak langsung menambah konsumsi 

barang-barang atau jasa-jasa sehubungan dengan proyek, kita golongkan 

sebagai benefit proyek.  Sebaliknya, apa saja yang mengurangi persediaan 

barang-barang atau jasa-jasa konsumsi baik secara langsung maupun tidak 

langsung sehubungan dengan proyek kita  golongkan sebagai biaya proyek.  

Produk maupun jasa merupakan contoh yang disebut sebagai goods (barang) 

oleh para ekonom, dan jika jumlah barang bertambah berarti kemakmuran 

seseorang pun meningkat.  Pengurangan penggunaan input sama artinya 

dengan adanya peningkatan konsumsi apabila sumber-sumber tersebut dapat 

dipergunakan untuk kepentingan lainnya.  

Hasil produksi beras atau tekstil misalnya, menambah persediaan 

barang konsumsi beras atau tekstil, yang berarti juga menambah pendapatan 

nasional.  Pertambahan persediaan semen dapat dipergunakan untuk 

membangun pabrik tekstil yang akan menambah persediaan tekstil.  Dengan 

kata lain, suatu proyek semen menambah pendapatan nasional melalui 

penyediaan produksi semen yang pada akhirnya menghasilkan barang-

barang konsumsi seperti beras dan tekstil. 

Di lain pihak, tepung terigu dipergunakan sebagai bahan baku untuk 

proyek pembuatan roti atau kue.  Penggunaan tepung terigu tersebut, 

merupakan pengurangan persediaan terigu untuk dikonsumsi.  Oleh sebab 

itu, terigu dalam hal ini merupakan biaya proyek pembuatan roti.  

Penggunaan bahan-bahan mentah atau setengah jadi juga dapat dianggap 

sebagai biaya dalam arti pengurangan barang-barang konsumsi masyarakat 

secara tidak langsung.  Misalkan kita menggunakan semen dalam proyek 
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tekstil.  Penggunaan semen tersebut akan mengurangi penggunaan semen 

untuk alternatif lain, misalnya irigasi, dan berarti juga mengurangi 

pertambahan barang-barang konsumsi lain, misalnya persediaan beras.  

Pembatasan penggunaan semen bagi kemungkinan-kemungkinan lain karena 

penggunaannya di proyek tekstil, merupakan hal yang disebut social 

opportunity cost dari semen yang dipergunakan di proyek tekstil. 

 

D. Kriteria investasi 

Dalam mengukur atau menilai adanya suatu proyek yang akan atau 

yang telah didirikan, terdapat beberapa kriteria yang digunakan, antara lain: 

1. Net Present Worth atau Net Present Value (NPV) 

NPV adalah merupakan selisih antara benefit (penerimaan) dengan 

cost (pengeluaran) yang telah dipresent valuekan.  Kriteria ini mengatakan 

bahwa proyek akan dipilih apabila NPV > 0.  Dengan demikian, jika suatu 

proyek mempunyai NPV < 0, maka tidak akan dipilih atau tidak layak untuk 

dijalankan. 

Di dalam analisa proyek, rumus NPV dituliskan sebagai berikut: 

              b1 – c1    b2 – c2               bn – cn 
NPV = - kt +   ---------- + ---------  + .... + ---------- 
   (1 + i)       (1 + i)2          (1 + i)n 
 
    n      Bt – Ct – Kt 
          =  ∑    ------------------   
             t = 1       (1 + i)t 

Dimana: 
- Kt merupakan kapital yang digunakan pada periode investasi. 
- B1, b2, .... , bn adalah penerimaan pada tahun ke 1 sampai dengan 

tahun ke n. 
- C1, c2, .... c3 adalah pengeluaran pada tahun ke 1 sampai dengan ke n, 

dan 
- i sama dengan tingkat discount rate. 

 
2. Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C Ratio) 

Di dalam Gross B/C Ratio merupakan perbandingan/ratio dari jumlah 

benefit kotor dengan biaya kotor  yang telah di-present valuekan.  Kriteria ini 
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memberi pedoman bahwa proyek akan dipilih apabila Gross B/C Ratio > 1.  

Juga sebaliknya, bila suatu proyek mempunyai Gross B/C ratio < 1, maka 

tidak akan dipilih. 

Di dalam analisa proyek , rumus Gross B/C Ratio dituliskan sebagai 

berikut: 

 

                           b1           b2             bn 
  ______ +  ______ + …. + _______ 

    (1 + i)       (1 + i)2         (1 + i)n 
Gross B/C Ratio = --------------------------------------------------- 

                                    C1       C2                 Cn 
  kt + ______ +  ______ + …+ _______ 

            (1 + i)  (1 + i)2   (1 + i)n 
 
       n         bt 
                  ∑     ---------   
               t = 1  (1 + i)t 

         = ----------------- 
 n      ct + kt 

                  ∑      ---------   
               t = 1  (1 + i)t 

 

3. Net Benefit Cost Ratio ( Net B/C Ratio) 

Net B/C Ratio adalah merupakan perbandingan antara benefit bersih 

dari tahun-tahun yang bersangkutan yang telah dipresentvaluekan 

(pembilang/bersifat +) dengan biaya bersih dalam tahun dimana Bt – Ct 

(penyebut/bersifat - ) yang telah dipresentvaluekan, yaitu biaya kotor > benefit 

kotor.  Kriteria ini memberi pedoman bahwa proyek akan dipilih apabila Net 

B/C ratio > 1. Dan begitu pula sebaliknya, bila suatu proyek memberi hasil 

net B/C Ratio , proyek tidak diterima. 

Di dalam analisa proyek , rumus Net B/C Ratio dituliskan sebagai 

berikut: 

n         bt – ct - kt 
                  ∑     ---------------   
               t = 1      (1 + i)t     (bt – ct – kt > 0) 
   Net B/C Ratio =   ------------------------       …………………  dalam nilai absolut 

 n      bt – ct - kt        (bt – ct – kt < 0)           
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             ∑    --------------   
               t = 1     (1 + i)t 

 

4. Internal Rate of Returns (IRR) 

IRR merupakan tingkat bunga yang menggambarkan bahwa antara 

benefit (penerimaan) yang telah dipresent valuekan dan cost  (pengeluaran) 

yang telah dipresentvaluekan sama dengan nol.  Dengan demikian, IRR ini 

menunjukkan kemampuan suatu proyek untuk menghasilkan returns, atau 

tingkat keuntungan yang dapat dicapainya.  Kadang-kadang IRR ini 

digunakan pedoman tingkat bunga  (i) yang berlaku, walaupun sebetulnya 

bukan i, tetapi IRR akan selalu mendekati besarnya i tersebut. 

Kriteria investasi IRR ini memberikan pedoman bahwa proyek akan 

dipilih apabila IRR > Social Discount Rate.  Begitu pula sebaliknya, jika 

diperoleh IRR < Social Discount Rate, maka proyek sebaiknya tidak 

dijalankan. 

Di dalam analisa proyek , rumus IRR dapat dituliskan sebagai berikut: 

              b1 + c1    b2 + c2               bn + cn 
IRR = - kt +   ---------- + ---------  + .... + ---------- 
   (1 + r)       (1 + r)2          (1 + r)n 
 
    n      Bt – Ct – Kt 
          =  ∑    ------------------   
             t = 1       (1 + i)t 

 

 

E. Unsur Waktu dalam Produksi Kehutanan 

Masalah waktu yang dihadapi di kehutanan merupakan kesulitan 

yang kemudian selalu dihindari dalam doktrin ilmu kehutanan tradisional. 

Penentuan panjang rotasi tegakan sebenarnya adalah isue ekonomi, tetapi 

biasanya ditentukan atas dasar demi praktisnya untuk manajemen dan dasar-

dasar institusif masih merupakan alat analisa yang lazim. 

Namun sebenarnya umur rotasi tidak hanya dapat tetapi selalu harus 

berubah untuk menyesuaikan dengan tujuan-tujuan manajemen yang 
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dinamis. Unsur waktu, lepas dari falsafah tentang ”nilai”nya disini dapat di 

perlukan sebagai faktor/ input seperti halnya pupuk , tenaga kerja, dan lain-

lain. Sebagai ilustrasi, dipakai tegakan Pinus merkusii  sebagai fixed faktor, 

sedangkan ”waktu ” sebagai variabel dan output adalah produksi kayu pada 

pohon yang masih berdiri. 

Tabel : Hasil Pinus merkusii menurut Ferguson, pengumuman BPK.    
             No: 43, 1954 dikutip pada tabel di bawah : 

 
Sekarang bila dilukiskan dalam diagram dengan sumbu input adalah 

waktu dan output adalah hasil ( Yield) maka sebenarnya terbentuk diagram 

identik dengan fungsi produksi biasa, hanya dengan terminologi lain yaitu : 

Marginal Physical Product (MPP) menjadi Mean Annual Increment (MAI) dan 

Average Physical Product ( APP ) menjadi Average Annual Increment (AAI). 

Tabel  7.1. Hasil Pinus merkusii  (m3/Ha) Site Index 24, site class 3,  
      penjarangan  25 %, jarak tanam 3 x 3 meter.  

 

Umur Total 
Produksi 

Mean Annual 
Increment 

Average Annual 
Increment 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

- 

71 

227 

367 

474 

554 

614 

- 

14,2 

31,2 

28,0 

21,4 

16,0 

12,0 

- 

7,1 

15,1 

18,4 

18,9 

18,5 

17,5 
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Gambar 7.1. Diagram Fungsi Produksi Pinus merkusii  dengan umur sebagai 
input 

 

Pendapatan : 

Pendapatan adalah jumlah produksi kali hargannya yang menjadi 

kesulitan adalah berapa volume pulp ( kayu bakar atau kayu korek api ) dan 

berapa kayu gergajian . Untuk sederhananya ini diambil asumsi sebagai 

berikut : 

 Harga kayu gergajian ( pohon  masih berdiri ) = Rp 10.000,-/ m3 

 Harga kayu pulp = Rp 2.000,- /m3 

    Proses kayu pulp ditaksir : 

 

Total 
produksi 
(m3/Ha) 

MAI & AAI 
(m3/Ha) 

Umur (thn) 

TP 

AAI 

MAI 

5 

30 

15 

10 
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Tabel 7.2.Hubungan Umur, Produksi dan Pendapatan 

Umur Produksi (m3) % Kayu Pulp Pendapatan 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

71 

227 

367 

474 

554 

614 

100% 

90% 

60% 

30% 

20% 

10% 

142.000 

454.000 

1.761.600 

3.602.000 

4.653.000 

5.648.800 

 

Biaya : 

Satu hal yang agak unik pada produksi penanaman hutan ialah biaya 

yang besar dikeluarkan pada tahun-tahun pertama, sedang hasilnya menanti 

bertahun-tahun sesudah itu.  

 Dalam ilustrasi ini diambil asumsi biaya penanaman (persemaian 

penggergajian lapangan, transplanting dan lain-lain adalah Rp 100.000,- /Ha. 

 Kemudian biaya yang lain hanyalah biaya tahunan sebesar Rp 5.000,- 

/tahun/ha. 

Sedang suku bunga yang dipakai adalah 12% / tahun . Dari data-data 

tersebut didapat tabel biaya dan pendapatan , sebagai berikut : 
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Umur Biaya (Rp) Pendapatan 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

100.000 

301.360 

460.560 

721.450 

1.161.530 

1.919.915 

3.280.303 

5.538.157 

0 

0 

142.000 

454.600 

1.761.600 

3.602.400 

4.653.000 

5.648.800 

  

 Tabel diatas dapat dilukiskan pada diagram fungsi biaya dan 

pendapatan dengan umur sebagai variabel input pada sumbu horizontal : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.2. Kurva Hubungan Akumulasi Pengeluaran dan Pendapatan, 
Biaya 

 

Pendapatan & Biaya 
(Rp juta) 

Akumulasi pengeluaran 

Pendapatan 

Biaya 



151 | B u k u  A j a r  E k o n o m i  S u m b e r d a y a  H u t a n  
 
 

Daerah diantara kurva pendapatan dan kurva biaya adalah 

keuntungan. Tetapi keuntungan tersebut adalah keuntungan yang akan 

terjadi pada umur tegakan yang bersangkutan . Untuk mendapatkan nilai 

sekarang dari keuntungan tersebut harus di kalikan dengan diskount faktor =  

                                            I 

        ( I + i) n 

Dimana : i    =  Suku bunga desimal. 

 n   =  Umur (tahun). 

 

Umur Keuntungan 
(Pendapatan biaya) 

Discount faktor 
i = 12 % 

Keuntungan nilai 
sekarang 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

- 100.000 

- 301.360 

- 318.560 

- 266.000 

600.062 

1.682.485 

1.372.697 

110.643 

1 

0,567 

0,322 

0,183 

0,104 

0,059 

0,033 

0,019 

- 100.000 

- 170.871 

- 102.576 

- 48.834 

+ 62. 406 

+ 99.277 

+ 45. 299 

+ 2.102 

 

           Dari tabel di atas terlihat bahwa keuntungan nilai sekarang (net present 

value ) maksimum adalah pada umur 25 tahun yaitu Rp 99.277,-.  
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F. Penilaian Kelayakan  Finansial dan Ekonomi Kegiatan 
Pengelolaan Hutan 
 

1.  Identifikasi dan Persiapan Proyek Kehutanan 

Ada 2 faktor yang harus dianalisis atau diperhatikan dalam 

mengidentifikasi proyek pembangunan kehutanan, yakni : 

a.    Analisis Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan pemerintah dapat diidentifikasi proyek- proyek kehutanan 

yang dapat menunjang tercapainya tujuan pembangunan kehutanan 

(peningkatan produk jasa lingkungan hutan, peningkatan produksi kayu dan 

hasil hutan lainnya, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, 

dan peningkatan peran sektor kehutanan dalam perekonomian wilayah). 

Salah saty contoh dalam meningkatkan produksi kayu proyek- proyek apa 

yang seharusnya diadakan agar tercapai tujuan tersebut ?. Beberapa proyek 

bisa timbul antara lain: 

a) Pembanguanan HTI, HTR dan hutan rakyat 

b) Pengayaan jenis pada areal hutan produksi 

c) dll 

b.  Analisis Pasar 

Dalam identifikasi pasar digunakan analisis demand dan suplai. 

Demand dipengaruhi oleh: (1) penduduk, (2) pendapatan, selera, (4) adat 

istiadat, (5) jenis kelamin, (6) umur, dan lain-lain. Demand dapat timbul dari 

dalam negeri dan luar negeri. Sedangkan dari sisi suplai dipengaruhi oleh: 

(bahan baku), (2) tenaga kerja, (3) bahan pembantu, mesin peralatan dan lain 

sebagainya. 

Di samping itu yang harus diperhatikan adalah: (1) apakah saingan 

kita banyak, karena kalau terlalu banyak saingan, maka tidak perlu 

mendirikan proyek dan apakah proyek tersebut lebih banyak berfungsi sosial 

atau memproduksi barang publik?. jika proyek itu bersifat sosial seperti 

produksi jasa lingkungan perlu dilihat indikator menyangkut banyaknya 



153 | B u k u  A j a r  E k o n o m i  S u m b e r d a y a  H u t a n  
 
 

orang yang membutuhkannya ( seberapa besar peran proyek tersebut untuk 

kesejahteraan seluruh masyarakat). Kalau mempunyai peran yang sangat 

besar, maka proyek terebut perlu didirikan seperti proyek reboasasi pada 

hutan lindung. 

2.   Persiapan Proyek 

a.  Pemilihan Skala Kegiatan (Usaha) 

Dalam pemilihan skala proyek, kita perhatikan economics of scale, dalam 

menentukan skala usaha harus diperhatikan penggunaan kapasitas.  Tabel 2  

disajikan contoh skala usaha proyek pembangunan Hutan Tanaman Rakyat 

(HTR). 

Tabel 7.5. Skala Usaha  Pembangunan Usaha HTR 

Uraian Skala Usaha A Skala Usaha B 

Kapasitas produksi 100 unit 300 unit 

Biaya 10 juta 24 juta 

Produksi 50 unit 50 unit 

Penggunaan kapasitas 50 % 17 % 

Biaya/unit Rp. 200.000,- Rp. 480.000,- 

Full capacity 100 unit 300 unit 

Biaya u/full capacity Rp. 100.000,- Rp. 80.000,- 

    

          Jika permintaan produksi hasil hutan tinggi sehingga memungkinkan 

menggunakan kapasitas penuh  (full capacity) maka yang paling 

menguntungkan adalah  yang mempunyai  kapasitas besar (skala usaha B), 

karena biaya yang rendah.  Sedangkan kalau permintaan terbatas, maka skala 

usaha  A (kapasitasnya kecil) akan lebih baik, karena biayanya rendah. 

 

 

 



154 | B u k u  A j a r  E k o n o m i  S u m b e r d a y a  H u t a n  
 
 

Keuntungan memilih lokasi A, yaitu selalu menggunakan kapasitas 

tinggi dan  menggunakan dana bertahap. Sedangkan kerugiannya adalah 

kehilangan skala ekonomis (economic of skill) dan harga peralatan/mesin 

makin lama makin tinggi, karena terpengaruh inflasi. 

Demikian pula halnya  jika memilih lokasi B keuntungaannya adalah    

adanya economic of scale dan tidak akan terpengaruh  inflasi harga investasi. 

Sedangkan kerugiannya adalah penggunaan kapasitas rendah sehingga biaya 

tinggi dan memerlukan biaya investasi yang besar. 

3.  Pemilihan Lokasi 

Untuk pemilihan lokasi kegiatan usaha kehutanan, disamping masalah 

teknis seperti kesuburan lahan, sumber air, akses jalan  juga terkait dengan 

kedekatannya dengan pasar  input (faktor produksi) dan produk hasil hutan, 

karena itu menyangkut biaya pengangkutan. Menurut teori cincin vonthunen 

bahwa kegiatan usaha produksi hasil hutan kayu sebaiknya dekat pusat kota 

(pasar), karena kayu mempunyai volume besar dan berat dengan harga relatif 

kecil persatuan volume/berat, dibandingkan dengan  produksi hasil 

pertanian dan peternakan  di, sehingga biaya angkutnya  mahal. Sehingga 

pada lokasi usaha kehutanan yang jauh dan aksessibilitas yang rendah, maka 

usaha produksi kayu relatif tidak menguntungkan. 

 
2.   Manfaat dan Hambatan Kegiatan Proyek Kehutanan dalam  
       Perekonomian 
 

a. Keterkaitan  Proyek Kehutanan dengan Pembangunan Ekonomi 

Analisis ekonomi, yaitu suatu analisis yang dapat memberikan 

gambaran sejauh mana pengaruh suatu  kegiatan (proyek) dapat 

berpengaruh terhadap perekonomian suatu wilayah atau suatu Negara, 

demikian pula sebaliknya sejauh mana pengaruh perekonomian suatu 

wilayah dapat mempengaruhi suatu kegiatan (proyek). Untuk  analisis 

ekonomi, banyak data makro ekonomi dalam suatu wilayah/negara yang 

dapat dijadikan sebagai indikator ekonomi yang dapat diolah menjadi 
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informasi penting, misalnya PDB (Produk Domestik Bruto), investasi, inflasi, 

kurs valuta asing, kredit perbankan, anggaran pemerintah, pengeluaran 

pembangunan, perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. 

Untuk melihat bagaimana pengaruh perekonomian terhadap usaha 

kehutanan (termasuk agroforestri), yaitu pada tahun sebelum1998 ( krisis 

moneter) harga kakao hanya Rp. 2.000/ kg, sedangkan harga kemiri Rp. 

5.000/ kg. Pada saat terjadi krisis monoter  pada tahun 1998, terjadi kenaikan 

harga kakao sampai Rp. 10.000/kg, sementara harga kemiri hanya Rp 

7.000/kg sehingga terjadi kegiatan penanaman tanaman kakao diantara 

pohon kemiri, namun setelah tanaman kakaonya sudah berbuah dan tersaingi 

cahaya oleh tanaman kemiri, maka petani lebih cenderung mengorbankan 

tanaman/pohon kemirinya. Hal ini berarti bahwa perubahan nilai valuta 

asing terhadap mata uang rupiah berdampak terhadap kegiata agroforestri 

kemiri dengan kakao. 

Selain perekonomian suatu negara/ wilayah berdampak terhadap 

kegiatan sektor kehutan, juga kegiatan (proyek sektor kehutanan) 

memberikan pengaruh terhadap perekonomian wilayah/Negara. Aspek-

aspek penilaian manfaat ekonomi dari kegiatan sector kehutanan disajikan 

sebagai berikut. 

1) Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat 

Kegiatan agroforestri dapat dikerjakan oleh tenagakerja lokal, tidak perlu 

mendatangkan tenaga kerja dari luar. Semakin intensif kegiatan 

agroforestri semakin banyak tenaga kerja yang dapat terserap per satuan 

luas lahan. Usaha agroforestri ini tidak hanya meberikan kesempatan 

kerja di pedesaan, tetapi juga mendorong timbulnya kesempatan  kerja 

diperkotaan terutama kegiatan di sektor industri dan jasa yang 

menggunakan produk- produk usaha SDH. 

2) Menggunakan sumberdaya lokal 

Kegiatan usaha agroforestri telah lama dipraktekkan oleh masyarakat 

lokal, sehingga sumberdaya modal, SDM dan faktro produksi lainnya 

sebagian telah dimiliki oleh masyarakat lokal dalam kegiatan produksi 
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tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Oleh karena itu 

pengembangan kegiatan agroforestri di daerah pedesaan akan mendorong 

penggunaan sumberdaya lokal dalam kegiatan produksi. Penggunaan 

sumberdaya lokal juga akan berarti mengurangi penggunaan impor faktor 

produksi (menghemat devisa negara). Jika produk yang dihasilkan 

sebagian atau seluruhnya untuk pasar ekspor maka kegiatan ini akan 

menghasilkan devisa negara. Dengan demikian kegiatan usaha SDH akan 

meningkatkan perekonomian di pedesaan/ wilayah dan nasional secara 

keseluruhan.     

3) Menumbuhkan industri lain (sektor ekonomi lainnya) 

Kegiatan usaha SDH (agroforestri) akan mendorong berkembangnya 

sektor ekonomi lainnya seperti berkembangnya sektor industri kehutanan 

dan pertanian serta sektor jasa seperti perdagangan dan transportasi hasil 

usaha agroforestri. Dorongan usaha agroforestri terhadap berkembangnya 

sektor industri dan jasa di pedesaan akan mendorong berkembangnya 

perekonomian wilayah dan nasional. 

4) Turut menyediakan kebutuhan konsumen lokal dan dalam negeri 

Usaha SDH pada awalnya dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi 

konsumsi rumah tangga petani (konsumsi lokal). Namun dalam 

perkembangannya, karena terjadi surplus produksi dan adanya 

kebutuhan masyarakat lokal  yang tidak dapat dipenuhi, maka mereka 

mengembangkan tanaman eksport untuk dijual. Oleh karena itu usaha 

SDH ini dapat menghemat devisa negara, karena dapat menyediakan 

kebutuhan konsumsi untuk masyarakat lokan, bahkan untuk kebutuhan 

dalam negeri. 

5) Menambah Pendapatan Nasional 

Berkembangnya kegiatan usaha SDH dapat menyediakan kebutuhan 

konsumsi dalam negeri, terutama untuk kebutuhan pangan dan 

perumahan denagn  demikian akan mengurangi impor atau bahkan dapat 

ditiadakan sama sekali. Bahkan jika ada permintaan ekspor atas produk 
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agrofrestri dapat memenuhi permintaan tersebut, maka usaha agroforestri 

ini akan menambah pendapatan nasional. 

b. Permasalahan  Usaha Kehutanan 

Pembangunan ekonomi terus dilaksanakan dalam rangka menaikkan 

atau paling tidak mempertahankan pendapatan nasional yang telah dicapai. 

Bagi Indonesia masih banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi 

sehingga tidaklah mudah untuk melaksaanakan pembangunan ekonomi, 

yang juga akan berdampak pada aspek sosial dan politik. Beberapa hambatan 

ekonomi dalam usaha kehutanan diuraikan di bawah ini. 

1) Produktifitas tenaga kerja rendah 

Hal ini disebabkan oleh kualitas SDM  di pedesaan (petani) terutama 

ditinjau dari tingkat pendidikan yang masih rendah dan sangat 

berpengaruh terhadap mengadopsi inovasi baru. Demikian pula 

sumberdaya lahan   yang  tersedia untuk kegiatan usaha agroforestri 

relatif kurang subur dan atau relatif susah dijangkau (tidak 

menguntungkan). 

2) Penggunaan kapital (modal) rendah  

Hal ini disebabkan masih rendahnya produktivitas usaha agroforestri dan 

rendahnya produktifitas (pendapatan) negara. Rendahnya produktifitas 

tersebut berdampak terhadap rendahnya tingkat saving (tabungan) 

pemerintah dan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada 

kegiatan investasi agroforestri. 

3) Besarnya pengangguran  

Hal ini disebabkan karena kurangnya investasi di pedesaan, jumlah 

penduduk bertambah dan luas lahan usaha yang terbatas, sehingga terjadi 

pengangguran di pedesaan. Dampak pengangguran di pedesaan adalah  

terjadi perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota dan dampak 

lanjutannya menyebabkan pengangguran di perkotaan. 
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4) Besarnya ketimpangan distribusi pendapatan 

Hal ini terjadi karena umumnya produk usaha pertanian atau kehutanan  

petani kurang menguasai pengolahan dan pasar, sehingga keuntungan 

banyak dinikmati oleh pedagang dan pemilik indusri (industriawan). 

5) Kendala ekonomi lain dalam usaha SDH adalah ketidak sempurnaan 

pasar dan  rendahnya jiwa kewirausaahaan petani (pelaku usaha SDH).  

3.  Studi Kasus  Kelayakan Usaha Pembangunan HTR 

Analisis investasi pembangunan HTR difokuskan pada analisis 

kelayakan finansial pembangunan hutan. Analisis mencakup aspek-aspek: 

kebutuhan modal (biaya investasi), kemampuan unit usaha mengembalikan 

modal, dampak kegiatan usaha terhadap perekonomian.  

Dalam analisis kelayakan investasi ini ditampilkan contoh kelayakan 

pembangunan HTR. 

a. Deskripsi Pembangunan HTR Jenis Sengon  

Setiap rumah tangga petani mengelola areal hutan produksi sebagai 

areal HTR seluas 12 ha, yang ditanami setiap tahun rata-rata seluas 1,5 ha 

selama 8 tahun. Dengan demikian, setiap rumah tangga petani memiliki 8 

petak kerja tahunan. Pada akhir tahun ke 8, seluruh petak kerja tahunan 

seluas 12 ha telah ditanami dengan tanaman sengon, jarak tanam 5 x 5 m atau 

sebanyak 400 pohon/ha.  

Biaya pembangunan HTR jenis sengon mengikuti standar biaya 

pembangunan hutan dan beberapa hasil penelitian yaitu sebesar Rp. 7.147.800 

selama satu daur (Tabel 1). Biaya pemanenan sengon ditetapkan sebesar Rp. 

50.000,-/m3.   
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Pada awal tahun ke 9, tanaman sengon pada petak kerja tahunan 1 

dipanen, dan tidak diikuti dengan penanaman kembali dengan tanaman 

sengon (perhitungan hanya 1 rotasi). Demikian pula petak-petak kerja 

tahunan lainnya yaitu Petak kerja tahunan 2 dipanen pada tahun ke 10, petak 

kerja tahunan 3 dipanen pada tahun ke 11, demikian seterusnya sampai pada 

tahun 16 seluruh petak kerja tahunan selesai ditebang.  

Potensi tegakan sengon produksi HTR pada akhir daur rata-rata 

sebesar 400 m3/ha, harga kayu sengon di TPN-HTR sebesar Rp. 150.000,-/m3. 

Dengan demikian, nilai produksi tegakan sengon pada akhir daur adalah 

sebesar Rp. 60.000.000,-/ha. Dengan luas petak kerja tahunan seluas 1,5 ha 

maka petani HTR akan mendapatkan penerimaan rata-rata sebesar Rp. 

90.000.000,-/tahun, dimulai pada tahun ke 9 dan seterusnya  sepanjang 1 

rotasi.  

Biaya pemanenan kayu sengon ditetapkan rata-rata sebesar 50.000,-

/m3 atau sebesar Rp. 20.000.000,-/ha. Dengan luas petak kerja tahunan seluas 

1,5 ha maka petani HTR akan mengeluarkan biaya pemanenan rata-rata 

sebesar Rp. 30.000.000,-/tahun.  
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Analisis biaya dan penerimaan pembangunan HTR jenis sengon untuk 

dua rotasi secara rinci disajikan pada Tabel 7.6 dan Tabel 7.7.  

Tabel 7.6. Biaya Pembangunan Tanaman Sengon, untuk Satu Rotasi   

Uraian Kegiatan Tahun ke- Vol. Unit 
Biaya per 

unit (Rp) 

Total 

(Rp) 

a. Penyiapan Lahan 1 dan 9 255 HOK 20.000  5.100.000 

b. Pengadaan Bibit 1 dan 9 1.440 Bibit 750 1.080.000 

c. Penanaman 1 dan 9 24 HOK 20.000 480.000 

d. Pemeliharaan Tahun 
Berjalan 

1 dan 9 3 Paket 835.000 2.505.000 

e. Pemeliharaan Tahun 
Pertama 

2 dan 10 3 Paket 835.000 2.505.000 

f. Pemeliharaan Tahun 
Kedua 

3 dan 11 3 Paket 835.000 2.505.000 

g. Pemanenan 9 1 Paket 30.000.000 30.000.000 

h. Pemanenan 10 1 Paket 30.000.000 30.000.000 

i. Pemanenan 11 1 Paket 30.000.000 30.000.000 

j. Pemanenan 12 1 Paket 30.000.000 30.000.000 

k. Pemanenan 13 1 Paket 30.000.000 30.000.000 

l. Pemanenan 14 1 Paket 30.000.000 30.000.000 

m. Pemanenan 15 1 Paket 30.000.000 30.000.000 

n. Pemanenan  16 1 Paket 30.000.000 30.000.000 

Total  254.175.000 
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Tabel 7.7. Produksi dan Nilai Produksi Tegakan Sengon Seluas 12 ha, 
untuk satu Rotasi   

 
Tahun Produksi (m3) Harga Satuan (Rp/m3) Nilai Produksi 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - -  

5 - - - 

6 - - - 

7 - - - 

8 - - - 

9 600 150.000 90.000.000 

10 600 150.000 90.000.000 

11 600 150.000 90.000.000 

12 600 150.000 90.000.000 

13 600 150.000 90.000.000 

14 600 150.000 90.000.000 

15 600 150.000 90.000.000 

16 600 150.000 90.000.000 

Jumlah - - 720.000.000 

 

b. Analisis Finansial Pembangunan HTR Jenis Sengon 

Berdasarkan data pada Tabel 1 dan Tabel 2 dilakukan analisis Cash 

Flow seperti disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan data pada Tabel 3 dilakukan 

analisis kelayakan finansial dengan Jangka waktu analisis adalah 16 tahun. 

Hasil analisis disimpulkan bahwa pembangunan HTR layak secara finansial 

pada tingkat suku bunga  sebesar 17%, dengan nilai NPV sebesar Rp. 

59.809.153 -/tahun, nilai BCR sebesar 2,4 dan nilai IRR sebesar 34,9%. 
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Tabel  7.8. Cash Flow Pembangunan HTR Jenis Sengon, Luas 12 ha  

Tahun Biaya (Rp) Penerimaan Rp) Cash Flow (Rp) 

1          9.165.500 - - 9.165.500 

2        11.670.000 - - 11.670.000 

3        14.175.000 - - 14.175.000 

4            14.175.000 - -14.175.000 

5            14.175.000 - -14.175.000 

6            14.175.000 - -14.175.000 

7            14.175.000 - -14.175.000 

8            14.175.000 - -14.175.000 

9         35.010.000 90.000.000 54.990.000 

10 32.505.000 90.000.000 57.495.000 

11 30.000.000 90.000.000 60.000.000 

12 30.000.000 90.000.000 60.000.000 

13 30.000.000 90.000.000 60.000.000 

14 30.000.000 90.000.000 60.000.000 

15 30.000.000 90.000.000 60.000.000 

16 30.000.000 90.000.000 60.000.000 

 

c.  Analisis Dampak Ekonomi Pembangunan HTR   

1) Peningkatan pendapatan masyarakat  (jelaskan apakah kegiatan yang 

akan dilaksanakan berpengaruh terhadap pendapatan) meliputi: jenis 

pendapatan yang diperoleh masyarakat antara lain: Upah tenaga kerja, 

sumbangan perusahaan, pendapatan dari  usaha masyarakat akibat 

adanya kegiatan perusahaan. 

2) Penyerapan tenaga kerja,  yang perlu dianalisis adalah berapa    tenaga 

kerja yang dserap (terutama tenaga kerja lokal) dan berapa orang bekerja 

pada usaha yang muncul akibat pengelolaan hutan. 

3) Dukungan terhadap sektor ekonomi yang lain. Perlu dianalisis adalah 

bagaimana dukungannya terhadap industri hasil hutan, perdagangan 

hasil hutan, dan sektor pertanian serta sektor usaha lainnya. 
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4) Dampak terhadap perekonomian jangka panjang, yang perlu dianalisis 

dampaknya terhadap kerugian ekonomi akibat banjir, erosi, dan 

kekeringan 

 

G. Bahan Diskusi 

1. Kemukakan perbedaan konsep analisis financial dan ekonomi. 

2. Sebutkan dan Jelaskan faktor yang dipertimbangkan dalam menetukan 

proyek/kegiatan pembangunan kehutanan.  

3. Mengapa unsur waktu dan tingkat suku bunga sangat penting dianalisis 

dalam penetapan proyek kehutanan.  

4. Sebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk penilaian 

kelayakan proyek kehutanan. 

5. Pilihlah salah satu proyek kehutanan dengan membuat angka-angka 

hipotetik tentang biaya, manfaat, suku bunga dan jangka waktu   untuk 

menghitung nilai kelayakan finansial proyek (IRR, BCR dan NPV). 
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