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KATA PENGANTAR
Ekspose dengan tema “Dengan Semangat Dasawarsa Balai Litbang Kehutanan Siap
Mendukung Pembangunan Kehutanan di Kalimantan”, merupakan rangkaian acara
peringatan dua dasawarsa berdirinya BP2KK pada tahun 1984 dan sebagai sarana dalam
menyebarluaskan hasil penelitian, kajian, pengetahuan dan pengalaman lapangan kepada
masyarakat luas. Selain itu ekspose ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai wahana
dalam meningkatkan pemahaman oleh semua pihak yang terkait dengan peranan IPTEK
dalam mendukung keberhasilan program pembangunan kehutanan, sehingga tercipta
partnership dan network (jaringan) informasi IPTEK kehutanan di lingkungan lembaga
pemerintah, BUMN, swasta dan LSM di wilayah Kalimantan.
Prosiding ini memuat 5 makalah utama yang berkaitan dengan topik yang sangat
relevan dengan permasalahan yang berkembang dewasa ini khususnya di Kalimantan Timur,
misalnya issu mengenai pengrusakan hutan yang sangat berkaitan dengan proses
penyelenggaraan otonomi daerah, status kepemilikan lahan, illegal logging, kebakaran
hutan, konservasi biodiversity dan pengelolaan lingkungan. Sebagai suatu output ilmiah,
prosiding ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khasanah IPTEK kehutanan
khususnya di Kalimantan Timur.
Penyusunan prosiding ini tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama semua pihak dan
untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Semoga prosiding ini bermanfaat bagi kita semua.
Samarinda, Desember 2004
Kepala Balai,

Ir. Sulistyo A. Siran, MSc.
NIP. 080056172
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RUMUSAN
EKSPOSE HASIL-HASIL PENELITIAN

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN KALIMANTAN
Samarinda, 7 Desember 2004
1. Konservasi in-situ dan ex-situ ulin perlu digalakkan karena potensinya mengalami penurunan
yang drastis dan keberadaannya semakin mengarah pada status sebagai jenis langka,
sementara itu gaung konservasi masih merupakan wacana di kalangan tertentu saja.
2. Untuk mencegah ulin dari kepunahan, perlu penerapan aturan yang tepat oleh Departemen
Kehutanan maupun Pemerintah Daerah. Pengaturan pemanfaatan ulin

secara benar

diperlukan untuk menekan laju penurunan potensi dan keberadaan ulin di kawasan hutan.
3. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur merupakan ancaman serius bagi kelestarian
hutan. Oleh karena itu perlu dibentuk kelembagaan penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan yang solid dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan desa. Disamping itu perlu
adanya dukungan penuh mengenai dana on call (siap pakai), SDM dan sarana dan
prasarana yang memadai.
4. Kegiatan penelitian yang perlu dilakukan dalam mendukung usaha penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan adalah kajian mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan dalam skala kecil dan besar dengan memperhitungkan sebab-sebab dan akar
permasalahan terjadinya kebakaran. Dalam kajian tersebut perlu mempertimbangkan pula
kondisi lapangan dan topografi, dan aksesabilitasnya terutama untuk Kalimantan Timur
dimana wilayahnya sangat luas dan kondisi sosial ekonominya berbeda-beda.
5. Penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan kepada masyarakat
desa hutan perlu ditingkatkan. Demikian pula mengenai pilihan penggunaan

teknik

pembakaran dalam penyiapan lahan untuk usaha perkebunan, pertanian, dan hutan
tanaman industri (HTI) harus dilakukan dengan tepat untuk mengurangi resiko dan dampak
negatif kebakaran hutan dan lahan.
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6. Illegal logging merupakan bentuk pengrusakan hutan yang hingga kini belum ada solusinya.
Banyaknya pelaku dan modus operandi pencurian kayu menjadikan illegal logging sebuah
misteri yang seolah-olah sulit diungkap. Topik illegal logging yang dibahas dari berbagai
aspek pada ekspose tersebut merupakan sumber informasi yang sangat berharga untuk
mendukung menanggulangan dan penindakan praktek illegal logging. Disamping beberapa
informasi yang telah dikumpulkan tersebut, pada saat ini yang paling penting adalah tindak
lanjut berupa action di lapangan dengan melibatkan semua instansi terkait dan masyarakat
setempat.
7. Gaharu merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan dapat memberikan
harapan untuk peningkatan pendapatan kepada pemerintah dan masyarakat di masa
depan. Pengusahaan gaharu saat ini telah dimulai dengan penanaman dalam skala yang
luas.

Semangat pengusahaan gaharu ini

tumbuh setelah ditemukannya teknologi

pembentukan gaharu. Oleh karena itu disarankan agar penelitian pembentukan gaharu
dengan skala yang memadai perlu terus ditingkatkan. Disamping itu juga disarankan untuk
dibuat perhitungan biaya inokulasi sehingga masyarakat mengetahuinya.
8. Dalam rangka mensosialisasikan gaharu, sebaiknya dibuat demplot percontohan gaharu
mulai dari teknik pengadaan bibit, penanaman, teknik inokulasi pembentukan gaharu dan
pengolahan gaharu
9. Departemen Kehutanan telah menerbitkan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan hutan
alam produksi lestari (PHAPL) berupa 4 kriteria yaitu : prasyarat, produksi, ekologi dan
sosial dengan 24 indikatornya. Mengingat kondisi hutan tropis di Indonesia yang memiliki
keunikan dan karakteristik yang bervariasi, maka dalam implemtasinya di lapangan banyak
ditemukan kendala dan permasalahan baik internal maupun ekternal.
10. Hasil uji lapang implementasi Kriteria dan Indikator PHAPL menunjukkan tingkat pemahaman,
tingkat kesiapan dan kesulitan (kendala) Unit Pengelolaan Hutan (UPH) yang beragam
dengan varian karakteristik biofisik dan sosial yang ditemukan, sehingga diperlukan standar
kinerja yang tepat dan jelas untuk kegiatan yang sifatnya sangat strategis dan berdampak
luas yang dilengkapi dengan dasar hukum sehingga dapat dilaksanakan di lapangan.
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LAPORAN KEPALA BALAI LITBANG KEHUTANAN KALIMANTAN
SELAKU PENYELENGGARA EKSPOSE HASIL-HASIL PENELITIAN DALAM RANGKA
PERINGATAN DUA DASAWARSA BALAI LITBANG KEHUTANAN KALIMANTAN
SAMARINDA, 7 DESEMBER 2004
Assalammu'alaikum Wr.Wb.
Yang terhormat, Bapak Kepala Badan Litbang Kehutanan atau yang mewakili,
Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Timur,
Yang terhormat Bapak Kepala Balitbangda Prop. Kalimantan Timur,
Yang terhormat Bapak Kepala UPT Departemen Kehutanan di Prop. Kaltim,
Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta para undangan yang berbahagia,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri
ekspose hasil hasil penelitian di Kantor Balai Litbang Kehutanan Kalimantan ini dengan sehat wal
afiat.
Kedua, izinkanlah kami atas nama Balai Litbang Kehutanan Kalimantan mengucapkan selamat
datang dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak-Bapak dan
ibu-ibu, khususnya yang berasal dari luar Samarinda atau Kalimantan Timur pada ekspose hari
ini.
Penyelenggaraan ekspose ini merupakan rangkaian acara peringatan dua dasa warsa
berdirinya Balai Litbang Kehutanan Kalimantan dan juga merupakan agenda seminar Dewan
Riset Daerah Propinsi Kalimantan Timur. Sudah menjadi tradisi bagi institusi Riset untuk selalu
berupaya
menyebarluaskan hasil-hasil penelitian, kajian, pengetahuan dan pengalaman
lapangan kepada stakeholders antara lain pembuat kebijakan, praktisi lapangan dan
akademisi serta masyarakat luas.
Dengan demikian melalui Ekspose ini, diharapkan selain meningkatkan pemahaman kepada
semua pihak yang terkait tentang peranan IPTEK dalam mendukung keberhasilan program
pembangunan kehutanan, juga tercipta partnership dan networking (jaringan) informasi IPTEK
kehutanan di lingkungan lembaga Pemerintah, BUMN, Swasta dan Lembaga Swadaya
Masyarakat di Wilayah Kalimantan.
Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan para hadirin yang saya hormati,
Pada kesempatan ini dapat kami informasikan mengenai penyelenggaraan ekspose sebagai
berikut:
v

Ekspose hasil-hasil penelitian ini akan berlangsung hari ini dan diikuti oleh para peneliti dari
institusi pemerintah, para Akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta serta,
para praktisi/pengusaha pemegang HPH/BUMN, para cendekiawan,
pejabat dari Dinas
Kehutanan dan UPT Departemen Kehutanan serta LSM-LSM di wilayah Kalimantan Timur.
Pada ekspose ini akan disajikan 5 (lima) makalah utama, yang berkaitan dengan topik yang
sangat relevan dengan permasalahan yang berkembang dewasa ini khususnya di wilayah
Kalimantan Timur.
Issue mengenai pengusahaan hutan di Prop. Kaltim misalnya, akan sangat berkaitan dengan
proses penyelenggaraan otonomi daerah, status kepemilikan lahan, illegal logging, kebakaran
hutan, konservasi biodiversitas dan penyelamatan lingkungan. Status IPTEK Ulin dalam kontek
penyelamatan sumber daya genetik jenis andalan Kalimantan Timur akan disampaikan pada
sesi pertama.
Topik yang kini tengah diperbincangkan oleh berbagai kalangan adalah illegal logging, dan
oleh Kabinet Indonesia bersatu, pemberanntasan illegal logging menjadi salah satu agenda
prioritas dalam 100 hari kerja. Perang terhadap pelakunya dinyatakan oleh Bapak Menteri
Kehutanan sepekan setelah pelantikannya dengan menyebut 19 nama yang telah diserahkan
kepada Kejaksaan Agung. Mengingat dampak negative illegal logging yang sangat luar
biasa, maka semua fihak yang sangat peduli dengan kelestarian hutan mestinya juga perlu
menyatakan perang bersama kepada pencuri kayu tanpa akhir. Beberapa hasil penelitian dan
kajian mengenai illegal logging baik yang dilakukan oleh Balai Litbang maupun lembaga riset
lain dan LSM telah berhasil dihimpun dan disentesa dan selanjutnya akan dicoba untuk
dipresentasikan pada ekspose kali ini.
Bapak/Ibu dan hadirin yang berbahagia,
Pada tataran global, issue yang sangat menonjol dewasa ini adalah pengelolaan hutan lestari
atau sustainable forest management. Ada kecenderungan yang sangat kuat bahwa pasar global
mengendaki produk hasil hutan harus berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Apabila
kita gagal dalam mencapai pengelolaan hutan lestari, maka pengusahaan hutan kita akan
benar-benar berada dalam kesulitan. Di sisi lain, seperti kita ketahui bersama, hutan-hutan yang
akan dikelola saat ini sebagian besar adalah hutan sekunder, dan kita belum banyak tahu
bagaimana dan dengan system macam apa hutan sekunder dimaksud akan kita kelola secara
lestari. Walaupun issue mengenai kelestarian dalam pengelolaan hutan telah dicanangkan oleh
pemerintah sejak tahun 1980-an, namun sampai saat ini masih banyak pelaku pengusahaan
hutan yang belum menempatkan issue kelestarian menjadi “ruh” didalam pengelolaan hutan,
bahkan masih dapat kita jumpai beberapa pengusaha yang melakukan mal-praktek di dalam
pengelolaan hutan. Menyadari akan kondisi yang sangat memprihatinkan ini, maka Menteri
Kehutanan telah mengeluarkan SK mengenai kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari.
Ketentuan ini sifatnya mandatory bagi seluruh pemegang ijin usaha pemanfaatan hak
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pengusahaan hutan. Melalui assessment secara menyeluruh akan dapat diketahui performance
setiap HPH dalam melaksanakan praktek pengelolaan hutan. Untuk melihat implementasi Kriteria
dan indicator dilapangan, Balai Litbang Kehutanan telah melaksanakan field test disejumlah
HPH yang lokasinya tersebar di Kalimantan Timur, Tengah dan Kalimantan Barat. Hasil-hasil
field test tersebut akan kita coba untuk presentasikan pada hari ini.
Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati,
Issue mengenai kebakaran khususnya di Kalimantan Timur ini tidak kalah menariknya.
Pengalaman telah membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi secara periodik dimulai sejak
tahun 1982 dan terulang pada tahun 1997 telah membawa bencana yang maha dahsyat.
Munculnya api liar dan tidak dapat dikelola dengan baik telah meluluh-lantakkan apa saja
yang telah kita bangun selama ini. Pada tahun 2004 ini Kalimantan Timur mengalami musim
kemarau yang sangat panjang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun di
beberapa tempat terjadi kebakaran, namun tidak sampai meluas dan bahkan kebakaran di
beberapa tempat di hutan penelitian dapat diantisipasi dan dikendalikan.
Untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan, banyak sudah daya dan upaya yang
telah dikerahkan, baik melalui peningkatan koordinasi maupun kerjasama dengan luar negeri,
namun tetap saja kebakaran terjadi terutama yang disebabkan oleh ulah manusia. Menurut
hasil monitoring yang kita lakukan, ekosistem yang rusak akibat kebakan akan sulit kembali
keasalnya dan agar dapat berfungsi memerlukan waktu yang cukup lama. Semenjak musibah
kebakaran yang terjadi tahun 1997, banyak fihak yang telah melakukan inisiatif pencegahan
dan penanggulangan kebakaran, baik oleh pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat lokal.
Teknologi pencegahan kebakaran telah dikembangkan sedemikian rupa melalui kerjasama
kemitraan disamping juga pengembangan kapasitas Sumber daya manusia, kelembagaan dan
perangkat hukumnya. Untuk melihat kemajuan status iptek pencegahan dan penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan, kita telah melakukan kajian yang insya allah akan dapat
dipresentasikan pada kesempatan ini.
Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta hadirin yang kami hormati,
Issue lain yang sangat krusial adalah bagaimana meningkatkan produktivitas lahan hutan
sehingga menjadi optimal melalui pendekatan social forestry dari lahan-lahan yang marjinal
dengan komonditi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi namun diminati oleh masyarakat. Salah
satu komoditi yang bernilai ekomis tinggi namun hampir punah tersebut adalah gaharu. Sejak
dua tahun terakhir ini gaharu telah kita teliti secara intensif baik dari sisi penyebaran secara
lami, kesesuaian tempat tumbuh, silvikultur, inokulasi, pemanenan, pengolahan, standarisasi
produk, rantai pemasaran, analisa ekonomisnya dan perangkat peraturanya. Melalui promosi
pengembangan gaharu yang kami lakukan di beberapa kabupaten, antara lain: kabupaten
Berau, Kutai Barat, Malinau dan Pasir, kami melihat masyarakat dari berbagai macam kalangan
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termasuk pimpinan tertinggi di Kaltim, mulai tumbuh kesadaran untuk mengkonservasi pohon
penghasil gaharu yang masih ada sebagai sumber genetik dan juga spirit untuk mengadakan
penanaman dengan skala yang agak luas. Kami yakin dalam waktu dekat Kaltim akan kembali
menjadi propinsi Gudang Gaharu seperti yang terjadi pada masa lalu. Hasil-hasil penelitian
beberapa aspek mengenai gaharu telah kita rangkum dan akan kita presentasikan pada
kesempatan ini.
Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati,
Selain makalah yang akan membahas issue-issue diatas, pada ekspose ini akan ditampilkan pula
hasil-hasil penelitian dalam bentuk:
1. Produk; antara lain: gaharu hasil penyuntikan di beberapa tempat, inokulan pembentuk
gaharu yang penyakitnya asli berasal dari kaltim, minyak kayu putih, minyak kayu kapur,
dan lain
2. Teknologi perbanyakan bibit dengan system water rooting,
3. Alat suling untuk menghasilkan minyak gaharu
4. Buku, leaflet, poster dan lain-lain
Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati,
Dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk
mengembangkan kemitraan dengan Balai Litbang Kehutanan Kalimantan dalam membangun
hutan di Kalimantan Timur ini. Comparative advantage dari sumber daya hutan di Kaltim harus
kita rubah menjadi competitive advantage untuk menyongsong era pengelolaan hutan yang
lestari.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati,
Selanjutnya sebelum saya mengakhiri sambutan saya, permohonan maaf serta pengertian yang
dalam atas segala kekurangan dalam penyediaan fasilitas, pelayanan dan penyelenggaraan
ini kami sampaikan, dengan harapan kiranya hal tersebut tidak akan mengurangi semangat
untuk mencurahkan segala pikiran, pendapat dan tennaga guna tercapainya tujuan ekspose
seperti yang telah kami sebutkan di atas.
Akhirnya, kami mohon dengan hormat pada saatnya nanti kepada Bapak Kepala Badan Litbang
Kehutanan, untuk berkenan membuka ekspose secara resmi.
Sekian dan terima kasih atas perhatiannya., Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.
Kepala Balai
Ir. Sulistyo A. Siran, MSc
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SAMBUTAN KEPALA KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PADA EKSPOSE HASIL-HASIL PENELITIAN DALAM RANGKA PERINGATAN
DUA DASAWARSA BALAI LITBANG KEHUTANAN KALIMANTAN
SAMARINDA 7 DESEMBER 2004
Yang terhormat Kepala Badan Litbang Kehutanan atau yang mewakili,
Yang terhormat Para Kepala UPT Departemen Kehutanan di Propinsi Kalimantan Timur
Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian,
Assalaamu‘alaikum Wr. Wb,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan
Rahmatnya kita dapat hadir pada pertemuan di pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.
Yang kedua, saya atas nama pribadi dan kedinasan menyampaikan selamat memperingati 20
tahun berdirinya Balai kepada pimpinan dan seluruh staf Balai Litbang Kehutanan Kalimantan.
Semoga di usianya yang menginjak remaja tersebut, Balai Litbang Kehutanan dapat
menunjukkan kiprahnya dalam pembangunan kehutanan di Kalimantan Timur.
Sesuai dengan tema peringatan dua dasa warsa, yaitu bahwa Balai Litbang siap mendukung
pembangunan kehutanan di Kalimantan adalah sangat tepat dan relevan dengan kondisi saat
ini. Kita sangat menyadari bahwa selama ini kita dapat hidup berkecukupan dan dapat
melaksanakan pembangunan di Kalimantan, karena semata-mata kemurahan Tuhan. Hasil hutan
yang kita panen dan kita manfaatkan saat ini adalah karena tumbuh secara alami, bukan
karena sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita ciptakan. Pemanfaatan sumberdaya
alam yang tidak diimbangi dengan upaya pemulihan tidak akan berlangsung lama dan dalam
waktu tertentu akan berdampak negative terhadap kehidupan kita semua. Oleh karena itu maka
peran institusi penelitian semacam Balai Litbang dalam penciptaan IPTEK sangat dinantikan.
Hadirin yang berbahagia,
Dalam usianya yang ke dua puluh, tentunya sudah banyak pengalaman yang didapat, sudah
banyak pula penelitian yang dihasilkan. Oleh karena itu akumulasi hasil-hasil penelitian tersebut
sesungguhnya harus terus menerus di sosialisasikan kepada masyarakat luas, agar nantinya
masyarakat secara mandiri dapat bertindak kreatif dan rasional dalam pemanfaatan sumber
daya alam.
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Sesuai dengan mandat Balai yaitu melaksanakan penelitian di hutan hujan tropis, maka banyak
tantangan dan permasalahan yang perlu dicarikan solusinya. Hutan tidak saja berkaitan
dengan hal-hal yang sifatnya teknis, tapi juga non-teknis misalnya sosial dan lingkungan. Bahkan
sejak dimulainya era reformasi ini, masalah non-teknis tersebut sering mengemuka dan
menimbulkan efek negatif yang sangat luas.
Hadirin yang berbahagia,
Melalui peringatan dua dasa warsa ini, tentunya sangat tepat untuk dijadikan momentum
perenungan diri, sudah seberapa jauh misi yang diemban dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, sudah seberapa besar fungsi pokok Balai telah dapat diperankan secara maksimal.
Kendala dan hambatan apa saja yang dihadapi, serta peluang apa saja yang tersedia untuk
dimanfaatkan.
Melalui sebuah kontemplasi tersebut, mudah-mudahan Balai Litbang Kehutanan Kalimantan akan
tetap eksis dan semakin mendapatkan pengakuan oleh Pemerintah dan masyarakat luas.
Sekali lagi, Selamat memperingati dua dasa warsa Balai, semoga Allah senantiasa memberikan
bimbingan pada kita semua.
Sekian sambutan saya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’Alaikum Wr.Wb.
Kepala Dinas Kehutanan Prop.
Kaltim

Ir. Fuadsyah, MM
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SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
PADA EKSPOSE HASIL-HASIL PENELITIAN DALAM RANGKA PERINGATAN
DUA DASAWARSA BALAI LITBANG KEHUTANAN KALIMANTAN
SAMARINDA 7 DESEMBER 2004

Bapak/Ibu/Saudara peserta Ekspose yang terhormat,
Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb.
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam ruangan ini untuk acara ekspose hasilhasil penelitian yang diselenggarakan oleh Balai Litbang Kehutanan Kalimantan dalam rangka
memperingati dua dasa warsa kelahirannya.
Saudara-saudara yang berbahagia,
Seperti yang sering mengemuka dalam berbagai kesempatan, sumberdaya hutan kita saat ini
sungguh berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Kondisi hutan kita saat ini sudah sangat
berbeda dibandingkan dengan kondisi 30 tahun yang lalu, dimana pada saat itu hutan kita
menjadi tumpuan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi nasional dan regional, penyedia
lapangan kerja dan pembuka wilayah-wilayah yang terisolasi. Pengelolaan hutan yang lebih
mengarah ke ekstraksi dan mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian selama ini ternyata telah
menyebabkan sumberdaya hutan tersebut mengalami degradasi yang sangat cepat. Kondisi ini
diperparah dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap musim kemarau, serta
semakin meraja lelanya penebangan kayu secara liar. Kondisi ini tidak terkecuali dialami oleh
hutan-hutan di Kalimantan, dimana potensinya terus mengalami penurunan yang sangat tajam.
Pada hal kita tahu bahwa pengelolaan hutan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur
merupakan barometer pengelolaan hutan secara nasional. Oleh karena itu kegagalan
pengelolaan hutan di Kalimantan akan menjadi kegagalan pengelolaan hutan secara nasional.
Saudara-saudara yang terhormat,
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Menyadari akan permasalahan diatas, maka selama 3 tahun terakhir ini Departemen
Kehutanan telah menetapkan 5 kebijakan prioritas, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk
mengurangi laju kerusakan sumberdaya hutan dengan mengeliminir berbagai sumber dan akar
penyebabnya, serta secara simultan meningkatkan upaya konservasi dan mempercepat
pemulihan melalui rehabilitasi dan reboisasi terhadap hutan dan lahan yang terdegradasi.
Secara objektif, pelaksanaan 5 kebijakan prioritas dan program kerja Departemen Kehutanan
selama 3 tahun terakhir ini belum dapat secara drastis menanggulangi permasalahanpermasalahan tersebut diatas, namun secara bertahap telah mampu mengeliminir secara
mendasar beberapa permasalahan pokok, terutama yang menyangkut illegal logging dan illegal
trade.
Bertumpu pada hasil-hasil yang telah dicapai diatas, maka kebijakan prioritas yang akan
ditempuh Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 melalui Kabinet Indonesia Bersatu, adalah:
Melanjutkan (1) Penanggulangan pencurian kayu secara terkoordinasi, (2) Pemantapan
kawasan hutan, (3) Rehabilitasi dan konservasi hutan, (4) Revitalisasi Industri Kehutanan, dan (5)
Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Sejalan dengan lima kebijakan prioritas tersebut, maka Badan Litbang Kehutanan telah
menempuh langkah dengan mengadakan “refocussing” program Litbang Kehutanan sampai
pada tahun 2009 mendatang, yang intinya diarahkan untuk dapat mendukung keberhasilan
kebijakan Departemen Kehutanan tersebut.
Saudara-saudara yang berbahagia,
Saya berharap agar hasil-hasil litbang dapat lebih berdayaguna, kegiatan Libang harus
terintegrasi dan menghindarkan pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, terus
dikembangkannya jejaring kerja (network), dan sintesa hasil kajian yang sudah ada, termasuk
hasil yang telah diperoleh institusi lain. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia litbang
harus menjadi tradisi institusi Litbang Kehutanan. Disamping itu, dengan semakin terbatasnya
alokasi dana Pemerintah, maka kegiatan litbang harus disusun sesuai dengan skala prioritas, dan
kalaborasi dengan berbagai pihak terkait baik di dalam maupun luar negeri menjadi sangat
penting.
Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang Kehutanan, Balai Litbang Kehutanan
Kalimantan harus mampu menterjemahkan kebijakan-kebijakan di bidang Litbang dalam upaya
mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan oleh Departemen, namun juga harus
sekaligus dapat menjawab beberapa permasalahan dan tantangan yang berkembang
mengenai persoalan hutan dan kehutanan di wilayah Kalimantan.
Melalui kegiatan ekpose semacam ini, saya mengharapkan dapat mempercepat proses
penyebarluaskan dan pemasyarakatan hasil litbang serta dapat dimanfaatkan sebagai wahana
berbagi pengetahuan dan pengalaman antara peneliti, praktisi, akademisi dan lain-lain serta
xii

mengembangkan ‘network‘. Dengan demikian institusi litbang Kehutanan dapat berperan
sebagai pemandu, pendamping dan pendorong pengembangan nasional, khususnya
pembangunan kehutanan.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat mengikuti ekspose dengan
harapan semoga ekspose ini dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan
kehutanan dan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, saya nyatakan Ekpose Hasil-hasil
Penelitian di Balai Litbang Kehutanan Kalimantan di Samarinda ini secara resmi dibuka. Terima
kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Kepala Badan,

Dr.Ir. Hadi Pasaribu, M.Sc
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STATUS LITBANG ULIN
Oleh : Team Peneliti BP2KK1

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

Latar Belakang

Status dan Penyebaran

Ulin merupakan salah satu jenis pohon
komersial yang sangat besar permintaannya
di pasaran terutama di Kalimantan.
Eksploitasi jenis ini cenderung meningkat dan
sulit diawasi, akibatnya potensi ulin di hutan
alam menurun drastis dan dibeberapa
tempat
penyebarannya
sudah
sulit
ditemukan pohonnya.
Informasi mengenai ulin umumnya masih
disajikan dalam bentuk tulisan yang partial,
sehingga dicoba untuk meramu semua hal
tersebut dalam bentuk sebuah buku yang
praktis dan sistematis serta mudah dipahami.
Tujuan penyusunan buku adalah untuk
menyajikan gambaran umum dan kondisi ulin
saat ini serta kemajuan yang telah dicapai
dalam penelitian dan pengembangan ulin.
Ruang Lingkup materi yang disajikan
meliputi tiga aspek yaitu:

Nama botani ulin adalah Eusideroxylon
zwageri Teijsm. & Binn., termasuk suku
Lauraceae. Ulin dipertimbangkan sebagai
jenis yang mudah dieksploitasi dan termasuk
dalam daftar jenis yang terancam punah di
Indonesia (Anonim, 1978).
Penyebaran jenis ini meliputi Sumatera dan
Kalimantan. Untuk Kalimantan khususnya
Kalimantan Timur tegakan alami ulin
dijumpai antara lain di Wanariset Samboja,
HL. Sungai Wain, TN Kutai, Kebun Raya
Samarinda Lempake dan HL Gunung
Meratus (Effendi, 2004). Berdasarkan
informasi yang diperoleh ulin juga terdapat
di Labanan, Muara Kaman, Long Bagun,
Muara Wahau dan Sangkulirang.

1. gambaran umum yang meliputi: status
dan penyebaran, sifat-sifat pohon dan
pemanfaatan pohon ulin
2. kondisi saat ini: mulai dari luas, potensi,
pemasaran, budidaya sampai dengan
upaya konservasi baik secara fisik
maupun perundangan
3. status
iptek
yang
telah
diketahui/dikuasai sampai sekarang,
mulai dari budidaya, pemanfaatan,
pengolahan dan teknik konservasinya

Pohon ulin umumnya ditemukan di hutan
primer dataran rendah dan dapat tumbuh
pada ketinggian hingga 400 m dpl.
terkadang
berbentuk tegakan murni,
berkelompok ataupun tersebar dan juga

Tempat Tumbuh
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ditemukan di hutan sekunder tua (Suselo,
1987), dengan tipe iklim adalah tipe A
menurut Schmidt & Ferguson.

Sifat-Sifat Pohon
Sifat Fisiologi: Jenis pohon ini dikategorikan
sebagai jenis pohon yang tumbuh sangat
lambat

Sifat Morfologi
 Pada umumnya pohon dewasa dapat
mencapai tinggi antara 30 – 35 meter,
diameter antara 60 – 120 cm
 Batang biasanya lurus, berbanir dan
tidak
memutar
atau
berbonggol.
Kayunya sangat kuat dan berat.
 Tajuk berbentuk bulat, rapat dan
melebar dengan percabangan mendatar.
 Cabang pohon tidak begitu banyak,
tidak besar, bulat dan kokoh serta
kulitnya mengelupas.
 Daun berselang-seling, teratur dengan
jarak yang sama dan tidak mempunyai
daun penumpu (stipula). Daun berbentuk
elips dengan ujung lancip dan
pangkalnya membulat. Permukaan daun
mengkilap halus, pada tulang daun
sebelah bawah terdapat bulu-bulu halus.
Daun muda berwarna merah muda dan
setelah tua berwarna hijau mengkilap.
 Bunga tumbuh di ketiak daun, berwarna
kuning kehijauan, ukurannya sangat kecil
dengan diameter 1 mm, berumah dua
dan berbulu halus dengan jumlah benang
sari 12 buah.
 Buah berbentuk bulat telur, ujung lancip
atau tumpul, bentuk buah berbeda-beda,
berbiji satu, kulit bagian luar licin dan
tipis.
Buah muda berwarna hijau
kekuningan setelah tua berwarna merah
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sampai kehitaman, kulit sangat keras
seperti batu.
 Susunan akar tunjang yang kuat. Sistem
perakaran dengan akar tunggal yang
pendek dan tidak begitu besar,
perakaran cabangnya halus rapat dan
tidak begitu panjang atau dangkal.
 Kayu : Kayu teras berwarna coklat
kekuningan lambat laun berubah menjadi
coklat kehitaman. Kayu gubal berwarna
coklat kuning muda. Tekstur agak kasar
sampai kasar dan merata. Arah serat
lurus terkadang berpadu.

Sifat fisik dan mekanik
 Ulin termasuk kelompok jenis kayu sangat
berat (kerapatan kayu pada kondisi
kering tanur > 1 gr/cm3)
 Penyusutan pada arah tangensial 9,29 %,
arah radial 5,43 %
 Keteguhan patah 171,34 N/mm 2,
keteguhan
lentur
19300
N/mm 2,
keteguhan tekan sejajar 84,74 N/mm 2,
dan keteguhan pukul 0,09 N/mm 2.

Sifat anatomi dan kimia
 Pori umumnya tersebar merata, sebagian
besar soliter dan sebagian bergabung 23 dalam arah radial. Susunan pori
cenderung mengelompok dalam arah
diagonal
 Parenkim kebanyakan tipe paratrakeal
berbentuk selubung lengkap sampai
aufarm dan konfluem, sedang parenkim
apotrakeal berbentuk pita halus.
 Jari-jari heteroselular dengan 2-3 serat,
lebar 30 – 48 µ, tinggi 780 – 920 µ,
frekuensi 5 – 7 per mm.
 Sel minyak tampak jelas berbentuk
bundar atau lonjong, sangat kecil dan
berisi zat berwarna kemerahan.

Status Litbang Ulin
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 Kayu ulin mengandung 58 % sellulosa,
29 % lignin, 12,5 pentosan, 1 % abu dan
0,5 % silika.
 Kayu ulin terkenal sangat keras, karena
itu dalam pengerjaannya memerlukan
perlatan yang tajam. Kayu ulin dapat
digergaji, diserut, dibor dan dibubut
dengan hasil yang baik.
Sukar
direkatkan dengan perekat sintesis dan
harus dibor terlebih dahulu sebelum
disekrup atau dipaku karena cenderung
mudah pecah pada arah radial.

bakar pada proses pembakaran bata
merah.
 Limbah tebangan pohon ulin dalam
bentuk akar, tonggak dan cabang
dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi
barang kerajinan seperti meja, kursi,
patung dan lain-lain.
 Sisa cabang dan batang yang
diameternya cukup besar dibelah
menjadi tiang penyangga tanaman lada,
atau untuk pembuatan arang kayu.

Pemanfaatan

KONDISI SAAT INI

Daun buah dan akar
 Daun ulin ditengarai dapat digunakan
untuk bahan penyubur rambut dan
menghitamkan rambut
 Buah ulin yang besar dan keras bersifat
racun, dapat dimanfaatkan sebagai
obat untuk melawan pembengkakan
setelah dipotong kecil-kecil untuk
dioleskan.
 Tonggak dan akar dapat digunakan
sebagai
bahan
kerajinan
untuk
pembuatan meubel.

Kayu
 Kayu banyak dimanfaatkan untuk bahan
konstruksi bangunan (darat dan air)
 Bisa juga digunakan untuk bahan sirap
(atap rumah)
 Kayu ulin dalam bentuk gergajian
banyak dipakai untuk bahan bangunan
seperti pondasi dan tiang rumah, pagar
pembatas, jembatan, pelabuhan.
 Limbah penggergajian dalam bentuk
sebetan, potongan ujung dan potongan
sisi dapat dimanfaatkan sebagai bahan

Potensi
Ketahanan kayu ulin termasuk dalam kelas
awet 1 dan kelas kuat 1. Keistimewaan ini
sangat diminati oleh masyarakat untuk
dimanfaatkan berbagai macam keperluan,
misalnya untuk bahan konstruksi terutama
pada daerah yang terendam air, selain itu
juga dipakai sebagai papan, sirap, dan
bagian bangunan lainnya.
Kemudahan penebangan ulin diakibatkan
oleh terbukanya akses yang dibuat HPH/HTI
maupun jalan pemerintah.
Berdasarkan
penelitian (Partomiharjo, 1987), populasi ulin
di hutan alam umumnya dalam keadaan
sangat terganggu serta permudaan alami
kurang berjalan dengan baik. Apabila
pemeliharaan dan permudaannya kurang
mendapatkan perhatian, maka akan
mengakibatkan potensi ulin akan menipis
dan cenderung akan kritis.
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Tabel 1. Populasi ulin diameter 10 cm keatas
(N/ha) dibeberapa lokasi hutan
hujan tropis.
No.

Daerah

1.

TNK,
Bontang,
Kaltim
HP Lempake,
Kaltim
Hutan
Surambi,
Jambi
Riam Kanan,
Kalsel

2.
3.
4.

N/
Hasil
Ha
Penelitian
54 Susilo
dan
Riswan, 1987
33

Riswan, 1987

28

Herbagung,
1985

14

Sumantri
&
Mahfud 1986

Tabel 2. Produksi Kayu Ulin di Kalimantan
Timur pada Tahun 1994/1995 –
2000/2001.
No

Unit Pengelola

Produksi

Hutan/HPH

(m3)

1

PT. ITCI

2

PT.

4

Produksi, Pengolahan dan
Pemasaran
Perdagangan Ulin di Kalimantan :
industri penggergajian ulin (wantilan),
kios kayu, pembuatan sirap, dan
industri perkapalan rakyat

Budidaya
Perkecambahan ulin sangat lambat ( 6-12
bln) karena mempunyai kulit biji yang keras
sehingga sukar untuk menyerap air, namun
dengan perlakuan (meretakkan/mengikir
kulit biji) proses perkecambahan dapat
diperpendek (15 hari).
Perlakuan lain
adalah dengan mengupas seluruh kulit biji
dan merendam dalam larutan hormon IBA (5
hari berkecambah) yang telah diaplikasikan
di Wanariset Samboja. Selain biji, bibit ulin
dapat diperoleh dari cabutan alam atau
stek trubusan, namun persentase hidupnya
kecil (25 – 30 %).

42.761,19
Triwira

Asta

143,28

Bharata
3

PT. Intraca

94,72

4

PT. Timber Dana

5

PT. Sumalindo

6

PT. BFI

7

PT. Merapi Timber

8

PT. Porodisa

29,26

9

PT. Alas Helau

36,38

10

PT. Kiani Lestari

11

PT. Mandu Plama

12

PT. ITCI Kayan Hutani

1.186,92
80,12
2.586,28
25.836

153.715,48
189,83
70,75

Konservasi Ulin
 SK
Menteri
Pertanian
No.
54/Kpts/Um/1972
telah
melarang
menebang pohon ulin berdiameter < 60
cm.
 Surat Keputusan Gubernur Kaltim, No.
43/Th-Ek/SK/1969 tanggal 3 April
1969 tentang larangan menebang,
memperdagangkan di dalam maupun di
luar negeri jenis-jenis pohon yang
berdasarkan
kepentingan
harus
dilindungi.
 Surat Keputusan Menteri Pertanian No.
54/Kpts/UM/2/1972 tentang pohonpohon di dalam kawasan hutan yang
dilindungi.

Status Litbang Ulin
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 Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.
261/Kpts-IV/1990 tanggal 18 Mei
1990 tentang perubahan lampiran
keputusan
Menteri
Pertanian
No
54/Kpts/Um/1972.
 Surat Dirjen Pengusahaan Hutan No.
065/V-BPH/1994 tanggal 20 Oktober
1994, perihal ijin penebangan kayu
yang dilindungi dalam areal hutan
konservasi untuk kegiatan non kehutanan.
 Surat Dirjen Pengusahaan Hutan No.
3627/IV-BPH/1996 tanggal 9 Desember
1996, perihal penanaman kembali jenis
kayu ulin.
 Surat Kepala Dinas Kehutanan Prop.
Kaltim No. 522.21/00579/DK-V/1991
tanggal 20 Agustus 1991, perihal
pemeliharaan tegakan jenis ulin.
(Dinas Kehutanan Kaltim, 2001)

mempunyai persentase kecambah lebih
cepat dibanding tanpa perlakuan.
 Penelitian penyimpanan benih ulin telah
dilakukan di rumah kaca BP2KK,
sebelumnya biji dicuci dengan clorox
dan aquadest. Hasilnya benih yang
disimpan dalam ember yang tutupnya
tidak diberi lubang menghasilkan
persentase kecambah lebih tinggi
dibandingkan dengan ember tanpa
lubang. (Ernayati dan Juliaty, 1994)
 Perlakuan
perendaman
biji
ulin
menggunakan hormon IBA konsentrasi
½ - 1,5 tablet/lt air telah dilakukan di
Wanariset Samboja (Ernayati & Leppe,
1992).
Hasilnya perendaman IBA
memberikan perkecambahan yang lebih
cepat dibanding kontrol dengan energi
perkecambahan tertinggi 82% dari
perlakuan IBA 1 tablet/lt

STATUS IPTEK

2. Stump

Teknik Budidaya
1. Biji
 Perlakuan
pemotongan
dan
pembelahan biji ulin tanpa kulit biji
telah dilakukan di persemaian BP2KK,
hasilnya biji yang dipotong maupun
dibelah semuanya mampu berkecambah.
 Penelitian pengaruh cahaya terang dan
gelap terhadap perkecambahan biji ulin
yang dibuang kulitnya telah dilakukan
di Samboja, hasilnya pada kondisi
gelap waktu dan daya kecambah lebih
cepat dibanding kondisi terang namun
persentase kecambahnya < 50%.
(Priadjati dan Hamdansyah, 1993)
 Kelian (1993) meneliti pengaruh
skarifikasi secara mekanis terhadap
perkecambahan ulin, hasilnya perlakuan
dengan memotong ¼ bagian biji

 Hasil penelitian menggunakan ZPT
Rootone-F dan Atonik terhadap cabutan
alam menunjukkan bahwa pemberian
ZPT memberikan pengaruh yang tidak
signifikan terhadap semua parameter
pengamatan. (Zulkifli, 1996)

3. Stek pucuk
 Andarini (2000) melakukan penelitian
perlakuan posisi bahan stek (ujung,
tengah dan pangkal trubusan) dan
media tumbuh (pasir, vermikullit dan
campuran keduanya). Hasilnya, posisi
bahan stek memberikan pengaruh yang
sangat nyata terhadap parameter
sintasan tetapi tidak nyata terhadap
parameter pertumbuhan demikian juga
untuk media tumbuh.

Status Litbang Ulin
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4. Putaran

6. Permudaan Alam

 Pembuatan bibit ulin melalui putaran
telah dilakukan oleh BP2KK. Bibit
diambil menggunakan sekop kecil dari
permudaan yang diseleksi di bawah
proyeksi tajuk ulin. Tanah disekitar
anakan dan biji yang masih menempel
diambil secara perlahan. Bila dilakukan
dengan baik dan hati-hati akan
diperoleh persentase hidup > 90%,
namun dalam skala besar sistem ini
tidak dianjurkan karena butuh tenaga
yang terlatih. (Efendi, 2004)

 Potensi permudaan alam ulin pada
hutan bekas terbakar 15 tahun di
Lempake, Kalimantan Timur diperoleh
permudaan semai 77 anakan, pancang
41 anakan dengan penyebaran masingmasing 0,42 dan 0,48 pada areal
penelitian seluas 0,6 ha. Berdasarkan
kelas diameter, permudaan alam tingkat
semai yang paling banyak pada kelas
diameter 0,40 – 0,79 dan untuk tingkat
pancang pada kelas diameter 1,5 -1,9
cm (Kusumaningsih, 1997).
 Permudaan alam ulin pada lereng yang
berbeda di hutan primer, hutan koleksi
UNMUL Samarinda menunjukkan bahwa
tingkat semai lebih banyak terdapat
dibawah proyeksi tajuk sedangkan
tingkat
pancang
lebih
sedikit.
Selanjutnya
untuk
tingkat
semai
terbanyak pada kelas diamater 0,6-0,7
cm dan tingkat pancang 1,0- 1,9 cm.
Jumlah semai per pohon induk sebanyak
270 anakan dengan kerapatan 0,3–
0,35 individu per m2 (Rusdiana, 1998).
 Effendi et al (2003), melakukan studi
permudaan alam di Samboja, Taman
Nasional Kutai, Lempake, Hutan Lindung
Sungai Wain dan Gunung meratus.
Rataan permudaan alam berkisar 60
anakan dan tertinggi mencapai 168
anakan per pohon.

5. Penanaman
 Penelitian pemupukan NPK dengan
lebar jalur 2 dan 4 m terhadap
pertumbuhan ulin telah dilakukan di
Lempake. Hasilnya, pemberian NPK
dengan lebar jalur 4 m memberikan
hasil yang terbaik untuk diameter,
sedangkan pemberian NPK dengan
lebar jalur 2 m memberikan pengaruh
signifikan terhadap petumbuhan tinggi
ulin (Erliadi D).
 Penelitian intensitas pembebasan (ringan,
sedang, berat, dan kontrol) terhadap
pertumbuhan semai dan pancang telah
dilakukan di Bukit Suharto selama 4
bulan. Hasilnya pertumbuhan terbesar
untuk tinggi dan diameter dijumpai
poada pembebasan ringan, sedangkan
untuk tingkat pancang dijumpai pada
pembebasan berat (Adnah R.).
 Di
Arboretum
BPPKK
Sempaja
Samarinda, tanaman ulin yang telah
berumur 7 tahun mempunyai rataan
tinggi 536,2 cm dan rataan diameter
20 cm diatas tanah sebesar 5,82 cm.
Jarak tanam yang digunakan 1 x 1 m
dengan jumlah pohon sebanyak 15
batang.

7. Pengendalian Hama Dan Penyakit
 Dari pengamatan pada hutan bekas
tebangan di PT. Sari Bumi Kesuma (SBK)
Kalimantan Barat, biji Ulin yang sudah
jatuh di lantai hutan di makan oleh
landak (Hystrix javanica). Biji Ulin yang
tersisa hanya kulitnya (tempurung biji)
saja ditemukan disarang landak. Landak
yang biasanya membuat sarang
dengan cara menggali tanah di bawah

Status Litbang Ulin

perakaran pohon besar yang masih
hidup atau dapat juga bersarang di
perakaran pohon yang sudah tumbang
(Sidiyasa K, 1995).
 Beberapa serangga perusak daun yang
di temukan di persemaian dan
menyerang semai adalah belalang
(Valanga sp. Acrididal, Orthoptera)
Kumbang Bintik (Afidenta gardenia
muksant : Curculionidal, Coleoptera).
Bentuk kerusakan daun berlubang lubang, karena belalang tersebut
memakan daun. Di hutan sekunder muda
yang menyerang adalah belalang
pedang (Microcentrum Sp; Tettigonidal,
Orthoptera),
Belalang
tongkat
(Diopheramera
Sp;
Phasmidae,
Orthoptra) dan ulat dari ordo
Lepidoptra. Bentuk kerusakan daun
yang
ditimbulkan
sama
seperti
kerusakan
daun di persemaian.
Aktivitas serangga perusak daun
tersebut pada pagi dan malam hari
khususnya dipersemaian sedangkan
pada waktu siang hari untuk beristirahat
(Sandi, 2002).
 Selanjutnya serangga perusak daun
pada bibit ulin umur 12 bulan di
persemaian dengan intensitas serangan
mencapai 35%. Jenis serangga tersebut
adalah Belalang pedang (Microcentrum
Sp: Tettigonidal, Orthoptera), Belalang
tongkat (Diopheramera Sp; Phasmidae,
Orthoptera) dan ulat dari ordo
Lepidoptera yang tidak teridentifikasi
(Nugroho, 2002). Selain itu tikus juga
didapati sebagai binatang perusak ulin
yaitu dengan cara memotong batang
semai pada waktu di persemaian (PT.
Kiani Hutani Lestari, 2001).
 Serangga yang merusak batang ulin
yang masih berdiri dan terbakar serta
batang ulin yang sudah ditebang di
hutan adalah Eurycleria Cardinalia
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Thomson. Ciri - ciri serangan sangat
mudah di deteksi, karena dalam bentuk
larva yang membuat gerekan pada
kayu (batang) dan mengeluarkan serbuk
gerekan. Serbuk gerekan tersebut akan
terlihat jelas di sekitar lubang gerek
pada batang yang masih berdiri,
sedangkan pada batang ulin yang
sudah di tebang/dilantai hutan serbuk
gerekan akan terlihat jelas menumpuk
dilantai hutan. Menurut Sugiarto et al
(2001), serangga Eurycleria Cardinalia
Thomson, pohon inangnya (host) adalah
ulin (Eusideroxylon zwageri T. et. B),
penyebarannya meliputi Borneo, Malay
Peninsula, New Zealand.

Teknik Pemanfaatan dan Pengolahan
Elmar, et al (1998), menyatakan bahwa
kayu ulin yang ditanam di dalam tanah
menjadi lebih awet dibanding dipakai di
tempat terbuka atau di daerah tergenang
air. Hal ini dikarenakan kayu terisolasi dari
lingkungan luar. Kayu yang dipakai di
tempat terbuka akan mengalami degradasi
pada komponen lignin dan bahan – bahan
larut alkohol - benzene. Begitu pula yang
berada di daerah tergenang air, komponen
karbohidrat dan bahan ekstraktif larut air
akan mengalami penurunan.
Menurut Muslich dan Hadjib (2002), kayu
ulin merupakan jenis kayu yang lazim
dipakai untuk bangunan maritim karena
tahan terhadap penggerek kayu di laut
seperti : Martesia striata, Teredo bartehi,
Dieyathifer manni dan Bankia cieba. Kayu ulin
termasuk salah satu dari 10 jenis kayu yang
dikelompokkan ke dalam kelompok jenis
kayu yang sulit ditembus oleh bahan
pengawet kayu (Barly, 2002).
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Sulistyobudi (2001), berpendapat bahwa
pohon ulin sangat baik dijadikan sebagai
pohon sekat bakar karena dengan
kerapatan kayu yang tinggi (1,04 gr/cm 2)
dan kulit yang tebal dengan lapisan cork
yang berlapis - lapis serta berstruktur lebih
banyak mengandung sel sklerenkim dan
berat sehingga tahan terhadap kebakaran.
Kayu ulin terkenal sangat keras dan oleh
sebab itu untuk pengerjaan seperti digergaji,
diserut, dibor dan dibubut diperlukan
peralatan yang tajam dan kuat. Selain itu
karena cenderung untuk belah pada arah
radial, sebelum dipaku atau disekrub
sebaiknya
dibor
terlebih
dahulu
(Martawijaya et al, 1989). Priasukmana dan
Syukur (1986), melaporkan bahwa kayu ulin
yang dipergunakan untuk bahan atap (sirap)
harus dari batang yang lurus dan mudah
dibelah, kulit batang licin dan berwarna
coklat kemerahan, teras berwarna merah
muda, bentuk daun lebih lebar, buah agak
panjang, cabang sedikit dan tak berbanir.
Ekstrak serbuk kayu ulin dalam bentuk
tanning dengan konsentrasi 20% dapat
digunakan sebagai bahan pengawet kayu
untuk menahan serangan rayap (Alex, 2002).

Teknik Konservasi
Konservasi ulin yang keberadaannya
terancam punah akibat eksplotasi yang
tidak terkendali adalah penting sekali dan
merupakan kegiatan yang harus dilakukan.
Dalam Undang - undang No. 5 tahun 1990,
Konservasi dilakukan melalui 3 (tiga)
kegiatan pokok yaitu:
 Perlindungan
Kehidupan

Sistem

Penyangga
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Menjamin terpeliharanya proses ekologis
yang
menunjang
system
penyangga
kehidupan,
bagi
kelangsungan
pembangunan dan kesejahteraan manusia,
melalui penetapan hutan-hutan lindung dan
perlindungan daerah penyangga seperti
kawasan mangrove dan lain-lain.
 Pengawetan Keanekaragaman Genetik
Menjamin terpiliharanya keanekaragaman
sumberdaya genetic dan tipe - tipe
ekosistem sehingga mampu menunjang
pembangunan, ilmu pengetahuan, dan
teknologi yang memungkinkan pemenuhan
kebutuhan manusia yang menggunakan
sumberdaya
alam
hayati
bagi
kesejahteraannya melalui penetapan dan
pengelolaan
konservasi
suaka
dan
konservasi pelestarian alam.
 Pemanfaatan Secara Lestari
Mengendalikan
cara
pemanfaatan
sumberdaya alam hayati, sehingga dapat
memberikan
kesejahteraan
sebesarbesarnya bagi masyarakat dengan tetap
terjamin kelestariannya.
Ketiga kegiatan pokok tersebut diatas akan
tercapai sangat tergantung pada peran
aktif seluruh masyarakat. Disamping itu perlu
koordinasi untuk melaksanakan perencanaan
dan pengawasan dengan instansi terkait.
Kearifan lokal untuk melestarikan ulin telah
dilakukan oleh masyarakat suku Agabag
Desa
Tanjung
Harapan,
Kecamatan
Sembakung Kabupaten Nunukan, Kalimantan
Timur. Masyarakat ini menanam ulin untuk
menyulam tanaman kopi sebagai tanaman
pokok. Penanaman ulin ini sudah dimulai
sejak tahun 1997 (umur sekitar 6 tahun)
diameter mencapai 13 cm. Selain menanam
ulin juga ditanam jenis lain seperti durian,
kapur, meranti merah (Sutisna, 2004).
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Dasar hukum lainnya yang berkaitan dengan
konservasi In-situ adalah: (1) SK. Direktur
Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor.
3627/IV-BPH/1996, tanggal 9 Desember
1996, perihal penanaman kembali jenis
kayu ulin, (2) Surat Keputusan Gubernur
Propinsi Kalimantan Timur Nomor. 43/ThEk/SK/1996, tanggal 3 April 1969 tentang
larangan menebang, memperdagangkan di
dalam maupun diluar negeri jenis-jenis
pohon yang berdasarkan kepentingan harus
di lindungi, (3) SK Kepala Dinas Kehutanan
Propinsi Kalimantan Timur
Nomor.
522.21/005.79/DK-V/1991, tanggal 20
Agustus 1981, perihal pemeliharaan
tegakan jenis ulin, dimana setiap HPH
diwajibkan menunjuk tegakan pohon induk
jenis ulin dengan luas minimal 100 Hektar.
Dalam penyiapan lahan HTI tanpa bakar,
pohon ulin yang ada tidak boleh ditebang
atau harus disisakan. Walaupun sudah ada
langkah-langkah konservasi in-situ yang
sudah
dilaksanakan,
namun
kondisi
dilapangan sekarang ini sudah sangat
memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh
adanya kegiatan penebangan liar yang
tidak terkendali.
Konservasi ex-situ walaupun dalam skala
kecil telah dilakukan oleh beberapa HPH.
Sebagai contoh HPH PT. Kiani Hutani Lestari,
telah melakukan penanaman jenis ulin sejak
tahun 1995 - 1997 pada batas- batas
petak dan jalur hijau sepanjang sungai.
Pada tahun 1998 penanaman ulin seluas
25,80 hektar dilanjutkan khususnya pada
areal yang berfungsi sebagai perlindungan.
Namun sangat disayangkan bahwa tanaman
ini hangus karena kebakaran yang terjadi
pada tahun 1997 (Mangundikoro, 2001).
Penanaman ulin sebagai bentuk konservasi
ex-situ telah dilakukan oleh Balai litbang

Kehutanan Kalimantan bekerjasama dengan
PT. Kelian Equatorial Mining (PT. KEM)
seluas 10 hektar pada tahun 2003 di Hutan
Penelitian
Samboja.
Penanaman
ini
dimaksudkan sebagai pengganti areal
tambang
emas
yang
tidak
bisa
ditanami/direhabilitasi di lokasi perusahaan
tambang emas di Kelian Site, Kutai Barat.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Api adalah satu dari sekian banyak faktor
perusak hutan yang dalam waktu sangat
singkat dapat mengakibatkan kerugian
yang sangat besar. Khususnya di hutan
tropis Kalimantan Timur pada tahun
1982/1983 api telah menghabiskan sekitar
3,5 juta hektar hutan, kemudian baru saja di
tahun 1997 api kembali meluluh-lantakkan
ribuan hektar hutan, bahkan efek dari
bencana kebakaran ini terasa sampai ke
negara sahabat, Malaysia, Brunei dan
Singapura.
Munculnya
dan
merebaknya
kebakaran hutan selama 15 tahun terakhir
ini, selain karena faktor alam, yaitu musim
kering yang panjang sebagai akibat dari
adanya badai El Nino, juga sebagian besar
disebabkan oleh pengelolaan sumberdaya
hutan yang tidak memperhatikan aspekaspek pencegahan terhadap kemungkinan
terjadinya
suatu
kebakaran
hutan.
Sebagian besar api dari kebakaran hutan
datang dari manusia yang karena dipicu
oleh musim kering yang sangat keras dan
kondisi hutan yang telah banyak terbuka,
menjadi penyebab merebaknya kebakaran
hutan dalam luasan yang besar.
Pengetahuan tentang manajemen api
serta lingkungan dirasakan masih sangat

kurang dikuasai oleh banyak orang yang
bekerja di bidang kehutanan. Khususnya di
Kalimantan Timur, kebakaran akibat
pemanasan batu bara merupakan hal baru
yang sampai sekarang ini masih mencari
bentuk pencegahan maupun pemadamannya
yang paling efisien. Tindakan pencegahan
terhadap bahaya kebakaran hutan adalah
jauh lebih baik daripada melakukan
pemadaman suatu kebakaran yang sudah
terlanjur membesar.
Banyak pihak terkait dan yang
berwenang untuk penanggulangan masalah
kebakaran hutan melakukan sosialisasi,
pelatihan, penelitian ataupun membangun
kerjasama dengan pihak luar negeri untuk
menciptakan sistem pengelolaan hutan
lestari yang jauh dari kemungkinan
kepunahan akibat ancaman kebakaran
hutan di setiap kemarau yang datang.
Sistem manajemen pengelolaan kebakaran
hutan terpadu (Integrated Forest Fire
Management, IFFM) di Kalimantan Timur
merupakan bukti usaha ke arah itu yang
merupakan kerjasama antara pemerintah
negara federal Jerman dengan Departemen
Kehutanan, dalam hal ini Dinas Kehutanan di
daerah. Begitu juga dengan beberapa
proyek lainnya di Kalimantan Selatan dan
Tengah, misalnya kerjasama dengan
Masyarakat Uni Eropa mengenai upaya
1
2

Ngatiman, Maming Iriansyah & Rahimahyuni Fatmi N.
Chandradewana Boer
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penanggulangan terhadap kebakaran hutan
dan lahan. Sampai saat ini sudah banyak
dikembangkan teknologi, pengetahuan dan
metode untuk mengantisipasi kebakaran
hutan dan lahan. Mulai dari pemanfaatan
citra satelit NOAA ataupun penggunaan
potret udara, berbagai macam software,
pengembangan fire danger rating index,
pemanfaatan data curah hujan, kecepatan
angin, suhu dan kelembaban ataupun
pengembangan penelitian tentang teknik
pembangunan sekat bakar, penggunaan
peralatan pemadam kebakaran dan lain
sebagainya sudah dilakukan baik dalam
skala kecil (untuk kegiatan pelatihanpelatihan) ataupun dalam skala besar
(pemadaman
kebakaran
oleh
pihak
perusahaan hutan, perkebunan dan lainnya).
Dalam perkembangannya masalah
kelembagaan juga turut menjadi sorotan
banyak pihak, tentang instansi mana
sebenarnya yang harus bertanggung jawab
terhadap masalah kebakaran hutan dan
lahan selama ini.
Diskusi, seminar dan
lokakarya sering diselenggarakan untuk
membahas semuanya itu, namun demikian
hasilnya masih banyak berupa dokumen
tertulis yang mungkin tidak lagi dibaca
orang dan sulit diimplementasikan di
lapangan. Banyak persoalan tentang
penyelamatan hutan yang harus diselesaikan
secara mendasar, seperti permasalahan tata
ruang yang menjamin adanya kepastian,
pendanaan yang minimal sebagai suatu
masalah yang klasik dan beberapa hal
lainnya seperti luasan areal yang besar,
tenaga kerja yang kurang dan banyak
lainnya.
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Tujuan
Tujuan dari kajian status IPTEK
penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan adalah untuk melihat progress atau
kemajuan yang telah diperoleh dalam
upaya-upaya yang telah dilakukan baik
oleh instansi pemerintah, swasta maupun
masyarakat. Kajian ini juga diharapkan
dapat memberikan masukan, kritik dan
saran kepada banyak pihak yang telah
melakukan
banyak
hal
dalam
penanggulangan masalah kebakaran hutan
dan lahan di Indonesia dan Kalimantan Timur
pada khususnya.

Ruang Lingkup
 Kebakaran hutan dan lahan secara
nasional, regional dengan penekanan
kajian untuk propinsi Kalimantan Timur,
 Obyek kajian dibatasi terutama pada
sektor kehutanan, kehutanan masyarakat
dengan hanya sedikit melihat sektor
lainnya
seperti
perkebunan,
pertambangan, pertanian dan lainnya,
 Kajian membatasi diri kepada aspek
ekologis, teknis dan kebijakan lebih
banyak daripada aspek ekonomis.

Metodologi
Metode yang dipakai dalam kajian
ini adalah kombinasi dari berbagai
pendekatan untuk mendapatkan informasi
tentang kondisi yang sebenarnya dari
permasalahan kebakaran hutan yang ada
selama ini. Beberapa teknik prosedural
yang dipergunakan secara umum adalah
melakukan eksplorasi secara kuantitatif dan
kualitatif dengan melakukan wawancara,
studi referensi, penelaahan secara bertahap,
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klasifikasi dan tabulasi data, penjaringan
informasi dan pendapat dengan diskusi
ataupun lokakarya dan cross check data dan
informasi dari beberapa sumber yang
dianggap penting dan dapat dipercaya.

1997 selalu terjadi pada tahun-tahun yang
kering berkepanjangan terutama bersamaan
dengan munculnya fenomena El- Nino yang
menyebabkan kemarau panjang.

Faktor Manusia

PENYEBAB KEBAKARAN
Faktor Alam
Faktor alam berkaitan dengan iklim,
kondisi lahan dan sumber bahan bakar.
Peristiwa kebakaran hutan pada tahun
1982/1983 sebagian besar adalah areal
hutan sekunder, bekas tebangan lama dan
baru, semak belukar serta ilalang. Begitu
juga kebakaran pada tahun 1992, 1994,

Faktor manusia menjadi penyebab
yang mendominasi kebakaran hutan di
beberapa negara termasuk Indonesia.
Aktivitas
manusia
berkaitan
dengan
penyiapan lahan baik untuk kegiatan
pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun
pemukiman/transmigrasi.

Tabel 1. Kontinuitas kebakaran hutan
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tahun kejadian kebakaran

1982/1983
1987
1990
1991
1992
1994
1995
1996
1997/1998

Luas kebakaran (Ha)

Sumber: Dinas Kehutanan Kalimantan Timur (1997) dan IFFM (1999)

3,500,000
2,776
664
8,450
13,773
3,964
31
197
5,215,768

Tabel 2. Luas kebakaran hutan menurut tipe alokasi peruntukan hutan di
Kalimantan Timur
No.
1
2
3
4
5

Tipe alokasi hutan

HPH
HPHTI
Hutan lindung
Perkebunan
Total
Lahan pertanian, semak & lainnya
Total

Luas kebakaran (Ha)

2,347,717
883,987
440,381
382,509
4,054,594
1,161,174
5,215,768
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Dampak Kebakaran Hutan
 Dampak terhadap lingkungan fisik
Secara langsung kebakaran hutan
dan lahan berdampak pada perubahan
ekosistem hutan dan atmosfer. Dampak
pada lingkungan fisik dapat dikelompokkan
pada berbagai kualitas udara, kerusakan
fungsi
hutan,
siklus
hidrologi
dan
keanekaragaman hayati. Akibat pengaruh
iklim global dan iklim lokal, kebakaran hutan
menimbulkan asap yang cukup lama di
atmosfer bawah, sehingga berpengaruh
terhadap manusia, juga flora dan fauna.
Kepekatan asap juga memperpendek jarak
pandang sehingga mengganggu transportasi
yang secara ekonomis juga merugikan.
 Dampak terhadap tanah
Dampak kebakaran terhadap tanah
dapat menyebabkan antara lain erosi,
hilangnya beberapa unsur hara (sifat kimia
tanah) dan rusaknya sifat fisik tanah. Curah
hujan sebagai salah satu faktor iklim
memainkan peranan yang penting terhadap
erosi tanah. Curah hujan yang tinggi dan
berkepanjangan setelah musim kemarau
yang panjang dapat menyebabkan erosi
tanah pada areal-areal yang terbuka
terutama pada topografi yang curam
setelah kebakaran.
 Dampak terhadap vegetasi
keanekaragaman hayati lainnya

dan

Vegetasi hutan berperan sebagai
penutup tanah dan lingkungannya dari
pengaruh kekeringan akibat sinar matahari
dan angin. Akibat kebakaran, lantai hutan
akan terbakar termasuk herba, semak,
coppice stumps, seedling, serasah, sapling
dan beberapa jenis pohon. Jika areal bekas
terbakar ditumbuhi tumbuhan, maka
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regenerasi hutan yang akan muncul pada
kondisi lingkungan yang miskin hara adalah
rumput-rumputan dan jenis yang resisten
terhadap api dan/atau kekeringan.
 Dampak terhadap sosial ekonomi dan
kesehatan masyarakat
Kebakaran hutan di hutan alam
maupun hutan tanaman sangat merugikan.
Hasil penelitian Wibowo (1996) di Hutan
Tanaman Industri (HTI) PT Wirakarya Sakti
terdapat 17.000 ha kawasan HTI yang
terbakar. Dengan biaya pembuatan
tanaman sebesar Rp. 2 juta/ha, maka
kebakaran hutan telah mengakibatkan
kerugian sebesar Rp. 34 milyar. Di samping
kerugian tersebut dampak terhadap sosial
ekonomi adalah hilangnya kesempatan
bekerja dan berusaha bagi masyarakat. Di
samping itu kebakaran hutan dapat
menyebabkan pencemaran yang dapat
menimbulkan iritasi, gangguan saluran nafas
dan lainnya.

TEKNOLOGI PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN
Pengetahuan Tradisional
Diketahui
beberapa
suku
asli
Kalimantan (Dayak) memiliki pengetahuan
(knowledge) dan keterampilan (skill) dalam
menggunakan api dalam kegiatan membuka
areal berhutan untuk berladang. Sebagai
contoh suku Dayak di daerah Pasir memiliki
teknik tersendiri dalam menggunakan api
dan meminimalkan kemungkinan terjadinya
kebakaran hutan dan lahan pada setiap
musim kemarau.
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Pemanfaatan Citra Satelit/Landsat
Pemanfaatan teknologi satelit dalam
memantau
rupa
bumi
telah
pula
dimanfaatkan untuk penanganan masalah
kebakaran hutan dan lahan sejak lama.
Prinsip dari pemanfaatan teknologi canggih
dan mahal ini adalah antisipasi kemungkinan
terjadinya kebakaran secara lebih luas dan
berlanjut, yaitu dengan memanfaatkan
kemampuan satelit untuk mendeteksi titik-titik
panas (hotspots), khususnya selama musim
kemarau tiba.

Tingkat Bahaya Kebakaran & Sistem
Informasi Kebakaran Hutan
Tingkat bahaya kebakaran (fire
danger rating) sebagai suatu sistem
manajemen dari kontrol api yang
diintegrasikan dengan efek-efek dari
beberapa faktor bahaya api tertentu ke
dalam satu atau lebih nilai kuantitatif atau
indeks untuk keperluan perlindungan hutan.
Pada kenyataannya adalah sangat sulit
untuk mengukur nilai bahaya kebakaran ini.
Beberapa variabel yang terlibat di
dalamnya adalah faktor-faktor cuaca
termasuk temperatur, kelembaban relatif,
kecepatan angin, curah hujan 24 jam
sebelumnya atau jumlah hari hujan terakhir.
Variabel lain mencakup tipe bahan bakar,
resiko dan kemungkinan api menyala. Untuk
mengetahui nilai bahaya kebakaran
memerlukan penelitian jangka panjang yang
sampai saat ini masih sedikit dilakukan.
Sistem informasi yang dikembangkan
dalam pencegahan
suatu bahaya
kebakaran hutan adalah berlandaskan
kepada sistem peringatan dini atau “early
warning system”. Dari sistem ini kemudian
dikembangkan
banyak
upaya-upaya
pencegahan dan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan. Sistem informasi sendiri
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telah berkembang sejak lama dan ilmu yang
mempelajarinya
disebut dengan Sistem
Informasi Managemen (SIM). Beberapa
pekerjaan preventif sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Sistem deteksi dan peringatan dini,
Pencegahan
dan
penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan,
Kegiatan penyuluhan dan pelatihanpelatihan,
Pencegahan kebakaran hutan secara
partisipatif.

PENINGKATAN SDM DALAM
PENGUASAAN IPTEK
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
HUTAN
Penelitian dan Pengembangan
Penanggulangan Kebakaran Hutan
Penelitian dan pengembangan yang
berkaitan dengan kebakaran hutan dan
lahan telah banyak dilakukan dalam hal ini
oleh Balai Penelitian dan Pengembangan
Hutan Tanaman Bagian Timur di Banjarbaru,
Kalimantan Selatan. Beberapa pekerjaan
penelitian yang telah dilakukan adalah
sebagai berikut :
 Sifat dan karakteristik lahan bakar dan
api pada berbagai kondisi tipe hutan,
 Pengendalian kebakaran HTI lahan
kosong yang berhubungan dengan
minimasi
dan eliminasi bahan bakar,
pembuatan sekat bakar hijau dan
pembuatan brigade api,
 Pengendalian gulma untuk A. mangium
(minimal 2 x 1 tahun) dan Eucalyptus (3 x
1 tahun) sebagai strategi pencegahan
kebakaran,
 Efektifitas brigade api unit HTI mencakup
jumlah personil setiap regu, kelengkapan
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sarana prasarana (satu regu terdiri dari
10 orang, sarana posko, gudang
peralatan,
sistem
komunikasi,
transportasi, 10 set pacitan dan kepyok
untuk mengendalikan api kecil pada
areal seluas 1.500 hektar),
 Metode pengurangan bahan bakar HTI
dengan penyiangan bahan bakar
dibajak dan digaru, pemangkasan
ranting pembakaran dan pengembalaan
terkendali,
 Kapasitas menjalar api di lahan gambut
bervegetasi pakis (25-52 m2 per menit
dengan volume/bobot bahan bakar 12,3
kg/m2),
 Volume/bobot gambut yang berpotensi
sebagai bahan bakar di musim kemarau
sebesar 573-585 kg/m2,
 Efektifitas pemadaman api gambut
sampai kedalaman 100 cm dengan
pompa air Robin EH 17 yang
dimodifikasi dengan pompa model stick
jarum.
Selain kegiatan penelitian tersebut di
atas telah pula dihasilkan beberapa paket
teknologi
dalam
penanggulangan
kebakaran hutan lahan yang antara lain :
 Teknik pemadaman di lahan kosong
meliputi teknik pemadaman api di lahan
alang-alang, tekhnik pemadaman api di




semak belukar dan teknik pemadaman
api tidak langsung,
Teknik pemadaman kebakaran hutan dan
lahan gambut,
Rekayasa alat pemadaman api hutan
dan lahan.

Pendidikan Dan Latihan Sdm
Dalam
kurikulum
pelatihan
Pencegahan Kebakaran Hutan biasanya
diberikan bekal teori yang meliputi:
 Bina suasana pelatihan,
 Teori dasar kebakaran hutan,
 Peraturan perundang-undangan bidang
penanggulangan kebakaran hutan,
 Pengelolaan sarana dan prasarana
pengendalian kebakaran hutan,
 Teknik/upaya pencegahan kebakaran
hutan,
 Monitoring evaluasi dan pelaporan
penanggulangan kebakaran hutan,
 Perencanaan pencegahan kebakaran
hutan
dan
seminar
pencegahan
kebakaran hutan.
Di Kalimantan Timur training dimulai
pertama kali pada tahun 1993 dan
berlanjut dari tahun ke tahun seperti terlihat
pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Peserta Training Kebakaran Hutan
No.
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Klasifikasi peserta

Jumlah

1

Pegawai Negeri

1.211

2

HPH

493

3

Publik atau masyarakat lokal

578

4

Mahasiswa/pelajar

250

5

LSM & organisasi sosial lainnya

201

Total

2.733
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Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Kesadaran masyarakat secara umum
terhadap bahaya kebakaran hutan masih
dirasakan kurang. Hal ini ditunjukkan
dengan masih seringnya terjadi kebakaran
di
Kalimantan
Timur
yang
dalam
penangannya sedikit mendapat dukungan
dari masyarakat sekitar hutan. Sebagai
contoh kebakaran pada tahun 1997/1998
terjadi akibat dari pembukaan lahan
dengan cara membakar.
UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan Samarinda bekerjasama dengan
Dinas Kehutanan Tk. II telah melakukan
sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat
tentang kebakaran hutan dan lahan.
Di samping itu UPTD Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan, Integrated
Forest Fire Management Project (IFFM) dan
Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur
juga telah membuat Pedoman Penentuan
Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan Propinsi
Kalimantan Timur sebagai bagian dari
upaya pengendalian kebakaran hutan dan
lahan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

Kebijakan, Peraturan Dan
Perundang- Undangan Tentang
Kebakaran Hutan
1. Undang-undang No. 23 Tahun 1997.
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-undang No. 41 Tahun 1999
tentang
Ketentuan-ketentuan
Pokok
Kehutanan.
3. Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1985
tentang Perlindungan Hutan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian
Kerusakan dan atau Pencemaran
Lingkungan Hidup yang Berkaitan
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dengan Kebakaran Hutan dan atau
Lahan.
5. Keputusan Menteri Kehutanan No.
523/Kpts-II/1993 tentang Perlindungan
Hutan di Areal Hak Pengusahaan Hutan.
6. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan,
Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Transmigrasi No. 480/Kpts-II/1993-74
tahun 1993 – SKB. 69/Men/1993
tentang Penanganan Perambah Hutan
dan Perladangan Berpindah.
7. Keputusan Menteri Kehutanan No.
188/Kpts-II/1995 tentang Pembentukan
Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan
Nasional (PUSDALKARHUTNAS).
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup No. 18/MENLH/3/1995 tentang
Pembentukan Badan Koordinasi Nasional
Kebakaran Lahan.
9. Keputusan Menteri Kehutanan No.
206/Kpts-II/1995 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Pembuatan
Hutan Tanaman Industri;
10.Keputusan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan
No.
318/Kpts-II/1999,
tanggal 7 Mei tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pengusahaan Hutan,
dll.
11.SK. Menteri Kehutanan No. 195/KptsII/93
tentang
Petunjuk
Usaha
Pencegahan
dan
Penanggulangan
Kebakaran Hutan:
a) Pendidikan dan penyuluhan kepada
masyarakat.
b) Perencanaan
dan
pelaksanaan
pemadaman di lapangan.
c) Bantuan dan koordinasi dengan
instansi terkait.
12.SK. Menteri Kehutanan No. 20/KptsII/93 tentang Pembentukan Team
Penyusunan
Standard
Operasional
Pengendalian Kebakaran Hutan.
13.SK. Menteri Kehutanan No. 260/KptsII/95 tentang Petunjuk Tentang Usaha
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Pencegahan
dan
Pemadaman
Kebakaran Hutan.
14.Keputusan
Direktur
Jenderal
Perlindungan Hutan dan Pelestarian
Alam:
a) Nomor:243/Kpts/Dj-VI/1994 tentang
Petunjuk Teknis Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran Hutan di
Areal Pengusahaan dan Areal
Penggunaan lainnya.
b) Nomor:244/Kpts/Dj-VI/1994 tentang
Petunjuk
Teknis
Pemadaman
Kebakaran Hutan.
c) Nomor:81/Kpts/DS-VI/1995 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan.
15.Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan
No.
38/KB.110/SK/DJ.BUN/05.95
tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan
Tanpa
Pembakaran
untuk
Pengembangan Perkebunan.
Peraturan dan perundangan yang
ada selama ini dalam pembuatannya sedikit
sekali
memikirkan
efektivitas
implementasinya di lapangan.

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN
Penanggulangan kebakaran hutan
dan lahan tidak dapat dilakukan secara
parsial dan oleh organisasi yang terbatas.
Untuk itu diperlukan jaringan kerja antara
pemerintah pusat, daerah atau kota dan
desa serta masyarakat. Di samping itu
kesepakatan yang perlu dibangun dalam
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
(Tampubolon, 2002) adalah sebagai berikut :
1. Kebakaran
hutan
tidak
hanya
merupakan
ancaman
serius
bagi
kelestarian hutan tetapi merugikan
perekonomian dan lingkungan hidup,
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2. Pembangunan jejaring kerja antar
daerah perlu dilaksanakan untuk
mewujudkan penanggulangan kebakaran
hutan yang efektif dan bersinergi
3. Perlu membangun kelembagaan di
daerah
untuk
penanggulangan
kebakaran hutan dengan dukungan pusat
dan melibatkan peran serta aktif
masyarakat,
4. Untuk mengatasi kebakaran hutan perlu
diupayakan
dana
siap
pakai,
pengembangan sistem peringatan dini,
membangun
jejaring
kerja
serta
mengadakan
kampanye
penanggulangan kebakaran hutan.
Beberapa
informasi
tentang
kelembagaan yang pernah dibentuk dalam
upaya mengatasi masalah kebakaran hutan
dan lahan di Indonesia:
 Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan
Nasional
 Tim Koordinasi Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan Tingkat Propinsi
 Organisasi Pelaksana Pengendalian
Kebakaran Hutan

MODEL PENGELOLAAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
DESA PURWAJAYA, KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
Berdasar
pengalaman
IFFM,
beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam pengembangan PKBM ini adalah:
1. Seleksi desa binaan,
2. Sosialisasi program untuk penyadaran
publik,
3. Pengorganisasian masyarakat,
4. Penguatan kapasitas organisasi tingkat
desa,
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5. Pengembangan sistem insentif,
6. penguatan kontrol sosial masyarakat,
7. pengembangan kerjasama dengan pihak
lain.
Beberapa kriteria yang digunakan
dalam menentukan desa binaan adalah:
 Banyaknya kejadian kebakaran di waktu
lalu di desa tersebut,
 Kondisi lahan dan ketersediaan bahan
bakar di lokasi,
 Budaya
masyarakat
dalam
menggunakan api,
 Komitmen dan partisipasi masyarakat,
 Kemudahan dan ketersediaan sarana
transportasi.

PENUTUP
Wilayah hutan Indonesia yang luas
dengan ketidak-pastian kepemilikan lahan
telah membuat lemahnya hampir semua
strategi dan pengembangan IPTEK yang
pernah dibuat atau diuji coba di bidang
perlindungan hutan terhadap kebakaran.
Gagalnya Indonesia dalam mengantisipasi
kerusakan hutan dan salah satunya akibat
dari kebakaran hutan adalah disebabkan
oleh faktor di luar pengelolaan yang
berpengaruh sangat kuat.
Berbagi pekerjaan dengan banyak
pihak adalah solusi yang dapat dijadikan
sebagai suatu alternatif dari paradigma
perlindungan hutan sekarang ini, yaitu
penanganan yang sifatnya terpadu dan
kolaborasi.
Pengembangan
IPTEK
masalah
kebakaran hutan dari sisi teknologi mestinya
sudah dapat dirasakan cukup, meskipun
pada kenyataannya ada beberapa aspek
mendasar dari pengetahuan ekologi api
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daerah tropis yang tidak terintegrasi di
dalamnya.
Penguasaan teknologi penanganan
masalah kebakaran hutan dan lahan,
khususnya teknologi citra dan teknologi
praktis pemadaman api di lapangan telah
dikuasai oleh beberapa stakeholder yang
ada. Namun demikian, masih terlalu banyak
dari mereka yang tidak menguasai masalah
tersebut, karena juga masih tidak memiliki
kepedulian terhadap masalah-masalah
perlindungan hutan secara umum.
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ILLEGAL LOGGING, SEBUAH MISTERI DALAM SISTEM
PENGRUSAKAN HUTAN INDONESIA
Oleh: Team Peneliti BP2KK 1

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sebagai bagian sumber daya yang
mendatangkan kapital besar, kegiatan
eksploitasi hutan tercatat telah dimulai pada
era antara tahun 1965 – 1970, yang
dilakukan oleh masyarakat. Di beberapa
wilayah Indonesia, era tersebut dikenal
sebagai era “banjir kap” pada era ini
kegiatan eksploitasi hutan dilakukan secara
bebas dan hampir tidak ada mekanisme
kontrol 2 .
Mulai pada awal 1970-an,
eksploitasi hutan “ditertibkan” melalui
pemberian izin pengusahaan hutan oleh
pemerintah pada badan-badan usaha yang
berbadan hukum dan memiliki kapital yang
memadai.
Dalam perjalanannya, selain
memberi dampak positif 3, pengelolaan dan
pemanfaatan hutan memberi dampak yang
negatif dan mengakibatkan terjadinya
kerusakkan sumberdaya hutan itu sendiri.
Disadari
atau
tidak,
proses
pengrusakan hutan sesungguhnya telah
dimulai dari awal praktek eksploitasi hutan
dilakukan, baik pada era banjir kap, era
HPH hingga era sekarang. Namun demikian,
praktek eksploitasi secara tidak sah (illegal)
dapat dikatakan baru dimulai sejak era
Dapat dikatakan demikian
Sumber daya hutan sebagai penyumbang devisa dan
berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional
2
3

pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan
pada awal 1970-an4. Pada era tersebut,
telah terjadi praktek illegal seperti praktek
penebangan di luar blok tebangan, di
dalam kawasan lindung, dan sebagainya
serta sebagian lagi praktek “pencurian”
kayu yang dilakukan masyarakat atau
oknum dalam manajemen badan usaha
pemegang izin. Hingga tahun 1997, praktis
dapat dikatakan, bahwa praktek-praktek
illegal tersebut belum terangkat menjadi
suatu isu-isu penting, dalam perjalanan
pengelolaan dan pemanfaatan hutan di
Indonesia.
Praktek-praktek illegal lebih
cenderung dianggap sebagai sebuah
pelanggaran, dengan tingkat penyelesaian
yang
lebih
dominan
pada
sanksi
administrasi.
Istilah illegal logging pun
belum menjadi trend, karena aspek keillegalannya menjadi terbungkus sedemikian
rupa dengan legalitas izin pengusahaan dan
legalitas penyelesaian melalui pemberian
sanksi administrasi 5 . Hingga pada kurun
waktu antara 1998 – 2004, perjalanan
pengelolaan hutan mendapat sorotan tajam
dari dalam maupun luar negeri.
1

Suryanto & Catur Budi Wiati

Pada era banjir kap belum ada peraturan perundangan
yang memadai, dengan demikian berarti juga tidak ada
pelanggaran.
5 Tidak jarang terjadi penyelesaian bawah tangan antara
oknum pejabat kehutanan dengan oknum manajen HPH
dengan praktek jual beli laporan hasil pemeriksaan.
4

Illegal Logging, Sebuah Misteri Dalam Sistem Pengrusakan Hutan Indonesia

Pada kurun waktu tersebut 6 , telah terjadi
ledakan pengrusakan hutan akibat praktek
eksploitasi yang tidak te0rkendali. Hal ini
ditandai dengan muncul dan maraknya
praktek eksploitasi
hutan oleh pelakupelaku baru yang tidak memiliki izin atau
memanipulasikan izin pemanfaatan.
Di banyak tempat, pengrusakan hutan
dalam praktek eksploitasi ini semakin meluas
dan telah menjadi tindak pidana yang
terorganisir,
bahkan
sudah
menjadi
organisasi industri yang dibiayai oleh orangorang tertentu baik dari dalam negeri
maupun dari luar negeri.
Dalam
keprihatinannya, berbagai pakar dan
stakeholders barulah kemudian memberi
peristilahan pada kondisi tersebut sebagai
praktek-praktek “Illegal logging”.

Terminologi
Sampai sejauh ini masih tidak ada
terminologi yang jelas dan tegas tentang
istilah illegal logging, baik definisinya
maupun ruang lingkup aktifitasnya.
Di
kalangan masyarakat awam, illegal logging
lebih popular sebagai aktifitas penebangan
hutan secara liar.
Terminologi tersebut
kecenderungannya lebih pada aspek
kesederhanaan dan kepraktisan dalam
pemaknaan illegal logging, sehingga mudah
untuk diingat. Ketidak jelasan dan ketidak
tegasan dalam pendefinisian tersebut
mengakibatkan bermunculan beberapa
terminologi illegal logging yang beragam,
kemungkinan
di
antaranya
melihat
beberapa aspek sebagai berikut :
1. Aspek Padanan Bahasanya. Jika illegal
adalah praktek tidak legal atau tidak
sah dan logging adalah pemanenan
kayu, maka illegal logging mempunyai

definisi sebagai praktek pemanenan
kayu yang tidak sah.
2. Aspek Simplikasi. Kondisi ini lahir atas
dasar kepraktisan dan kesederhanaan
dalam memandang kasus dan kondisi
permasalahan degradasi sumber daya
hutan. Muncul dan maraknya praktek
eksploitasi hutan oleh pelaku-pelaku
baru 7 , menyebabkan illegal logging
cenderung
diartikan
sebagai
penebangan liar.
Jika liar adalah
praktek atau aktifitas yang tidak
terkontrol,
maka
illegal
logging
didefinisikan
sebagai
praktek
penebangan yang tidak terkontrol.
Untuk sisi pelaku, illegal logging
dipersempit lagi sebagai aktifitas
penebangan hutan secara liar oleh
masyarakat atau pelaku lain di luar
badan usaha yang diberikan izin
pengusahaan hutan atau pemungutan
kayu
oleh
pejabat
berwenang.
Terminologinya adalah bahwa praktek
yang umumnya tidak terkontrol atau
tidak ada mekanisme kontrol dilakukan
oleh orang per orang atau badan hukum
yang tidak memiliki ijin pengusahaan,
dimana umumnya masyarakat tidak
memiliki badan hukum terdaftar dalam
praktek manajemen pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya hutan
tersebut.
3. Aspek Integratif.
Kondisi ini lahir
karena ketidakpuasan dalam dua
pendefinisian sebelumnya.
Illegal
logging didefinisikan sebagai praktek
pemanenan kayu yang meliputi juga
proses-prosesnya yang tidak legal atau
tidak mengikuti prosedur dan tata cara
yang ditetapkan. Proses tersebut terdiri
dari proses menuju pemanenan kayu
Pelaku-pelaku baru yang tidak memiliki badan hukum seperti
halnya HPH dan sejenisnya.
7

6

Atau mungkin akan terus berlangsung
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meliputi perencanaan, ijin dan modal,
aktifitas pemanenannya sendiri dan
paska
pemanenan
meliputi
pengangkutan, tata niaga, pengolahan
hingga penyelundupan. Pada akhirnya,
definisi illegal logging meliputi juga
ruang lingkup illegal logging nya sendiri
serta ruang lingkup illegal logs atau
illegal procesing dan illegal trading.

Definisi Illegal Logging Menurut
Stakeholders
Berikut beberapa kutipan definisi illegal
logging yang disampaikan
beberapa
stakeholders :
1. WWF – Dephut dan ITTO (2004)
menggunakan terminologi illegal logging
sebagai tindak pidana penebangan
pohon secara tidak sah yang kemudian
disingkat menjadi TP3STS.
Ruang
lingkupnya meliputi kegiatan perolehan
dan atau transaksi kayu yang tidak
legal.
Untuk pembatasan, WWF –
Dephut dan ITTO (2004) mengutip MoU
Pemerintah Indonesia dan United
Kingdom bahwa kayu legal adalah kayu
yang memiliki keabsahan tempat asal
kayu, ijin penebangan kayu, sistem dan
prosedur penebangan, administrasi dan
dokumen angkutan, mutasi, transaksi,
penjualan atau pemindahtanganannya.
2. Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat
Jenderal
Departemen
Kehutanan
menggunakan terminologi illegal logging
sebagai tindak pidana penebangan
pohon.
Ruang lingkup aktifitasnya
mengacu pada UU No 41/99 dan PP
No.
34/99
meliputi
perbuatan
menebang atau memanen hasil hutan di
dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak
atau izin yang berwenang, serta
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menerima, memberi atau menjual,
menerima tukar, menerima titipan,
menyimpan, mengangkut, menguasai
atau memiliki hasil hutan yang tidak
dilengkapi dengan surat sahnya hasill
hutan.
Termasuk juga didalamnya
kegiatan pemegang izin pemanfaatan
yang melakukan kegiatan yang tidak
sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Definisi Menurut Peraturan
Perundang-Undangan
Dari aspek peraturan perundang-undangan,
pendefinisian illegal logging juga belum
mencapai terminologi yang memadai. Hal
ini dikarenakan belum adanya peraturan
perundang-undangan yang secara khusus
berisi mengenai illegal logging dan
penanggulangannya8. IHSA (Institut Hukum
Sumberdaya Alam, 2004) mengutarakan
bahwa sampai sejauh ini, untuk mengetahui
kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam
kategori tindakan illegal logging, masih
harus merujuk pada peraturan perundangundangan di bidang kehutanan, lingkungan
hidup dan konservasi 9 .
Dari hasil
penelusurannya,
IHSA
telah
berhasil
menghimpun 4 Undang-Undang, 2 PP, 1
Instruksi Presiden dan 2 Keputusan Menteri
Kehutanan, yang sebagian isi pasalpasalnya memuat hal-hal yang termasuk
dalam kategori tindakan illegal logging
(sebagai pendekatan).
Diantara semua
peraturan perundangan tersebut, tidak
terdapat pendefinisian secara eksplisit, jelas
dan tegas mengenai illegal logging. Hanya
intruksi Inpres RI No. 5 tahun 2001 yang
secara eksplisit memberi batasan ruang
Baru pada taraf inisiatif dalam bentuk rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu Illegal Logging)
9 Dijelaskan pada Bab II.
8
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lingkupnya, yaitu sebagai penebangan kayu
liar dan peredaran hasil hutan illegal 10.

RUANG LINGKUP ILLEGAL
LOGGING
Berdasarkan aspek bahasan pada Bab I,
praktek eksploitasi hutan secara illegal,
mencakup tiga hal, yaitu :
1. Illegal logging; merupakan praktek
langsung pada penebangan pohon di
kawasan hutan negara secara illegal.
Dari jenis kegiatannya, ruang lingkup
terdiri dari :

bahan baku logs hasil tebangan
secara illegal.
3. Illegal trading; merupakan kegiatan
lanjutan dari proses illegal logging dan
atau illegal procesing.
Kegiatankegiatannya merupakan proses lebih
lanjut (end used) yang dapat memicu atau
menjadi alasan kegiatan eksploitasi kayu
secara illegal tetap berjalan. Dari jenis
kegiatannya, ruang lingkup terdiri dari :
a. Perdagangan, merupakan kegiatan
transaksi terhadap logs atau hasil
olahannya dari kayu hasil tebangan
secara illegal. Kegiatannya meliputi
semua atau sebagian dari menerima,
menjual, menerima tukar, menerima
titipan atau membeli logs atau hasil
olahannya dari kayu hasil tebangan
secara illegal.
b. Penyeludupan, merupakan kegiatan
mengeluarkan atau perdagangan
kayu (atau olahannya) ke luar negeri
secara illegal terhadap kayu (atau
olahannya) yang diperoleh melalui
eksploitasi kayu secara illegal
maupun secara legal 11.

a. Rencana penebangan, meliputi semua
atau sebagian kegiatan
dari
pembukaan akses ke dalam hutan
negara, membawa alat-alat atau
sarana
dan
prasarana
untuk
melakukan penebangan pohon untuk
tujuan eksploitasi kayu secara illegal.
b. Penebangan pohon dalam makna
sesungguhnya untuk tujuan eksploitasi
kayu secara illegal.
2. Illegal procesing; merupakan semua
atau sebagian kegiatan sebagai proses
lanjutan terhadap logs (kayu) hasil
tebangan secara illegal.
Dari jenis
kegiatannya, ruang lingkup terdiri dari :
a. Hak kepemilikan, menguasai atau
memiliki atau menyimpan kayu (logs)
hasil tebangan secara illegal.
b. Pergerakkan
kayu,
meliputi
mengangkut atau mengeluarkan kayu
dari kawasan hutan negara hasil
tebangan secara illegal.
c. Pengolahan
kayu,
merupakan
kegiatan pengolahan kayu dari

10

Lebih lanjut pada bab III.

24

Sementara itu, terminologi kata “ILLEGAL”
dari praktek-praktek illegal logging, illegal
processing dan illegal trading dalam
kegiatan eksploitasi secara illegal tersebut
terdiri dari ruang lingkup sebagai berikut :
a. Perijinan, merupakan semua atau
sebagian kegiatan yang dilakukan
badan usaha atau perorangan yang
tidak memiliki ijin dari pejabat yang
berwenang dalam kegiatan-kegiatan
eksploitasi kayu.
Penyeludupan kayu (atau olahannya) dari hasil eksploitasi
kayu secara legal mengakibatkan terjadinya kekurangan kayu
dan kenaikkan permintaan kayu.
Pada kondisi ini,
penyeludupan kayu menjadi pemicu atau pendorong terjadinya
eksploitasi hutan secara illegal.
11
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b. Pelanggaran, merupakan semua atau
sebagian kegiatan yang dilakukan oleh
badan
usaha
atau
perorangan
pemegang ijin usaha pengusahaan hutan
negara namun melakukan pelanggaran
terhadap peraturan dan perundangan
terkait yang mengatur tata cara
eksploitasi kayu dari kawasan hutan
negara.
Sebagai contoh misalnya
menebang pohon dibawah limit diameter
yang diizinkan, menebang pohon di
dalam kawasan lindung, menebang
pohon dari jenis yang dilindungi, hasil
tebangan melebihi target volume yang
dizinkan, dan lain sebagainya.
Berdasarkan bahasan terminologi di atas,
eksploitasi hutan secara illegal tidak cukup
diistilahkan hanya dengan pemakaian
kata ”Illegal Logging”. Pemakaian hanya
pada kata illegal logging, dapat
mengakibatkan
terjadinya
banyak
interprestasi yang berbeda. Untuk itu perlu
pemakaian istilah yang lengkap yang dapat
menampung makna eksploitasi hutan secara
illegal tersebut, yaitu illegal logging, illegal
processing dan illegal trading.
Namun,
karena selama ini, kata illegal logging
terlanjur telah familiar, penulisannya dapat
dibentuk menjadi
Illegal logging
[processing and trading].
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PERATURAN PERUNDANGAN YANG
BERKAITAN DENGAN ILLEGAL
LOGGING12
Peraturan perundangan yang terkait
dengan illegal logging diantaranya
adalah:
A.
B.
C.
D.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1990
Tentang Konservasi Sumberdaya
Alam Hayati Dan Ekosistemnya
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997
Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Intruksi Presiden Ri No. 5 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Penebangan
Kayu Illegal (Illegal Logging) Dan
Peredaran Hasil Hutan Illegal Di
Kawasan Ekosistem Leuser Dan
Taman Nasional Tanjung Putting
Merupakan
perintah
resmi
Kepala Negara, Presiden RI pada Para
Pejabat Pembantunya untuk mengambil
langkah-langkah tegas dan segera
menanggulangi
pelanggaran
dan
kejahatan di bidang kehutanan
khususnya tindakan penebangan kayu
liar dan peredaran hasil hutan secara
illegal di dan dari Kawasasan
ekosistem Leuser dan Taman Nasional
Tanjung Putting. Para Pejabat tersebut
masing-masing sebagai berikut :

Dengan demikian definisi singkat dari
illegal logging (processing and trading)
dalam hal ini adalah :
“Praktek eksploitasi hasil hutan kayu
secara tidak sah dari kawasan hutan negara
melalui aktifitas penebangan pohon dan atau
pemanfaatan dan peredaran kayu atau
olahannya yang berasal dari hasil tebangan
secara tidak sah tersebut”.

1. Menteri
Negara
Koordiantor
Bidang
Politik,
Sosial
dan
Keamanan,
2. Menteri Kehutanan,
3. Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia,
Sebagai sebuah pendekatan, lebih lengkap diulas dalam
buku dengan judul yang sama
12
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4. Jaksa Agung,
5. Panglima
Tentara
Nasional
Indonesia,
6. Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan,
7. Menteri
Perhubungan
dan
Telekomunikasi,
8. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia.
Terhadap semua Para Pejabat tersebut
di atas (kecuali Menteri Negara
Koordiantor Bidang Politik, Sosial dan
Keamanan), hampir dalam bunyi yang
sama diintruksikan untuk menindak
dengan tegas baik dengan sanksi
administratif maupun pidana terhadap
oknum aparat kehutanan, oknum
kepolisian, oknum hakim, oknum di
lingkungan Kejaksaan, di lingkungan
TNI, serta oknum dalam departemen
perindustrian dan perdagangan dan
perhubungan dan telekomunikasi, yang
terbukti terlibat langsung atau tidak
langsung dalam kegiatan penebangan
kayu liar dan peredaran hasil hutan
illegal. Selain itu, diintruksikan kepada
Jaksa Agung untuk mempercepat
proses terhadap perkara pelanggaran
atau kejahatan di bidang kehutanan
dan menindak tegas terhadap oknum
hakim
yang
terbukti
menyalahgunakan jabatan dalam
proses
pengadilan
di
bidang
kehutanan dengan sanksi administrasi
dan pidana.
E.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun
1985 Tentang Perlindungan Hutan

F.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun
2002 Tentang Tata Hutan Dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan
Penggunaan Kawasan Hutan
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POTRET PRAKTEK ILLEGAL
LOGGING
Latar Belakang
Seiring maraknya praktek illegal logging,
beberapa seminar, workshop, lokakarya
dan
sebagainya
juga
marak
diselenggarakan. Melalui media seminar,
workshop, lokakarya dan sebagainya,
dihasilkan usulan, rekomendasi rumusan, atau
pernyataan sikap mengenai illegal logging.
Media masa juga tidak mau ketinggalan
dalam liputannya, paling tidak, dalam satu
bulan di tahun 2004, terhimpun rata-rata
12 berita menyangkut illegal logging 13.

Statement Dan Siaran Pers
Faktor yang mendorong maraknya praktek
illegal
logging
adalah
dikarenakan
tingginya permintaan terhadap kayu
sehingga menyebabkan tebangan kayu di
hutan alam melampaui daya dukungnya.
Selain itu, ada faktor-faktor mendasar yang
melahirkan praktek illegal logging, yaitu
pola pengelolaan hutan yang cenderung
sentralistik, eksploitatif dan mengabaikan
hak-hak
masyarakat.
Orientasi
pembangunan masih bertumpu pada
penumbuhan ekonomi semata dengan
mengabaikan aspek sosial dan ekologi.
Pola pembangunan ini diperparah dengan
rapuhnya bangunan hukum di Indonesia,
termasuk
kultur
hukum,
peraturan
perundangannya yang tidak mendukung,
keterampilan yang rendah, sampai kepada
meluasnya praktek korupsi pada tubuh
aparat penegak hukum. Beberapa upaya
Hanya dihimpun dari kliping 3 media masa : 2 media lokal
yaitu Kaltim post dan Tribun Kaltim serta 1 media masa nasional
yaitu Kompas.
13
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pemberantasan illegal logging telah
diupayakan Pemerintah, misalnya dengan
dibentuknya Task Force. Akan tetapi tidak
cukup efektif, dimana task force hanya
mampu menjaring para pelaksana dan
buruh di lapangan dan belum dapat
menyentuh aktor intelektual dan cukong
besarnya.
Cukup banyak kasus yang
tertangkap pada saat pelaksanaan operasi
tetapi tidak dapat diketahui perkembangan
penanganan tidak lanjutnya. Dari 1031
kasus yang terjaring dalam operasi
Wanalaga dan Wanabahari pada tahun
2001, tidak satu kasuspun yang berhasil
diproses sampai pada tingkat pengadilan.
Bahkan beberapa kasus menonjol misalnya 8
kasus penangkapan Kapal, 3 kasus telah
dikeluarkan Surat Perintah Penghentian
Penyidikan (SP3)-nya, sedang 3 kasus
lainnya kapalnya dilepas (ICEL-Indonesian
Center For Environmental Law, 2004).
Dalam siaran persnya pada tajuk acara
Halo Polisi Plus di Indosiar pada bulan Juli
2004,
Transtoto
Handadari
dalam
jabatannya sebagai Kepala Pusat Informasi
Departemen Kehutanan mengemukakan
bahwa penanganan illegal logging menjadi
sangat sulit, karena keterlibatan dalam
illegal logging sendiri sangat sulit dipahami.
Orang atau institusi yang secara umum
terkait memiliki kecenderungan ingin
melibatkan diri dalam proses illegal logging.
Ketergantungan masyarakat terhadap kayu
murah yang notabene berasal dari
tebangan liar juga sangat tinggi. Pernah
pada suatu kasus di Kalimantan, sesaat
setelah kayu-kayu illegal terjaring dalam
suatu operasi Wanalaga, beberapa proyek
pembangunan di pemerintahan menjadi
macet pelaksanaannya. Hal ini diakibatkan
terjadi lonjakan harga bahan baku kayu
yang berimplikasi biaya proyek kemudian
dikalkulasi ulang.
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Isu penebangan pohon secara tidak sah
telah menjadi salah satu perhatian dan
kebijakan prioritas pemerintah. Namun untuk
mengimplementasikan kebijakan tersebut,
sangat diperlukan suatu strategi yang tepat
berfokus
pada
akar
permasalahan,
dilaksanakan dengan langkah operasional
secara transparan, bertanggung jawab dan
bertanggung gugat, baik dalam aspek
deteksi (detection), pencegahan (prevention),
maupun
pemberantasan
(supression).
Upaya-upaya
ini
sudah
seharusnya
merupakan kesepakatan bersama dan
dilaksanakan oleh seluruh stakeholders
kehutanan. Karena perlu disadari bahwa
persoalan tindak pidana penebangan pohon
secara tidak sah merupakan hal yang
kompleks dan berdimensi ganda. (ITTO,
WWF dan Departemen Kehutanan, 2004).
Berkaitan dengan penebangan liar, ICEL
(2003) melaporkan beberapa informasi
yang menarik, yang disampaikan oleh
Departemen Kehutanan dalam siaran
persnya tanggal 15 Januari 2003, yang
menggambarkan kondisi aktual kerusakan
hutan tropis serta praktek penebangan liar
diantaranya :
(a). Penyelundupan kayu dari Papua,
Kaltim, Kalbar, Kalteng, Sulteng, Riau,
Nangroe Aceh Darusalam, Sumut dan
Jambi dengan tujuan negara Malaysia,
China, Vietnam, India, mencapai 10
juta m3/tahun. Khusus dari Papua
mencapai 600.000 m3/bulan dengan
kerugian sebesar Rp 600 milyar/bulan
atau Rp 7,2 triyun/tahun;
(b). Peredaran kayu illegal di Pantai Utara
mencapai 500.000 m3/bulan atau
sekitar 500-700 kapal dengan
kerugian finansial sebesar Rp 450
milyar/bulan atau Rp 5,4 trilyun/tahun;
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(c). Kerusakan sangat besar terjadi di
daerah perbatasan Indonesia dengan
Malaysia. Di Propinsi Kalimantan Timur,
kerusakan
mencapai
150.000
hektar/tahun
dan
di
Propinsi
Kalimantan Barat seluas 250.000
hektar/tahun.

Liputan Oleh Media Massa
Berikut ini adalah contoh beberapa
kasus Illegal Logging di Indonesia, terutama
di Kalimantan Timur yang muncul dalam
pemberitaan media massa, antara lain
Kaltim Post, Tribun Kaltim dan Kompas 14.

Kaltim Post, 9 Februari 2004.
Kuala Lumpur-Polisi Malaysia menangkap
120 pengusaha kayu Indonesia.
Sebabnya,
perdagangan kayu gelap, jelas Menteri Industri
Hilir Malaysia Lim Keng Yaik. Pemerintah Malaysia
siap bekerja sama dengan Indonesia yang sering
berhadapan dengan masalah kayu illegal. Namun
tanggung jawab tetap di pihak Indonesia untuk
mengurusi masalah kayu illegal. Pernyataan ini
menyusul laporan Sabtu yang ditulis beberapa
kelompok pencinta lingkungan. Greenpeace, Sierra
Club, Rainforest Action Network dan Earth Justice
adalah kelompok pencinta lingkungan yang
mengirimkan petisi ke Menteri Luar Negeri AS.
Petisi itu mengatakan bahwa pemerintah Malaysia
melanggar Konvensi Internasional Perdagangan
Tumbuhan Langka. Sebuah video dan dokumen
yang dipublikasikan di Jakarta, menunjukkan
keterlibatan pejabat selatan Malaysia di
Pelabuhan Pasir Gudang Johor. Terlihat kayu
gelondongan ramin, yang termasuk tumbuhan
langka di Indonesia.

Kutipan pemberitaan dari media massa Kompas, Kaltim Post
dan tribun Kaltim pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni dan
Agustus 2004, lebih lengkap ditampilkan dalam buku dengan
judul yang sama.
14
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Kompas, 10 februari 2004.
Banjir hebat yang melanda Kalimantan Barat
bukan pertama kalinya terjadi. Hal ini disebabkan
semakin rusaknya hutan dan lingkungan akibat
penebangan liar yang menimbulkan lahan kritis.
Saat ini satu juta meter kubik kayu illegal per tahun
dikirim ke luar wilayah Kalbar. Untuk pengiriman
keluar negeri, kegiatan perdagangan kayu illegal
melalui pintu lintas batas Entikong setiap harinya
diangkut sekitar 450 meter kubik kayu dengan
menggunakan sekitar 43 truk. Adapun melalui
Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, setiap bulan sekitar
8.100 meter kubik kayu di angkut ke Sarawak,
dengan mengunakan 1.500 truk. Selama dua tahun
terakhir, dari dua pintu itu saja negara mengalami
kerugian sedikitnya Rp. 289 milyar. Selain dua pintu
perbatasan tersebut, di sepanjang perbatasan
Kalbar-sarawak terdapat sekitar 34 jalur darat
penyeludupan kayu ke Sarawak.
Tribun Kaltim, 10 Februari 2004.
Gubernur Kaltim Suwarna AF menyatakan
keyakinannya bahwa illegal logging di daerah ini
bisa diberantas tuntas dalam waktu hanya dua
bulan. Asalkan semua kekuatan militer di Kaltim,
baik di darat, laut maupun udara dikerahkan
dengan kekuatan penuh dan bekerjasama dengan
pemprov dalam memberantas aksi penebangan
yang merugikan negara triliunan rupiah per tahaun
tersebut.
Kompas 16 Februari 2004.
Jakarta-Sejumlah anggota DPR menilai
Pemerintah
Malaysia
berbohong
soal
keterlibatannya dalam penyeludupan kayu dari
Indonesia.
Alasannya, selama ini Pemerintah
Malaysia memungut bea masuk setiap kali ada kayu
yang masuk dari Kalimantan ke Malaysia. Setelah
bea masuk diterima, kayu illegal tersebut langsung
dinyatakan legal dan diperbolehkan untuk
dimanfaatkan industri setempat. Kegiatan ini sudah
berlangsung bertahun-tahun. “Kalau Pemerintah
Malaysia meyatakan tak pernah terlibat dalam
penyeludupan kayu, mengapa kayu illegal yang
masuk dari Indonesia tak pernah ditahan dan
pelakunya tak pernah dijebloskan ke dalam
penjara. Jadi sikap diam itu memperkuat dugaan
keterlibatan Pemerintah Malaysia di balik
penyeludupan kayu dari Indonesia,”kata anggota
DPR asal Kalbar Uray Faisal Hamid, Sabtu
14/2/2004.
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Tribun Kaltim, 3 Maret 2004.
Palangkaraya-Green Peace menyebutkan
bahwa mereka telah menemukan bukti praktek
perdagangan kayu illegal di Propinsi Kalimantan
Tengah.
Konsultan Greenpeace, Faith Doherty
mengungkapkan hasil investigasinya, berupa
kegiatan penebangan kayu di sekitar kawasan eks
areal HPH yang tidak aktif.
Seruan Greenpeace
kepada Dinas Kehutanan setempat untuk segera
beraksi, telah mendapat respon dari TNI AL. Namun
bukti perdagangan kayu illegal di DAS Lamandau
dan Pelabuhan Kumai Kabupaten Kotawaringin
Barat, tetap merupakan kewenangan Polri. Direktur
LSM Lingkungan Telapak, Hapsoro menuntut
keseriusan pemerintah Indonesia untuk memastikan
tegaknya hukum di Kumai dan Lamandau, karena
semua bukti sudah ada di depan mata. Jika yang
berwajib tidak mampu melakukan ini maka
dipastikan akan sulit juga menegakkan hukum di
daerah lain di Indonesia.
Dengan laju deforestasi di Indonesia selama
ini yang terus meningkat lebih dari 3,8 juta hektar
per tahunnya, namun pembalakan hutan dan
penyeludupan kayu masih merajalela. Menurut
Greenpeace, hal ini disebabkan korupsi, dan tidak
adanya penegakan hukum yang benar serta tidak
adanya kemauan politis dari pemerintah untuk
pemecahan masalah ini. 90 persen pembalakan
kayu di Indonesia adalah illegal yang dipasarkan
ke sejumlah negara seperti China, Uni Eropa dan
AS.
Kompas, 6 Maret 2004.
Tanpa dikomando, sekitar 2.000 penghuni
sebuah kompleks pemukiman di Matan, pinggiran
Taman Nasional Gunung Palung Kalimantan Barat,
lari kocar kacir menyelamatkan diri. Ini bukan
karena gempa atau bencana lainnya, melainkan
itulah suasana terakhir di salah satu perkampungan
para penebang liar saat aparat melakukan
penyergapan di daerah tersebut melalui operasi
penertiban penebangan liar yang bernama operasi
Wanalaga I tahun 2004 selama 10 hari mulai
tanggal 19 Februari 2004.
Kampung Matan
merupakan salah satu perkampungan terbesar
pelaku penebangan liar di sekitar TN Gunung
Palung. Semuanya adalah masyarakat pendatang.
Terdapat berderet warung-warung yang menjual
makanan, rokok, barang kebutuhan sehari-hari,
tempat karaoke, minuman keras serta wanita
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penghibur. Sekilas, suasana Kampung Matan mirip
dengan kota kecil ditengah hutan.
Darmawan Liswanto dari Konsorsium Anti
Illegal Logging (KAIL) Kalbar mengungkapkan,
kawasan hutan di TN Gunung Palung seluas 90.000
ha yang relatif tidak terganggu hanya sekitar
27,45%. Sementara itu, sekitar 65.299 ha hutan
sudah terganggu penebangan liar. Darmawan
menambahkan, sejak tahun 2002, Dewan
Pertahanan Nasional mengingatkan, salah satu
kejahatan pengrusakkan, terutama penebangan liar,
merupakan ancaman yang bisa meruntuhkan
keutuhan bangsa dan negara.

FAKTOR PENDORONG ILLEGAL
LOGGING
Illegal Logging Tanpa Ampun
Menurut analisa Bank Dunia, laju penyusutan
hutan Indonesia mencapai 2 juta hektar per
tahun 15 . Lebih ekstrim, artikel di New
Scientist edisi tahun 2002 memprediksi
bahwa laju penyusutan hutan saat ini telah
mendekati 3,6 juta hektar per tahun, yang
menurut PBB merupakan seperempat
penyusutan hutan alam global dengan laju
penyusutannya yang merupakan tertinggi di
dunia (Greenpeace, 2003).
Jika laju
penyusutan tersebut dihitung dengan angka
2,5 juta ha per tahun, maka seluas 5 ha
hutan Indonesia rusak setiap menitnya atau
sama saja dengan seluas lapangan bola
untuk setiap 12 detik 16 . Bank Dunia
memperkirakan bahwa hutan dataran
rendah Sumatera akan lenyap pada tahun
2005 dan hutan dataran rendah Kalimantan
Berdasarkan analisis data penebangan dan konversi hutan
sejak tahun 1996.
16 Dalam kondisi demikian,ruang hidup atau habitat flora dan
fauna terus menyusut, yang berarti mengancam kelangsungan
hidup aneka ragam spesies. Saat ini Indonesia merupakan
negara yang memiliki daftar spesies yang terancam punah
terpanjang di dunia (IUCN)
15
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pada tahun 2010, jika laju penyusutan hutan
saat ini terus berlangsung.
Penyusutan luas hutan Indonesia
tersebut adalah dampak dari pengrusakan
hutan melalui aksi penebangan pohon, legal
maupun illegal, dimana illegal logging
merupakan porsi utama sistem penghancuran
hutan 17 . Berdasarkan perhitungan WWFBank Dunia, 78% kayu beredar berasal dari
hasil illegal logging (Greenpeace, 2003).
Aksi-aksi illegal logging hampir
merata pada semua tipe ekosistem hutan,
semua wilayah konsesi, semua peruntukkan
kawasan hutan, atau dapat dikatakan pada
semua wilayah hutan tropis Indonesia.
Walaupun bersifat kasuistik untuk
setiap operasinya di masing-masing wilayah,
praktek illegal logging seakan-akan telah
terorganisir dengan sendirinya, mulai dari
pekerja lapangan18 hingga cukong kayu dan
pejabat teras pemerintahan.
Pada
dasarnya, organisasi atau jaringan illegal
loggingnya sendiri merupakan organisasi
maya yang tidak memiliki struktur dan
rentang kekuasaan, tetapi memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap pemegang
kekuasaan (Saragih, 2003).
Terdapat
‘orang-orang bayaran 19 ’ yang bertugas
untuk mengamankan dan menyamankan
operasi illegal logging. Dapat dikatakan,
jaringan illegal logging lebih mirip jaringan
mafia dimana setiap individu atau level atau
sel yang terlibat di dalamnya memiliki
tanggung jawab sendiri atas fungsinya.
Hingga pada akhirnya, kegiatan illegal
logging tidak terbantahkan menjadi leluasa
dan ‘berkuasa’ untuk mengeksploitasi hutan
di kawasan hutan tropis Indonesia.
Dengan asumsi penebangan legal mengikuti prinsip-prinsip
kelestarian.
18 Di beberapa wlayah di Kalimantan dikenal dengan kelompok
hutan atau kelompok pembalak
19 Mulai dari preman, tokoh, hingga oknum pemerintahan dan
bahkan olnum penyelegaraan hukum.
17
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Hutan produksi dalam kawasan
konsesi HPH menjadi sasaran empuk bagi
illegal logging, baik dari dalam maupun
dari luar manajemen HPH. Kawasan hutan
konservasi juga tidak luput dari aktifitas
illegal logging, mulai dari Hutan Lindung,
Hutan Penelitian, Suaka Marga Satwa,
hingga Taman Nasional. Bahkan hampir di
semua Taman Nasional 20 , aktifitas illegal
logging merajalela, bahkan dengan
keterlibatan
cukong
dari
Malaysia.
Beberapa contoh korban di antaranya, di
Kalimantan, Taman Nasional Tanjung Putting
di Kalimantan Tengah dan Taman Nasonal
Gunung Palung di Kalimantan Barat dan
Taman Nasional Kutai di Kalimantan Timur
hancur. TN Gunung Palung seluas 90.000 ha
yang relatif tidak terganggu hanya sekitar
27,45%, atau sekitar 65.299 ha hutan sudah
terganggu oleh aktifitas illegal logging. Di
Sumatera, Taman Nasional Gunung Leuser,
Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman
Nasional Bukit Tiga Puluh, Taman Nasional
Bukit Barisan Bagian Selatan dan Taman
Nasional Bukit Dua Belas tanpa ampun
diamuk oleh para illegal logger. Untuk
Taman Nasional Bukit Barisan Bagian
Selatan saja seluas 60% telah dijarah.
Begitu juga di Sulawesi, Taman Nasional
Lore Lindu, Taman Nasional Rawa Aopa
Watumohai beserta Tiga taman nasional
lainnya tidak berdaya menerima nasib yang
sama, dijarah dan dirusak. Hingga pada
akhirnya Taman Nasional-Taman Nasional
yang layaknya menjadi surga untuk
keselarasan ekosistem seperti tak ubahnya
menjadi ‘taman bermainnya’ para pelaku
illegal logging.
Kondisi yang sama juga dialami oleh
hutan-hutan lindung yang ada, bahkan hutan
penelitian. Sebagai contoh korban adalah,
sekitar 70% dari 5.950 hektar hutan lindung
20

Terutama di Sumatera dan Kalimantan
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dan hutan mangrove di Bontang rusak parah
akibat illegal logging. Bahkan plot STREK,
sebagai salah satu plot penelitian rujukan
dunia yang memiliki pohon-pohon amatan
dengan data terlengkap, tidak terlepas dari
illegal logging. Sekitar + 24 pohon dari
hutan Labanan, Berau tempat Plot STREK
berada hilang setiap harinya, beberapa
diantaranya adalah pohon amatan plot
STREK tersebut.

Faktor Makro
Logging

Pendukung

Illegal

Faktor pendukung secara makro adalah
semua faktor yang diidentifikasikan sebagai
pemicu dan celah ruang yang dijadikan
alasan tidak langsung dilakukannya praktek
illegal logging. Faktor pendorong secara
makro tersebut adalah sebagai berikut :
1. Tatanan Politik
2. Inkonsistensi Kebijakan
3. KKN
4. Orientasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Sosial Budaya
6. Lemahnya penegakan supremasi hukum

Faktor Teknis
Logging

Pendukung

Illegal

Selain faktor makro tersebut di atas,
terdapat beberapa faktor pendUKUng
teknis pelaksanaan (eksekusi) illegal logging
di lapangan.
Faktor-faktor tersebut di
identifikasikan sebagai berikut :
1. Aksesibilitas hutan yang terbuka.
2. Ketidakseimbangan antara permintaan
(demand) dan kemampuan produksi hutan
secara legal.
3. Finansial Usaha
4. Ketersediaan Tenaga Kerja
5. Sirkulasi barang modal pembalakan
yang bebas
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6.
7.
8.
9.

Rasa Aman
Ada penampung kayu illegal
Lemahnya Pengawasan
Lemahnya Kepastian Kawasan dan Tata
Batas
10.Konsesi kawasan tidak bertuan
11.Personil,
sarana
dan
prasarana
pengamanan kurang memadai
12.Kewenangan

FAKTOR-AKTOR ILLEGAL LOGGING
Banyak aktor yang terlibat baik secara
langsung atau tidak langsung dalam
kegiatan illegal logging. Departement for
International Development (DFID) Regio
Kalimantan mengidentifikasikan paling tidak
terdapat 10 aktor atau oknum yang
berperan dalam kegiatan illegal logging
khususnya di Kalimantan, yaitu pemodal,
broker,
aparat
kehutanan,
aparat
keamanan, aparat pemerintah daerah,
anggota DPRD, wartawan, Lembaga
Swadaya
Masyarakat, preman
dan
masyarakat sekitar hutan itu sendiri (2003).
Selain itu, terdapat dua aktor lainnya, yaitu
perusahaan berbadan hukum dan oknum
aparat pengadil.
Masing-masing aktor
memainkan perannya, sesuai dengan
wilayah kewenangan atau kekuasaan atau
seberapa besar apa yang diperolehnya.
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ILLEGAL LOGGING DI
KALIMANTAN21

melakukan ekses pelanggaran terhadap izin
yang dimiliki. Beberapa kesulitan dan ekses
tersebut antara lain :

Illegal Logging Merusak Hutan
Kalimantan

1.
2.
3.
4.

Di Kalimantan, illegal logging merajalela
dan kemudian menjelma menjadi suatu
kejahatan terorganisir. Beberapa contoh
korban dan akibatnya antara lain TN.
Tanjung Putting dan TN. Gunung Palung kian
gundul, kawasan Pegunungan Meratus rusak
ekologinya dan TN. Kutai Timur hancur.
Kawasan hutan produksi yang masuk dalam
Hak Pengusahan Hutan (HPH) digeranyangi
dari dalam dan dari luar manajemen HPH.

Modus Perpindahan Illegal Logging –
Contoh Di Kalimantan Tengah
Perpindahan illegal logging skala
besar tergantung pada potensi hutan yang
tersedia. Setelah TN Tanjung Putting di
Kotawaringin Barat menjadi sorotan dunia,
illegal logging secara pelan namun pasti
bergeser ke timur. Setelah melalui dan
menghabiskan kawasan DAS Seruyan, Tulan
dan Mentaya di Kotawaringin Timur, DAS
Katingan dan Pundu di Katingan, DAS
Sebangau dan Kapuas di Kapuas, kini
kawasan terseksi bagi illegal logger di
Kalimantan Tengah adalah kawasan DAS
Barito.

Kondisi HPH Di Kalimantan
Faktor penting yang membuat illegal ogging
kian marak adalah karena rata-rata HPH
dalam kondisi kesulitan dan terdorong
Disarikan dari Makalah Departement for International
Development (DFiD) Regio Kalimantan yang disampaikan dalam
Pertemuan Nasional II-Mitra Program Kehutanan Multi Pihak,
Yokyakarta 22-28 Maret 2003.
21

Pemenuhan target produksi
Pelanggaran
Tekanan masyarakat
Menampung (atau mensponsori tebangan
liar)
5. Lambannya proses ijin perpanjangan

Beberapa Peristilahan Baru
Aktifitas illegal logging memunculkan hal-hal
baru dalam modus operandi pengangkutan
kayu illegal. Beberapa hal baru dan istilah
yang muncul dalam kegiatan illegal logging
tersebut antara lain :
1. Ekspedisi
2. Peti kemas
3. Dokumen terbang, Dokumen isi ulang
atau Dokumen aspal
4. Bendera putih.

Modus Baru Illegal Logging
Pencuri kayu skala besar tidak
pernah kehabisan akal untuk menjalankan
aktifitasnya. Banyak cara dibuat untuk
menutupi aksi illegal melalui aksi “legal”
lainnya. Di Kalimantan Selatan, kawasan
Meratus tetap dijadikan sasaran illegal
logging.
Dengan rekayasa alih fungsi,
pemodal
tetap
berkeinginan
untuk
mengeksploitasi sumber daya hutan di
kawasan Meratus. Di Kalimantan Tengah
dan di kawasan lain di Kalimantan, pencuri
kayu merubah kegiatan illegalnya menjadi
bentuk usaha lain, seperti HTI atau
perkebunan sawit. Setelah beberapa tahun
beroperasi, beberapa HTI kini hanya aktif
menebang atau memasarkan kayu, atau
bahkan mempunyai industri pengolahan
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kayu. Perkebunan sawit rata-rata memiliki
IPK, bahkan ada satu perkebunan yang
memiliki tiga IPK. IPHHK adalah pola yang
paling digemari saat ini. Pemodal, oknum
petinggi HPH dan oknum petinggi kehutanan
berlomba-lomba membiayai pengurusan
IPHHK dengan meminjam nama individu atau
kelompok masyarakat.

PENYELUDUPAN
Menurut analisa Brown pada tahun 2002
(Greenpeace, 2003), terdapat + 10 juta m3
kayu yang bersumber dari illegal logging
diseludupkan ke luar negeri.
Negaranegara utama tujuan penyeludupan adalah
negara yang memiliki kapasitas industri
pengolahan kayu yang besar sementara
sumber daya hutannya sebagai pasokan
bahan baku semakin menipis atau tidak ada
sama sekali, seperti Malaysia dan
Singapura serta negara Vietnam, China dan
India. Taksiran kerugian negara akibat
penyeludupan ini adalah sebesar Rp. 7,2
triliun/tahun.
Jalur penyeludupan yang digunakan
adalah melalui jalur laut dan darat.
Operasi
penyeludupan
melalui
laut
menggunakan
kapal-kapal
barang
berbendera Indonesia atau negara lain, dari
berukuran besar hingga berukuran kecil
seperti kapal tongkang.
Terdapat tiga kelompok modus
operasi penyeludupan melalui laut, yaitu
secara
sembunyi-sembunyi
melalui
pelabuhan laut yang tidak resmi,
membelokkan arah tujuan pengiriman kayu
atau secara terbuka (terang-terangan).
Cara ke tiga biasanya digunakan oleh
jaringan
penyeludupan
yang
rapi
menyerupai jaringan mafia.
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Dalam
jaringan
penyeludupan
terdapat keterlibatan nyata oknum pejabat
pemerintahan, mulai level lapangan hingga
level pejabat teras. Bahkan disinyalir ada
keterlibatan langsung salah seorang
anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat
(MPR) 22 , melalui jaringan perusahaan yang
dimilikinya.
Megawati Soekarnoputri 23
mengaku mengetahui persis keberadaan
jaringan penyeludupan kayu dari hutanhutan di Indonesia yang kemudian
menyeludupkannya ke luar negeri secara
illegal selama ini.
“Saya tahu persis
jalurnya sampai ke tingkat pusat sekalipun.
Kalau mereka saya tangkap semua karena
penyelundupan, saya juga bingung sendiri,
sebab yang ditangkap adalah aparat
sendiri,”ujarnya dalam saat berbicara
dalam peresmian jembatan Indragiri di
Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Sabtu
(13/3/2004).
Operasi penyeludupan kayu melalui
jalan darat marak dilakukan di Kalimantan,
terutama Kalimantan Barat yang memiliki
prasarana jalan lintas perbatasan dengan
Malaysia.
Dalam liputan Kompas (10
Februari 2004), di sepanjang perbatasan
Kalbar-sarawak terdapat sekitar 34 jalur
darat penyeludupan kayu ke Sarawak.
Saat ini satu juta meter kubik kayu illegal
per tahun dikirim ke luar wilayah Kalbar.
Untuk pengiriman keluar negeri, melalui pintu
lintas batas Entikong setiap harinya diangkut
sekitar 450 meter kubik kayu dengan
menggunakan sekitar 43 truk.
Adapun
melalui Badau, Kabupaten Kapuas Hulu,
setiap bulan sekitar 8.100 meter kubik kayu
di angkut ke Sarawak, dengan mengunakan
1.500 truk. Selama dua tahun terakhir, dari
dua pintu itu saja negara mengalami
kerugian sedikitnya Rp. 289 milyar.
22
23

Periode 1999-2004.
Dalam kapsitasnya sebagai Presiden RI
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Bagaimana Malaysia dan Singapura mengambil
keuntungan atas maraknya Illegal Logging di
Indonesia24
Malaysia sejauh ini merupakan negara
eksportir terbesar kayu lapis dan furnitur di dunia,
dengan nilai ekspor mencapai 3,5 milyar dollar per
tahun. Kemampuan Malaysia mencapai kondisi
tersebut didukung dari terdapat industri-industri
pengolahan kayu dengan kapasitas terpasang yang
besar di negara tersebut. Pada kondisi lain yang
bertolak belakang, sumber daya hutan negara
tersebut telah menipis dan tidak mampu untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya. Satu
pertanyaan logik yang menarik adalah dari mana
Malaysia memperoleh defisit bahan baku kayu
tropisnya ?
Dari hasil analisa dan diperkuat dengan hasil
investigasinya, eia-telapak menyebutkan bahwa +
3 – 5 juta m3 bahan baku industri pengolahan kayu
Malaysia dipasok dari sumber-sumber kayu hasil
illegal logging di Indonesia setiap tahunnya. Kayukayu tropis Indonesia tersebut masuk ke Malaysia
secara illegal melalui jalur laut ke pelabuhanpelabuhan di Semenanjung Barat Malaysia, di
antaranya di pelabuhan Kuala Linggi dan Batu
Pahat serta beberapa pelabuhan-pelabuhan kecil
di sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia.
Sementara itu, sebagian lainnya melalui jaur darat
dengan melintas perbatasan antara Kalimantan dan
Serawak, diantaranya melalui pos Entikong ke
Sematan, Lubok Antu dan Tebedu.
Di Singapura terdapat banyak industri
pengolahan ramin, satu jenis pohon yang hanya
tumbuh di Indonesia dan Malaysia.
Dengan
ketentuan pelarangan ekspor Ramin dari Indonesia,
bagaimana Singapura memperoleh bahan baku
untuk industri pengolahannya ? Hasil investigasi eistelapak membuktikan bahwa Ramin diseludupkan ke
Singapura, berasal dari hutan-hutan di Kalimantan,
di antaranya dari Taman Nasional Tanjung Putting
Kalimantan Tengah.
Penyeludupan kayu ke
Singapura melalui pelabuhan Jurong, dimana modus
penyeludupan
biasanya
dilakukan
dengan
memalsukan isi dokumen atau menimbung di bawah
jenis kayu lainnya.

Dikutip dari EIA-Telapak, ‘Hoe Malaysia and Singapore are
Reaping a Profit from Illegal Destruction of Indonesia’s Tropical
Forest’, www.eia-international.org , www.twlapak.org , 2003
24
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STUDI KASUS I :

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM
KEGIATAN ILLEGAL LOGGING
KHUSUSNYA DALAM PRAKTEK USAHA
SAWMILL
Latar Belakang
Studi kasus berikut adalah hasil penelitian
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat
Sekitar Hutan Dalam rangka Penanggulangan
Illegal Logging yang membahas keterlibatan
masyarakat dalam kegiatan illegal logging
yang ditandai dengan maraknya sawmillsawmill skala kecil yang illegal di Kecamatan
Sebulu, dalam dua desa studi, yaitu Desa
Sumber Sari dan Desa Sebulu Modern.
Desa Sumber Sari merupakan
transmigrasi tahun 1981, masyarakat
mengenal kegiatan sawmill sejak dibukanya
HPH/HPHTI PT Surya Hutani Jaya (HPHTI PT
SHJ) yang melakukan kegiatan land clearing
untuk HTI. Oleh karena kayu ulin merupakan
jenis yang dilindungi, maka banyak terdapat
kayu ulin hasil kegiatan land clearing yang
ditimbun dalam tanah. Pemanfaatan kayu
ulin tersebut, menurut Kepala Desa Sumber
Sari, berawal dari kedatangan beberapa
pengusaha flooring dari Samarinda yang
melihat
potensi
ulin
yang
tidak
dimanfaatkan. Mereka ini yang kemudian
memberikan modal dan peralatan mesin
pemotong kayu bagi masyarakat untuk
melakukan usaha sawmill. Berbeda dengan
Desa Sumber Sari, sawmill di desa Sebulu
Modern telah secara turun temurun sejak
jaman ‘banjir kap’ tahun 1970-an.
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Bahan Baku
Jenis bahan baku sangat dipengaruhi dari
lokasi keberadaan sawmill.
Desa Sebulu
Moderen yang dapat diakses dari sungai,
memiliki variasi jenis bahan baku yang lebih
beragam dibandingkan dengan Desa
Sumber Sari. Beberapa variasi bahan baku
tersebut diantaranya jenis meranti, bengkirai,
keruing dan ulin yang kesemuanya dalam
bentuk blambangan. Sedangkan di Desa
Sumber Sari cenderung didominasi jenis
yang sama yaitu ulin yang berbentuk
segitiga (kayu bulat yang dibagi 6 atau 8)
dan blambangan. Meski sebagian besar
responden pemilik sawmilli di Desa Sumber
Sari mengaku bahwa bahan baku kayunya
diperoleh dari areal HPHTI PT SHJ, tetapi
diperkirakan bahwa masyarakat juga
mendapatkan bahan baku dari kawasan
konservasi Taman Nasional Kutai (TNK).
Dari hasil wawancara terhadap buruh
angkutan (truck) di daerah Menamang
diperoleh informasi bahwa ada sekitar 50
truck yang mengangkut kayu keluar dari
wilayah ini. Tiap truck dapat mengangkut
sekitar 6 – 7 m3 kayu. Meski jenis kayu
yang diangkut didominasi ulin, mereka juga
mengangkut keyu jenis meranti, bangkirai,
keruing dan kapur. Kayu-kayu tersebut
diangkut dalam bentuk blambangan, balok
dan kayu segitiga. Tiap harinya truck-truck
tersebut dapat mengangkut 2 (dua) kali
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sehari (siang-malam). Bila diperhitungkan
berarti ada sekitar 600 – 700 m3 kayu
ilegal setiap harinya yang keluar dari
kawasan ini.

Modus Operasi Sawmill
Dari hasil wawancara yang dilakukan
dengan beberapa responden kunci di
lapangan untuk kedua desa yaitu Sebulu
Moderen dan Sumber Sari di Kecamatan
Sebulu, diperoleh beberapa perbedaan
mendasar terkait dengan masalah sawmill
yang ada dikedua desa tersebut.
Perbedaan tersebut diantaranya dapat
dilihat pada Tabel 05 di bawah ini.
Per harinya sawmill
yang dapat
mengerjakan rata-rata sekitar 2 – 3 m3
bahan baku kayu.
Namun sulit untuk
menghitung angka pasti rata-rata produksi
perbulan atau pertahun jumlah produksi dari
sawmill-sawmill ilegal ini, karena operasional
sawmill
sangat
tergantung
dengan
keberadaan bahan baku.
Keberadaan bahan baku sendiri sangat
terkait dengan adanya modal dan hari
kering.
Sebagian
besar
responden
mengatakan
bahwa
hujan
sangat
berpengaruh
terhadap
aktivitas
pengangkutan bahan baku kayu dari tempat
asal ke Sebulu.
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Tabel-05. Keberadaan Sawmill Ilegal yang Berada di Kecamatan Sebulu
Informasi

Desa Sebulu Moderen

Desa Sumber Sari

Umur sawmill

5 – 10 tahun

1 – 2 tahun

Jenis dan bentuk
bahan baku

Bangkirai, Meranti, Keruing,
Ulin segitiga dan Ulin
(blambangan)

Ulin (segitiga dan blambangan)

Asal kayu

Muara Jawa, Muara Wahau,
Batu Ampar, Muara
Ancalong, Separi, Sumber
Sari

Areal HPHTI PT. SHJ, PT. Birawa,
Menamang

Jenis dan bentuk
produksi

Papan (2x20), balok
Flooring, siring milenium, papan siring
(6x12/5x 7/5x10), moulding
dan flooring

Tujuan
pemasaran

Samarinda, Tenggarong

Samarinda, ekspor lewat Surabaya

Sistem
pemasaran

Jual sendiri, perantara

Perantara menggunakan pick up

Jumlah pekerja

5 – 7 orang

3 – 4 orang

Sistem
pembayaran

Rp 25.000,- s/d 35.000,/m3 bahan baku kayu

Flooring Rp 5.100/keping, papan
siring Rp 3.000/keping, siring
milenium Rp 10.000,-/ikat, siring
biasa Rp 6.000,-/ikat

Sistem
pembagian
upah pekerja

Kepala meja/pendorong
kayu Rp 3.000,-s/d 5.000,-,
tukang tarik Rp 1.000,- s/d
2.000,- dan sisanya dibagi
jumlah pekerja

Dibayar setelah menghasilkan produk,
flooring Rp 450,-/keping, siring
milenium Rp 2.000,-/ikat, siring biasa
Rp 1.000,-/ikat, 1 ikat isi 10 keping

Sumber: Data Primer (2003)
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Bagi responden yang mendapatkan kiriman
bahan baku kayu dari hulu mengatakan
meskipun mereka mempunyai modal dan
sanggup untuk membuat mesin Sawmill terus
beroperasi, tetapi mereka juga harus

mempertimbangkan
pemasarannya.
Umumnya pemilik sawmill dari kelompok ini
akan mengoprasionalkan sawmill jika ada
order dari pembeli.

Tabel-06. Cash Flow dari Usaha Sawmill Illegal yang Ada di Desa Sumber Sari
Pengeluaran
1.

Beli mesin komplit (cyrcle) Rp
4.000.000,-/unit

2.

Drum minyak 3 buah dan selang Rp
200.000,-

3.

Beli bahan baku Rp 13.000,-/potong
ulin segitiga, diterima ditempat

4.

Kontrak rumah Rp 2.100.000/tahun

5.

Gajih buruh untuk 26 hari kerja
berdasarkan produk yang dihasilkan,
a. Flooring Rp 450,-/keping
b. Siring milenium Rp 2.000,-/ikat
c. Siring biasa Rp 1.000/ikat
d. Papan siring Rp 350,-/keping

6.

Rata-rata
pekerja
dapat
menghasilkan Rp 1.000.000,-/bulan

7.

Solar Rp 3.000/liter digunakan 1
hari 20 liter

8.

Biaya lain yang menjadi
tanggungan pemilik sawmill,
keselamatan pekerja, makan harian
(Rp 30.000/hari), perbaikan mesin,
dan keperluan lainnya yang sifatnya
mendesak

Sumber: Data Primer (2003)
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Penerimaan
1. Jual hasil produk a.l.
a. Flooring Rp 5.100,-/keping
b. Siring milenium Rp 10.000,-/ikat
c. Siring biasa Rp 6.000,-/ikat
d. Papan siring Rp 3.000,-/kepimg
Dalam 1 hari dapat dihasilkan
sekitar 400-500 keping yang
kemudian diikat sesuai dengan
kebutuhan
dan
pembeli
perantara datang sendiri di
sawmill (Penghasilan rata-rata
sampai dengan Rp 2 juta)
2. Sisa dari kayu segitiga ada pula
yang dijual untuk pembakaran bata
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Pemasaran Hasil
Dalam hal pemasaran hasil produk sawmill,
perbedaan jenis bahan baku dan adanya
cukong sangat berpengaruh di kedua desa.
Di
Desa
Sebulu
Moderen
karena
ketergantungan pembelian bahan baku
pada cukong menyebabkan pemilik sawmill
tidak perlu mencari pembeli lain hasil
produk sawmillnya, karena secara otomatis
cukong juga sekaligus bertindak sebagai
pembeli hasil produk. Meskipun demikian
beberapa pemilik sawmill yang mempunyai
kemampuan membeli bahan baku biasanya
langsung menjual produknya sendiri ke
Samarinda atau Tenggarong. Sedangkan
pemasaran produk sawmill dari Desa
Sumber Sari umumnya dilakukan oleh para
perantara yang umumnya datang dari desa
tersebut atau desa tetangganya seperti
Desa Separi, dan bahkan ada yang datang
langsung dari Samarinda.
Pemasaran melalui perantara lebih
banyak dipilih oleh pemilik sawmill di Desa
Sumber Sari selain karena alasan tidak
memiliki relasi pembeli, juga untuk
menghindari resiko akibat banyaknya
pungutan dijalan.
Sudah umum diketahui oleh banyak
orang bahwa di sepanjang jalan Sebulu –
Samarinda ada banyak pos pungutan
oknum-oknum aparat (baik polisi maupun
tentara) yang minta jatah. Jenis angkutan
sangat mempengaruhi besarnya pungutan.
Untuk jenis angkutan truck pungutan dapat
mencapai Rp 50.000,- per pos, sedang jenis
mobil colt terbuka hanya dikenakan ratarata sekitar Rp 10.000,-.
Karena itu
pengankutan di Desa Sebulu Modern hanya
menggunakan colt terbuka.
Menurut
beberapa responden yang berprofesi
sebagai supir angkut, dalam setiap angkut
rata-rata uang yang disediakan untuk
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pungutan ini sebesar Rp 50.000,- s/d Rp
100.000,- (untuk jenis colt), sedang untuk
truck sekitar Rp 200.000,- s/d Rp 300.000,-.
Biasanya jika menjelang hari raya Lebaran
jumlah pos akan meningkat. Karena itu untuk
memperkecil biaya tak terduga maka
pengangkutan dilakukan secara beriringan,
3 s/d 5 mobil, dan masing-masing mobil
dilengkapi dengan alat komunikasi (HT).

Penyebab Maraknya Sawmil Illegal
Dan Upaya Penegakan Hukum
Berdasarkan hasil kajian dari data dan
informasi di lapangan serta wawancara
dengan beberapa instansi terkait mengenai
penanggulangan illegal logging beserta mata
rantainya, penyebab mendasar dari maraknya
sawmill-sawmill ilegal di Kecamatan Sebulu
adalah :
a. Rendahnya

tingkat
kesejahteraan
masyarakat desa terutama di kawasan
tepi hutan akibat tingginya kerusakan
hutan, sehingga hasil-hasil hutan dan hasil
ikutan lainnya sebagai mata pencaharian
pokok
ikut musnah, akibatnya
masyarakat lebih memilih usaha sawmill
yang dapat menghasilkan uang dengan
mudah dan cepat dibandingkan dengan
kegiatan lain;
b. Tingkat pengangguran yang tinggi untuk
mencari
pekerjaan,
sehingga
mengundang atau mendorong/memacu
usaha di bidang kayu, karena kayu
merupakan komoditas yang mudah
didapat dan mudah diperjual belikan;
c. Rendahnya tingkat pendidikan membuat
masyarakat
tidak
mempunyai
kemampuan
untuk
memaksimalkan
pemanfaatan SDA (sumber daya alam)
yang masih ada atau menciptakan lahan
usaha baru;
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d. Ketidakpuasan
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masyarakat terhadap
pemerintah di masa lalu, akibat adanya
pola kebijakan pemerintah di masa rezim
orde baru yang memberikan ijin di
bidang kehutanan terhadap para
konglomerat sehingga kondisi hutan rusak
akibat eksploitasi secara besar-besaran,
sementara masyarakat di sekitar hutan
tidak memperoleh apa-apa;
e. Sistem kebijakan hutan kemasyarakatan
yang sangat terlambat implementasi nya
di lapangan di saat kondisi sosial
ekonomi masyarakat sangat terpuruk,
sehingga law enforcement tidak dapat
dilaksanakan secara optimal.

e. Tingginya tingkat emosional masyarakat
pasca jatuhnya rezim Orde Baru,
sehingga pelaksanaan law enforcement di
lapangan mengalami hambatan;

Dari hasil wawancara terhadap
beberapa responden yang mewakili instansiinstansi
terkait
diperoleh
beberapa
persoalan mendasar yang menghambat
upaya penegakan hukum terkait dengan
keberadaan sawmill ilegal di Kecamatan
Sebulu.
Permasalahan-permasalahan
tersebut diantaranya :

Maraknya kegiatan illegal logging di areal
konsesi Eks-HPH PT Kayu Mas Sangai,
Kalimantan Tengah mencapai keleluasaan
sejak tahun 2000. Pada tahun 2000, PT
Kayu Mas ditutup operasinya dalam
pemanfaatan hak konsesi, diawali dengan
demonstrasi masyarakat desa terhadap PT
Kayu Mas yang berujung dengan
pembakaran fasilitas dan pengusiran
manajer dan staff dari home base di Desa
Tumbang Puan, Kecamatan Sangai21.
Tidak dapat dipungkiri bahwa
masyarakat juga yang pada akhirnya
menjadi cikal bakal pelaku-pelaku illegal
logging pada areal konsesi tersebut. Cikal
bakal ini kemudian berkembang pesat
hingga mengundang beberapa kelompok
lain untuk mengusahakan kegiatan illegal
logging. Pada awalnya, masyarakat lokal
dayak
menjadi
penguasa
dan
mengusahakan sendiri tebangan.
Pada
perkembangan selanjutnya, pola usaha ini

a. Keterlibatan
oknum-oknum
aparat
keamanan
secara
terang-terangan
(nampak di depan umum) dengan
melakukan : pengawalan (back up),
pungutan liar, dan atau terlibat bisnis di
bidang kayu illegal secara langsung;
b. Terkait dengan kewenangan tim ini tidak
dapat memasuki wilayah yang masuk
dalam kewenangan pemerintah pusat;
c. Tidak tersedianya dana yang cukup dari
pemerintah untuk membiayai kegiatan
operasional
pengamanan
dan
perlindungan hutan;
d. Belum
adanya
koordinasi
antar
aparat/instansi terkait untuk membentuk
tim yang solid dalam melaksanakan
operasi illegal logging, sehingga timbul
masalah saling curiga mencurigai;

STUDI KASUS II :
ILLEGAL LOGGING DI SANGAI,
KALIMANTAN TENGAH DAN ASPEK
FINANSIAL USAHA TRUK
PENGANGKUT ILLEGAL LOGS20
Aspek Pemicu

Disarikan dari tulisan Bisnis Truk Illegal Logging di Sangai,
Sangat Menggiurkan!!
20

Tepat didepan Base Camp 48 Wanariset Sangai. Setelah
kejadian tersebut, pengusahaan hutan di areal konsesi tersebut
dilakukan secara bergantian oleh beberapa perusahaan
kontraktor.
21
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beralih dengan menjual fee atas perkiraan
kubikasi
kayu
dalam
areal
yang
22
dibukanya pada masyarakat pendatang,
rata-rata Rp. 30.000,-/m3. Masyarakat
pendatang 23 memainkan peran sebagai
pembeli fee dan kemudian mengusahakan
eksploitasi kayu, mulai dari penebangan,
pengangkutan dan pemasaran kayu ke
sawmil atau ban saw yang menjamur di
Kecamatan Sangai.
Lambat laun, polapola ini bergeser, hingga saat sekarang
siapa saja bisa menjadi penguasa areal,
dengan ketentuan siapa yang lebih dulu
membuka areal tersebut adalah penguasa
dan pemilik kayu yang berada di dalamnya.
Truk tipe colt diesel atau sejenisnya
merupakan alat pengangkutan yang
umumnya digunakan untuk mengeluarkan
kayu
dari
hutan
dan
kemudian
mengangkutnya ke sawmil atau ban saw.
Terdapat beberapa tipe-tipe pengangkutan
yang
digunakan, sesuai perhitungan
kelompok sendiri-sendiri. Kelompok Jawa
biasa memuat kayu sesuai dengan kapasitas
truk, yaitu antara 6-8 m3. Kelompok Banjar
terlihat lebih berani berspekulasi memuat
kayu dengan kapasitas mencapai 10 hingga
14 m3, yaitu dengan memuat kayu melebihi
lebar badan truk di samping kiri dan
kanan24. Diantara 2 tipe tersebut, terdapat
tipe bak standar dengan muatan 4 m3 untuk
pemuatan balok ulin.

Analisis Finansial Usaha Truk
Tulisan ini menyajikan analisis finansial
terhadap 4 tipe pengusahaan truk illegal
Pembukaan areal dimaksudkan membuka akses jalan ke
dalam areal tebangan. Biasanya memanfaatkan jalan logging,
cabang atas sarad bekas PWH perusahaan yang telah tertutup
semak, tegakan muda atau jembatan terputus.
23 Terdiri dari masyarakat tranmigrasi di sekitar Kecamatan
Sangai dan masyarakat murni pendatang dari luar Sangai,
seperti Banjar dan Jawa.
24 Biasanya disebut dengan muatan bersayap.
22
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logging,
diantara
beberapa
tipe
pengusahaan yang ada. Analisis dilakukan
dengan rentang waktu 48 bulan, memakai
suku bunga tahunan selang bawah rata-rata
dan suku bunga rata-rata Bank Indonesia
tahun 1990-2000 serta suku bunga ratarata tertinggi pada tahun 1998 dan suku
bunga 0% sebagai kontrol. Empat tipe
tersebut adalah :
1. Tipe 1. Tipe muatan log meranti dan
dengan pembelian truk secara tunai
(cash)
2. Tipe 2. Tipe muatan log meranti dan
dengan pembelian truk secara kredit.
3. Tipe 3 Tipe muatan balok ulin dan
dengan pembelian truk secara tunai
(cash)
4. Tipe 4. Tipe muatan balok ulin dan
dengan pembelian truk secara kredit.
Asumsi-asumsi biaya dan pendapatan pada
4 tipe pengusahaan tersebut pada
dasarnya hampir sama, hanya dibedakan
dari besaran nilainya. Asumsi-asumsi biaya
tersebut disusun atas komponen berikut :
1. Sarana Produksi / Biaya Tetap.
Sarana produksi atau biaya tetap
diidentifikasikan berupa pembelian truk
(tunai atau kredit), pajak, modifikasi bak
muatan dan biaya administrasi. Pada
tipe 1 dan 2 biaya tetap ditambah
biaya pembelian chainsaw, winch
penggulung dan sleng untuk menyarad
kayu dari tunggak ke jalan sarad atau
posisi truk.
2. Biaya operasional
Komponen biaya operasional untuk tipe
1 dan 2 adalah bahan bakar truk, bahan
bakar chainsaw, dan biaya penyusutan
(perawatan) alat tetap.
Komponen
biaya operasional tipe 3 dan 4 meliputi

Illegal Logging, Sebuah Misteri Dalam Sistem Pengrusakan Hutan Indonesia

pembelian ulin, bahan bakar truk dan
biaya penyusutan (perawatan) alat tetap.
3. Upah buruh
Upah buruh merupakan komponen
penting dalam pembukaan areal atau
lebih tepatnya pembukaan jalan masuk
ke areal tebangan. Terdapat aturan
yang unik namun jelas dalam illegal
logging dan sudah dimengerti oleh
sesama logger. Aturan tersebut adalah
bahwa pemilik hak atas kayu dalam
areal tertentu adalah siapa saja yang
telah menemukan dan membuka jalan
menuju areal tersebut. Pemilik hak ini
kemudian dapat mengusahakan kayu
secara sendiri –sendiri atau memperoleh
fee sebesar Rp. 30 ribu per m3 jika hak
arealnya dijual ke orang lain. Pada tipe
1 dan 2, masing-masing pengusaha
memiliki kelompok yang dinamai dengan
kelompok hutan. Kelompok hutan ratarata beranggotakan 5-6 orang, bertugas
sebagai pembuka jalan, dan sekaligus
sebagai penebang dan buruh bongkar
muat. Untuk kesinambungan hasil kayu,
rata-rata pemilik truk mempunyai 3-4
kelompok hutan.
4. Lain-lain
Komponen biaya lain-lain adalah
biaya yang harus dikeluarkan dan
bersifat entertaiment dan biaya tak
terduga.
Biaya entertaiment adalah
biaya yang dikeluarkan saat menemukan
areal baru. Sudah menjadi tradisi di
Sangai, bahwa setiap akan membuka
areal tebangan baru, pemilik hak areal
tersebut harus melakukan semacam
upacara ritual berupa sesembahan sesaji
dan diiringi dengan pentas karaoke.
Setoran keamanan adalah bentuk ‘uang
aman’ kepada oknum ‘keamanan’.
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Menurut informasi dari pengusaha truk
illegal logging, setoran keamanan ini
dilakukan 8-10 kali per bulan dengan
besaran Rp. 50 ribu per setoran. Untuk
biaya tak terduga, dalam analisis ini
ditetapkan sebesar 5%.
Asumsi-asumsi pendapatan disusun atas
komponen utama hasil penjualan kayu dan
nilai jual truk pada akhir tahun ke-4. Nilai
jual kayu pada dasarnya beragam, sesuai
dengan jarak lokasi penjualan. Harga jual
kayu di BanSaw SP1 (40-80 km dari lokasi
tebang) adalah sebesar Rp. 145 ribu/m3
untuk jenis meranti dan di BanSaw atau
Sawmill di Sangai (75-115 km dari lokasi
tebang) adalah sebesar Rp 165 ribu/m3
untuk kayu jenis meranti dan Rp. 525
ribu/m3 untuk balok ulin. Nilai sisa atau jual
bekas (salvage) truk untuk tipe 1 dan 2
adalah 40 % lebih rendah dibanding truk
tipe 3 dan 4 sebesar 50% karena truk
dioperasikan dengan muatan yang lebih
berat.

Hasil Analisis Finansial
Atas dasar asumsi-asumsi biaya dan
pendapatan, dengan menggunakan rumusrumus dasar analisis finansial terhadap 4
tipe pengusahaan tersebut, nilai IRR, B/C
Ratio dan NPV dapat diketahui sebagai
berikut :
Dengan rentang pengusahaan 4 tahun,
diketahui bahwa nilai IRR yang diperoleh
pada tipe pengadaan truk secara kredit
rata-rata lebih tinggi dibanding dengan
secara tunai.
Pada tingkat suku bunga
12 % per tahun (atau sama dengan 1% per
bulan), nilai NPV untuk pengusahaan truk
illegal logging ini sangat signifikan yaitu
berturut turut
Rp. 156.774.612,-; Rp.
135.152.206,-; Rp. 124.228.041,- dan Rp.
94.836.243,-. Bahkan pada tingkat suku
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bunga tertinggi 36% per tahun, seperti
yang pernah terjadi pada saat krisis tahun
1998, usaha ini tetap bisa bertahan dan
memberi nilai NPV yang signifikan, yaitu
berturut-turut
Rp.
46.264.062,-;
Rp.
48.064.565,-; Rp. 25.728.105,- dan Rp.
24.497.074,-.
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dengan bangga mengatakan bahwa
umumnya masyarakat transmigrasi sekarang
tidak bertani lagi melainkan lebih “maju” ke
arah usaha illegal logging, dimana + 90%
penduduk trans telah bergerak di bidang ini
dan usaha pendukung lainnya seperti
pengusaha truk, bengkel, pembalok, buruh
bongkar muat dan lain-lainnya.
Tidak
kurang sebanyak 30 truk per hari yang
berisi muatan kayu keluar dari kawasan
tersebut, melalui ruas jalan keluar utama
tepat di depan pondok camp 48 Wanariset
Sangai.
Cukup mengindikasikan bahwa
bisnis ini memang bisnis yang sangat
menggiurkan !!! Tapi bagaimana para
rimbawan ‘sejati’ memandang, tentunya
kondisi ini “sangat memprihatinkan”!!!

Akhirnya, walaupun analisis ini dihitung
berdasarkan
pendekatan-pendekatan
(asumsi) terhadap komponen nilai-nilai yang
kemungkinan dapat bersifat over estimate
atau under estimate, setidaknya cukup
menginformasikan
bahwa
maraknya
kegiatan illegal logging salah satunya
didukung kuat dari perhitungan-perhitungan
untung rugi atau analisis finansial yang
sangat menjanjikan. Sehingga dapat
dimaklumi bila salah satu pemuka desa
Tabel 7. Hasil analisis finansial
Tipe

IRR

Suku Bunga (Discount Faktor)*

Parameter
0%

Tipe 1

53,844%

B/C
NPV (Rp.)

Tipe 2

65,901%

B/C
NPV (Rp.)

Tipe 3

46,452%

B/C
NPV (Rp.)

Tipe 4

52,668%

B/C
NPV (Rp.)

12 %

16 %

36 %

1,29

1,2141

1,1919

1,0832

248.782.000

156.774.612

132.967.841

46.264.062

1,24

1,1858

1,1694

1,0932

211.782.000

135.152.206

115.822.550

48.064.565

1,15

1,115

1,0983

1,0327

208.270.062

124.228.690

102.743.041

25.728.105

1,11

1,0746

1,0393

1,0111

158.743.000

94 .836.243

78.963.848

24.497.074

* Suku bunga per tahun dikalkulasi ke suku bunga bulanan dg faktor bagi 12 bulan
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4
GAHARU, KOMODITI MASA DEPAN YANG MENJANJIKAN
Oleh : Team Peneliti BP2KK1

PENDAHULUAN
Kalimantan Timur pada mulanya merupakan
daerah penghasil gaharu terpenting di
lndonesia khususnya dari jenis Aquilaria spp.
yang dikenal menghasilkan gaharu dengan
kualitas paling baik.
Meningkatnya permintaan pasar dunia
semenjak tahun tujuh puluhan dan harga jual
gaharu yang cukup tinggi menyebabkan
perburuan terhadap tumbuhan penghasil
gaharu di Kalimantan Timur, baik oleh
masyarakat lokal maupun pendatang
semakin intensif dan tidak terkendali.
Perburuan ini kemudian terus berlanjut pada
beberapa
daerah
yang
berpotensi
menghasilkan gaharu di lndonesia.
Menyadari hal itu dan untuk menghindari
terjadinya kepunahan pada tumbuhan
penghasil gaharu, khususnya Aquilaria
malaccensis Lamk yang telah dimasukkan
oleh CITES pada tahun 1994 dalam
pertemuannya di Florida, Amerika Serikat ke
dalam tumbuhan yang terancam punah
sehingga di dalam penebangan dan
perdagangan perlu dibatasi serta adanya
keinginan
kuat
untuk
meningkatkan
pendapatan masyarakat sekitar hutan, pada
permulaan tahun delapan puluhan beberapa
lembaga penelitian mulai mempelajari teknik
pembentukan gaharu secara buatan.
Semangat ini kemudian direspon melalui

penelitian dari berbagai aspek serta upaya
penanaman.
Makalah yang disajikan berikut ini
merupakan rangkuman perkembangan iptek
dari beberapa pustaka yang ada dan
prospek pengembangan dimasa yang akan
datang, terutama dalam memberikan
pelayanan informasi iptek bagi pihak-pihak
yang memerlukannya. Dengan tersedianya
informasi ini diharapkan dapat membantu
dalam pengembangan gaharu sebagai
komoditi yang menjanjikan.

GAMBARAN UMUM TUMBUHAN
PENGHASIL GAHARU DI
KALIMANTAN TIMUR
Hutan Hujan Tropis Kalimantan Timur selain
dikenal sebagai salah satu penghasil utama
kayu bulat (log) di Indonesia untuk bahan
baku industri perkayuan, juga sangat kaya
dengan hasil hutan bukan kayu (HHBK),
dimana salah satu diantaranya adalah
gaharu yang bernilai ekonomis tinggi.

1

Yusliansyah
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Gaharu adalah gumpalan berbentuk padat,
berwarna coklat kehitaman sampai hitam
dan berbau harum yang terdapat pada
bagian kayu atau akar dari jenis tumbuhan
penghasil gaharu yang telah mengalami
proses perubahan kimia dan fisika akibat
terinfeksi oleh sejenis jamur. Oleh sebab itu
tidak semua tumbuhan penghasil gaharu
menghasilkan gaharu.
Menurut Suhartono dan Newton (2000) di
Kalimantan Timur terdapat
tiga jenis
tumbuhan penghasil gaharu yaitu; Aquilaria
malaccensis
yang menghasilkan gaharu
dengan kualitas paling baik, kemudian
Aquilaria microcarpa dan
A. beccariana.
Pendapat ini kemudian diperkuat dengan
ditemukannya A. malaccensis di Labanan,
Kabupaten berau serta A. microcarpa dan A.
beccariana di Samboja, Kabupaten Kutai
Kartanegara oleh Balai Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan Kalimantan.
Untuk mengetahui sebaran Aquilaria spp. di
Kalimantan, Suhartono dan Newton (2000)
telah mengamati 1025 plot permanen yang
tersebar di seluruh wilayah Kalimantan. Hasil
pengamatan menunjukkan terdapat 98 plot
berisi marga Aquilaria spp, terdiri dari dua
plot berada di Kalimantan Barat, satu plot
berada di Kalimantan Selatan, sisanya 95
plot berada di Kalimantan Timur. Hasil
inventarisasi ini menunjukkan Aquilaria spp.
tumbuh tersebar secara luas di Kalimantan
Timur.
Dalam kegiatan yang sama Suhartono dan
Newton (2000) melaporkan pula hasil
inventarisasi Aquilaria spp di areal Stasiun
Penelitian Hutan Mentoko (5,88 Ha), Taman
Nasional Kutai yaitu ditemukan lebih dari
100 batang per Ha untuk tingkat semai,
kemudian kurang dari 100 batang per Ha
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untuk tingkat sapihan, sedangkan untuk
tingkat pohon umumnya kurang dari satu
batang per Ha, terkecuali untuk diameter
60-70 cm terdapat satu pohon per Ha.
Aquilaria spp. juga banyak ditemukan di
Hutan Penelitian Samboja, Lempake dan
Sebulu. Namun akibat kebakaran yang
terjadi pada tahun 1997, potensi Aquilaria
spp. tersebut mengalami penurunan yang
sangat drastis dan pada saat ini tinggal
beberapa pohon saja yang masih tersisa.
Tingginya permintaan pasar dunia akan
gaharu dan harga jual gaharu yang cukup
tinggi (Tabel 1) telah menarik minat
masyarakat baik lokal maupun pendatang
untuk melakukan eksploitasi gaharu secara
besar-besaran
di
Kalimantan
Timur.
Akibatnya, populasi Aquilaria spp. di hutan
alam semakin menurun dan bahkan pada
suatu saat menjadi punah.
Tabel 1. Harga jual gaharu di pasaran
Samarinda, Kalimantan Timur
No.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Kelas Mutu
Super King
Super
Super AB
Tanggung
Kacangan A
Kacangan B
Kacangan C
Teri A
Teri B
Teri C
Teri Kulit A
Teri Kulit B
Kemedangan A
Kemedangan B
Kemedangan C
Suloan

Harga (Rp/Kg)
11.000.000,8.000.000,6.000.000,4.500.000,2.500.000,2.000.000,1.500.000,1.000.000,750.000,500.000,300.000,200.000,30.000,25.000,20.000,10.000,-
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Untuk mencegah dari kepunahan maka pada
pertemuan CITES (The Convention on
International Trade in Endangered Species of
Wild Flora and Fauna) ke IX di Florida,
Amerika Serikat pada tahun 1994, Aquilaria
malaccensis, salah satu tumbuhan penghasil
gaharu terpenting yang banyak tumbuh di
Kalimantan Timur telah dimasukkan ke dalam
Appendix II sebagai tumbuhan yang
terancam punah sehingga
dalam
penebangan dan perdagangannya perlu
dibatasi.
Tabel 2. Produksi gaharu Kalimantan Timur
dari 1986-1996 (dalam kg)
Tahun
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Klasifikasi Mutu
Gubal
13.839
6.410
540
6.370
6.310
3.530
7.020
3.430
3.460
13.105

Kemedangan
150.000
556.000
200.000
300.000
549.000
-

Total
163.839
562.410
200.540
6.370
6.310
303.530
556.020
3.430
3.460
13.105

Sumber: Biro Pusat Statistik dalam Suhartono &
Newton (2001)

47

Indikasi dari menurunnya populasi Aquilaria
spp. antara lain dari pergerakan pencari
gaharu yang telah mengarah pada bagian
utara Kalimantan Timur dan menurunnya
realisasi produksi gaharu dari Kalimantan
Timur secara tajam dalam tiga tahun terakhir
(Tabel 3). Walaupun realisasi produksi
gaharu tersebut tidak menggambarkan
besarnya potensi, namun dengan semakin
sulitnya mendapatkan gaharu dari waktu ke
waktu menunjukkan populasi Aquilaria spp.
terus mengalami penurunan.
Menyadari semakin langkanya tumbuhan
penghasil gaharu, beberapa instansi
pemerintah
dan
masyarakat
telah
melakukan inisiatif untuk mengadakan
pelestarian tumbuhan penghasil gaharu dan
sekaligus membudidayakan, baik untuk
kepentingan konservasi maupun ekonomi.
Misalnya masyarakat transmigrasi di Desa
Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongkok,
Kabupaten Kutai Barat dan masyarakat
transmigrasi SP 6, Kecamatan Kota Bangun,
Kabupaten Kutai Kartanegara telah
melakukan usaha budidaya Aquilaria
malaccensis pada lahan pekarangan,
kemudian Tim Biologi WWF Kayan
Mentarang telah pula melakukan hal yang
sama di Stasiun Penelitian Hutan Laut Birai.
Selanjutnya
Balai Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan Kalimantan telah
melakukan identifikasi
dan inventarisasi
pohon
induk
Aquilaria
spp.
untuk
pengadaan bibit, baik dari biji maupun dari
cabutan di areal Hutan Penelitian Samboja,
Arboretum Sempaja dan Taman Nasional
Kutai. Selain itu bekerjasama dengan mitra
kerja telah menanam Aquilaria malaccensis
seluas 10 hektar
pada areal Hutan
Penelitian Samboja dan dua hektar plot
penelitian dengan beberapa perlakuan.
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Tabel 3. Realisasi produksi gaharu
Kalimantan Timur
No.

Tahun

1.
2.
3.
4.

1997
1998
1999
2000

Volume
(Kg)
10.522
822
2.752

Keterangan
Campuran dari
kelas mutu
gubal dan
kemedangan.

Sumber : UPTD Peredaran Hasil Hutan Samarinda (2003)

tumbuhan penghasil gaharu seperti gaharu
buaya, gaharu gombel, gaharu beringin,
gaharu tanduk gunung, gaharu cabut dan
gaharu pantai. Sayangnya para pemungut
gaharu belum dapat memberikan informasi
lebih jauh dari setiap jenis tumbuhan
penghasil gaharu tersebut.
Tabel 4. Jenis tumbuhan penghasil gaharu di
lndonesia
Suku

JENIS TUMBUHAN PENGHASIL
GAHARU

Marga

Thymeleaceae Actoxylon
Aquilaria

Di lndonesia hingga saat ini diperkirakan
terdapat lebih kurang 17 jenis tumbuhan
penghasil gaharu yang dikelompokkan ke
dalam delapan marga dan tiga suku seperti
pada (Tabel 4).
Berdasarkan sebaran tempat tumbuh,
tumbuhan penghasil gaharu umumnya
tumbuh di pulau Kalimantan (12 jenis) dan
pulau Sumatra (10 jenis), kemudian dalam
jumlah terbatas tumbuh di kepulauan Nusa
Tenggara (3 jenis), pulau Papua (2 jenis),
pulau Sulawesi (2 jenis), pulau Jawa (2 jenis)
dan kepulauan Maluku (1 jenis).
Menurut Suhartono dan Newton (2000),
tumbuhan penghasil gaharu di Kalimantan
Timur di dominasi jenis Aquilaria malaccensis.
Selain itu terdapat pula jenis A. beccariana
dan A. microcarpa.
Jenis tumbuhan penghasil gaharu yang
terdapat di Kalimantan Timur diperkirakan
lebih dari tiga jenis, hal ini didasarkan dari
informasi yang didapat dari para pemungut
gaharu yang ditemui di daerah Samboja,
Muara Wahau, Kota Bangun, Muara Kaman,
Tanah Grogot, Sangkulirang dan Malinau,
dimana disebutkan beberapa nama
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Jenis
Aetoxylon
sympetalum
(Steen&Drake) Airy
Shaw
Aquilaria hirta
Ridley
A. malaccensis
Lamk
A. microcarpa Bill
A. filaria (Oke)
Merr
A. beccariana van
Tiegh
A. cumingiani

Gonystylus

Enklea malaccensis
Griff
Gonystylus
bancanus Miq
G. macrophyllus
Airy Show

Wikstromia

Wikstromia
androsalmifolia
Decne

Enklea

W. polyantha Merr
W. tenuiramis Miq

Gyrinops

Leguminosae Dalbergia
Euphorbiacea Excoecaria

Gyrinops verstegii
G. cumingiani
Dalbergia
parvifolia Roxb
Excoecaria
agallocha L

Sumber : 1). Sidiyasa dan Suharti (1987)
2). Tarus et.al. (1996)
3). Sutiyono (1998)
4). Suhartono dan Newton (2000)
5). Zich dan Campton (2002

Sebaran
Kalimantan
Barat
Sumatra
Sumatra,
Kalimantan
Kalimantan
Barat
Papua
Sumatra,
Kalimantan
Sumatra,
Kalimantan
Sumatra,
Kalimantan
Sumatra,
Kalimantan
Sumatra,
Kalimantan
Jawa,
Kalimantan,
Sulawesi,
NTT, Papua
Seluruh
Indonesia
Sumatra,
Kalimantan
Nusa
Tenggara,
Sulawesi,
Maluku,Pap
ua
Sumatra
Sumatra,
Kalimantan
Jawa,
Kalimantan
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BUDIDAYA TUMBUHAN PENGHASIL
GAHARU
Pengadaan bibit
Rayan (2004) dan Sumarna (2004)
menyatakan bahwa pengadaan bibit
tumbuhan penghasil gaharu dapat dilakukan
melalui biji/benih, cabutan anakan dari
alam dan stump.
Dalam pengadaan biji/benih Rayan (2004)
menyarankan
hendaknya
dilakukan
bilamana buah sudah masak dan jatuh ke
tanah dalam keadaan terbuka dan bijinya
berwarna
hitam.
Kemudian
untuk
memudahkan
pemungutan
dan
membersihkan biji sebaiknya di pasang
trap/jaring di bawah pohon induk. hal lain
yang perlu diketahui adalah masa dormansi
biji Aquilaria spp. termasuk rendah oleh
sebab itu harus segera dikecambahkan.
Smith (1990); Rayan & Tolkamp (2002)
dalam Rayan (2004) memberikan informasi
tentang teknik pengadaan bibit melalui
cabutan
sebagai berikut ; Bibit harus
berasal dari pohon induk yang sehat. Untuk
menghindari
kerusakan
pada
bibit,
pencabutan dilakukan pada musim hujan,
pegang batang bibit dekat tanah dan cabut
bibit tegak lurus ke atas se arah batang.
Kemudian bibit yang dicabut berukuran 1520 cm dan telah mempunyai daun lebih dari
enam helai.
Balai Penelitian
dan Pengembangan
Kehutanan Kalimantan telah melakukan
beberapa penelitian berkaitan dengan
pengadaan bibit Aquilaria malaccensis
melalui cabutan anakan alam antara lain;
penelitian sistem pengepakan dan waktu
penyapihan serta pemberian pupuk setelah
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bibit
disapih.
Hasil
penelitian
memperlihatkan persentase tumbuh bibit A.
malaccensis yang berasal dari cabutan alam
dipengaruhi oleh sistem pengepakan bibit
dan waktu penyapihan serta pupuk yang
diberikan. Anakan dari hasil cabutan
sebaiknya segera disapih dan dimasukkan
ke
dalam
sungkup.
Disarankan
menggunakan sungkup berbentuk setengah
lingkaran,
karena
selain
biaya
pembuatannya murah juga persentase hidup
anakan mendekati 100 %.
Dari penelitian Suwarto (2002) terhadap
cabutan tanaman gaharu yang tidak diberi
dan diberi hormon atonik menghasilkan
persentase hidup masing-masing 81,6 % dan
86,8 %. Dengan kata lain pemberian
hormon tidak memberikan pengaruh nyata
terhadap persentase hidup cabutan tanaman
tersebut.
Ujicoba pengadaan bibit tanaman gaharu
dari stump telah pula dilakukan oleh
Suwarto (2002) dengan hasil panjang
stump 10 - 15 cm memberikan persentase
hidup yang lebih baik dibanding dengan
stump berukuran panjang 5 cm.

Tempat Tumbuh
Menurut Iriansyah (2004), studi terinci
karakteristik tanah tempat tumbuh pohon
penghasil gaharu dilakukan pada plot-plot
permanen
Strek-Project
di
hutan
Dipterocarpaceae
dataran
rendah,
Labanan, Kabupaten Berau, Kalimantan
Timur. Plot-plot tersebut berada pada
ketinggian 500 meter dpl. dengan curah
hujan berkisar 2000 meter per tahun.
Tegakan A. malaccensis pada plot-plot
tersebut
ditemukan
tumbuh
secara
terpencar-pencar dengan kerapatan 1-2
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pohon/hektar, dan tumbuh pada lerenglereng bukit. Umumnya pada lereng-lereng
tengah dan lereng bawah yang berada
tidak jauh dari kiri-kanan anak sungai.
Sementara di punggung-punggung bukit dan
di dataran banjir serta rawa-rawa tidak
ditemukan tegakan gaharu. hal yang nenarik
adalah bahwa A. malaccensis yang tumbuh
di lereng-lereng bukit ditemukan hanya
tersebar pada leren-lereng yang mengarah
ke Selatan dan Barat. Hal ini diduga
sebagai upaya adaptasi pohon tersebut
terhadap kelembaban udara disekitarnya
(iklim mikro) dan kompetisi dalam hal
memperoleh cahaya matahari. Tanah
dimana A. malaccensis tumbuh pada plotplot permanen di Labanan adalah jenis
tanah podsolik (Typic Hapludult dan Typic
Paleudult) dengan tekstur tanah lempung
berpasir hingga lempung di lapisan atas
dan lempung liat berpasir hingga lempung
berliat dan liat pada lapisan subsoil.
Iriansyah (2004) lebih lanjut menyatakan
bahwa; salah satu faktor penting
keberhasilan budidaya tumbuhan penghasil
gaharu adalah pemilihan tempat tumbuh
yang tepat. Adapun tempat tumbuh yang
direkondasikan adalah sebagai berikut :
a. Lokasi budidaya sebaiknya dipilih pada
ketinggian tempat tidak lebih dari 1000
meter dari permukaan laut (dpl) dengan
curah hujan tidak kurang dari 1500 mm
per tahun.
b. Tanahnya berdrainase sedang hingga
baik
yang
dicirikan
dengan
ketidakhadiran bercak reduksi dan
oksidasi dlm jumlah banyak hingga
kedalaman 75 cm
c. Tanah tidak tergenang air baik secara
temporer maupun permanen (bebas
banjir)
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d. pH tanah berkisar 4,0 - 6,5
e. Tekstur tanah dapat berupa lempung,
lempung berpasir, lempung liat berpasir,
liat, liat berpasir, lempung berliat, liat
berdebu dan lempung liat berdebu.
f. Tanahnya memiliki kedalam efektif untuk
perkembangan perakaran sekurangkurangnya 75 cm
g. Tanah dangkal (kedalaman efektif
kurang dari 50 cm), tanah litosol
(dangkal dan berbatu), tanah gambut,
tanah pasir putih/hutan kerangas dan
tanah podsol
(pH < 4) tidak baik untuk digunakan
budidaya gaharu.

Penanaman
Dari pengamatan terhadap pertumbuhan A.
malacensis pada umur enam bulan dan satu
tahun pada plot penelitian seluas dua
hektar di areal Hutan Penelitian Samboja
diperoleh hasil bahwa perlakuan lebar jalur
memberikan
pengaruh
terhadap
pertumbuhan
tanaman.
Pertumbuhan
tanaman A. malaccensis pada lebar jalur 2
meter lebih baik dibanding 1,5 meter dan 1
meter. Hal ini menunjukkan bahwa A.
malaccensis hingga berumur 1 tahun lebih
banyak
memerlukan
cahaya
untuk
pertumbuhannya.
Berbeda dengan hasil penelitian terdahulu
Suwarto (2002), melaporkan bahwa
pertumbuhan tanaman gaharu yang di
tanam pada tempat terbuka dan di bawah
naungan tidak memperlihatkan perbedaan
yang nyata.
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Pemeliharaan

mengetahui
apakah
mengeluarkan
bau/aroma wangi khas gaharu.
 Teknik Pemungutan gaharu

Berkaitan dengan pemeliharaan tanaman di
lapangan Rayan (2004) menyarankan untuk
tanaman pokok
berumur 1-2 tahun
pemeliharaan dilakukan sebanyak tiga kali
dalam setahun yaitu dengan membersihkan
tanaman pokok dari gulma. Kemudian untuk
tanaman pokok berumur 3-5 tahun
pemeliharan cukup dilakukan dua kali dalam
setahun.

Pohon dari tumbuhan penghasil gaharu yang
telah
diyakini
mengandung
gaharu
kemudian di tebang, dipotong-potong dan
dibelah untuk diambil gaharunya. Ada tiga
tahap pelaksanaan pemungutan gaharu
(Suhartono dan Mardiastuti, 2003) yaitu;
a. Tarah, yaitu berupa memotong dan
mengiris bagian pohon yang terinfeksi
jamur/mengandung gaharu

Pemungutan Gaharu

b. Tipis, yaitu berupa pemisahan bagian
kayu dari bongkahan gaharu

 Teknik pendugaan kandungan gaharu
Karena tidak semua tumbuhan penghasil
gaharu berisi gaharu, maka pengetahuan
cara pendugaan kandungan gaharu pada
tumbuhan penghasil gaharu yang terinfeksi
jamur pembentuk gaharu perlu diketahui
terutama oleh para pemungut pemula
sehingga tidak terjadi salah tebang pada
pohon yang tidak berisi gaharu. Adapun ciri
dari tumbuhan
penghasil gaharu berisi
gaharu antara lain adalah : daun berwarna
kuning dan rontok, tajuk pohon kecil dan tipis,
cabang pohon banyak yang patah, banyak
terdapat benjolan dan lekukan sepanjang
batang atau cabang pohon, kulit kayu kering
dan rapuh serta bila ditarik mudah putus. Ciri
lain menurut Wiyono (1998) pada pohon
terdapat bekas serangan serangga atau
terdapat rumah rayap putih. Setelah
ditemukan ciri-ciri tersebut maka dilakukan
uji pelukaan pada batang pohon dengan
menggunakan kapak atau parang. Bilamana
terdapat alur coklat kehitaman pada batang
menunjukkan adanya kandungan gaharu.
Untuk lebih meyakinkan biasanya serpihan
kayu tadi selanjutnya dibakar untuk

c. Servis, yaitu berupa pemisahan
bongkahan gaharu menurut klasifikasi
kualitasnya.

PEMBENTUKAN GAHARU
Proses pembentukan gaharu secara alami
dalam tubuh tumbuhan penghasil gaharu
didahului oleh terjadinya luka yang dapat
terjadi pada batang, cabang atau akar dan
kemudian pada bagian yang terluka
mengalami infeksi oleh penyakit (Sumarna,
2004). Selanjutnya dikatakan bahwa dari
hasil uji laboratorium dari isolat yang
diperoleh pada pohon yang terinfeksi,
dijumpai beberapa jenis jamur (fungi)
seperti Fusarium sp, Phytium sp, Lasiodiplodia
sp, Acremonium sp, Trichoderma sp dan
Thiolaviophyta sp dan setelah melalui proses
pemurnian dan uji dominansi terhadap ke
semua jenis jamur yang berada pada setiap
isolat, jenis Fusarium sp dan Acremonium sp
sementara diduga merupakan jenis penyakit
yang berperan dalam proses pembentukan
gaharu pada tumbuhan penghasil gaharu.
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Jamur yang terdapat pada luka tersebut
selanjutnya mengubah pentosan atau
selulose pada kayu menjadi menjadi
resin/damar yang merupakan campuran
sesquiterpena, dienona dan isopronoid. Resin
hasil kinerja penyakit tersebut terkumpul di
dalam rongga sel yang dikenal sebagai
gaharu (Burkill, 1966 dalam Santoso dan
Sumadiwangsa, 1997).
Sumarna (2004) mengemukakan bahwa
roses pembentukan gaharu secara alami
pada tahun delapan puluhan mulai
dipelajari dan diteliti dari berbagai aspek
oleh beberapa lembaga penelitian seperti
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan
dan Konservasi Alam di Desa Sebadu,
Kalimantan
Barat.
Hasil
penelitian
menunjukan setelah enam bulan dilakukan
penyuntikan (inokulasi) dengan bahan
campuran gula merah dan oli serta lima jenis
cendawan (Botryodiplodia sp, Fusarium
oxysporium, F. bulbigenum, F. laseritium dan
Phytium sp) pada 300 pohon A. malaccensis
berumur delapan tahun telah ada gejala
pembentukan gaharu. Gejala paling jelas
terdapat pada pohon yang disuntik
campuran gula dan oli, kemudian
penyuntikan dengan tiga jamur fusarium.
Sedangkan pohon yang disuntik dengan
Botryodiplodia sp dan Phytium sp gejala
pembentukkannya sangat kecil.
Penelitian sejenis telah pula dilakukan oleh
Laboratorium
Bioteknologi,
Fakultas
Pertanian, Universitas Mataram. Dari hasil
penelitian diketahui bahwa jamur fusarium
lateritum telah dapat diisolasi dan kemudian
dikembangbiakkan pada media Potato
Dextrose Agar (PDA). Hasil ini selanjutnya di
ujicoba pada tumbuhan penghasil gaharu
berumur empat tahun. Setelah dua bulan
penyuntikan, pada batang yang disuntik
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menunjukan adanya gejala pembentukan
gaharu.
Biologi
Tropical
(BIOTROP),
Bogor
melaporkan bahwa untuk mempercepat
proses pembentukan gaharu sebelum
inokulasi patogen, tumbuhan terlebih dahulu
diberi Stressing Agent yakni zat kimia yang
berfungsi melumpuhkan daya tumbuh pohon
sehingga mikroba patogen yang disuntikkan
ke dalam pohon dapat segera membentuk
gubal gaharu.
Balai Penelitian dan Pengembangan
Kehutanan Kalimantan bekerja sama dengan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan
dan Konservasi Alam mencoba melakukan
penyuntikan jamur Fusarium sp. pada
Aquilaria malaccensis berumur sembilan tahun
yang terdapat pada arboretum Sempaja.
Setelah empat bulan disuntik terjadi gejala
pembentukan gaharu, ditandai dengan
keroposnya kulit batang yang lebih besar
dari lebar penutupan lilin. Hasil uji bakar
pada material yang berasal dari daerah
penyuntikan menunjukkan bahwa pada
daerah penyuntikan tersebut memang telah
terjadi pembentukan gaharu (Ngatiman dan
Sulistyo, 2003). Pada Tabel 5. berikut ini
disajikan data hasil pengukuran panjang
dan lebar pembentukan gaharu pada pohon
A. malaccensis di arboretum Sempaja
setelah lima bulan dilakukan penyuntikan
dengan jamur Fusarium sp.
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Tabel 5. Hasil pengukuran pembentukan
gaharu pada pohon A. malaccensis
di Arboretum Sempaja setelah lima
bulan
dilakukan
penyuntikan
dengan jamur Fusarium sp
No.
pohon

Arah
lubang

1.

Utara
Barat
Utara
Barat
Utara
Barat
Utara
Barat

2.
3.
4.

Rataan
lebar
(cm)
1,13
1,36
1,50
1,26
1,33
0,80
0,90
0,90

Rataan
panjang
(cm)
5,50
4,00
5,43
3,50
2,93
4,16
3,70
3,60

Sumber : Ngatiman dan Sulistyo (2003).

PENGOLAHAN GAHARU
Penyulingan Minyak Atsiri Gaharu
Produk gaharu umumnya dipasarkan dalam
bentuk bongkahan namun ada pula dalam
bentuk minyak hasil sulingan. Cara
penyulingan minyak gaharu dapat dilakukan
dengan dua sistem yaitu sistem kukus dan
tekanan uap. Penyulingan gaharu bermutu
rendah (kemedangan) menjadi minyak atsiri
gaharu dengan sistem kukus.
Menurut
Yusliansyah dan Agus Kholik (2004) telah
dilakukan oleh beberapa pengusaha gaharu
di Kalimantan Timur antara lain; di Desa Loa
Duri (Kabupaten Kutai Kartanegara), Kota
Samarinda, Kota Tarakan, Kota Malinau
(Kabupaten Malinau), Desa Labanan
(Kabupaten Berau) dan Kota Tanah Grogot
(Kabupaten Pasir).
Penyulingan minyak gaharu sistem kukus
atau destilasi langsung (Direct distillation)
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menggunakan ketel (Kiln) sebagai alat
pengukus partikel gaharu yang dihubungkan
dengan alat pendingin (Kondensor). Uap air
yang dihasilkan dari perebusan air didalam
ketel akan memanasi partikel gaharu yang
terletak diatasnya, kemudian menghasilkan
uap air dan minyak gaharu yang selanjutnya
dialirkan melalui sebuah pipa yang terletak
melingkar di dalam sebuah pendingin
sehingga menjadi jenuh, mengembun
membentuk cairan mengandung fraksi
minyak dan air untuk kemudian dipisahkan
melalui tabung pemisah.
Ketel terbuat dari Stainless Steel (SS) tebal 3
mm, disekat glasswool dengan lapisan luar
dari alumunium foil, diameter kiln 60 cm,
tinggi total 1 m, rasio tinggi penangas air
dan bahan baku 1 : 1. Kapasitas masingmasing 12 kg bahan baku kering.
Berdasarkan rasio ruang perebusan air
untuk sumber penguapan dan ruang bahan
baku gaharu yaitu 1 : 1 cukup efektif untuk
menguapkan kandungan minyak dalam
gaharu. Sistem kondensor yang kontinyu
sangat efektif menjenuhkan uap minyak
yang dihasilkan. Suhu penyulingan berkisar
antara 90 C hingga 105 C, mulai keluar
minyak setelah 4 jam dengan kompor
minyak tanah. Lama penyulingan sekitar lima
hari dengan kebutuhan minyak tanah
mencapai 60 liter per ketel.
Tahapan penyulingan gaharu dengan sistem
kukus dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Tahap penyiapan bahan
 Bahan baku gaharu dipisahkan
berdasarkan mutu/kualitas
 Gaharu mutu kemedangan kemudian
dicacah menjadi ukuran lebih kecil
dengan menggunakan parang
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 Penggilingan cacahan gaharu menjadi
ukuran yang lebih lembut dengan mesin
penggiling.
 Pengeringan bahan selama 2 – 5 hari
di bawah terik matahari
b. Tahap penyiapan alat
 Ketel (kiln) diisi dengan air sampai
pada batas saringan yang memisahkan
antara air dan bahan baku. Pengisian
air tidak sampai penuh, kira-kira 1/5
dari tinggi ketel. Ketel ini dilengkapi
dengan kran untuk menambah air
tanpa perlu membuka tutup ketel bila
sewaktu-waktu tutup air dalam ketel
berkurang. Disamping itu tambahan air
ke ketel juga diperoleh dari air
kondensor hasil sulingan yang telah
dipisahkan dari minyak pada tabung
pemisah.
 Kompor disiapkan di bawah ketel dan
diisi bahan bakar minyak tanah.
 Kondensor diisi dengan air secukupnya
dan siap dioperasikan
 Tabung pemisah fraksi air dan minyak
diletakkan di bawah kondensor
c. Tahap penyulingan
 Masukkan partikel gaharu ke dalam
ketel dan letakkan diatas saringan,
sehingga tidak berhubungan langsung
dengan air yang ada di bawah
saringan, tetapi akan berhubungan
dengan uap air. Selanjutnya ketel akan
ditutup rapat.
 Setelah semuanya siap dinyalakan api
kompor yang terletak di bawah ketel.
Untuk
menghindari
kegagalan
penyulingan, api dan bahan bakar
minyak tanah tabung kompor harus
dikontrol setiap saat.
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 Proses pembakaran ketel menghasilkan
uap air panas dan minyak gaharu.
Campuran uap ini akan mengalir
melalui pipa-pipa pendingin, sehingga
akan terjadi pengembunan dan uap air
yang terdiri dari campuran minyak
gaharu dan air tersebut akan mencair
kembali
 Dari pipa pendingin cairan campuran
minyak dan air yang mempunyai suhu
sekitar 40-45 C kemudian dialirkan ke
tabung
pemisah
yang
akan
memisahkan minyak gaharu dan air
berdasarkan berat jenisnya. Biasanya
minyak gaharu akan mengapung diatas
karena berat jenisnya lebih rendah
daripada air.
 Air kondensor yang diperoleh sebagai
hasil sulingan dan telah dipisahkan dari
minyak tidak dibuang begitu saja
karena
masih
dimungkinkan
mengandung minyak dalam kondisi
suspensi.
Dengan
demikian
air
kondensor tersebut dapat digunakan
kembali pada proses penyulingan
berikutnya dengan cara memasukkan
kembali ke dalam ketel agar minyak
yang tersuspensi dapat diambil
kembali.
Pemisahan ulang fraksi minyak yang
masih mengandung air dilakukan dengan
bantuan air panas sehingga fraksi minyak
terpisah di lapisan atas air, untuk
kemudian diambil secara hati-hati dengan
sendok dan dimasukkan dalam botol.
Pemurnian selanjutnya dengan menjemur
minyak di dalam botol di bawah panas
matahari sampai air menguap hingga
jenuh menjadi embun dan diserap pakai
tissue atau kain.
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Kandungan dan Manfaat Gaharu
Menurut
Sumarna
(2004),
gaharu
mengandung oleoresin dengan komponen
kimia berupa alpha dan beta agarospirol
serta choromone yang membuat gaharu
memiliki bau wangi.
Secara terinci Nakanishi (1981) dan
Ishihara (1991) dalam Susilo (2003)
melaporkan ada beberapa zat penting
yang terkandung di dalam gubal gaharu
yaitu zat (-agarofuran, (-agarofuran, norketoaagarofuran,
(-)-10-epi-y-eudesmol,
agarospirol,
jinkohol,
jinkohon-eremol,
kusunol, dihydrokaranone, jinkohol II serta
oxo-agarospirol. Lebih lanjut Susilo (2003)
mengatakan bahwa terdapat 17 macam
senyawa yang terdapat pada gaharu,
antara lain; noroxoagarofuran, agarospirol,
3,4
–dihydroxy-dihydroagarufuran,
pmethoxy-benzylaceton
dan
aquillochin.
Selanjutnya Oiler (tanpa tahun) dalam
Suhartono
dan
Mardiastuti
(2003)
menyebutkan terdapat 31 unsur kimia yang
terkandung di dalam gaharu dan bahan
kimia penyusun utamanya adalah 2-(2-(4
methoxyphenyl)ethil)chromone (27%) dan 2(2-phenylethyl)chromone (15%).
Gaharu dengan aromanya yang khas
digunakan masyarakat di Timur Tengah
sebagai bahan
wewangian. Di Cina
gaharu dimanfaatkan sebagai obat sakit
perut, gangguan ginjal, hepatitis, asma,
kanker, tumor dan stres. Selain itu gaharu
telah dipergunakan sebagai bahan baku
industri parfum, kosmetika dan pengawet
berbagai jenis aksesori.
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STANDARISASI MUTU DAN TATA
NIAGA GAHARU
Standarisasi Mutu
Yusliansyah dan Agus Kholik (2004)
menyatakan bahwa standarisasi mutu
gaharu di Kalimantan Timur khususnya di
Kota Samarinda dan daerah sekitarnya
hingga saat ini masih belum seragam (Tabel
6) dan penentuannya dilakukan secara
visual. Keragaman dan ketidakjelasan di
dalam
penentuan
mutu
tersebut
menyebabkan harga jual yang berbeda
dengan kelas mutu yang sama. Dengan telah
ditetapkannya standar nasional untuk mutu
gaharu (SNI 01-5009.1-1999) diharapkan
standar mutu tersebut dapat segera menjadi
bahan acuan para pengusaha gaharu,
pedagang pengumpul dan pemungut gaharu
di dalam menentukan kelas mutu gaharu.
Pada Tabel 7 disajikan kriteria dan
klasifikasi mutu gaharu.
Secara umum klasifikasi mutu gaharu dapat
dikelompokkan menjadi enam kelas mutu
yaitu super, tanggung, kacangan, teri,
kemedangan dan cincangan dan setiap
kelas mutu dibedakan lagi menjadi
beberapa sub kelas mutu.
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Standarisasi Nasional (BSN) No. 1386/BSNI/HK.71/09/99, telah ditetapkan Standar
Nasional mutu gaharu dengan judul dan
nomor; Gaharu
SNI 01-5009.1-1999.
Dalam standar ini diuraikan mengenai
definisi gaharu, lambang dan singkatan,
istilah,
spesifikasi,
klasifikasi,
cara
pemungutan, syarat mutu, pengambilan
contoh, cara uji, syarat lulus uji dan syarat
penandaan. Klasifikasi mutu gaharu terdiri
dari gubal gaharu, kemedangan dan abu
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gaharu. Setiap kelas mutu selanjutnya
dibedakan lagi menjadi beberapa sub
kelas,
berdasarkan
ukuran,
warna,
kandungan damar wangi, serat, bobot dan
aroma ketika dibakar.
Menurut SNI 01-5009.1-1999 yang
dimaksud dengan gubal gaharu adalah kayu
yang berasal dari pohon atau bagian pohon
penghasil gaharu, dengan aroma yang kuat,
ditandai oleh warnanya yang hitam atau
kehitaman berseling coklat. Kemudian yang
u yang berasal dari pohon atau bagian
pohon penghasil gaharu, memiliki kandungan
damar wangi dengan aroma yang lemah,
ditandai oleh warnanya yang putih keabuabuan sampai kecoklat-coklatan, berserat
kasar dan kayunya yang lunak. Abu gaharu
adalah serbuk kayu sisa pemisahan gaharu
dari kayu. Klasifikasi mutu gaharu menurut
Standar Nasional Indonesia dapat dilihat
pada Tabel 8 berikut.
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Wiyono et. al. (2001) berpendapat bahwa
SNI 01-5009.1-1999 memiliki kelemahan
dimana parameter yang digunakan untuk
menentukan kualitas bersifat kualitatif
sehingga
menyulitkan
orang
yang
menentukannya. Salah satu upaya untuk
mengurangi kelemahan tersebut adalah
dengan membuat parameter penentu
kualitas gaharu secara kuantitatif. Misalnya
Kandungan damar wangi dapat dinilai
dengan kandungan resin, bobot dinilai
dengan berat jenis dan warna dinilai
dengan alat kromameter.

Tabel 6. Tata nama dan klasifikasi mutu gaharu di Kota Samarinda dan daerah sekitarnya.
No
1.

Lokasi
Samarinda

2.

Super
Super King
Super A
Super AB

Tanggung

Muara
Kaman

Super

Tanggung

3.

Kota
Bangun

4.

Muara
Wahau

Super
Super A
Super
Benuang
Super
Super SLTA
Super B

Tanggung
Tanggung isi
T. kosong

Klasifikasi Mutu
Kacangan
Teri
Kacangan A
Teri A
Kacangan B
Teri B
Kacangan C
Teri C
Teri kulit A
Teri kulit
Benuang
Kacangan
Kemedangan
Kacangan isi
K. kosong
Kacangan
Kacangan A
Kacangan B
Kacangan
Kacangan isi
K. kosong

Kemedangan

Kemedangan
Kemedangan A
Kemedangan B
Kemedangan
Community

Cincangan

Teri
Teri isi
Teri kulit
Teri
Teri A
Teri B

Cincangan
Sudokan
Serbuk
Serbuk

Teri
Teri super
T. laying

Cincangan
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Tabel 7. Kriteria dan Klasifikasi Mutu Gaharu
No.

Klasifikasi

1.

Super

2.

Tanggung

3.

Kacangan

4.

Teri

5.
6.

Kemedangan
Cincangan

Kriteria
Gaharu berwarna hitam pekat, padat, keras, mengkilap dan sangat berbau,
tidak ada campuran dengan serat kayu, berupa bongkahan atau butiran
berukuran besar, bagian dalam tidak berlubang.
Gaharu berwarna hitam dan coklat, padat, keras, bagian dalam kadang
berlubang, kadang bercampur serat kayu dan berukuran tanggung.
Gaharu berwarna hitam terkadang bercampur coklat, bercampur kayu,
berupa butiran-butiran sebesar biji kacang atau berdiameter sekitar 2 mm
Gaharu berwarna hitam terkadang bercampur coklat, bercampur kayu,
berupa butiran-butiran lebih kecil dari biji kacang dan lebih tipis atau
berdiameter sekitar 1mm
Kayu yang mengandung getah gaharu
Potongan kecil kayu dari pemisahan gaharu

Tabel 8. Klasifikasi mutu gaharu menurut Standar Nasional Indonesia
(SNI 01-5009.1-1999).
No

Klasifikasi
Mutu

Kesetaraan
dengan standar
mutu di pasaran

A.
1.
2.
3.
B.
1.
2.
3.

Gubal
Mutu Utama
Mutu I
Mutu II
Kemedangan
Mutu I
Mutu II
Mutu III

4.

Mutu IV

Tanggung C

5.

Mutu V

Kemedangan I

6.

Mutu VI

Kemedangan II

7.
C.
1.
2.
3.

Mutu VII
Abu gaharu
Mutu Utama
Mutu I
Mutu II

Warna

Kandungan
Damar
Wangi

Bau/aroma
(dibakar)

Super
Super AB
Sabah Super

Hitam merata
Hitam kecoklatan
Hitam kecoklatan

Tinggi
Cukup
Sedang

Kuat
Kuat
Agak kuat

Tanggung A
Sabah I
Tanggung AB

Tinggi
Cukup
Sedang

Agak kuat
Agak kuat
Agak kuat

Sedang

Agak kuat

Sedang

Agak kuat

Kurang

Kurang kuat

Kemedangan III

Coklat kehitaman
Coklat bergaris hitam
Coklat bergaris putih
tipis
Kecoklatan
bergaris
putih tipis
Kecoklatan
bergaris
putih lebar
Putih
keabu-abuan
garis hitam tipis
Putih keabu-abuan

Kurang

Kurang kuat

Cincangan

Hitam

Tinggi
Sedang
Kurang

Kuat
Sedang
Kurang
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Tata Niaga Gaharu
Proses pemasaran gaharu di Kalimantan
Timur dimulai dari pemungut gaharu yang
menjual gaharu yang ditemukannya kepada
pedagang pengumpul di desa atau di
kecamatan dan selanjutnya oleh pedagang
pengumpul
dijual ke pedagang besar
(eksportir) di Kota Samarinda.
Alur tata niaga gaharu di Kalimantan Timur
dapat diuraikan seperti pada Gambar 1
berikut ini.
Pemungut
Bebas

Pedagang
Pengumpul
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pembelian gaharu yang diperoleh para
pemungut. Hasil pembelian dari pedagang
perantara ini kemudian dikumpulkan oleh
pedagang pengumpul di kecamatan untuk
selanjutnya dijual kepada pedagang besar
karena adanya ikatan kontrak.
Pedagang besar selain memiliki modal besar
juga harus memiliki izin usaha dan izin
pengangkutan gaharu dalam negeri (SATSDN) dari BKSDA serta izin ekspor (SATLNCITES) dari Ditjen PHKA (Salampessy,2004).
Pedagang
Besar

Pemungut
Pemungut
Terikat

Pedagang
Perantara

Gambar 1. Alur tata niaga gaharu di
Kalimantan Timur.
Pemungut gaharu terdiri dari pemungut
bebas dan pemungut terikat. Pemungut
bebas adalah pemungut gaharu dengan
modal kerja sendiri sehingga bebas di
dalam menentukan waktu pencarian gaharu
dan menjual hasil perolehannya baik
kepada pedagang pengumpul di desa,
pedagang pengumpul di kecamatan maupun
langsung
kepada
pedagang
besar
(eksportir) di Kota Samarinda. Pemungut
terikat adalah pemungut gaharu yang
dimodali sehingga waktu pencarian dan
penjualan hasil perolehannya terikat pada
pemberi modal yaitu pedagang pengumpul
yang merupakan perpanjangan dari
pedagang besar.
Pedagang pengumpul terdiri dari pedagang
perantara di desa yang langsung melakukan

Pembelian gaharu dilakukan sepanjang
tahun melalui pedagang pengumpul atau
pemungut bebas. Pembelian meningkat
bilamana permintaan pasar terhadap
gaharu tinggi, bahkan untuk mendapatkan
jumlah yang diinginkan mereka menanamkan
modal yang disalurkan melalui pedagang
pengumpul ataupun secara langsung kepada
pemungut untuk modal kerja mencari gaharu.

Prospek Pengembangan Gaharu
Beberapa dari jenis Aquilaria khususnya
Aquilaria malaccensis LAMK. Merupakan
tumbuhan endemik Kalimantan, oleh sebab
itu tempat tumbuh bukan menjadi masalah
utama. Hasil uji coba penanaman Aquilaria
spp. Seluas 0,25 hektar di areal Arboretum
Sempaja oleh Balai Penelitian dan
Pengembangan
Kehutanan
Kalimantan
menunjukkan bahwa pada umur 7 tahun
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rataan tinggi tanaman 4,5 m dan rataan
diameter 25 cm.
Gaharu saat ini telah diperdagangkan
secara luas dengan harga yang cukup
tinggi. Selama lima tahun terakhir rata-rata
perdagangan gaharu per tahun dari
Indonesia sebesar 200 ton atau US $ 6
milyar. Dari jumlah tersebut 70%
diantaranya dipasarkan di Singapura
Dengan ditemukannya teknik menghasilkan
gaharu melalui isolat oleh PUSLITBANGHUT,
Bogor diharapkan dapat merangsang
masyarakat
untuk
membudidayakan
tanaman penghasil gaharu. Penanaman
gaharu dapat dilakukan pada lahan
pekarangan, ladang maupun lahan tidur
yang banyak dimiliki masyarakat. Sistem
penanaman dapat menggunakan sistem
social forestry, dimana tanaman penghasil
gaharu dikombinasikan dengan tanaman
semusim.

PENUTUP
Gaharu merupakan salah satu HHBK yang
menjadi primadona masyarakat, karena
selain harganya yang cukup tinggi juga
peluang pasar terbuka lebar.
Dengan ditemukannya teknik pembentukan
gaharu secara buatan dengan hasil yang
cukup menjanjikan melalui inokulasi jamur
tertentu ke dalam tubuh pohon penghasil
gaharu, telah mendorong minat masyarakat
di sekitar hutan untuk menanam tumbuhan
penghasil gaharu
Perkembangan iptek dan tumbuhnya minat
masyarakat tersebut tentu saja sangat
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menguntungkan, baik dari sisi pelestarian
jenis maupun peningkatan pendapatan
masyarakat disekitar hutan dikemudian hari.
Sejalan dengan hal itu penelitian secara
terus menerus, sistematis dan mengacu pada
skala prioritas perlu dilakukan khususnya di
dalam percepatan pembentukan gaharu
secara buatan dan peningkatan mutu gaharu
yang dihasilkan serta teknologi pengolahan
gaharu bermutu rendah.
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IMPLEMENTASI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN
HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI DI INDONESIA (STUDI
KASUS DI KALIMANTAN)
Oleh : Team Peneliti BP2KK 1

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pelaksanaan praktik pengelolaan hutan alam
produksi lestari secara konsisten sudah sangat
mendesak untuk segera direalisasikan secara
nyata di lapangan. Selain karena faktor
keberadaan hutan tropis bagi keseimbangan
ekosistem global, kondisi tersebut juga dilatarbelakangi oleh berbagai realitas. Pertama,
dari sisi kondisi hutan tropis itu sendiri baik
kualitas maupun kuantitasnya yang kini terus
mengalami laju deforestasi dan degradasi.
Kedua,
kesadaran dan kepedulian
masyarakat internasional selaku konsumen
produk-produk hasil hutan Indonesia terhadap
praktik-praktik pengelolaan hutan yang
ramah lingkungan dari waktu ke waktu
semakin meningkat. Bahkan konsumen dari
beberapa negara Eropa dan Amerika Utara
telah menyatakan akan memboikot produkproduk kayu tropis Indonesia bila pada tahun
2002 pengelolaannya tidak dilakukan secara
lestari.
Salah satu respon terpenting Pemerintah
Indonesia
dalam
mewujudkan
konsep
kelestarian yang dicanangkan pada sidang
tahunan
International
Tropical
Timber
Organization (ITTO) 1990 di Bali adalah
komitmen terhadap praktik dan pencapaian
sistem pengelolaan hutan secara lestari pada

tahun 2000 (‘Year 2000 Objective’). Yang
berimplikasi pada paradigma pengelolaan
hutan tidak hanya atas dasar kepentingan
keberlanjutan fungsi ekonomi, tetapi juga
kelestarian fungsi ekologi dan sosial secara
seimbang. Sehubungan dengan hal tersebut
ITTO telah mengembangkan Kriteria dan
Indikator (K&I) Pengelolaan Hutan Alami
Produksi Lestari 2 (PHAPL) sebagai panduan
pengelolaan hutan tropis, dimana salah satu
implementasinya adalah bahwa Indonesia,
sebagai anggota ITTO, perlu melaporkan
status pengelolaan hutan berdasarkan K&I
PHAPL tersebut ke Sekretariat ITTO secara
periodik.
Kenyataannya sampai dengan tahun 2002,
sebagian besar Unit Manajemen Hutan (UMH)
dalam pengelolaannya belum menerapkan
prinsip PHAPL. Dengan kata lain, selama ini
isu PHAPL belum ditanggapi oleh Unit
Pengelolaan Hutan (UPH) sebagai sesuatu
yang mendesak, apalagi sebagai kebutuhan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi hal
tersebut diantaranya, Pertama, adanya konflik
kebijakan hutan antara pusat dan daerah di
era otonomi; Kedua, kurangnya pemahaman
1

Sulistyo A. Siran & Farida H. Susanty

Criteria and Indicators for Sustainable Management of Natural
Tropical Forests. ITTO Policy Development Series No. 7,
diterbitkan pada bulan July 1998, merupakan salah satu
keputusan dari Sidang ITTC ke 24 di Libreville, Gabon (Mei,
1998).
2
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menyeluruh terhadap prinsip PHAPL; Ketiga,
kurangnya sumberdaya manusia di dalam
UPH dalam pencapaian PHAPL; dan
Keempat, tidak adanya komitmen (mindset)
dari sebagian besar UPH untuk menerapkan
corporate culture PHAPL.

Dasar Hukum
Kriteria dan Indikator (K&I) PHAPL adalah
perangkat yang digunakan untuk menilai
dan menetapkan sistem pengelolaan hutan
yang berkelanjutan.
K&I PHAPL untuk
menilai dan menerapkan pengelolaan hutan
2 dan 4796/Kpts-II/2002 3 , yang mengacu
pada K&I PHAPL ITTO (1998) serta Surat
Keputusan Dirjen Bina Produksi Kehutanan
No. 34/Kpts/VI-set/20024.
Sistem penilaian kinerja PHAPL pada UPH
yang dikembangkan oleh Departemen
Kehutanan secara populer sering disebut
sebagai ‘sertifikasi mandatory’ (akhirnya
dikoreksi menjadi ‘verifikasi mandatory’),
untuk membedakan skema sertifikasi lain
yang telah berkembang yaitu ‘sertifikasi
voluntary’. Penggunaan istilah ‘sertifikasi’
sebetulnya kurang tepat, mengingat tujuan
penilaian kinerja Departemen Kehutanan
tidak untuk memberikan suatu ‘sertifikat’
sebagaimana ecolabelling yang ditujukan
untuk kepentingan pasar (market driven).
K&I Departemen Kehutanan adalah tool
(alat) untuk menilai komitmen IUPHHK dalam
pengelolaan hutan lestari, hasil penilaian ini
digunakan sebagai bahan masukan bagi
pembinaan, termasuk untuk menentukan
SK Menhut No. 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator
Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan
3 SK Menhut No. 4796/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan
4 SK Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. 34/Kpts/VI-set/2002 tentang
Pedoman Teknis Penilaian Kinerja Pemanfaatan Hutan Produksi
Lestari pada Unit Manajemen IUPHHK pada Hutan Alam.
2
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lestari dapat diberlakukan pada tingkat
global, nasional, regional maupun unit
pengelolaan hutan.
Akan tetapi suatu
himpunan (set) K&I PHAPL tidak dapat
diterapkan secara seragam di tingkat
global. Dengan demikian untuk menilai
tingkat keberhasilan pengelolaan hutan
yang lestari pada suatu UPH perlu
dikembangkan satu set K&I PHAPL yang
tepat. Departemen Kehutanan mulai tahun
2002 hingga akhir tahun 2003 menetapkan
bahwa semua UPH harus (mandatory)
menerapkan PHAPL.
Dibarengi dengan
terbitnya
Surat
Keputusan
Menteri
Kehutanan
No.
4795 /Kpts-II/2002
reward dan penalty. Penilaian kinerja PHAPL
pada tingkat UPH, selanjutnya dilaksanakan
oleh Lembaga Penilai Independen (LPI)
mampu yang diakui oleh Menteri Kehutanan 5.
Alur pengujian lapangan K&I PHAPL Dephut
dapat digambarkan melalui kerangka
berpikir deduktif dan induktif. Dimana
semakin parahnya kondisi pengelolaan
hutan di lapangan, telah mendorong Dephut
secara deduktif 6 menyusun K&I PHAPL
‘hipotetik’ sebagaimana yang kemudian
telah ditetapkan menjadi produk hukum (SK
Menhut No. 4795/Kpts-II/2002 dan
4796/Kpts-II/2002;
SK
Dirjen
BPK
No.34/Kpts/VI-set/2002). Substansi surat
keputusan tersebut yang mengacu pada set
K&I PHAPL ITTO (1998) 7 , yang secara
Menteri Kehutanan, pada bulan Agustus tahun 2002, melalui SK No.
7659/Kpts-VI/2002 menetapkan 12 Lembaga Penilai Independen (LPI)
yang melakukan penilaian terhadap HPH/IUPHHK. Keduabelas LPI itu
adalah PT. Multiagung Lestari, PT Surveyor Indonesia, PT Forest For
Life (FFL) International, PT Multima Krida Cipta, PT Properindo
Jasatama, PT Sarbi Moerhani Lestari, PT Nusa Interconsult, PT Wana
Khatulistiwa Jaya, PT Sucofindo, PT Rashal Consulting, PT Inacon
Luhur Pertiwi dan PT TUV Internasional Ind.
6
Pengambilan keputusan berdasarkan nalar/pemikiran/desk study
7 K&I PHAPL ITTO (1998) : Kriteria 1: Kondisi Pemungkin (9 indikator);
Kriteria 2: Keamanan Sumber Daya Hutan (5 indikator); Kriteria 3:
Kondisi dan Kesehatan Ekosistem Hutan (5 indikator); Kriteria 4: Alur
Peredaran Hasil Hutan (12 indikator); Kriteria 5: Keragaman Hayati (8
5
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keseluruhan
belum
diuji-cobakan
penerapannya di Indonesia.
Dasar
penerbitan SK Dephut ditujukan untuk
penilaian kinerja UPH, sedangkan K&I
PHAPL ITTO bertujuan untuk memantau
kinerja UPH. Kriteria dan Indikator yang
disusun oleh ITTO, FSC 8 , Lembaga Ekolabel
Indonesia (LEI) dan sistem verifikasi Kinerja
Unit PHPL merupakan bahan acuan yang
digunakan. Dengan demikian K&I Dephut
tersebut secara ilmiah perlu diverifikasi
dengan kondisi obyektif UPH di lapangan
(field-testing). Hasil uji-coba lapangan ini
nantinya secara induktif9 digunakan sebagai
dasar melakukan scientific adjustment
terhadap K&I yang ada. K&I PHAPL Dephut
terdiri dari 4 kriteria (Prasyarat, Produksi,
Ekologi dan Sosial) dan terperinci dalam 24
indikator. (Detail K&I PHAPL Dephut
dicantumkan dalam Lampiran 1, kilas
perkembangan K&I
ditunjukkan pada
Lampiran 2).

Maksud dan Tujuan Penulisan
Maksud penyusunan tulisan ini adalah
menyajikan hasil-hasil implementasi K&I
PHAPL
Dephut pada beberapa UPH
terutama dalam konteks aplikasi di regional
Kalimantan yang telah dilaksanakan oleh
Balai Litbang Kehutanan Kalimantan.
Dari maksud tersebut tujuan tulisan ini
adalah : (1) Menyajikan proses-proses
dalam pengkajian dan pengujian lapangan
set K&I PHAPL dan hasil riset desain uji
lapang; (2) Menyajikan performa UPH yang
menjadi objek dalam uji lapang K&I PHAPL
indikator); Kriteria 6: Tanah dan Air (9 indikator); Kriteria 7: Aspek
Sosial, Ekonomi dan Budaya (18 indikator)
8 Forest Stewardship Council
9
Pengambilan keputusan berdasarkan pengkajian data dan informasi
lapangan (field-test)
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mencakup tingkat pemahaman, kesiapan
dan
kesulitan
(kendala);
(3)
Mensintesa/mengkaji
permasalahanpermasalahan UPH dalam memenuhi K&I
PHAPL (kriteria prasyarat, produksi, ekologi
dan sosial); dan (4) Menyajikan hasil
(produk-produk) verifikasi data lapangan
berupa manual-manual pengumpulan data
lapangan berupa alat (tool) dan panduan
evaluasi kinerja UPH.

RISET DESAIN PENGUJIAN
LAPANGAN
Konsep Dasar Pengembangan Riset
Desain
Konsep dasar yang digunakan dalam
pengembangkan riset desain ini dan
sekaligus membedakan dengan konsep riset
desain
yang
dikembangkan
dalam
kebutuhan sertifikasi oleh lembaga lain
mencakup beberapa hal, yaitu : Pertama :
Mengkaji tingkat kesesuaian penerapan
lapangan K&I dari suatu sumber tertentu,
yaitu Departemen Kehutanan (SK Menhut
No. 4795 dan 4796 Tahun 2002 dan SK
Dirjen No. 34/2002); Kedua : Set K&I yang
diuji, proses penyusunannya tidak diketahui
dan sudah merupakan sebuah produk hukum
(kebijakan); Ketiga : K&I yang diuji lebih
diperuntukan untuk menilai komitmen UMH
terhadap pengelolaan berbagai tipe hutan
alam produksi; Keempat : Sebagian besar
indikator yang diuji adalah indikator input.
yang
hanya
merupakan
prakondisi
(komitmen) tercapainya PHPL; Kelima :
Pengujian dilakukan dalam suatu Pulau, yaitu
di Kalimantan; Keenam : Pengujian dilakukan
oleh peneliti dari suatu lembaga penelitian
dan Pendidikan Tinggi serta praktisi
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Kehutanan; dan Ketujuh : Waktu penelitian
10 bulan (untuk 10 UMH).

Perlunya Pengujian K&I
PHAPL Dephut

Kegiatan lapangan dilakukan dengan
mengacu Buku II 10 dan Buku III 11 yang
pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan
kondisi lapangan.
Kedua panduan
lapangan tersebut tidak merupakan standar
baku, sehingga terbuka untuk berbagai
koreksi dan modifikasi. Selama di lapangan
anggota tim peneliti : (1) Melakukan diskusi
kelompok
dengan
stakeholder/para
pengguna hutan utama; (2) Wawancara
individu dengan stakeholder utama (manajer
unit pengelolaan hutan/IUPHHK, pekerja
hutan, masyarakat); (3) Melakukan survei
lapangan (contoh: cheking pal batas,
membangun dan mengukur plot untuk
mengevaluasi kerusakan tegakan setelah
penebangan,
menilai
keberadaan
permudaan, potensi tegakan, dampak
pembalakan tehadap tanah dan air, flora
dan fauna); dan (4) Melakukan studi pustaka
jika memungkinkan.

Konsep Kerangka Pikir
K&I PHAPL

Proses umum riset desain yang dilaksanakan
BP2K Kalimantan dalam uji lapang K&I
PHAPL Dephut (Gambar 1) dilakukan secara
paralel dan kontinyu.
Kerangka dasar
pemikiran (logical framework) berfungsi
sebagai acuan bersama untuk melaksanakan
berbagai
tahapan
pelaksanaan
penelitian/kegiatan.
Berdasarkan data dan informasi bagi
verifikasi suatu indikator, penilaian tingkat
kesulitan, tingkat kebenaran (kualitas), dan
tingkat penerapan (implementasi) dapat
mengacu pada ‘Panduan Verifikasi Data
Panduan Pengkajian dan Pengumpulan Data Lapangan Kriteria dan
Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari – Balai Litbang
Kehutanan Kalimantan, 2003
11 Manual Verifikasi Data Lapangan Kriteria dan Indikator Pengelolaan
Hutan Alam Produksi Lestari – Balai Litbang Kehutanan Kalimantan,
2003
10

Lokakarya pra-lapangan

Pembentukan
Tim

Pemilihan Lokasi
Unit Pengelolaan

Pelatihan
Pengumpulan data

Pengujian Lapangan

Evaluasi Lapangan
Laporan Pengujian
Lapangan
Lokakarya Internal

Lokakarya Akhir

Laporan Akhir

Gambar 1. Diagram Alir Riset Desain
Pengujian K&I PHAPL Dephut
(2002)
Lapangan’.
Hasil pengukuran lapangan
dapat dijadikan sebagai dasar :
1) Menyimpulkan
tingkat
kesulitan
pengumpulan data;
2) Menemukan indikator kunci untuk
keperluan
monitoring
pelaksanaan
PHAPL;
3) Merumuskan metode verifikasi indikator
dan verifier yang sesuai;
4) Memberikan kontribusi dalam penentuan
norma;
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5) Merumuskan penentuan bobot/skala
intensitas12;
6) Dasar penilaian
ketepatan
suatu
indikator (berdasarkan sembilan ciri
indikator),
7) Prediksi waktu dan biaya yang
digunakan untuk pengumpulan indikator
dalam rangka menentukan standar biaya
Lembaga Penilai Independen (LPI) oleh
Departemen Kehutanan13.

Penilaian Tipologi UPH
Penilaian tipologi UPH dilakukan sebagai
dasar atau penilaian awal kondisi UPH yang
diamati, yang dipandang dari dua aspek
yaitu tipologi ekologi dan tipologi social.
Dalam tipologi ekologi mempertimbangkan
permasalahan ekologi atau lingkungan di
suatu wilayah, yang dicirikan oleh
kerentanan
kondisi
biofisik
wilayah,
kemungkinan alokasi kawasan hutan
produksi sebagai kawasan lindung atau
diperlukannya sistem pemanenan hasil hutan
yang lebih mempertimbangkan pentingnya
konservasi terhadap kondisi biofisik tersebut.
Dalam skala regional, tipologi unit
manajemen
menurut
aspek
ekologi
ditetapkan berdasarkan : (1) Derajat
Fragmentasi Habitat dan (2) Letak Kawasan
Unit Manajemen.
Tipologi social melihat permasalahan sosial
yang meliputi : adanya tuntutan perlunya
alokasi pemanfaatan sumber daya hutan
bagi masyarakat yang langsung atau tidak
12

Perumusan skala intensitas, yaitu merumuskan standar bila suatu
indikator tertentu adalah sangat baik, baik, sedang, buruk dan sangat
buruk.
13 Dibutuhkan untuk memberikan masukan penyempurnaan SK Menhut
No. 6950/Kpts-II/2002 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari.

Gambar 2. Perlunya Pengendalian Dampak
terhadap
Tanah
akibat
Pembukaan Areal Hutan
langsung tergantung pada hutan secara
lintas generasi, dan tingkat perhatian UPH
dalam upaya menyelesaikan permasalahan
tersebut.
Dalam menemukan perbedaanperbedaan yang ada antar komunitas,
variabel-variabel yang dianggap signifikan
untuk diperhitungkan adalah : (1) Bentukbentuk Teknik Produksi (pengelolaan
sumberdaya alam) yang diterapkan dalam
komunitas yang bersangkutan; (2) Zona
Pemanfaatan; (3) Tingkat Kepadatan
Penduduk (dalam dimensi Kepadatan
Agraris); dan (4) Motif Produksi.

VERIFIER DAN METODA VERIFIKASI
Verifier
Verifier dapat didefinisikan sebagai suatu
prosedur yang diperlukan untuk menentukan
kondisi yang sudah disebutkan dalam
indikator yang bersangkutan (cara-cara
untuk melakukan pengukuran). Verifier
sebaiknya bersifat : (1) hemat biaya
pengumpulan datanya, (2) sederhana dan
mudah dipahami, (3) transparan dan masuk
akal.
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Prinsip

Dasar Hukum, contoh :
“Terpeliharanya integritas
ekosistem”

Kriteria

Aspek dalam proses dinamis
ekosistem hutan, contoh : “kualitas
tanah dan air terpelihara”

Indikator

Parameter kualitatif/kuantitatif,
contoh : “Luas dan kondisi kawasan
lindung”

Verifier

Informasi, contoh : “Data luas dan
kondisi kawasan lindung”
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Gambar 3. Skema Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier

Metode Verifikasi
Untuk dapat memberi skala intensitas sebuah
indikator, dibutuhkan data yang relevan.
Pada Pedoman Teknis, metode verifikasi
secara umum terdiri dari
3 cara
pengumpulan data yang digunakan berupa
pemeriksaan dokumen,
observasi atau
wawancara,
serta
pengukuran
dan
pengujian.

Rekapitulasi jenis data dan informasi yang
diperlukan beserta metode verifikasi untuk
empat kriteria (kriteria prasyarat, produksi,
ekologi dan sosial) ditunjukkan pada Tabel 1.
Secara detail teknik pengujian dan
pengukurannya dicantumkan dalam buku
panduan verifikasi data dan informasi
lapangan (Buku III).
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Tabel1. Data dan Informasi yang diperlukan beserta Metode Verifikasinya untuk Kriteria
Prasyarat, Produksi, Ekologi dan Sosial.
Kriteria

Data dan informasi

Metode Verifikasi

Kriteria
Prasyarat

 Pengakuan akan tatabatas unit
pengelola dari para fihak yang
berhubungan.
 Upaya yang dilakukan unit
pengelola untuk mewujudkan visi
dan misinya serta pendanaannya.
 Pengembangan sumber daya
manusia

 Pengujian hasil pengukuran luas dan
penyebaran kawasan-kawasan
hutan. Teknik yang digunakan di sini
adalah pengukuran perpetaan untuk
menghitung luas dan survey GPS.
 Pendugaan potensi minimal, dalam
bentuk jumlah pohon komersial, pada
3 tingkat pertumbuhan. Teknik yang
digunakan untuk keperluan ini teknik
survey tegakan

Kriteria
Produksi

 Target dan realiasasi tebangan
selama 5 tahun terakhir serta faktor
yang mempengaruhinya.
 Potensi hasil hutan kayu dan non
kayu yang dimanfaatkan
masyarakat.
 Keberadaan flora dan fauna
endemik dan dilindungi yang ada
dalam unit pengelolaan.
 Keberadaan dan keberhasilan
teknik evaluasi dan manual tahapan
pengelolaan hutan unit pengelola,
termasuk acuan yang digunakan

 Pengujian hasil pengukuran luas dan
penyebaran kawasan-kawasan
hutan. Teknik yang digunakan di sini
adalah pengukuran perpetaan untuk
mengukur luas dan survey GPS.
 Pendugaan kondisi termasuk potensi
tegakan tinggal. Teknik yang
digunakan untuk keperluan ini teknik
survey tegakan
 Pendugaan riap volume per tahun
dan penentuan AAC berdasarkan
riap.
 Teknik pemantauan pelaksanaan
kegiatan inventarisasi dan PUP

Kriteria Ekologi

Berfokus pada pengujian implementasi
semua program perlindungan yang
tercantum dalam dokumen-dokumen
yang diperiksa di lapangan.
Responden wawancara ini selain
karyawan unit pengelola juga
masyarakat di sekitar hutan.

 Pengujian hasil pengukuran luas dan
penyebaran kawasan-kawasan
lindung . Teknik yang digunakan di
sini adalah pengukuran perpetaan
untuk mengukur luas, batas kawasan
dan survey GPS.
 Survey untuk keanekaragaman
hayati pada hutan yang tidak
ditebang dan hutan produksi.
Tingkat erosi pada hutan yang baru
ditebang dan yang sudah beberapa
lama ditebang.
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Kriteria
Kriteria Sosial

Data dan informasi
dokumen-dokumen yang
mengandung : delineasi kawasan
masyarakat hukum adat dan
masyarakat setempat dengan
kawasan unit pengelolaan,
kesepakatan-kesepakatan antara
masyarakat dengan unit pengelola
juga bentuk kemitraan, catatan
tentang semua bentuk kewajiban unit
pengelola dan bantuan kepada
masyarakat yang rutin dan yang tidak
rutin, kondisi sosial-ekonomi dan
ketergantungannya terhadap hutan
dan informasi yang berhubungan
dengan masalah sosial masyarakat
setempat.
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Metode Verifikasi
Wawancara untuk menggali persepsi
masyarakat tentang unit pengelola dan
keterlibatan mereka dalam kegiatankegiatan kelola hutan dan lingkungan.

Pengujian yang dilakukan dalam pengujian
K&I PHAPL secara umum bertujuan untuk
mengetahui apakah data yang disediakan
oleh unit pengelola sudah benar, atau
apakah data yang ada sudah memenuhi
suatu standar yang telah ditentukan. Untuk
kebutuhan
pengujian
ini,
diperlukan
pengukuran-pengukuran variabel.
Teknik-teknik pengukuran yang dibutuhkan
meliputi pemetaan untuk mengukur luas dan
batas (panjang dan arah), inventarisasi
hutan untuk pendugaan potensi komersial,
flora, fauna dan keanekaragaman hayati
dan kualitas serta bentuk-bentuk kerusakan
tegakan, survey tanah, pengukuran riap dan
kerapatan permudaan. Inventarisasi hutan
dilakukan pada hutan yang belum ditebang
dan beberapa tahun setelah ditebang agar
bisa menggambarkan dinamika tegakan.
Dalam proses pengkajian dan uji lapang
yang dilaksanakan menghasilkan produkproduk berupa manual-manual teknik
pengumpulan data lapangan (Tabel 2.)
yang ditujukan untuk melakukan verifikasi
indikator-indikator dalam K&I PHAPL Dephut

Foto . Susanty (2003))

Gambar 4. Teknik-teknik Pengukuran yang
digunakan dalam Uji Lapang
Kriteria dan Indikator PHAPL.
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yang memerlukan pengecekan lapangan
(field-test) terutama menyangkut standarstandar penilaian untuk masing-masing
parameter yang diukur.
Tabel 2. Manual-manual Verifikasi Data Lapangan
Jenis manual dan
Verifikasi

Tujuan

PENGUKURAN TEGAKAN 1) Menentukan kecermatan data tentang potensi kawasan dan
HUTAN
riap yang diberikan Unit Manajemen.
2) Observasi tentang SOP dan implementasi inventarisasi tegakan
Indikator 1.4., 2.2., 2.3.
tinggal untuk permudaan dan kerusakan tegakan.
dan 2.6. .
3) Mengembangkan prosedur pengujian yang efisien tentang
potensi hutan, kesesuaian riap dengan produksi kayu, kerusakan
tegakan.
PENGUKURAN
KAWASAN HUTAN
Indikator 1.1., 2.1., 2.3.,
3.1. dan 4.1..

Jenis manual dan
Verifikasi
PENGUKURAN BULK
DENSITY PADA TANAH
HUTAN

1) Menentukan kecermatan data tentang luas kawasan yang
diberikan Unit Manajemen.
2) Observasi tentang keberadaan peta-peta yang digunakan
untuk mengelola kawasan hutan.
3) Mengembangkan prosedur pengujian luas kawasan dan
penyebarannya yang efisien.
Tujuan

1) Menentukan norma : tingkat kepadatan tanah yang
diperkenankan sebagai dampak pembalakan hutan.
2) Menentukan jenis-jenis kegiatan Konservasi Tanah dan Air
(termasuk Reduced Impact Logging) yang perlu dilakukan untuk
Indikator 2.3, 2.4 dan 3.3.
mengendalikan pemadatan tanah.
3) Menguji metode identifikasi dan verifikasi pemadatan tanah;
untuk menemukan metode pengukuran kepadatan tanah yang
cepat tapi akurat.
4) Sebagai dasar untuk mengembangkan SOP pengendalian
pemadatan tanah
5) Sebagai dasar untuk mengembangkan Skala Intensitas Penilaian
Indikator yang berbasis pada norma/standar kinerja.
6) Sebagai dasar untuk menemukan indikator lain yang mungkin
perlu ditambahkan.
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IDENTIFIKASI EROSI DAN 1) Menentukan norma : laju erosi yang diperkenankan (tolerable
PERUBAHAN TATA AIR
erosion) di berbagai lokasi pembalakan hutan.
SUNGAI
2) Menentukan jenis-jenis kegiatan Konservasi Tanah dan Air
(termasuk Reduced Impact Logging) yang perlu dilakukan untuk
Indikator 2.4 dan 3.3.
mengendalikin dampak pembalakan hutan.
3) Menguji metode identifikasi dan verifikasi erosi; untuk
menemukan cara pengukuran erosi yang cepat tapi cukup
akurat.
4) Sebagai dasar untuk mengembangkan SOP tentang
pengendalian erosi dan sedimentasi sungai
5) Sebagai dasar untuk mengembangkan Skala Intensitas
Penilaian Indikator yang berbasis pada norma/standar kinerja.
6) Sebagai dasar untuk menemukan indikator lain yang mungkin
perlu ditambahkan.
IDENTIFIKASI
KERAGAMAN SATWA
LIAR
Indikator 3.4 dan 3.6.

PENGAMATAN SOSIAL
Indikator 4.1 s.d 4.5.

1) Menentukan norma : tingkat keragaman satwa liar yang bisa
diterima sebagai dampak penebangan hutan
2) Menentukan kegiatan yang dilakukan oleh UPH dalam rangka
mempertahankan keragaman satwa liar.
3) Sebagai dasar untuk mengembangkan Skala Intensitas
Penilaian Indikator yang berbasis pada norma/standar kinerja.
4) Sebagai dasar untuk menemukan indikator lain yang mungkin
perlu ditambahkan.
1) Mengidentifikasi berbagai akar permasalahan sosial dan
upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh UPH.
2) Memetakan keterkaitan masalah sosial di UPH
3) Merumuskan berbagai solusi penanganan masalah sosial yang
bersifat permanen berdasarkan win-win solution.
Tujuan
1,2,
dan
3
merupakan
dasar
untuk
menyempurnakan/menemukan indikator sosial-budaya yang
mungkin perlu ditambahkan.

UJI LAPANG K & I PHAPL
Kriteria Pemilihan UPH
Hal yang perlu ditekankan dalam
pelaksanaan
pengujian
lapangan
K&I PHAPL ialah bahwa perlu dibedakan
antara kegiatan pengujian/pengembangan

K&I PHAPL di suatu UPH dengan kegiatan
penilaian kinerja UPH yang berdasarkan
pada suatu set K&I PHAPL (Tabel 3).
Perbedaan kedua proses memberikan
implikasi kepada perbedaan proses
pengambilan data lapangan di tingkat UPH.
Sehingga pertimbangan pemilihan lokasi
UPH uji coba adalah sebagai berikut :
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 Dipilih UPH yang sehat 13 dengan skala
luas yang bervariasi (besar, menengah,
kecil)
 Sebaiknya
UPH
memiliki
sejarah
pengelolaan yang terdokumentasi dengan
baik.

 Lokasi UPH memiliki aksesibilitas yang
cukup baik
 Kesediaan
pengelola
UPH
untuk
berpatisipasi dalam proses pengujian dan
pengembangan K&I PHAPL.

Tabel 3. Perbedaan Pengujian Lapangan K&I PHAPL dan Penilaian Kinerja/Sertifikasi
Ekolabel
No.
1.

2.
3.
4.
5.

13

Pengujian/Pengembangan K&I
PHAPL di Suatu UPH

Penilaian Kinerja PHAPL/Sertifikasi
Ekolabel

Bertujuan untuk mengoreksi/
mengadaptasi
dan
atau
membangun sistem penilaian
PHAPL
Menilai
relevansi
dan
aplikabilitas suatu K&I untuk
menilai kinerja PHAPL di UPH
UPH sebagai lokasi studi kasus
penelitian
Hasil penelitian (relatif) tidak
mempengaruhi UPH

Bertujuan untuk menilai kinerja PHAPL
berdasarkan sistem tertentu yang telah
terbangun

Peran publik diluar kawasan
HPH relatif rendah dalam proses
penelitian

Artinya UPH tersebut dalam kondisi full-operasional, seluruh
kegiatan pengusahaan hutan dari tanam hingga tebang berjalan
dengan baik.

Mengumpulkan data
tentang K&I di UPH

dan

informasi

UPH sebagai obyek penilaian baik oleh
pemerintah atau Lembaga Sertifikasi
Hasil penilaian mempengaruhi UPH
*reward and punishment dari pemerintah
*Derajat kelulusan sertifikat ekolabel
Peran publik cukup besar dalam
menentukan hasil akhir penilaian
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Rancangan Tata Waktu
Secara umum kegiatan utama dan
rancangan tata waktu yang dilakukan di
lapangan secara sederhana meliputi : (1)
Penelaahan dokumen; (2)
Perencanaan
kegiatan lapangan; (3) Verifikasi data
lapangan
(pengukuran
kawasan,
pembangunan dan pengukuran plot dan
observasi sosial); (4) Evaluasi awal dan
pengisian buku panduan pengkajian dan
pengumpulan data lapangan; dan (5)
Evaluasi dan diskusi akhir.
Sedangkan
secara terperinci kegiatan pengumpulan
data dan urutan (proses) tata waktu yang
paling sesuai akan berkembang dan
tergantung pada kondisi lapangan masingmasing UPH. Jangka waktu pelaksanaan
untuk uji lapang K&I PHAPL Dephut di setiap
UPH adalah kurang lebih 25 hari, dimulai
dari analisis dokumen di kantor pusat atau
perwakilan
UPH yang
bersangkutan
kemudian dilanjutkan dengan kegiatan
pengumpulan data dan observasi serta
pengukuran di lapangan.

Pembentukan Tim Uji Lapang
Susunan tim berdasarkan pengalaman dan
referensi ang ada, sebaiknya setiap tim
terdiri dari empat anggota yang terdiri dari
rimbawan (forester), seorang ahli ekologi
(ecologist), seorang ahli sosial-ekonomi
masyarakat dan seorang praktisi kehutanan.
Disarankan bahwa praktisi ini adalah wakil
dari UPH, sehingga ia sekaligus berperan
sebagai pendamping dalam pengujian
lapangan ini.
Salah seorang anggota
merangkap sebagai Ketua Tim.

Tabel 4. Susunan dan Jumlah Tim Pengujian
Lapangan di Setiap lokasi UPH
No.
Susunan Tim
1 Ketua Tim Peneliti
2 Anggota Tim
Peneliti
3 Praktisi Kehutanan
4 Tim Pendukung
Jumlah

Jumlah (orang)
1
3–4
1
3–4
8 – 10

Dalam melakukan verifikasi data dan
informasi disarankan untuk melakukan
pengumpulan data secara integrative, tidak
dibatasi oleh batasan kriteria (prasyarat,
produksi, ekologi dan sosial).
Tetapi
didasarkan
pada
pertimbangan
karakteristik data dan informasi yang akan
dikumpulkan yaitu jenis, posisi pengambilan
data dan metode pengumpulannya. Untuk
efisiensi dan efektivitas, anggota tim dibagi
tiga kelompok yang bekerja secara parallel
untuk
pemenuhan
indikator-indikator
(kelompok kawasan, biologi dan sosial).
Pembagian kelompok kerja dalam tim uji
lapang sebaiknya ditentukan sebelum tim
menuju UPH sehingga dapat lebih focus dan
lebih mensintesa berbagai hal (data dan
informasi) yang mungkin diperlukan dalam
proses verifikasi indikator-indikator yang
ada.
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PERFORMA DAN KAJIAN
PERMASALAHAN UPH DALAM
PEMENUHAN K&I PHAPL
Performa Kinerja UPH dalam
Pemenuhan K&I PHAPL
Hasil kajian uji lapang Kriteria dan Indikator
PHPL yang dilaksanakan oleh Balai Litbang
Kehutanan Kalimantan, ditujukan untuk
menyajikan kondisi pemenuhan empat
kriteria (prasyarat, produksi, ekologi dan
sosial) di berbagai UPH di Kalimantan
berdasarkan penelitian lapangan yang
dilakukan pada bulan Maret – September
2003.
Selama periode tersebut telah
diamati 7 (tujuh) UPH yaitu : 5 UPH di
Kalimantan Timur, 1 UPH di Kalimantan
Barat dan 1 UPH di Kalimantan Selatan.
Secara geografis posisi UPH yang menjadi
obyek uji lapang tersebut ditunjukkan pada
Gambar 5.

Penetapan tipologi UPH sebagai gambaran
spesifik berdasarkan kondisi biofisik dan
fisik, dilakukan untuk menghindari bias
penilaian akibat faktor-faktor lingkungan
viofisik dan sosial yang bervariasi dan
mungkin memberatkan UPH. Karakteristik
ekologi yang membentuk tipologi ekologi
pada UPH yang diamati meliputi faktor tipe
hutan yang dikelola, ketinggian rata-rata
lokasi areal konsesi dari permukaan laut
(dpl), topografi areal UPH, derajat
fragmentasi dari batas areal unit
manajemen terhadap ekosistem yang ada di
sekitarnya, tingkat keamanan biologi dan
kondisi keamanan fisiknya. Kondisi biofisik
dan tipologi ekologi dari 7 (tujuh) UPH yang
diamati dapat diperiksa pada Tabel 5.

F

Keterangan :
A : PT Sumalindo Lestari Jaya II
II Unit Long Bagun
B : PT Sari Bumi Kusuma
C : PT Narkata Rimba
D : PT ITCI Kartika Utama
E : PT Aya Yayang Indonesia
F : PT INHUTANI I Unit
Labanan
G : PT Kedung Madu

C

G

A
B
D
E

Gambar 5. Peta Sebaran UPH yang Diamati dalam Kegiatan Uji Lapang K&I
PHAPL.
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Tabel 5. Tipologi Ekologi UPH yang diamati
Karakteristik
Ekologi
Tipe hutan
Ketinggian
(dpl)
Topografi
Derajat
Fragmentasi
Keamanan
biologi
Keamanan
fisik
Tipologi
Ekologi

ITCIKU
HHT
Dataran
rendah

SLJ

Inhutani

SBK

NR

AYI

KM

HHT
Dataran
rendah

HHT
Dataran
rendah

HHT
Dataran
rendah

HHT
Dataran
rendah

HHT
Dataran
rendah

Rata-rata
100 m

HHT
Dataran
rendah
atas
Rata-rata
800 m

Rata-rata
100 m

Rata-rata
500 m

Rata-rata
500 m

Rata-rata
500 m

Landai

Curam

Berhubungan
Rawan

Berhubungan
Aman

Agak
Agak
Curam
Curam - Curam Curam
Curam
BerhuBerhuBerhubungan
bungan
bungan
Rawan
Aman
Aman

Ratarata
400 m
Curam
Berhubungan
Aman

Berhubungan
Aman

Aman

Rawan

Rawan

Rawan

Aman

Rawan

Rawan

Agak
Curam

Rawan
Aman
Rawan
Aman
Aman
Aman
Aman
biologi – biologi – biologi – biologi – biologi – biologi
biologi –
aman fisik rawan
rawan
rawan
rawan
– rawan aman fisik
fisik
fisik
fisik
fisik
fisik

Keterangan :
ITCIKU : PT ITCI Kartika Utama,
Kenangan Kab. Pasir
SLJ
: PT Sumalindo Lestari Jaya Unit
Long Bagun
Inhutani : PT Inhutani I Unit Labanan,
Berau
SBK
: PT Sari Bumi Kusuma, Kalbar
NR
: PT Narkata Rimba, Wahau
AYI
: PT Aya Yayang Indonesia, Kalsel
KM
: PT Kedung Madu, Kab. Kutai Timur
HHT
: Hutan Hujan Tropis

Sebagian besar UPH yang diamati
mempunyai tipologi ekologi aman biologi –
rawan fisik, dimana ekosistem hutan didalam
unit manajemen merupakan kesatuan
ekologis dengan kawasan ekosistem lainnya
khususnya yang perlu dilindungi secara
biologis, misalnya kawasan konservasi yang
letaknya berdekatan, tetapi ekosistem
tersebut terletak pada lingkungan fisik
makro yang rawan terhadap gangguan
khususnya ditinjau dari aspek konservasi
tanah dan air. Dalam skala ordinal, tipologi
ekologi UPH yang diamati mempunyai
ekosistem yang berada dalam kisaran skala
agak sensitif-sensitif terhadap gangguan.
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Berdasarkan kondisi tipologi sosial dari ketujuh UPH yang diamati dan didukung oleh
beberapa referensi, profil kondisi dan
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permasalahan sosial masyarakat yang
dihadapi oleh UPH saat sekarang dapat
dibagi dalam 3 (tiga) profil (Tabel 6).

Tabel 6. Profil Masalah Sosial UPH yang Diamati.
Profil 1
Karakteristik : LANGKA

Profil 2
Karakteristik : UMUM

Profil 3
Karakteristik : EKSTRIM

Daya dukung :
- Aksesibilitas
yang
rendah
- Komposisi masyarakat
masih
murni,
masyarakat asli lokal
adat
- Potensi sumber daya
hutan yang ada masih
bagus
- Terdapat
komitmen
yang
baik
dan
berimbang dari UPH
dan
masyarakat
terhadap
kawasan
hutannya

Daya dukung :
- Aksesibilitas terbuka dan
tinggi
- Telah terjadi perbauran
komposisi
dan
pola
kebiasaan (adat) antara
masyarakat asli lokal adat
dengan
masyarakat
pendatang
- Potensi
sumber
daya
hutannya sedang
- Terdapat komitmen yang
kurang
dan
tidak
berimbang dari UPH dan
masyarakat
terhadap
kawasan hutannya

Daya dukung :
- Aksesibilitas terbuka dan
tinggi
- Telah terjadi perbauran
komposisi
dan
pola
kebiasaan (adat) antara
masyarakat asli lokal adat
dengan
masyarakat
pendatang
- Potensi
sumber
daya
hutannya rendah
- Terdapat komitmen yang
minim dan tidak berimbang
dari UPH dan masyarakat
terhadap
kawasan
hutannya

Masalah :
Masalah :
- Tuntutan klaim kawasan
- Hubungan
harmonis
dan hasil hutan tinggi
antara
masyarakat - Terbentuk
pemahaman
adat dan UPH
bahwa tegakan tinggal
adalah hak berikutnya
untuk masyarakat setelah
UPH ambil kayu
- Atas dasar tersebut, illegal
logging dan perambahan
dilakukan secara terbuka di
areal bekas tebangan

Masalah :
- Tuntutan klaim kawasan
dan hasil hutan tinggi
- Illegal logging dilakukan
secara terbuka di areal
virgin
(tebangan
perusahaan)
- Perambahan
dilakukan
secara terbuka di areal
bekas tebangan
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Penilaian tipologi UPH yang diamati dari
aspek sosial secara umum memiliki variabel:
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3) Variabel tingkat kepadatan pada semua
konsesi umumnya tergolong rendah
(kebutuhan lahan per kepala keluarga
masih terpenuhi secara agraris ideal.
4) Terjadi pergeseran motif produksi dari
sub sistem (untuk pemenuhan kebutuhan
hidup sehari-hari) menjadi komersil (hasil
kegiatan ditujukan untuk akumulasi
kapital)
Kondisi tipologi ekologi dan sosial yang
bervariasi antar UPH akan memberikan
pandangan awal pada performa UPH yang
diamati. Berdasarkan pengumpulan data
dan informasi dengan metoda-metoda
verifikasi yang dikembangkan dalam proses
uji lapang diperoleh gambaran kinerja UPH
dalam rangka memenuhi verifier dalam
indikator-indikator untuk kriteria prasyarat,
produksi, ekologi dan sosial yang beragam
(Gambar 6).

1) Bentuk
teknik
produksi
sebagian
merupakan komunitas perladangan rotasi
dimana sebagian besar warganya
mengelola lahan dan menetap di suatu
wilayah dalam jangka waktu rotasi
tertentu
sesuai
dengan
masa
perladangan,
dan sebagian lagi masih merupakan
komunitas berburu dan meramu yang
sebagian besar warganya memenuhi
kebutuhan hidupnya dengan cara
berburu satwa liar dan meramu hasil
hutan.
2) Zona pemanfaatan umumnya berada
bersinggungan
dimana
sebagian
kawasan klaim komunitas-komunitas
sekitar berada dalam kawasan konsesi.

100

Intensitas (%)

80
60
40
20
0
HPH 1

HPH 2

HPH 3

K. Prasyarat

HPH 4

K. Produksi

HPH 5
K. Ekologi

HPH 6

HPH 7

K. Sosial

Gambar 6. Performa Kinerja 7 (Tujuh) UPH yang Diamati dalam Memenuhi Kriteria dan Indikator
PHAPL.
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Tingkat pemenuhan K&I PHAPL yang
bervariasi antar UPH yang diamati pada
empat kriteria (Prasyarat, Produksi, Ekologi
dan Sosial) merupakan hasil interak`si
karakteristik biofisik ekosistem, bentuk
pengelolaan yang diterapkan dan kondisi
sosial masyarakat sekitar hutan.
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budaya masyarakat setempat) memberikan
variasi
terhadap
permasalahan
yang
ditemukan. Berikut hanya digambarkan secara
umum kondisi dan permasalahan yang paling
banyak ditemui di lapangan untuk kriteria
prasyarat, produksi, ekologi dan sosial dalam
rangka pemenuhan K&I PHAPL.

Kriteria Prasyarat
Permasalahan penting yang muncul ke
permukaan pada UPH yang dilaksanakan uji
lapang adalah sebagai berikut :
• Dalam kriteria prasyarat mengharuskan

Foto. Susanty (2003)

Gambar 7. Kondisi Permudaan dan Sarana
Jembatan Permanen yang
ditemukan pada UPH yang diamati.

Kajian Permasalahan
Memenuhi K&I PHAPL

UPH

dalam

Permasalahan yang dijumpai pada UPH-UPH
yang dilakukan uji lapang tidak selalu sama,
keragaman karakteristik spesifik yang ada
(ekosistem, bentuk pengelolaan, hingga social

adanya
kepastian
kawasan
unit
pengelolaan hutan alam produksi. Semua
UPH telah mempunyai kepastian kawasan
secara hukum, akan tetapi di lapangan
batas-batas tersebut sebagian besar
belum diakui oleh masyarakat sehingga
sering menimbulkan konflik berbagai
kepentingan atas kawasan UPH tersebut.
• Ketidaksesuaian dengan kerangka hukum,
dimana potensi tegakan minimal diatur
menurut kebijakan dan peraturan yang
berlaku dalam rangka pengelolaan hutan
alam produksi lestari.
Di dalam
pengaturan hasil hutan pemerintah
menetapkan dengan etat luas dan volume,
di sisi lain indikator ini mengharuskan
adanya pengaturan hasil berdasarkan
riap tegakan. Semua UPH mengalami
kesulitan untuk memenuhi indikator 4 dalam
kriteria prasyarat ini. Indikator ini lebih
rinci dipersyaratkan dalam kriteria
produksi.
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Kriteria Produksi
Permasalahan yang dijumpai dalam uji
lapang kriteria produksi sebagai berikut :
• Jatah Tebangan Tahunan ditetapkan
berdasarkan potensi hutan yang ada,
bukan hasil perhitungan riap tegakan.
Hal ini karena hasil analisa riap atau
pertumbuhan tegakan hutan hasil
pengukuran PUP belum jelas posisinya
dalam aspek legal (aturan hukumnya)
sehingga
analisis
tersebut
tidak
dilakukan oleh UPH. Dengan demikian
tidak tersedia nilai-nilai riap dari setiap
jenis hasil hutan juga estimasi jatah
tebang tahunan berdasarkan riap.
• Tingkat penebangan/pemanenan kayu
hasil hutan non kayu merupakan
permasalahan
yang
dihadapi
perusahaan karena belum ada aturan
(produk hukum) yang mengatur mengenai
pemanenan hasil hutan non kayu tersebut
Dengan demikian HPH tidak melakukan
pemantauan dan pengukuran potensi
hasil hutan non kayu tersebut.
• Dengan alasan yang sama dengan butir
dua, UPH tidak melakukan pemantauan
potensi flora dan fauna endemik
dilindungi dan tidak dilindungi.
• Kurangnya
SDM di HPH yang
menghambat upaya untuk melakukan
determinasi jenis-jenis flora maupun
fauna yang dilindungi dan tidak
dilindungi.
• UPH mendapatkan kesulitan dalam
menilai
keberhasilan
kegiatan
pengayaan/rehabiltasi yang dilakukan
oleh UPH yang bersangkutan sehingga
tidak diketahui efektivitas kegiatan
tersebut.
• UPH merasa ragu untuk mengadakan
pemeliharaan bekas tebangan, karena
hutan semacam itu telah lebih dulu
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dijarah
oleh
penebangan
liar,
sedangkan UPH tidak mampu untuk
mengatasi illegal logging karena
merupakan
permasalahan
yang
melibatkan multi pihak.
Walaupun UPH mengalami banyak masalah
namun segala upaya yang telah dilakukan
dalam pemenuhan kriteria dan indikator
untuk bidang produksi sebagai indikator
input perlu menjadi bahan pertimbangan
dalam proses penilaian kinerja UPH.
Adanya inisiatif untuk perbaikan kinerja ke
arah PHPL ditunjukkan dengan terus
dilakukannya peningkatan yang meliputi
semua aspek baik yang bersifat teknis
(lapangan), administratif, tingkat manajemen
maupun kualitas dan kuantitas SDM sesuai
spesifikasi yang dibutuhkan oleh UPH.
Kondisi spesifik dari areal hutan (kondisi
topografi, tipe ekosistem hutan) menjadi
varian yang memberikan faktor spesifik
bagi bentuk pengelolaan yang bersifat lokal
spesifik (management adaptif).

Kriteria Ekologi
Kriteria ekologi yang meliputi aspek
penataan dan pengamanan kawasan
lindung, tersedianya SOP serta prosedur
pengelolaan dampak (baik terhadap
vegetasi dan lahan) serta implementasinya,
ketersediaan prosedur identifikasi dan
implementasi pengelolaan spesies flora dan
fauna yang langka (endangered), jarang
(rare) dan terancam punah (threatened)
terutama jenis endemik.
Permasalahan umum UPH dalam pemenuhan
pada kriteria ekologi yaitu :
• UPH yang memiliki masalah penebangan
liar tidak terkendali sangat sulit untuk
mengalokasikan
dan
melindungi
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keberadaan kawasan lindung. Adanya
anggapan dari masyarakat bahwa
pohon atau kawasan yang dibiarkan
dalam kondisi berhutan setelah kegiatan
eksploitasi tidak dibutuhkan lagi oleh
UPH yang bersangkutan.
• Kurang
intensifnya
kegiatan
pengamanan (kegiatan revegetasi pasca
pemanenan) di wilayah bekas tebangan
berkorelasi terhadap tingginya aktifitas
penebangan liar.
• Tersedianya SOP pengelolaan Kawasan
Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan
pengendalian dampak tidak dibarengi
dengan
implementasinya
secara
memadai sehingga berimplikasi hasil
kegiatan tersebut tidak berhasil secara
optimal.
• Sebagian UPH masih memiliki SDM yang
terbatas dalam pengenalan spesies flora
dan fauna yang langka (endangered),
jarang (rare) dan terancam punah
(threatened) terutama jenis endemik.
Kriteria ekologi berkaitan erat dengan
permasalahan atau kondisi sosial terutama
dalam ha perambahan dan pembalakan
illegal.
Masing-masing UPH sangat
bervariasi di dalam karakteristik ekologi
hutannya yang digambarkan dalam kondisi
tipologi ekologi UPH (Tabel 7).

Kriteria Sosial
Pada kondisi sekarang ini, UPH umumnya
dalam pengelolaan kawasan menghadapi
permasalahan sosial sebagai berikut :
• Tingginya klaim hak adat menyangkut
penguasaan lahan adat (land tenure) dan
penguasaan hasil hutan (plant tenure)
sebagai akibat ketidakjelasan batas dan
hak masyarakat adat.
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•

Semakin maraknya penebangan liar
(illegal logging).
• Konflik horizontal antara masyarakat
adat
akibat
ketidaksepakatan
(kekurangterwakilan) seluruh komponen
masyarakat adat. Kondisi ini diperparah
dengan euphoria reformasi masyarakat
dan pemerintah daerah.
• Konflik
sosial yang tinggi atas
penggunaan kawasan hutan antara lain
akibat
bermunculannya
ijin-ijin
pemanfaatan hutan lainnnya (IHPHH dan
IPPK).
• Konflik kepentingan dalam alih fungsi
hutan
untuk
perkebunan
dan
pertambangan.
Berbagai kajian permasalahan setiap UPH
dalam pemenuhan indikator-indikator untuk
kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan
sosial berdasarkan hasil uji lapang yang
dilaksanakan oleh Balai Litbang Kehutanan
Kalimantan secara lengkap telah dirangkum
dalam Buku IV14.

PENUTUP
Kesimpulan Umum
1) Dalam
rangka
melaksanakan
pengelolaan hutan alam produksi lestari,
Departemen
Kehutanan
telah
menerbitkan
dasar
hukum
pelaksanaannya, mengingat kondisi
hutan tropis di Indonesia (studi kasus di
Kalimantan) yang memiliki keunikan yang
bervariasi, maka dalam implementasinya
di lapangan banyak ditemukan kendala
dan permasalahan.
Hasil Kajian Permasalahan Unit Pengelolaan Hutan dalam Merespon
Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari – Balai
Litbang Kehutanan Kalimantan, 2003
14
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2) Berdasarkan hasil kegiatan uji lapang
ditemukan
banyak
permasalahan
internal maupun eksternal yang dihadapi
oleh UPH.
Permasalahan dimaksud
sangat mempengaruhi UPH dalam
memenuhi 4 (empat) kriteria PHAPL yaitu
kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan
sosial beserta 24 indikatornya.
3) Hasil uji lapang menunjukkan tingkat
pemahaman, tingkat kesiapan dan
kesulitan
(kendala)
UPH
dalam
melaksanakan pengelolaan hutan secara
lestari yang beragam dengan varian
karakteristik biofisik dan sosial yang
ditemukan.
4) Dokumen-dokumen penting hasil kajian uji
lapang yang dapat dipakai sebagai
bahan masukan oleh semua stake holders
dalam mengelola hutan lestari, sebagai
berikut :
a. Riset Desain Pengujian Kriteria dan
Indikator Pengelolaan Hutan Alam
Produksi Lestari
b. Buku Panduan Pengkajian dan
Pengumpulan Data Lapangan Kriteria
dan Indikator PHAPL
c. Manual Pengukuran Lapangan yang
terdiri dari :
(1) Manual identifikasi erosi dan
perubahan tata air sungai
(2) Manual pengukuran bulk density
pada tanah hutan
(3) Manual identifikasi keragaman
satwa liar
(4) Manual pengamatan sosial
(5) Manual pengukuran kawasan dan
inventarisasi
(6) Manual pengukuran potensi dan
riap hutan alam
d. Permasalahan UPH dalam merespon
Kriteria dan Indikator PHAPL
e. Verifier dan Metoda Verifikasi
Kriteria dan Indikator PHAPL
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5) Kajian permasalahan UPH dalam
pemenuhan 4 (empat) kriteria dan 24
indikator PHAPL juga meninjau tipologi
ekologi dan tipologi sosial yang menjadi
karakteristik biofisik dan sosial budaya
yang merupakan proses interaksi.

Rekomendasi
1) Perlu upaya sosialisasi kebijakankebijakan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pengelolaan hutan secara
lebih intensif.
Sebelum pelaksanaan
penilaian oleh LPI, maka proses
pengenalan secara intensif K&I penilaian
mandatory oleh staf Departemen
Kehutanan atau UPT Departemen
Kehutanan di daerah kepada setiap UPH
perlu dilaksanakan.
2) Dalam uji lapang K&I, telah dibangun
plot-plot penelitian di sejumlah HPH
yang lokasinya digunakan untuk uji
lapang. Plot-plot tersebut diharapkan
dapat mewakili tipe hutan yang dikelola
oleh HPH yang bersangkutan. Oleh
karena itu agar pemanfaatannya
optimal harus dijaga dan diamankan
dari
gangguan
illegal
logging,
perambahan dan kebakaran.
3) Untuk
mendapatkan
obyektivitas
penilaian kinerja suatu UPH, perlu
dikembangkan verifier dan metoda untuk
verifikasinya di lapangan.
Metoda
dimaksud harus difahami dan disepakati
oleh kedua belah pihak, yaitu antar
lembaga yang melakukan assesmen
dengan UPH yang bersangkutan.
4) Perlu standar kinerja yang jelas untuk
kegiatan yang sifatnya sangat strategis
dan berdampak luas. Standar kinerja
tersebut perlu dilengkapi dengan dasar
hukum sehingga dapat dilaksanakan di
lapangan.
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Lampiran 1. Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari berdasarkan SK
Menhut No. 4795/2002.
KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI
PADA UNIT PENGELOLAAN
(Keputusan Menhut : 4795/2002)
KRITERIA 1 : PRASYARAT
( 6 indikator )
Indikator 1.1.
Kepastian kawasan Unit Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari
Indikator 1.2.
Komitmen Unit Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari
Indikator 1.3.
Kesehatan Perusahaan dan atau Holding Company.
Indikator 1.4.
Kesesuaian dengan kerangka hukum, potensi tegakan minimal
menurut ketentuan, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam
rangka pengelolaan hutan alam produksi lestari.
Indikator 1.5.
Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis
pada seluruh tingkatan untuk melaksanakan dan mendukung
pengelolaan, implementasi, penelitian, pendidikan dan latihan.
Indikator 1.6.
Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan priodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenal
kemajuan pencapaian Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari.
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KRITERIA 2 : PRODUKSI
( 7 indikator )
Indikator 2.1.
Tingkat dan presentase dari :
a. Hutan produksi yang dicakup dalam rencana pengelolaan.
b. Blok dan petak tebangan yang dipanen menurut rencana
operasional pemanenan hutan.
Indikator 2.2.
Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama
dan nir kayu pada setiap tipe ekositem.
Indikator 2.3.
Ketersediaan prosedur dan implementasi :
a. Evaluasi komprehensif terhadap implementasi panduan
pengelolaan.
b. Penilaian kerusakan tegakan tinggal.
c.
Inventarisasi tegakan sisa untuk menilai efektivitas permudaan.
Indikator 2.4.
Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk
menjalankan pengelolaan Hutan Alam Lestari, dan pemanfaatan
hasil hutan secara efektif dan efisien serta ketersediaan dan
penerapan prosedur pemanenan ramah lingkungan (reduced impact
logging).
Indikator 2.5.
Kesehatan Financial Perusahaan.
Indikator 2.6.
Kuantitas (volume) hasil hutan kayu dan luasan hutan yang dipanen
untuk setiap tahun untuk setiap tipe hutan.
Indikator 2.7.
Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi
kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan
pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya
manusia.
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KRITERIA 3 : EKOLOGI
( 6 indikator )
Indikator 3.1.
Data mengenai kawasan yang dilindungi dalam setiap tipe hutan,
meliputi: jumlah, luas, persentase dari tipe hutan yang tercakup, selang
luasan dan luas rata-rata kawasan lindung, serta persentase batas
kawasan yang telah ditandai sebagai batas dan ditetapkan dengan
jelas.
Indikator 3.2.
Ketersediaan prosedur dan implementasi pengendalian perambahan,
kebakaran, pengembalaan dan pembalakan ilegal.
Indikator 3.3.
Ketersediaan prosedur dan implementasi pedoman pengelolaan untuk:
 Pemadatan tanah akibat alat-alat mekanis/berat
 Erosi tanah selama dan sesudah operasi penebangan/pemanenan.
Indikator 3.4.
Ketersediaan dan penerapan proses untuk mengindentifikasikan
species flora dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare) dan
terancam punah (threatened).
Indikator 3.5.
Ketersediaan dan implementasi pedoman pengelolaan flora untuk:
1. Luasan tertentu dan hutan produksi yang tidak terganggu, dan
bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora jarang, langka terancam
punah.
3. Melindungi flora yang merupakan kekhasan wilayah setempat.
Indikator 3.6.
Ketersediaan dan implementasi pedoman pengelolaan fauna untuk:
1. Luasan tertentu dan hutan produksi yang tidak terganggu, dan
bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species fauna jarang, langka terancam
punah.
3. Melindungi fauna yang merupakan kekhasan wilayah setempat.
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KRITERIA 4 : SOSIAL
( 5 indikator )
Indikator 4.1.
Luas dan batas yang jelas antara kawasan unit pengelolaan dengan
kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat
dan telah mendapat persetujuan para pihak terkait.
Indikator 4.2.
Jumlah perjanjian yang melibatkan masyarakat hukum adat dan
atau masyarakat setempat dalam kesetaraan tanggung-jawab
pengelolaan bersama.
Indikator 4.3.
Ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif
yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara
para pihak
Indikator 4.4.
Perencanaan dan implementasi pengelolaan hutan telah
mempertimbangkan hak masyarakat hukum adat dan masyarakat
setempat
Indikator 4.5.
Peningkatan peran serta masyarakat hukum adat dan masyarakat
setempat yang aktifitas ekonominya berbasis hutan.
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Lampiran 2. Perkembangan Konsep K&I PHAPL
Tahun
1990
1990
1992
1992

1993
1993
1993

1993
1994
1995
1995
1998
1999

2002
2002
2002

Perkembangan
ITTO Year 2000 Objective: Sidang Dewan ITTO di Bali mencanangkan bahwa
pada tahun 2000, kayu tropik yang diperdagangkan oleh Anggota ITTO berasal
dari sumber yang dikelola secara lestari
ITTO Guidelines for the Sustainable Management of Natural Tropical Forests
ITTO Criteria for the Measurement of Sustainable Tropical Forest Management
United Nations Conference on Environment and Development (Earth Summit) di Rio
de Jeneiro:
 Agenda 21
 Forest Principle
ITTO Guidelines for the Sustainable Management of Tropical Plantation Forests
SK Menhut dan Dirjen tentang K&I PHAPL
Berkembangnya berbagai versi K&I:
 Montreal Process
 Helsinky Process
 Tarapoto Process
 African Timber Organization
Berkembangnya berbagai Lembaga Sertifikasi Voluntary :
 Forest Stewardship Council (FSC)
 Pan Eropean Forest Certification Council (PEFCC)
Berkembangnya Inisiatif Nasional dalam Sertifikasi Voluntary (Lembaga Ekolabel
Indonesia)
CIFOR melakukan pengujian berbagai K&I dalam rangka menyusun “Generik K&I
CIFOR”
APHI menyusun K&I dan memverifikasi kesiapan anggotanya dalam menyongsong
era sertifikasi
ITTO Criteria and Indicators for Sustainable Management of Natural Tropical
Forests
ITTO Manuals for the Application of Criteria and Indicators for Sustainable
Management of Natural Tropical Forests
 National Level
 Forest Management Unit Level
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan
Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4796/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara
Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit
Pengelolaan
Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 34/Kpts/VISET/2002 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pemanfaatan
Hutan Produksi Lestari Pada Unit Manajemen Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam
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JADWAL ACARA
EKSPOSE HASIL-HASIL PENELITIAN
Hari/Tanggal/Jam
Selasa/7 Des. 2004
08.00 – 08.30
08.30 – 09.15

09.15 – 09.45
09.45 – 10.05
10.05 – 10.25
10.25 – 10.45

10.45 – 11.30

11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 13.50
13.50 – 14.20

14.20 – 14.50

14. 50 – 15.50
15.50 – 16.00
16.00 – 16.30

Acara
Registrasi
Pembukaan
Laporan Kepala BP2KK
Sambutan oleh Kepala Dinas Kehutanan Prop. Kaltim
Sambutan dan pembukaan oleh Kepala Badan Litbang
Kehutanan
Doa
Rehat kopi
Status Litbang Ulin
oleh Ir. Ernayati, MP
Kajian Status IPTEK Penanggulangan Kebakaran Hutan
oleh Ir. Ngatiman, MP
Ilegal Logging, Sebuah Misteri Dalam Sistem
Pengrusakan Hutan Indonesia
oleh Suryanto, S.Hut
Tanggapan dari Narasumber

Diskusi
Ishoma
Gaharu, Komoditi Masa Depan Yang Menjanjikan oleh
Ir. Yusliansyah, MP
Implementasi Kriteria & Indikator Pengelolaan Hutan
Alam Produksi Lestari di Indonesia (Studi kasus di
Kalimantan)
oleh Farida Herry Susanti, S.Hut, MP
Tanggapan dari Narasumber

Diskusi
Rehat
- Pembacaan kesimpulan
- Penutup

Penanggung jawab/ Pembahas
Moderator/ Notulis
Panitia
Panitia
MC:Rahimahyuni Fatmi Noor’an

Ramelan
Panitia
Moderator :
Prof. Dr. Wawan Kustiawan
Notulis : Nina Juliaty

Pembahas:
1. Kepala Balitbangda
Propinsi Kaltim
2. Kepala UPTD Kebakaran
Hutan Prop. Kaltim
3. LSM Visi VII (Abrianto Amin)
Panitia
Moderator :
Dr. Chandradewana Boer
Notulis : Dhany Yuniati

Pembahas :
1. Kepala Dinas Kehutanan
Prop. Kaltim
2. PT Sumalindo Lestari Jaya
(Alfonso FA Purba)
Panitia
Kepala BP2KK

Dengan Semangat Dasawarsa Balai Litbang Kehutanan Siap Mendukung
Pembangunan Kehutanan di Kalimantan
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Susunan Acara Syukuran Peringatan 20 Tahun BP2KK
Hari/Tanggal/Jam

Acara

Selasa/8 Des. 2004
09.00 – 09.45

Pembukaan
Sambutan Kepala Balai Litbang Kehutanan Kalimantan
Sambutan Kepala Badan Litbang Kehutanan

09.45 – 12.30

Penyerahan Tanda Satya Lencana Kepada 20 Orang Pegawai BP2KK oleh
Kepala badan Litbang Kehutanan
Peresmian website BP2KK
Ceramah Halal Bihalal
Pembacaan Do’a
Pemotongan Tumpeng
Makan Siang Bersama

Dengan Semangat Dasawarsa Balai Litbang Kehutanan Siap Mendukung
Pembangunan Kehutanan di Kalimantan
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SUSUNAN PANITIA
EKSPOSE HASIL-HASIL PENELITIAN

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN KALIMANTAN
Samarinda, 7 Desember 2004
PANITIA PENGARAH

:

 Sekretaris Badan Litbang Kehutanan
 Kepala Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam

PANITIA PELAKSANA

:

Koordinator

: Ir. Sulistyo A. Siran, MSc

Ketua

: Ir. Nina Juliaty, MP

Sekretaris

: Nurul Hermawati, S.Hut

Bendahara

: Ir. Selvryda Sanggona

Seksi Seminar, Pelatihan dan
Roadshow

:  Rahmad Mujimin
 Budi Arti, Amd

Seksi Publikasi, Dokumentasi
dan Pameran

: 


: 



Aminullah, SP
Agus Kholik, S.Hut
Everedi
Drs. I Dewa Gede Putera
Suwarno, SE
Dharma Wanita BP2KK

: 





Ir. Ernayati, MP
Suryanto, S.Hut
Ir. Ngatiman, MP
Ir. Yusliansyah, MP
Farida Herry Susanty, S.Hut., MP

Seksi Syukuran

PENYAMPAI MAKALAH
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EKSPOSE HASIL-HASIL PENELITIAN

Dalam Rangka 20 Tahun Balai Litbang Kehutanan Kalimantan
Samarinda, 7 Desember 2004

DAFTAR HADIR PESERTA
No.

Nama

Instansi

1

Marwoto Nugrohodi

PT. Narkata Rimba Samarinda

2

S. Topandi

PT. Sumalindo Samarinda

3

Faisal Noor

UPTD PHH Balikpapan

4

Yulita K

Balai Taman Nasional Kutai Bontang

5

Tresina

Balai Taman Nasional Kutai Bontang

6

Wieke P.U.

Balai Taman Nasional Kutai Bontang

7

Suwarto

Balai Taman Nasional Kutai Bontang

8

Ating S.

Balai Taman Nasional Kutai Bontang

9

Antoni S.

PT. Kitadin Banpu

10

H. Arifin

Dinas Kehutanan Kutai Kartanegara

11

Sipon Muladi

Fahutan Universitas Mulawarman

12

Heriansyah

Litbang Pertanian Samarinda

13

M. Fuadsyah

Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim

14

Achmad Rifliansyah

UPTD Planologi Kehutanan Samarinda

15

Massofian Noor

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

16

Wawan Kustiawan

Fahutan Universitas Mulawarman

17

Ernayati

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

18

M. Yamin

Bapedalda Samarinda

19

Ayi Suyana

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

20

M. Amblani

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

21

Syafrizal

S3 Universitas Mulawarman

22

Zainal Abidin

S3 Universitas Mulawarman

23

Aspar

TVRI Samarinda
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24

Yusuf Ansori

Balitbangda Propinsi Kaltim

25

Kemal Anas

P3THH Bogor

26

Tabroni

P3SDEK Bogor

27

Etnawati

Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim

28

Faqotul Falah

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

29

Drh. Amir Ma’ruf

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

30

Antun Puspanti

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

31

Kade Sidiyasa

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

32

Rahimahyuni Fatmi Noor’an

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

33

Farida Herry Susanty

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

34

Ismail

UNTAG 45 Samarinda

35

Agus Kholik

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

36

Ismed S.

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

37

Tri Atmoko

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

38

Kristanto A.

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

39

Sigit Baktya Prabawa

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

40

Pardamean S.

BP DAS Mahakan Berau Samarinda

41

Gaga Baktha

BP DAS Mahakam Berau Samarinda

42

Ivan Y. Noor

BKSDA Kaltim Samarinda

43

Fauziah

BP2HTIBT Banjarbaru

44

Alfonso FA Purba

PT. Sumalindo Samarinda

45

Reza

PT. Sumalindo Samarinda

46

R. Gunawan H.R.

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

47

Dady Kusdadi

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

48

Rayan

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

49

Armansah

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

50

Ageng P.

Baristan Indag Samarinda

51

Yuni A.

Baristan Indag Samarinda

52

Endro Utomo

Balitbangda Propinsi Kaltim
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53

Syachrunsyah Arsri

Balitbangda Propinsi Kaltim

54

Farida H.F.

Bappeda Propinsi Kaltim

55

Agus Setiawan

Balai Taman Nasional Kutai Bontang

56

Hormansyah

UPTD PHKL Samarinda

57

Binsar

Baristand Indag Samarinda

58

Catur Budi Wiati

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

59

M. Danang Anggoro

BKSDA Kaltim

60

Maming Iriansyah

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

61

Bowo S.

Inhutani II

62

Bondan P.H.

Inhutani II

63

S.M. Agel

UPTD PHH Samarinda

64

Djumali Mardji

S2 Kehutanan Unmul Samarinda

65

Dody Setiabudi

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

66

Ismanto

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

67

Hadi Jumadin

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

68

Fahmi

TVRI Samarinda

69

Yusliansyah

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

70

Abdurachman

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

71

Hartomo

Balai Diklat Kehutanan Samarinda

72

Supianto

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

73

Ir. Erwinsyah

Diperindagkop Samarinda

74

Agus Salim Jaya

UPTD PPA Samarinda

75

Wahyu Catur

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

76

Burhanuddin Adman

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

77

Noorcahyati

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

78

Arif Cata K.

WWF Indonesia Balikpapan

79

Afif Ruchaeni

S3 Universitas Mulawarman Samarinda

80

Abrianto Amin

LSM Visi VII Samarinda

81

Ngatiman

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan
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82

Dedy Suprayitno

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

83

Agung Suprianto

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

84

Enggar S.

Balai Diklat kehutanan Samarinda

85

Hartono

Balai Diklat kehutanan Samarinda

86

Guntur A.R.

Balai Diklat kehutanan Samarinda

87

A. Hakim

Perusda Samarinda

88

Noorhidayah

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

89

Darwis Syukur

Dishut Kabupaten Berau

90

Zainal Muttaqin

Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

91

Eddy mangopo Angi

SHK Kaltim Samarinda

92

Doni

SHK Kaltim Samarinda

93

M. Andriansyah

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

94

Robianto Felani

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

95

Iwan Setiawan Tumakaka

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

96

Agus Akhmadi

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

97

Mujianto

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

98

Mira K. N.

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

99

Widyawati

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

100

Busran

BSPHH Samarinda

101

Toni Kristanto

BSPHH Samarinda

102

Kukuh Winarso

BSPHH Samarinda

103

Eko Bambang S.

BSPHH Samarinda

104

M. Yusuf

BSPHH Samarinda

105

Irvana Prasetyo

BSPHH Samarinda

106

Andi Yudi

BSPHH Samarinda

107

Herly Arie W.

Dishut Samarinda

108

Wahyu Hidayat

LSM Triparti Samarinda

109

Dodi Iskandar Fauzi

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

110

Ali Rustami

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan
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111

Hari Hadiwibowo

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

112

Mardi Tofani Rengku

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

113

Idrus, Amd

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

114

Yusub Wibisono

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

115

Usup Kasri

Loka Litbang Satwa Primata Samboja

116

Annis Trihandayani H.

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

117

Ronald Rombe

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

118

Andi Setiawan, S.Hut

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Samarinda

119

Insan Bimo A.

BSPHH Samarinda

120

Syahril

BSPHH Samarinda

121

Chairil Anwar

Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam Bogor

122

Syarif Hidayat

Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam Bogor

123

Selvryda Sanggona

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

124

Nina Juliaty

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

125

Dhany Yuniati

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

126

Budi Arti

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

127

Nurhayati

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

128

Nurul Hermawati

Balai Litbang Kehutanan Kalimantan

