
71 JURNAL SOSIAL EKONOM I Vol. 2 No.1 (2001) pp. 71 _ 78     STUDY PERBANDINGAN NILAI PRODUK JASA WISATA DAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI  DI JAWA BARAT ( A Comparative Study on Forest Recreation and wood values at Forest Production in West Java )  Oleh/By Karyono dan Subarudi1   Abstract A forest produces both goods and services. The goods are forest products (wood) and non-wood forest product, while services include clean air, water supply, and recreation. The value of the goods is appreciated by its price in the market, whereas  recreation value can be estimated by a willingness to pay because of  no market for it. The research found that the value of recreation forest managed by PT. Perhutani III, West Java (Rp. 819,000/ha) is higher than the value of its wood (Rp. 85,000/ha) in 1997. Other advantages of recreation forest are environmental friendly (non destructive to environment) and positive impact on social economic for local people. Key Words: Comparative study, forest product value and recreation forest value, and production forest  Abstract Hutan menghasilkan produk barang (goods) yang berupa hasil hutan kayu dan non-kayu, dan jasa (services) hutan seperti kesejukan udara, pengaturan tata air dan rekreasi.  Nilai produk barang biasanya dinilai dengan harga yang berlaku di pasar, sedangkan nilai jasa rekreasi berupa wana wisata dapat dilakukan dengan menggunakan konsep wilingness to pay bagi para penggunanya. Hasil penelitian  di obyek-obyek wisata  yang ada di hutan produksi yang dikelola oleh PT. Perhutani Unit III di Jawa Barat, menunjukkan bahwa  nilai finansial  pengusahaan wana wisata  lebih besar dari nilai finansial pengusahaan kayu masing-masing sebesar Rp. 819.000/ha dan Rp. 85.000/ha pada tahun 1997. Disamping itu keuntungan lain dari pengusahaan wana wisata  adalah pemanfaatan hutan  yang tidak merusak lingkungan (environmental friendly) dan punya dampak positip terhadap sosial ekonomi masyarakat setempat. Kata Kunci: Studi perbandingan, nilai produk kayu, nilai jasa wisata, dan  hutan produksi   I. PENDAHULUAN  Dengan diberlakukannya UU Kehutanan No 41/1999 maka produk hasil hutan dan produk jasa hutan bisa diusahakan secara bersamaan di areal hutan produksi. Secara umum hutan produksi didefinisikan sebagai kawasan hutan yang                                                            1 Peneliti pada P3SE  Kehutanan, Bogor 



 volume 2 no. 1 (2001) 72 diperuntukkan  guna produksi hasil hutan, sedangkan wana wisata adalah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk diusahakan dan  dikembangkan  guna kepentingan pariwisata alam (Ekowisata). Di Jawa Barat, obyek wisata hutan dibangun di kawasan hutan produksi dan sudah diusahakan PT. Perhutani adalah wana wisata, yaitu suatu areal  di hutan produksi yang ditetapkan untuk tujuan kegiatan rekreasi. Disatu pihak PT. Perhutani menyediakan tempat rekreasi yang murah bagi masyarakat dan di lain pihak kegiatan tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan Selama ini hutan produksi milik PT. Perhutani selain dimanfaatkan  untuk menghasilkan kayu dan jasa hutan serta dapat juga dimanfaatkan sebagai lumbung bahan pangan yang begitu berlimpah karena di bawah tegakan jati  dapat ditumbuhi tanaman ganyong dan garut yang mempunyai nilai ekonomi dan gizi yang tinggi sebagai bahan pangan bagi masyarakat sekitar hutan.    Jasa hutan yang berupa ekowisata adalah kegiatan bisnis bagi investor atau masyarakat lokal yang berwawasan lingkungan dan Departemen Kehutanan mencanangkan dan sepakat untuk menggalakan wisata hutan untuk menjadi daya tarik wisatawan  datang di Indonesia. Adapun komitmen Departemen Kehutanan didasari pada penilaian bahwa hutan produksi yang dikelola berdasarkan PP 21/70, oleh pengusaha swasta (HPH) yang berorientasi kepada kayu semata (timber oriented management)  telah membawa dampak negatif, dimana Indonesia dituduh sebagai negara perusak lingkungan.  Oleh karena itu kegiatan penelitian yang berupa studi perbandingan antara  nilai produk kayu dan produk jasa wisata sangat diperlukan dan penting untuk dilaksanakan sebagai test case dalam pengelolaan hutan yang optimal dan lestari sebagimana dicantumkan dalam UU No. 41/1999, bahwa di hutan produksi bisa diusahakan produk jasa hutan lainnya. Tujuan dalam penelitian ini untuk (i) menghitung nilai pendapatan jasa wana wisata, (ii) menghitung kelayakan usaha jasa wana wisata, dan (ii) membandingkan  Nilai Pendapatan Jasa Wana Wisata dengan Nilai Pendapatan dari Kayu yang diproduksi dari hutan  oleh PT. Perhutani Unit III Jawa Barat. Adapun sasaran dari kegiatan penelitian ini adalah areal wana wisata yang berlokasi di hutan produksi dan dikelola di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan, PT. Perhutani di Jawa Barat.  Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah (i) menjadikan suatu model pengelolaan hutan bersama antara hutan produksi dan jasa wisata hutan, (ii) menemukan konsep perhitungan nilai jasa wisata yang belum ada pasarnya, dan (iii) bahan masukan bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan pola pengelolaan hutan yang ramah lingkungan.    II. METODE PENELITIAN  A. Lokasi penelitian  Penelitian dilakukan di PT. Perhutani Unit III Jawa Barat yang telah membangun wana wisata di kawasan hutan produksi yaitu KPH Bandung Selatan. 



Studi perbandingan nilai……..(Karyono dan Subarudi) 73 B. Metode pengumpulan data  Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kunjungan langsung ke lokasi obyek wisata. Data sekunder yang berkaitan pendapatan dan pengunjung obyek wisata, jumlah obyek wisata, luas obyek wisata, luas hutan produksi dan nilai produk kayunya serta informasi lainnya yang terkait dengan penelitian ini.   C. Metode Analisis  Nilai dari produk kayu dan nilai dari produk jasa wana wisata  dihitung dengan menggunakan pendekatan terhadap jumlah pendapatan dibagi dengan luas hutannya sehingga Nilai Produksi Kayu (Rp/ha/th) dihitung dengang menggunakan  rumus:  JNK NPK =    LHP  dimana  NPK  = Nilai Produksi Kayu (Wood Production Value) (Rp/ha/th)  JNK   = Jumlah Nilai Kayu (Rp)  (Wood Value Total)  LHP  = Luas Hutan Produksi ((ha) (Forest Production Area)  Untuk menghitung Nilai Jasa Wana Wisata (Rp/ha/th) menggunakan suatu formulasi sebagai berikut: JNJW NJW =    LHW  dimana: NJW = Nilai Jasa Wana Wisata (Forest Recreation Service value)     (Rp/ha/th)   JNJW = Jumlah Nilai Jasa wana wisata (Total Value of Forest      Recreation Service) (Rp/th)   LHW = Luas Hutan Wisata (Forest Recreation Area) (Ha)  Untuk penilaian kelayakan pengusahaan wana wisata dilakukan dengan menggunakan  formulasi yang biasa digunakan, yakni BCR (Benefit Cost Ratio).     III. HASIL DAN PEMBAHASAN  A. Gambaran umum hutan produksi dan wana wisata  Luas hutan di Jawa Barat , menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tercatat 1.000.735 ha yang berdasarkan fungsinya diklasifikasikan sebagai (i) Hutan Wisata 0,39 %, (ii) Taman Buru 1 %, (iii) Suaka Alam 20 %, (iv) Hutan Lindung  25 %,  dan (v) Hutan Produksi 55 % (PT. Perhutani, 1997 c). 



 volume 2 no. 1 (2001) 74 Secara umum luas hutan produksi dan hutan wisata di Jawa Barat tahun 1998 adalah 546.138,56 ha dan 3.517 ha  sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.  Tabel 1.  Luas hutan produksi dan hutan wisata di Unit III  Jawa Barat Table 1.  Forest Production and Forest Recreation Areas at Unit III West Java 
Tahun Luas hutan produksi  (ha) Luas hutan wisata  (ha) 
(Year) (Forest Production Area) (Forest Recreation Area) 
1994 533.078,00 3.585,34 
1995 533.078,00 3.585,34 
1996 546.138,56 3.585,34 
1997 546.138,56 3.585,34 
1998 546.138,56 3.585,34 

Sumber (Source) : PT. Perhutani Unit III, 1999. 
Catatan : Luas hutan Unit III Jawa Barat :  1.000.735 ha. (Note :  Total Forest Area at Unit III, West Java : 1 000 735 ha  Jumlah obyek  wisata alam   yang dikelola  PT. Perhutani Unit III Jawa Barat mencakup 47 unit yang terdiri dari  40 lokasi wana wisata, 6 lokasi taman wisata alam dan 1 lokasi Tahura. Dua puluh tujuh (27) dari 40 lokasi wana wisata berada di dalam kawasan hutan produksi yang tersebar pada  12 Kesatuan Pemangkuan Hutan dengan luas 1.016,90 ha dan sisanya berada di luas kawasan hutan produksi dengan luas sebesar 1.849,8 ha. Hutan produksi yang pengelolaannya lebih ditekankan kepada aspek produksi kayu, ternyata dapat juga dikelola untuk jasa wana wisata dengan pendapatan yang diperolehnya dianggap sebagai nilai tambah. Adapun pendapatan perhutani dari hasil penjualan kayu dan jasa wana wiasata dapat dilihat pada tabel 2.  Tabel 2. Nilai produk kayu dan jasa wana wisata Unit III Jawa Barat Table 2. Wood Product and Forest Recreation Service Values at Unit III, West Java 

 Tahun 
(Year) 

Nilai produk kayu   
(Wood Product Value) (Rp) 

Nilai produk jasa hutan wisata  
(Forest Recreation Service Value) (Rp) 

1994 33.709.662.000 1.328.276.282 
1995 39.675.502.000 1.465.643.463 
1996 36.050.691.000 1.896.169.681 
1997 46.508.280.000 2.046.503.000 
1998 NA 2.770.295.000 

Rata-rata (Average) 38.986.000.000 1.901.377.485 
Sumber (Source): PT. Perhutani Unit III, 1999.  
NA = data tidak tersedia (data is not available)  Tabel 2 menunjukan bahwa nilai produk kayu dari hutan produksi  selama empat tahun terakhir (1994/1997)  berfluktuasi, sedangkan nilai jasa wana wisata memperlihatkan adanya kecenderungan meningkat.  Hal ini menandakan bahwa usaha jasa wisata mempunyai prospek yang cukup baik dimasa datang.   



Studi perbandingan nilai……..(Karyono dan Subarudi) 75 B. Cara perhitungan nilai obyek wisata  Sumber pendapatan dari obyek wana wisata yaitu  hasil penjualan karcis kepada pengunjung. Semakin banyak jumlah pengunjung, maka pendapatan akan semakin besar. Jumlah pengunjung  beberapa obyek  wana wisata  di Jawa Barat seperti tabel 3.  Tabel 3.  Jumlah pengunjung wana wisata  Unit III Jawa Barat Table 3.  Number of Forest Recreation Visitors at Unit III, West Java 
Tahun 

(Year) 

Jumlah pengunjung          
(Number of Visitors)             

(orang) 

Pendapatan (Revenue) 

(Rp.) 

Harga Karcis rata-rata    
(Enterance Fee average)         

(Rp/ orang) 

1995 1.731.689 1.465.643.463 846 
1996 1.666.860 1.896.169.681 1138 
1997 1.686.922 2.046.503.000 1137 
1998 1.156.234 2.203.671.000 1213 
1999 1.322.524 2.770.295.000 1905 

Rata-rata (Average) 1.512.846 2.076.456.429 1373 
Sumber (Source): PT. Perhutani Unit III Jawa Barat, 1999.  Tabel 3 menunjukkan bahwa  dari jumlah pendapatan dibagi jumlah pengunjung adalah harga karcis rata-rata.    Di pintu masuk ini, pengunjung harus membayar karcis masuk sesuai dengan Keputusan Menhut No. 878/Kpts-II/92 tgl. 8-9-1992, dengan harga karcis masuk sebesar Rp. 1200,- per orang termasuk asuransi. Pendapatan dari pengelolaan wana wisata di Jawa Barat yang diperoleh sebesar Rp. 2.076.456.429 jauh melebihi dari pendapatan yang diterima oleh sepuluh Taman Nasional yang hanya sebesar Rp 3 milliar dalam 5 tahun terakhir (1993/1994 s/d 1997/1998). Kesepuluh Taman nasional tersebut adalah Gunung Leuser. Kerinci seblat, Ujung Kulon, Gunung Gede Pangrango, Baluran, Bromo Tengger, Bali Barat, Komodo, Tanjung Putting, dan bukit Barisan Selatan (Alfian, 2000). Sebenarnya ada teknik untuk menilai jasa rekreasi dari kawasan konservasi dengan melihat kesediaan untuk membayar (wilingness to pay) para pengunjung yaitu teknik biaya perjalanan (travel costs). Teknik ini menunjukkan bahwa nilai kawasan hutan wisata bukan hanya dari tiket semata tetapi juga memperhitungkan biaya yang dikeluarkan pengunjung menuju lokasi obyek wisata dan hilangnya pendapatan potensial mereka karena waktu yang digunakan untuk mengunjungi obyek wisata tersebut.  C. Analisis Tingkat Kelayakan  Usaha Wana Wisata di hutan produksi  Tingkat kelayakan usaha pengelolaan wana wisata dilakukan dengan menggunakan analisis benefit and cost ratio (BCR) dan internal rate of return (IRR). Hasil perhitungan menunjukan bahwa BCR untuk usaha  pengelolaan wana 



 volume 2 no. 1 (2001) 76 wisata di hutan produksi selama 5 tahun (1990/1994) adalah kurang dari satu          (0.56 –0.87 %). Hal ini menandakan bahwa biaya operasional pengelolaan wana wisata masih jauh lebih besar daripada hasil pendapatan yang diperolehnya sebagaimana terlihat pada tabel 4.   Tabel 4. Hasil perhitungan BCR,  untuk pengelolaan wana  wisata Unit III Jawa Barat Table 4. Result of Benefit Cost Ratio Calculation for Forest Recreation Management on forest production  area PT. Perhutani  Unit III, West Java  
Tahun (Year) Pendapatan (Revenue) (Rp/th) Biaya (Cost)  (Rp) Benefit Cost Ratio (BCR) (%) 

1994 352.118.455 392.493.242 0,89 
1995 403.110.282 371.759.725 1,08 
1996 485.293.406 606.178.905 0,80 
1997 711.485.939 502.647.164 1,41 
1998 705.901.793 521.267.649 1,35 

Rata-rata (Average) 531.581.975 478.869.337 1,11   Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai rata-rata BCR selama 5 tahun (1994 s/d 1998)  adalah berkisar antara  0,8 % sampai dengan  1,40 %. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengelolaan wana wisata relatif layak untuk diusahakan secara ekonomis. Walaupun suatu obyek wisata dikatakan layak untuk diusahakan tetapi belum dapat dianggap cerminan bahwa setiap kegiatan wana wisata layak untuk dikerjakan, khususnya di Jawa Barat yang memiliki banyak obyek wana wisata namum pendapatannya dari sektor ini  masih minus, misalnya di wilayah KPH Ciamis.   Secara umum pengelolaan kawasan konservasi yang berupa taman nasional juga mengalami kerugian dimana setiap tahunnya Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam (PKA) mengeluarkan biaya yang sebesar Rp. 75 milyar per tahun. Sedangkan pendapatan yang diperoleh Dirjen PKA dari hasil penerimaan tiket masuk 10 taman nasional hanya sebesar Rp. 600 juta per tahun. (Dirjen PKA, 1999)   D. Perbandingan antara nilai  jasa wana wisata dan nilai kayu yang ada di kawasan hutan produksi  Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan hutan wisata yang berada dikawasan hutan produksi dalam lima tahun (1995-1999) berkisar antara Rp. 403 juta hingga Rp. 888 juta sehingga pendapatan rata-rata per hektar dari obyek wana wisata berkisar antara Rp. 599.299 sampai dengan Rp 1.320.568. Sedangkan pendapatan rata-rata per hektar dari nilai produk kayu yang berkisar antara Rp. 63.235 sampai dengan Rp. 85.158  sebagaimana tercantum dalam tabel 5.   



Studi perbandingan nilai……..(Karyono dan Subarudi) 77 Tabel 5. Perbandingan nilai pendapatan dari produksi kayu dan  wanawisata  di kawasan hutan produksi Table 5. Comparison between wood production and forest recreation values at Forest Production Area 
Tahun (Year) NPK  (Wood production value) 

(Rp/ha) 
NJWWHP (Forest recreation service value at 

forest production)  (Rp/ha) 

1994 63.235 508.348 
1995 74.427 599.299 
1996 66.010 717.234 
1997 85.158 819.032 
1998 NA 1.038.591 
1999 NA 1.320.568 

Rata-rata (Average) 72.208 833.845 
Sumber (Source): PT. Perhutani, 1999; data diolah (data calculated)  Tabel 5 menunjukan bahwa produk jasa wana wisata sebagai nilai tambah dari produk kayu mempunyai nilai yang jauh lebih besar (11 kali lipat) dari produk kayu itu sendiri. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan hutan produksi di Jawa yang hanya berorientasi kayu ternyata menghasilkan pendapatan yang relatif kecil. Oleh karena itu perlu dikembangan sistem pengelolaan hutan yang berbasis ekologi sehingga pendapat bahwa konsep ekologi berbenturan dengan konsep bisnis kayu adalah tidak benar. Sebagai contoh di Inggris ada hutan wisata yang dibangun di kawasan hutan produksi dengan jarak yang relatif dekat dengan kegiatan logging sehingga saat berada di lokasi obyek wisata akan terdengar bunyi-bunyi campuran antara gemuruh gergaji chainsaw dan derap traktor yang berbaur dengan desing pepohonan dan kicau burung. Disamping itu perpaduan antara obyek wisata dan produksi kayu membuka peluang kepada masyarakat luas untuk melihat  dan mengawasi kinerja dari si pengelola hutan sebagai wujud akuntabilitas publik (dari public accountabily). Kondisi seperti di atas sangat kontras sekali dengan lokasi logging yang dikelola HPH dimana masyarakat sekitar pun tidak punya akses masuk ke hutan apalagi untuk melihat dan mengawasi kinerjanya sehingga tanggung jawab publik dari pemilik HPH tidak ada sama sekali.   IV. KESIMPULAN DAN SARAN  1. Kesimpulan  Di dalam kawasan hutan produksi sebenarnya dapat dilakukan pengelolaan hutan wisata yang sifatnya hanya menjual jasa dalam bentuk keindahan dan keunikan alam yang dimilikinya tanpa merusak dan atau menebang kayunya.  Pendapatan rata-rata per hektar dari kegiatan pengelolaan  hutan wisata lebih besar dari kegiatan pengusahaan hutan yang berupa hasil penjualan kayu, khususnya yang ada di daerah Jawa Barat. 



 volume 2 no. 1 (2001) 78 Kelayakan usaha pengelolaan wana wisata memang masih belum dapat diharapkan akan tetapi dari aspek multiplier effects yang ditimbulkan karena keberadaan obyek wana wisata tersebut sangat tinggi dan besar nilainya. Secara umum pengelolaan hutan di Indonesia dapat dilakukan bersama-sama antara pengelolaan hutan produksi untuk menghasilkan kayu dengan pengelolaan wana wisata sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan hutan dan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik dari para pengelola hutan.  2. Saran-saran  a. Kegiatan pengusahaan hutan wisata di masa depan perlu ditangani secara profesional dengan menggunakan  sumber daya  manusia yang kompeten dibidangnya, sehingga akan mampu meningkatkan prospek pengelolaannya  terutama dalam memberikan pelayanan yang prima dan penambahan tingkat keuntungannya b. Diversifikasi produk jasa dalam kawasan hutan wisata juga perlu dilakukan dalam upaya mendukung pengembangan kegiatan obyek wisata dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, yakni kegiatan penangkaran burung, penanaman bunga, tempat pemancingan, kolam  renang, jalan di atas tajuk pohon ( canopy bridge). c. Pengelolaan hutan wisata dapat dikembangkan di hutan produksi baik yang ada di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan hutan dan mengurangi konflik kepentingan dengan masyarakat serta sebagai wujud akuntabilitas publik dari para pengelola hutan.   DAFTAR  PUSTAKA  Anonim, 1991. Rencana Induk Pengembangan Wana Wisata Baturaden KPH Banyumas Timur, Direksi PT. Perhutani, 1991.   , 1997. Pedoman Pengusahaan Pariwisata Alam PT. Perhutani,                               Jakarta.   , 1999. Statistik PT. Perhutani , Jakarta 1999.  , 1998. Statistik PT. Perhutani Unit III Jawa Barat, Bandung 1998.  , 2000. Data Base Obyek Wisata PT. Perhutani Unit III , Jawa Barat. Seksi Wisata dan Usaha Lain, Biro Produksi Bandung. Qamaruzzaman M, 1998. Prospek Pengembangan Pariwisata Pantai dan  Bahari, Manajemen Usahawan Indonesia, Jakarta 1998. Hardjito, S. P. 1988. Materi Pokok Evaluasi Proyek. Karunia UT, Jakarta Munir, H.A. 1999. Kemungkinan Pendiorian Badan Usaha Wisata Alam Di Lingkungan PT. Perhutani, Duta Rimba, Jakarta. Mulyodihardjo, G. 1999. Wisata Perhutani Jabar, Menuju Pendapatan Rp. 3,007 milyar. Duta Rimba, Jakarta. 


