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ABSTRACT
Land availability in Jayawijaya District is not directly opening the opportunity for developing community forest in this
region. The main factors that influencing the success of community forest development are the selection of appropriate species, the
silviculture technique that implemented and the financial feasibility of it. This research conducted in Jayawijaya District and it
aim to investigating technical, socio-culture, and financial feasibility in developing community forest in this region.
Collected data are tabulated and calculated by using Microsoft Excel Program. The calculations of Net Present Value
(NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR) are worked for private forest with pure exertion system in
Ibele's forest region. Besides that, Land Expectation Value (LEV) is also calculated by using Faustmann formula. Processed
data are analyzed descriptively.
The result of this research reveals that (a.) based on forest area allocation there are 198.515 ha available for developing
private forest, (b.) there is planting culture as the part of cultivation technique exertion of Dani tribe in Jayawijaya District, (c.)
based on financial feasibility study, the exertion of private forest are feasible for 15 years and 25 years cycle scenarios with 5% and
10% discount rates. The 25 years cycle scenario with 5% discount rate has the largest value of LEV, which is Rp.
61.371.850,19/ha.
Key words: Community forest, feasibility study, Jayawijaya Regency

ABSTRAK
Ketersediaan lahan di Kabupaten Jayawijaya tidak secara langsung mampu membuka kesempatan
pengembangan hutan rakyat di wilayah ini. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan
hutan rakyat adalah pemilihan jenis yang sesuai, teknik silvikultur yang diterapkan dan kelayakan finansialnya.
Penelitian di lakukan di Kabupaten Jayawijaya dengan tujuan mengkaji kelayakan aspek teknis, aspek
sosial budaya dan aspek finansial bagi pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Jayawijaya.
Data yang diperoleh dihitung secara tabulasi menggunakan program exel. Perhitungan aspek
finansial dilakukan pada hutan rakyat dengan pola pengusahaan murni di Hutan Ibele, yaitu nilai harapan
lahan dengan menggunakan rumus Faustman, kelayakan finansial dihitung dengan kriteria Net Present Value
(NPV), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return (IRR). Data–data yang sudah diolah
selanjutnya dianalisis secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan (a) Berdasarkan peruntukan hutan maka ketersediaan areal
penggunaan lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai hutan rakyat seluas 198,515 ha, (b) adanya budaya
menanam sebagai bagian dari pengusaaan aspek teknik budidaya yang dimiliki suku Dani di Kabupaten
Jayawijaya, (c) Secara finansial usaha hutan rakyat murni layak pada skenario daur 15 tahun dan 25 tahun pada
discount rate 5% dan 10% dengan nilai harapan lahan terbesar berada pada skenario daur 25 tahun dengan
discount rate 5% sebesar Rp. 61.371.850,19/Ha.
Kata kunci : Hutan rakyat, kelayakan pengembangan, Kabupaten Jayawijaya.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Luas kawasan hutan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua 1,484,700 ha (Dinas
Kehutanan Kabupaten Jayawijaya 2007). Dari data tersebut diketahui 67,26 % luas kabupaten
Jayawijaya merupakan kawasan konservasi dan kawasan lindung. Berdasarkan fungsi hutan
2
dan peruntukannya terdapat luas lahan kritis di dalam kawasan hutan 244.688 ha
dan diluar
kawasan 83.971 ha atau sekitar 22,13 % wilayah kabupaten Jayawijaya dalam kategori kritis.
Lahan kritis tersebut merupakan lahan milik secara komunal masyarakat hulum adat yang
ditumbuhi alang-alang dan tidak produktif untuk ditanami tanaman semusim sehingga
terkesan diterlantarkan dan tidak terurus. Sementara di lain pihak kebutuhan akan hasil hutan
kayu untuk pemenuhan sumber energi (kayu bakar) dan kayu pertukangan semakin
meningkat sehingga menuntut upaya peningkatan suplai kayu. Kondisi ini terlihat pada
meningkatnya produksi kayu gergajian mencapai 20% setiap tahunnya (BPS Jayawijaya 2007).
Salah satu peluang adalah pemanfaatan lahan milik pada areal penggunaan lainnya yang
mencapai 13,37% dari luas kawasan hutan untuk budidaya tanaman kayu yang dikenal dengan
hutan rakyat.
Ketersediaan 3lahan diwilayah ini tidak secara langsung mampu membukan
kesempatan pengembangan hutan rakyat di wilayah ini. Faktor utama yang mempengaruhi
keberhasilan pengembangan hutan rakyat adalah pemilihan jenis yang sesuai, teknik
silvikultur yang diterapkan dan kelayakan finansialnya.
Irma yeny,dkk, 2008 menyebutkan pengelolaan hutan rakyat di kabupaten Jayawijaya
dapat dikelompokan berdasarkan bentuk pengusahaannya yaitu hutan rakyat murni dan
hutan rakyat apisilvikultur. Dari kedua bentuk pengusahaan hutan rakyat tersebut
menunjukkan bentuk pengusahaan hutan rakyat apisilvikultur merupakan bentuk
pengusahaan hutan rakyat yang secara teknis mengoptimalkan lahan sebagai satuan usaha.
Lebih lanjut dikatakan keterbatasan ketrampilan sumberdaya manusia menyebabkan
pengusahaan hutan rakyat apisilvikultur belum banyak dikembangkan. Disisi lain
pengembangan hutan rakyat pola murni masih ditemui banyak kendala khususnya dalam hal
kelayakan usaha secara teknis dan finansialnya.
Berdasarkan data awal tersebut tersebut maka penelitian ini mencoba melihat sejauh
mana kemungkinan pengembangan hutan rakyat pola murni jika dikaji berdasarkan aspek
teknis, aspek sosial budaya dan aspek finansialnya.
B. Tujuan
Penelitian ini mencoba mengkaji kelayakan aspek teknis, aspek sosial budaya dan
aspek finansial bagi pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Jayawijaya.
II. METODOLOGI
A. Waktu dan Tempat
Penelitian dilakukan pada tahun 2008 dengan lokasi penelitian merupakan hutan
rakyat di Kabupaten Jayawijaya (Gambar 1). Fokus penelitian di Kabupaten Jayawijaya adalah
petani hutan rakyat ibele di kampung Holkima Distrik Asologaima dan petani hutan rakyat
Abulapak di kampung Mulima Distrik Kurulu. Hutan Rakyat Ibele yang terletak pada
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(138º49'48”BT 04º02'24”LS) dan hutan rakyat Abulapak di kampung Mulima (138º57'40”BT
03º59'57”LS) Distrik Kurulu.

Lokasi Penelitian
(Research site)

Gambar (Figure) 1. Lokasi Penelitian di Kabupaten Jayawijaya (Resarch Site in Jayawijaya
District)
B. Pengumpulan data
Penelitian ini merupakan analisa lanjutan dari hasil penelitian dengan judul Pola
Pengelolaan Hutan Rakyat di Hutan Rakyat dan hutan Konservasi pada tahun 2008 yang
merupakan bagian dari Usulan Kegiatan Penelitian (UKP) Teknologi dan Kelembagaan
Hutan Rakyat.
Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan
meliputi : status sosial, demografi responden, sistem dan teknik silvikultur pengusahaan
hutan, biaya dan pendapatan pengusahaan hutan, dan sosial budaya masyarakat. Sedangkan
data sekunder yang dikumpulkan adalah kondisi umum fisik dan sosial ekonomi daerah
penelitian.
Data primer dikumpulkan dengan teknik pengamatan (observasi) secara langsung dan
wawancara semi struktural terhadap 10 anggota kelompok tani hutan rakyat. Sedangkan data
sekunder dikumpulkan dengan teknik mencatat data yang sudah ada pada instansi terkait.
Analisa dan skenario yang disusun terbatas pada daur maksimum 25 tahun, karena data MAI
yang digunakan hanya sesuai untuk menduga pertumbuhan pohon antara umur 5-25 tahun.
Sedangkan untuk komponen input-output pembangunan Hutan Rakyat Ibele didapatkan dari
dokumen Rancangan Teknis Hutan Rakyat Kabupaten Jayawijaya (Dinas Kehutanan
Jayawijaya, 2004).
C. Analisis Data
Data yang diperoleh dihitung secara tabulasi menggunakan program exel.
Perhitungan aspek finansial dilakukan hanya pada hutan rakyat dengan pola pengusahaan
murni di Hutan Ibele yaitu pendapatan bersih pengusahaan hutan dengan menggunakan
rumus Faustman (Davis, 1966), kelayakan finansial dihitung menurut Perkins 1994 dengan
kriteria Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return
(IRR) yang dinyatakan dalam satuan persen (Gittinger, 1994). Data–data yang sudah diolah
selanjutnya dianalisis secara deskriptif.
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III. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Kondisi Biofisik
Kedua lokasi penelitian di Kabupaten Jayawijaya merupakan bagian DAS Baliem sub
DAS Baliem tengah. Topografi wilayah adalah datar, berlandai berbukit dan bergunung
dengan kemiringan 10-40 % dan ketinggian 1.550 mdpl. Jenis tanah di lokasi penelitain adalah
podsolik merah kuning, berpasir kwarsa dasar kerikil dengan ketebalan solum 135cm dengan
struktur gembur berpasir poroius tekstur liat remas porositas tinggi serta kandungan bahan
organik berupa epipedon ochik, histik atau sulfurik, kandungan pasir kurang dari 60% (Dinas
Kehutanan Jayawijaya, 2004).
Penutupan lahan bervegetasi perdu dengan ground cover pada umumnya adalah
kawasan hutan sekunder dan padang alang-alang. Sedangkan fauna yang terdapat pada kedua
wilayah ini adalah Sus vittatus (babi), Mabouya sp (kadal), Sacuta sp (belalang).
Berdasarkan penggolongan tipe musim menurut Schmidt dan Ferguson kedua lokasi hutan
rakyat ini termasuk tipe iklim A dengan curah hujan rata-rata 1.873 mm/tahun dengan bulan
basah dibulan september dan bulan kering bulan Desember.
B. Kondisi Sosial Ekonomi
1. Kependudukan
Kampung Holkima Distrik Asologaima dan Kampung Kurulu Distrik Mulima
merupakan 2 kampung dari 116 kampung di Kabupaten Jayawijaya. Jumlah penduduk
kampung Holkima 576 jiwa yang terdiri dari 192 KK. Sebaran jenis kelamin hampir sama
antara perempuan (54,34%) dan laki-laki. Sedangkan Jumlah jiwa kampung Mulima 638 jiwa
yang terdiri dari 162 KK dan jenis kelamin laki-laki (56,42%) hampir sama dengan jenis
kelamin perempuan. Luas kampung secara defenitif belum ada data namun luas wilayah
berdasarkan distrik disajikan pada Tabel 1.
Tabel (Table) 1. Banyaknya penduduk menurut distrik, luas, dan kepadatan penduduk
(Population base on district, area and population district)
Distrik
(District)

Ibu Kota
Distrik (City of
District)

Asologaima
Kurulu

Kimbim
Yiwika

Jumlah Kampung
dalam Distrik
(Total villager in
District)
20
17

Luas (Area)
(Km²)

Penduduk
(Population)
(Jiwa)

Kepadatan
(Density)
(Per Km2)

137
789

12.085
11.674

88,21
14,80

Sumber (Source) : BPS Jayawijaya, 2006

Berdasarkan tabel 1 maka kepadatan penduduk berdasarkan luas distrik mencapai 88
2
jiwa/km2 di Distrik Asologaima dan 15 jiwa/km di Distrik Kurulu. Hal ini menunjukkan
kedua wilayah tersebut memiliki tingkat kepadatan penduduk sangat rendah. Distrik
Asologaima yang terdiri 20 jumlah kampung memiliki kepadatan dimana 1 km2 terdapat
88 jiwa Sedangkan pada Distrik Kurulu yang terdiri 17 kampung memiliki kepadatan dimana
1 km2 terdapat 14 jiwa.
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2. Peruntukan Kawasan Hutan
Berdasarkan peruntukan kawasan hutan sebagian besar (48,04%) lahan yang ada di
kabupaten Jayawijaya untuk kasawan konservasi. Namun demikian kawasan hutan lainnya
yang dapat digunakan adalah hutan produksi konversi dan areal penggunaan lainnya 415.648
ha (17,99%) seperti Tabel 2.
Tabel (Table) 2. Peruntukan kawasan hutan di Kabupaten Jayawijaya (Forest area function in
Jayawijaya District)

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Peruntukan Hutan
Hutan Produksi
Hutan Produksi Konversi
Hutan Lindung
Hutan Konservasi
Areal Penggunaan Lain
Jumlah

Luas (ha)
70.300
217.133
285.431
713.321
198.515
1.484.700

Presentase (%)
4.73
14.62
19.22
48.04
13.37
100

Sumber (Source) : Dinas Kehutanan Jayawijaya, 2007 (Jayawijaya Forest Service)

Potensi hutan pada Kabupaten Jayawijaya secara sosial telah dimanfaatkan penduduk
untuk memenuhi kebutuhan akan sumber makanan. Pemanfaatan lahan dan meramu hasil
hutan dilakukan dengan memperhatikan wilayah adat yang dikenal dengan pembagian
wilayah dalam satu areal hak ulayat yang secara garis besar terdiri dari 2 (dua) bagian (gambar
2) yaitu : a. Okama (areal hutan) b. Uma-Selekma (wilayah pemukiman dan pengelolaan).
3. Tingkat Pendidikan
Pada kampung di lokasi penelitian tidak terdapat Sarana dan prasarana pendidikan,
namun sarana tersebut dapat ditemui di ibukota distrik dan beberapa kampung lainnya yang
terdapat pada distrik tersebut seperti disajikan dalam Tabel 3.
Tabel (Table) 3. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan berdasarkan Distrik (Total of
education fasilities based on District)

Distrik

Jumlah Fasiliats
Pendidikan (unit)

Asologaima
Kurulu

12
15

Asologaima
Kurulu

3
1

Asologaima
Kurulu

0
0

Jumlah
Siswa
SD
801
934
SMP
412
468
SMA
0
0

Jumlah
Guru

Ratio Guru
terhadap Murid

78
91

10,27 %
10,26 %

19
18

21,68 %
26,00 %

0
0

0
0
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Tidak tersedianya sarana pendidikan di kampung tersebut mendorong masyarakat
untuk keluar kampong untuk meningkatkan pendidikannya. Untuk tingkat pendidikan SMA
penduduk harus ke kota Kabupaten di Wamena, bahkan sebagain petani menyekolahkan
anaknya ke kota Jayapura untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.
Tingkat pendidikan responden sebagian besar tidak tamat SD dan 30% buta huruf.
Responden buta huruf didominasi oleh petani yang berumur diatas 50 tahun. Kondisi ini
disebabkan saat petani tersebut berada pada usia sekolah belum ada fasiltas pendidikan seperti
saat ini.
4. Mata Pencaharian
Irma Yeny dkk, 2008 menyebutkan mata pencaharian sebagian besar penduduk
kampung Holkima (98,87%) dan Mulima (98,15%) adalah bertani dan meramu dengan
berkebun pada lembah-lembah dan lereng-lereng yang curam dan berbatu, serta membuka
sawah dengan sistem tadah hujan (Gambar 2).

Gambar (Figure) 2. Lereng gunung yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian (kiri) dan
lahan tadah hujan yang dimanfaatkan sebagai lahan gilir padi dan
pertanaman ubi jalar (kanan) (The mountain slope area for agricultural area (left)
and openland for rice land and sweet potato plantation (right) )
Pemanfaatan lahan sebagai lahan pertanian menjadi sumber matapencaharian utama
selain meramu fauna untuk di jual seperti burung dan menjual kayu sebagai kayu bakar serta
terlibat dalam pembangunan hutan rakyat. Selain berkebun penduduk juga beternak babi
sebagai sumberpendapatan.
V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Aspek Teknis
1. Ketersediaan dan Kesesuaian Lahan
Kabupaten Jayawijaya telah membangun hutan rakyat seluas 2.326 ha yang tersebar di
areal penggunaan lainnya. Dengan dasar tersebut dapat diperkirakan bahwa luas lahan pada
areal penggunaan lainnya yang potensial untuk pengembangan hutan rakyat 198.515 ha atau
(13,37 %) dari total luas hutan untuk areal penggunaan lain.
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Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa kondisi fisik lahan dan prasarat tumbuh
maka lahan yang akan dimanfaatkan didominasi dengan alang-alang harus di tanam dengan
jenis tanaman kehutanan yang mampu menjadi pionir. Berdasarkan kondisi biofisik lahan
maka jenis-jenis yang dikembangkan antara lain Garvelia papuana, Araucaria sp., Pinus,
Eucaliptus, Paraserianthes sp. Jenis yang paling dominan dikembangkan sebagai tanaman hutan
rakyat adalah Garvelia papuana. Pemilihan jenis lebih didasarkan pada ketersediaan bibit di
alam dan mampu menjadi tanaman pionir pada areal alang-alang. Jenis tanaman ini pada
tingkat pancang memiliki batang yang keras sehingga sangat diminati sebagai kayu pagar.
Sedangkan jenis yang sangat diminati adalah Araucaria cuninghami karena selain memiliki
tekstur kayu yang bagus juga memiliki kalor yang cukup tinggi sebagai kayu bakar (sumber
energi panas).
2. Sistem dan Teknik Silvikultur
Dalam pengelolaan hutan rakyat di Papua sebenarnya tidak dikenal sistem silvikultur
tertentu. Petani memanfaatkan hutannya secara sederhana. Namun dengan melihat
kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan yang petani lakukan, sistem silvikultur pengelolaan
hutan rakyat dapat dikategorikan ke dalam sistem Tebang Pilih dengan Permudaan Buatan
(TPPB). Setelah menebang pohon penduduk menanam areal bekas tebangan dengan bibit
yang telah disediakan mengingat tidak terdapat permudaan alam yang melimpah.
1. Teknik Silvikultur
Beberapa teknik silvikultur yang dilakukan petani dalam mengelola hutan miliknya
dimulai dengan pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan.
a. Pengadaan Bibit
Secara administrasi anggaran pengadaan bibit dilakukan oleh BPDAS dan Dinas
Kehutanan setempat yang dipihak ketigakan. Namun dalam pelaksanaanya pengadaan bibit
dilakukan dengan melibatkan petani yang akan mengembangkan hutan rakyat. Bibit tersebut
diperoleh dari hutan alam yang disemaikan terlebih dahulu oleh petani sampai dengan umur
siap tanam. Persemaian tersebut petani menyeleksi bibit yang baik deng an melihat kondisi
daun dan batang.
b. Penanaman
Areal tidak produktif (bekas alang-alang dan semak belukar) di buka dengan sistem
land clearing sesuai kebutuhan luasan penanaman. Penanaman dilakukan setelah lahan
dibersihkan dan telah terdapat lobang tanam yang diberi tanda dengan ajir. Pada persiapan
lahan sampai dengan penanaman anggota kelompok didampingi dengan tenaga punyuluh
yang berperan dalam menentukan jarak tanam, ukuran lobang tanam dan teknologi
pengolahan tanah sederhana. Pola penanaman yang digunakan merupakan pola penanaman
di lahan terbuka yaitu penanaman searah garis kontur dengan pola tanam monokultur di
hutan rakyat ibele, pola tanam campuran dengan pengayaan di hutan rakyat Abulapak. Pada
saat tanaman masih muda, dibawah tegakan tidak dimanfaatkan sebagaimana yang dilakukan
oleh petani hutan rakyat di jawa. Nur Ainun Jariah dan Nining Wahyuningrum, 2008
menyebutkan pada hutan rakyat di Jawa tengah dibawah tegakan muda Switenia mahoni
ditanami tanaman semusin seperti jagung dan ketela. Sedangkan di Jawa timur dibawah
tegakan muda Paraserianthes falcataria ditanami empon-empon seperti jahe (Zingiber sp.),
kunir (Curcuma sp.) dan kunci.
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Penanaman yang dilakukan belum sepenuhnya inisiatif petani. Hal ini terlihat pada
sistem kerja pada proses penanaman. Sistem kerja pada saat penanaman dilakukan dengan
upahan/borongan pada anggota kelompok. Satu kelompok tani beranggotakan 30-50 orang
yang merupakan keluarga marga pemilik ulayat. Masing-masing anggota kelompok akan
bertanggungjawab 1-2 ha dengan harga upah Rp. 700.000/ha. Penanaman dilakukan dengan
menggunakan jarak taman 5 x 5 m.
Berdasarkan hasil rataan pada interview yang dilakukan diketahui bahwa tiap anggota
kelompok akan lebih cenderung mengajak anggota keluarganya yang telah usia kerja untuk
melaksanakan penggarapan lahan (persiapan lahan dan penanaman). Lama kerja 5 jam per
hari dengan kemampuan rata-rata untuk pengerjaan lahan masing-masing kegiatan seluas
1000 m2/HOK (untuk kegiatan penanaman; dijadikan dasar asumsi kemampuan kerja per
HOK). Rataan jumlah tenaga kerja berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan 141 orang
ditambah anggota kelompok 15 orang, menjadi 159 orang.
Apabila seluruh tenaga yang tersedia bekerja pada saat bersamaan, maka per hari
mereka mampu melaksanakan kegiatan pada lahan seluas (159*1000m2) = 15.9 ha/hari.
Mereka mengalokasikan 3 hari selama seminggu untuk bekerja menggarap lahan. Sehingga
selama 1 minggu mereka mampu menggarap 47.7 ha. Jika petani bekerja menggarap lahan
selama 3 bulan selama setahun (berdasarkan musim hujan). Sehingga selama satu tahun
mereka maksimum mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan untuk lahan seluas (3 bulan =
12 minggu; 12 minggu = 36 hari kerja) 47.7 ha/hari*36 hari = 1717.2 ha.
c. Pemeliharaan
Pola pengelolaan hutan milik ini masih sangat sederhana dan bergantung pada
anggaran pemerintah sehingga kegiatan pemeliharaan hanya terlihat pada penyulaman,
pemeliharaan tegakan dan perlindungan lahan dan tanaman.
1) Penyulaman dilakukan pada masa awal penanaman. Tanaman yang pertumbuhannya
tidak bagus, bahkan mati di sulam dengan bibit dengan jenis yang sama.
2) Pemeliharaan tegakan dilakukan dengan membersihkan areal tanam dari tanaman
pengganggu berupa semak belukar yang dilakukan 1 tahun sekali disesuaikan dengan
dana pemeliharaan yang diberikan instansi terkait. Kegiatan ini biasa dikenal dengan
pembersihan. Pembersihan dilakukan bersama-sama anggota kelompok tani lainnya.
Pemberian pupuk tidak dilakukan dalam meningkatkan kualitas tanah hutan rakyat di
Kabupaten Jayawijaya. Hal ini sangat di pengaruhi oleh kepercayaan nenek moyang
bahwa tanah di wilayah ini cukup subur. Selain itu dengan kondisi lahan pertanian yang
memiliki kemiringan cukup tinggi menyebabkan petani takut jika menggunakan pupuk
an organik. Ketakutan petani dan masyarakat pada umumnya diakibatkan jika turun
hujan pupuk tersebut akan turun bersama air hujan dan dapat mencemari sungai.
Sementara itu sampai saat ini masyarakat masih memanfaatkan air sungai sebagai sumber
air untuk kebutuhan minum dan MCK.
3) Perlindungan Lahan dan Tanaman dilakukan dengan upaya perlindungan yang
difokuskan pada bahaya kebakaran dan hama babi di Kabupaten Jayawijaya. Petani
melarang siapa saja yang melakukan pembukaan lahan dengan membakar serta melarang
melepaskan babi dari kandang-kandang pemeliharaan. Selain kegiatan tersebut tidak ada
lagi kegiatan pemeliharaan seperti perlindungan lahan terhadap erosi, penjarangan
maupun upaya pemberantasan hama penyakit.
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Berdasarkan kondisi hutan rakyat tersebut maka perlindungan khususnya terhadap
erosi sangat penting dilakukan pada Hutan rakyat di Kabupaten Jayawijaya mengingat kondisi
hutan rakyat ini menempati lahan dengan kelas kerengan sedang sampai cukup tinggi.
d. Pemanenan hasil
Kayu dari hutan rakyat yang dikembangkan sebagian besar belum memberikan hasil
karena belum pada umur panen. Tanaman tersebut merupakan simpanan kekayaan
(tabungan) yang akan dipanen bila petani sangat membutuhkan saja. Namun dekimian jika
dibutuhkan tanaman akan ditebang dengan sistem tebang pilih dengan memperhatikan
tanaman diameter sesuai dengan kebutuhannya. Pada lokasi hutan rakyat yang diamati
menunjukkkan dugaan volume tegakan sebagaimana Tabel 4.
Tabel (Table) 4. Pendugaan volume tegakan pada hutan rakyat di Jayawijaya (Stand Volume
Prediction on community forest in Jayawijaya)
Lokasi

HR Ibele

HR
Abulapak

Asumsi Potensi
Jumlah Pohon:
Keliling Rata-rata:
Jari-jari (r):
Tinggi Rata-rata:
Volume per pohon:
Volume untuk 5 ha:
Volume per Ha:
Jumlah Pohon:
Keliling Rata-rata:
Jari-jari (r):
Tinggi Rata-rata:
Volume per pohon:
Volume total:
Jumlah Pohon:
Keliling Rata-rata:
Jari-jari (r):
Tinggi Rata-rata:
Volume per pohon:
Volume total:
Jumlah Pohon:
Keliling Rata-rata:
Jari-jari (r):
Tinggi Rata-rata:
Volume per pohon:
Volume total:
Jumlah Pohon:
Keliling Rata-rata:
Jari-jari (r):
Tinggi Rata-rata:
Volume per pohon:
Volume total:

2000
20
6.36
5
0.045
89.09
17.82
200
60
19.091
10
1.145
229.091
100
60
19.091
10
1.145
114.545
50
60
19.091
10
1.145
57.273
100
60
19.091
10
1.145
114.545

Unit
pohon
cm
cm
m
m3/pohon
m3
m3
pohon
cm
cm
m
m3/pohon
m3
pohon
cm
Cm
m
m3/pohon
m3
pohon
cm
Cm
M
m3/pohon
m3
pohon
cm
cm
m
m3/pohon
m3

Keterangan

Araucaria cuninghami
(2004/2005)

Araucaria cuninghami
(91/92)

Paraserianthes sp
(97/98)

Sengon

Garvelia papuana (94/95)
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Tabel 4 menunjukkan volume tegakan hutan rakyat ibele adalah 17,82 m3/ha pada
umur 4 tahun, sedangkan volume total tegakan pada hutan rakyat abulapak 1.030,8 m3/ha.
Manfaat langsung yang diterima petani dari tegakan rakyat berbeda beda sesuai dengan
bentuk pengusahaanya. Petani hutan rakyat Ibele dengan pola pengusahaan hutan rakyat
murni sampai saat ini baru mendapatkan manfaat dari biaya tanam yang diterima dari program
ini, sedangkan petani hutan rakyat Abulapak dengan pola pengusahaan apisilvikultur telah
menerima hasil dari penjual madu sebesar rata-rata Rp. 3.000.000/tahun.
Pembagian hasil panen dilakukan setelah kayu dipanen maka masing-masing anggota
kelompok mendapatkan pembagian kayu tersebut. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan
kedudukan keluarga dalam pengusaan lahan secara komunal. Anggota kelompok yang
memiliki hubungan sejarah paling dekat dengan lahan tersebut mendapat bagian yang lebih
besar dibandingkan anggota lainnya.
2. Pemasaran
Penjualan kayu yang umum dilakukan di kabupaten Jayawija adalah dalam bentuk
volume kayu rebah. Sehingga ranting-ranting dijual untuk kayu bakar dan batang dijual dalam
bentuk kayu balok. Hasil penjualan kayu tersebut diutamakan untuk biaya sekolah anak-anak.
Terdapat dua sistem pemasaran hasil yaitu dilakukan petani langsung ke pasar kayu rakyat dan
melalui pengumpul sebagaimana terlihat pada Gambar 3.

Hasil Hutan

Pedagang Pengumpul

Pasar Kayu Rakyat

Penggergajian
Pasar Kayu Rakyat

Industri Mebel Lokal
Gambar (Figure) 3. Saluran pemasaran kayu di Kabupaten Jayawijaya (Distribution Channel for
wood in jayawijaya Region)
Pemasaran kayu secara langsung dilakukan dengan membawa langsung kayu yang akan
dijual ke pasar selanjutnya petani menjual langsung kepada konsumen. Sedangkan pemasaran
melalui pengumpul dilakukan dengan mengumpulkan kayu bakar/kayu olahan yang akan
dijual. Kayu tersebut kemudian ditumpuk ditempat yang strategis seperti pinggir jalan, dan
pembelilah yang nanti akan mendatangi, menawar dan mengangkut kayu tersebut.
Harga jual kayu yang umumnya diperdagangkan adalah jenis kayu Araucaria sp. Tabel 5
menunjukkan harga jual kayu berdasarkan peruntukannya.
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Tabel 5. Harga Jual kayu di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008
(Table)(The Price of Wood at the Farmer and Middle man on Jayawijaya Province, 2008)

No.

Ukuran (cm)

1.
2.
3.

Kayu bakar
5x5
5x10

Harga Jual (Rp.)
Petani
Pedagang pengumpul
5.000-10.000
10.000-15.000
25.000
50.000
35.000
60.000

Harga kayu tersebut dapat berubah berdasarkan kesepakatan petani dan pemberi.
Kondisi ini sering merugikan petani karana belum adanya koperasi yang mampu menstabilkan
harga.
Pemasaran kayu ini selain untuk kebutuhan kayu bangunan dan bahan baku industri
meubel sebagian besar dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar dan kayu pagar
penduduk kabupaten Jayawijaya. Sedangkan kayu bakar ini kebanyakan dibeli oleh industri
rumah makan di Kabupaten Jayawijaya mengingat harga BBM non subsidi mencapai Rp.
20.000/liter.
1. Pengaturan Kelestarian
Pengusahaan hutan rakyat di Kabupaten Jayawijaya belum mencerminkan pengelolaan
hutan lestari. Hal ini dapat dilihat dari cara masyarakat memanen hasil. Pemanenan
didasarkan pada kebutuhan, sehingga hasil hutan rakyat tidak diperoleh secara teratur dan
kontinu. Apabila kebutuhan masyarakat besar dan tidak dapat mencukupi dari sumber lain,
maka hutan rakyat merupakan jalan keluarnya. Akibat cara pemanenan yang tidak
memperhatikan umur pohon pada saat tebang menyebabkan hutan rakyat tersebut belum
memberikan hasil optimal. Gambar 4 merupakan tegakan Araucaria cuningkammi di Hutan
Rakyat Ibele kampung holkima Distrik Asologaima.

Gambar (Figure) 4. Tegakan Araucaria cuninghammi pada lahan alang-alang.
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B. Aspek Sosial Budaya
Budaya menanam tanaman berkayu oleh suku dani sudah dimulai sejak dahulu sebagai
tanda batas kepemilikan hak ulayat. Biasanya petani menanam 4-6 pohon mengelilingi arael
kebun yang mereka manfaatkan sebagai lahan pertanian. Jenis tanaman yang paling diminati
adalah Pinus sp dan Araucaria cuninghami sp. Jenis ini diminati karena kayunya dapat
dimanfaatkan sebagai sumber energi (kayu bakar) dan memiliki bara api yang bagus.
Meningkatnya jumlah penduduk diwilayah tersebut mengakibatkan tingginya permintaan
akan sumber energi. Sementara harga bahan bakar minyak mencapai 3 kali lipat harga subsidi.
Oleh karena itu kebutuhan kayu sebagai alternatif sumber energi maupun sebagai bahan
bangunan semakin meningkat. Kondisi ini memicu semakin tingginya degradasi lahan yang
mengakibatkan luasnya lahan kritis di wilayah ini.
Pembangunan hutan rakyat di Papua berlangsung sejak adanya kegiatan rehabilitasi
lahan. Dalam upaya rehabilitasi lahan sejak tahun 1991 pemerintah mengembangkan UPSA
(usaha pelestarian sumberdaya alam) dan UP-UPM (Unit Percontohan- Usaha Pertanian
Menetap) di jawa dan luar jawa salah satunya di Papua. UPSA yang merupakan model
usahatani lahan kering terpadu dimana setiap model meliputi 10 ha. Di dalamnya diterapkan
teknik-teknik konservasi tanah dengan membuat teras dan perlakuan intensifikasi usaha tanah
kering yang memperhatikan daya dukung lahan. Demplot-demplot model ini merupakan alat
penyuluhan. Sedangkan UP-UPM memperkenalkan usaha lahan kering terpadu pada petani
tradisional, terutama peladang berpindah yang umumnya terdapat di luar jawa. Luas unit 20
ha, yang dikuasai oleh 10 rumah tangga. Yang diperagakan adalah cara-cara teknik-teknik
pertanian menetap, termasuk upaya konservasi tanah.
Pola tersebut kemudian di kembangkan di kabupaten Jayawijaya yang mempunyai
lahan kritis dalam bentuk 1) demplot hutan rakyat/kayu bakar, 2) demplot tanaman pangan,
3) demplot perikanan/tambak perikanan darat, 4) demplot peternakan lebah madu.
Pengembangan ini didukung masyarakat pemilik ulayat setelah melihat lahan yang ada
didaerah tersebut semakin kritis dan tanaman pangan yang ditanami memiliki produksi
rendah. Namun demikian pembangunan hutan rakyat tersebut masih harus difasilitasi oleh
Dinas Kehutanan Kabupaten Jayawijaya yang didukung dengan Dana Rehabilitasi Lahan.
Perlunya fasilitasi oleh dinas terkait disebabkan beberapa hambatan dalam pengembangan
hutan rakyat. Beberapa hambatan yang dirasakan petani adalah dalam melakukan usaha
tersebut hasil yang didapat memiliki waktu yang panjang. Sementara disisi lain petani tidak
mempunyai pekerjaan sampingan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk
mencukupi kebutuhan pangan mereka harus melakukan penanaman tanaman pangan (ubi
jalar dll) diareal lainnya karena tidak dapat ditumpangsarikan dengan tanaman pokok tersebut.
Selain itu tingginya tingkat kebakaran dan hama babi diwilayah ini mengakibatkan perlunya
pengawasan/pemeliharaan yang tinggi khususnya pada awal masa tanam sampai pada tingkat
pohon. Hal ini disebabkan alang-alang yang tinggi disekitar tanaman sangat rentan terhadap
terjadinya kebakaran dan jumlah babi hutan dan babi yang tidak dikandangkan
mengakibatkan rusaknya tanaman pada tingkat tiang. Kondisi ini menyebabkan petani
membutuhkan dana untuk pemeliharaan sampai tingkat pohon. Jika kondisi ini dapat
diakomodir oleh dinas terkait maka hutan rakyat di Kabupaten Jayawijaya dapat berkembang
karena pada umumnya mereka sudah merasakan manfaatnya berupa lahan menjadi tidak
kritis, lingkungan subur dan banyak tempat berteduh serta dapat dijadikan kayu bakar dan
dapat dijual untuk mencukupi kebutuhan hidup.
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C. Aspek Finansial
1. Kelayakan Usaha Hutan Rakyat
Kelayakan finansial dilakukan terhadap hutan rakyat ibele yaitu hutan rakyat dengan
bentuk pengusahaan murni dengan jenis tanaman yang dikembangkan adalah Acaucaria
cuninghami. Hasil perhitungan yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel (Table) 3. Pengaruh Discount Rate Terhadap Kelayakan Skenario Daur (The Influence of
Discount Rate on the Cycle Scenario)

Discount rate

Kriteria
kelayakan

9 tahun
-1.839.572,40

15 tahun
9.946.257,14

25 tahun
46.124.282,28

IRR (%)

-

14.367

16.360

BCR

-

2.695

9.998

-2.509.466,97

3.018.714,01

11.754.318,50

IRR (%)

-

14.367

16.360

BCR

-

1.622

3.757

NPV (Rp./ha)
5%

NPV (Rp./ha)
10%

Skenario daur

Tabel 3 menunjukkan bahwa tanpa adanya hasil antara (penjarangan dan hasil
sampingan lainnya) hingga pada akhir daur, maka pengusahaan hutan tanaman rakyat tidak
layak dilaksanakan pada daur 9 tahun baik pada discount rate 5% maupun 10%. Hal tersebut
dikarenakan hasil tebangan tidak dapat mencukupi untuk menutup besarnya biaya
pembangunan hutan rakyat. Nilai NPV yang kurang dari nol menunjukkan bahwa pada daur 9
tahun hutan rakyat tidak layak diusahakan secara finansial, oleh karena itu perhitungan kriteria
kelayakan lainnya yakni IRR dan BCRnya tidak perlu dilakukan.
Sedangkan untuk skenario daur 15 tahun dan 25 tahun keduanya layak untuk
diusahakan pada discount rate 5% dan 10%. Pergerakan nilai IRR yang mendekati 15%
menunjukkan sensitivitas perubahan discount rate terhadap pengusahaan hutan rakyat secara
finansial pada daur 15 tahun dan 25 tahun. Hal tersebut memperlihatkan bahwa apabila
tingkat suku bunga nyata mencapai lebih dari 15% maka pengusahaan hutan rakyat menjadi
tidak layak untuk daur 15 tahun, dan kemungkinan besar akan menurunkan minat investasi
pada daur 25 tahun.
Besarnya nilai BCR pada daur 25 tahun dengan discount rate 5% menunjukkan
besaran manfaat yang diterima sebesar 9.998 kali dari biaya yang dikeluarkan. Apabila tingkat
suku bunga nyata mencapai 10% pun, pengusahaan hutan rakyat dengan daur 25 tahun masih
layak dengan perbandingan manfaat yang diterima terhadap biaya yang dikeluarkan mencapai
3.757 kali lipat. Besarnya manfaat yang diterima akan lebih optimal apabila terdapat hasil
antara selain hasil tebang akhir daur, seperti hasil penjarangan maupun hasil tanaman pengisi.
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2. Pendapatan Bersih Pengusahaan Hutan Rakyat
Pendapatan bersih pengusahaan hutan rakyat dihitung dengan menggunakan
pendekatan nilai harapan lahan (Land expectation value) yang dinyatakan oleh Fautsman.
Dengan teori ini, maka perhitungan hanya dilakukan pada pengusahaan hutan rakyat murni
saja. Pada hutan rakyat pola Apisilvikultur terdapat beberapa tanaman yang berumur tidak
sama, yaitu tanaman pertanian dan tanaman kehutanan. Implikasi dari asumsi yang
dipergunakan dalam rumus tersebut adalah luas lahan hutan yang diusahakan dalam satu
kesatuan pengusahaan hutan yang dianalisis selama jangka waktu yang diasumsikan (tidak
terhingga periode atau juga tidak terhingga tahun) haruslah tetap, sedangkan dalam setiap
periode diterapkan satu sistem silvikultur yang lengkap (penanaman, pemeliharaan,
penebangan). Jadi, prinsip kelestarian hasil hanya akan dapat diwujudkan apabila lahan untuk
membangun dan membina hutan (kawasan hutan dalam satu kesatuan pengusahaan hutan)
dijamin kemantapannya. Hasil perhitungan nilai harapan lahan yang dilakukan pada
pengusahaan hutan rakyat ibele kampong Holkima Distrik Asologaima pada berbagai umur
dan tingkat suku bunga terlihat pada Tabel 4.
Tabel (Table) 4. Nilai harapan lahan pada berbagai skenario daur (The land expectasion value on
several cycle scenario)

Discount rate
5%
10%

Skenario daur

Nilai harapan lahan

15 Tahun

Rp. 15.055.226,04/Ha

25 Tahun

Rp. 61.371.850,19/Ha

15 Tahun

Rp.

25Tahun

Rp. 8.831.307,59/Ha

172.239,91/Ha

Berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji pada Tabel 4, terlihat bahwa nilai harapan
lahan terbesar berada pada skenario daur 25 tahun dengan discount rate 5% sebesar Rp.
61.371.850,19/Ha, besaran nilai tersebut dikarenakan besarnya NPV pada skenario tersebut
(Tabel 3). Besaran nilai NPV terkait erat dengan nilai harapan lahan yang bersangkutan karena
merupakan komponen pokok pada perhitungan nilai sekarang dari pendapatan bersih per
tahun yang bersifat konstan (WVR-C) untuk setiap periode R yang telah ditentukan.
D. Prospek Pengembangan Hutan Rakyat
Berdasarkan peruntukan hutan maka ketersediaan areal penggunaan lainnya seluas
198,515 ha di Kabupaten Jayawijaya memiliki kemungkinan besar untuk mengembangkan
hutan rakyat di masa depan. Ketersediaaan lahan merupakan prasyarat utama yang harus ada
dalam pengembanagan usaha tersebut. Dari lahan yang tersedia tersebut 2,326 ha yang sudah
ditanami dengan pola hutan rakyat sehingga masih tersedia lahan 98,82% areal penggunaan
lainnya di Kabupaten Jayawijaya. Selain itu rendahnya kepadatan penduduk di masing-masing
kampung menunjukkan rendahnya tekanan terhadap kebutuhan lahan baik untuk
pemukiman maupun pembangunan fisik lainnya.
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Prasarat lainnya dalam mengembangkan hutan rakyat adalah kemampuan masyarakat
dalam budidaya tanaman kehutanan (teknik silvikultur). Berdasarkan pengamatan diketahui
bahwa walaupun tingkat pendidikan kepala keluarga masih rendah namun masyarakat suku
dani yang mendiami sebagian besar Kabupaten Jayawijaya telah memilki kebiasaan menanam
tanaman hutan sebagai tanda batas wilayah dengan menggunakan teknik silvikultur
sederhana. Secara sosial budaya petani sudah terbiasa untuk menanam tanaman kayu dengan
teknologi sederhana dengan memanfaatkan ketersediaan bibit dari alam. Meskipun
kemampuan masyarakat dalam budidaya tanaman kehutanan dapat dikatakan sederhana
namun dapat dijadikan modal dalam pembangunan hutan rakyat. Selain itu tingginya
permintaan akan kayu diwilaya ini menjadikan Kabupaten Jayawijaya memiliki prospek suply
kayu melalui hutan rakyat. Dengan demikian pengembangan hutan rakyat di Kabupaten
Jayawijaya akan memiliki prospek yang baik di masa datang, sebab didukung oleh budaya
masyarakat.
Secara finansial usaha hutan rakyat murni dapat dikatakan layak pada skenario daur 15
tahun dan 25 tahun keduanya layak untuk diusahakan pada discount rate 5% dan 10%.
Pergerakan nilai IRR yang mendekati 15% menunjukkan sensitivitas perubahan discount rate
terhadap pengusahaan hutan rakyat. Pendekatan nilai harapan lahan terbesar berada pada
skenario daur 25 tahun dengan discount rate 5% sebesar Rp. 61.371.850,19/Ha..
Prospek pengembangan hutan rakyat akan di Kabupaten Jayawijaya akan memiliki
prospek yang lebih baik secara financial apabila dilakukan beberapa perbaikan terhadap teknik
budidaya khususnya dalam meningkatkan kesuburan tanah dan pemeliharaan tegakan berupa
pembersihan lahan (untuk menghindari peluang kebakaran dan hama). Selain itu waktu
pemanenan sebaiknya dilakukan pada saat hutan rakyat menghasilkan keuntungan yang
maksimal (saat mencapai daur financial yaitu 25 tahun) dan harus mengacu pada pengelolaan
hutan rakyat secara lestari. Perbaikan juga perlu dilakukan pada cara masyarakat melakukan
penjualan hasil hutan rakyat yang lebih terorganisir melalui koperasi kayu rakyat.
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Ketersediaan lahan dan adanya budaya menanam sebagai bagian dari pengusaaan
aspek teknik budidaya yang dimiliki suku Dani di Kabupaten Jayawijaya merupakan modal
yang dapat dijadikan dasar pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Jayawijaya.
Secara finansial usaha hutan rakyat murni dapat dikatakan layak pada skenario daur 15 tahun
dan 25 tahun keduanya layak untuk diusahakan pada discount rate 5% dan 10%. Pergerakan
nilai IRR yang mendekati 15% menunjukkan sensitivitas perubahan discount rate terhadap
pengusahaan hutan rakyat. Pendekatan nilai harapan lahan nilai harapan lahan terbesar berada
pada skenario daur 25 tahun dengan discount rate 5% sebesar Rp. 61.371.850,19/Ha..
Berdasarkan aspek teknis, sosial budaya dan finansial yang terdapat di Kabupaten
Jayawijaya, maka dikatakan bahwa prospek pengembangan usaha hutan rakyat adalah cukup
baik.
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B. Saran
Kajian ini masih terbatas pada kelayakan teknis, sosial budaya dan financial hutan
rakyat dengan jenis Araucarian cuninghami. Sehingga perlu adanya kajian yang sama
terhadap jenis lainnnya yang memiliki nilai komersiil dan dapat tumbuh dangan kondisi alam
di Kabupaten Jayawijaya.
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