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KATA PENGANTAR

Buku ini disusun sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat 
pedesaan yang telah berhasil mengimplementasikan berbagai teknik 
budidaya tanaman hutan. Pohon ditanam dan dipelihara sehingga 
tumbuh	 tinggi	 sedikit	 cabang,	 tumbuh	 melebar	 banyak	 cabang,	
atau tumbuh menyerupai hutan alam sesuai dengan fungsi dan 
kepentingannya. Hal ini memberi gambaran usaha pengelolaan hutan 
tanaman yang komprehensif. Usaha pengelolaan hutan bukan hanya 
usaha kayu yang hasilnya dipungut pada akhir daur namun juga 
usaha hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang hasilnya dipungut setiap 
tahun, atau kombinasi usaha kayu dan HHBK yang hasilnya dipungut 
musiman, tahunan, dan jangka panjang. Masing-masing usaha tersebut 
memenuhi dan menghasilkan manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial 
yang berbeda-beda.

Saat ini, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan tanaman 
masih difokuskan untuk kayu yang menggambarkan bahwa usaha 
pengelolaan hutan hanyalah usaha kayu-kayuan. Hal ini menahan dan 
mereduksi keragaman usaha pengelolaan hutan dan menyebabkan 
masyarakat pedesaan tidak memperoleh manfaat yang memadai dan 
optimum dari usaha pengelolaan hutan tanaman. Keragaman usaha 
pengelolaan hutan rakyat dapat menjadi masukan untuk mengelola 
hutan tanaman yang menghasilkan manfaat memadai kepada 
masyarakat pedesaan dan sekaligus menguntungkan perusahaan.

Buku ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pelaku 
usaha hutan tanaman dalam upaya untuk menghasilkan manfaat 
optimal kepada pengusaha, masyarakat pedesaan dan masyarakat luas. 
Semoga	buku	ini	memberi	manfaat	bagi	pembaca.

Bogor,  Nopember 2014
Kepala Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan,

Dr.	Ir.	Kirsfianti	L.	Ginoga,	M.Sc.
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I

PENDAHULUAN

Hutan memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan 
manusia. Dari segi produknya, hutan menghasilkan tiga kelompok 
produk yaitu kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa 
lingkungan, atau dari aspek kemanfaatannya hutan menghasilkan tiga 
kelompok manfaat yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Manfaat 
lingkungan hutan bersifat tidak langsung dan sulit diukur nilainya 
namun mudah dirasakan dalam kondisi ketiadaannya karena rusak. 
Hutan yang semakin rusak menghasilkan manfaat lingkungan yang 
semakin	rendah.	Bencana	alam	seperti	banjir,	tanah	longsor,	kekeringan	
dan pemanasan global terjadi antara lain karena banyaknya hutan yang 
rusak. Manfaat lingkungan lainnya adalah bahwa hutan melindungi 
dan	 sekaligus	 sebagai	 sumber	 keanekaragaman	 hayati,	 baik	 flora	
maupun fauna. 

Manfaat sosial dan ekonomi hutan diperoleh dengan memungut 
atau	 membudidayakan	 beragam	 flora	 dan	 fauna	 tersebut	 dan	
mengolah hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, 
papan	 dan	 obat-obatan.	 Ketika	 flora	 dan	 fauna	 yang	 berasal	 dari	
hutan	 dibudidayakan	 maka	 hasil	 budidayanya	 secara	 awam	 disebut	
sebagai hasil pertanian. Sesungguhnya tidaklah demikian, karena di 
kehutanan sejak semula ada hutan tanaman yang pada kenyataannya 
dibudidayakan. Hasil budidaya yang telah lama dikenal sebagai hasil 
hutan di antaranya adalah kayu dan beberapa jenis HHBK seperti 
rotan, minyak kayu putih, getah agathis, gaharu dan gondorukem. 
Pemahaman yang belum tegas dan tuntas ini telah menahan dan 
mengurangi kesempatan untuk membangun hutan tanaman HHBK 
(HT-HHBK), yang sesungguhnya mempunyai manfaat sosial ekonomi 
yang tinggi.

Kondisi yang tidak menguntungkan tersebut berlangsung 
sampai saat ini karena terbatasnya perhatian terhadap HHBK. Ketika 
hutan	 alam	dieksploitasi	 secara	 besar-besaran,	 hasil	 utamanya	 adalah	
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kayu sedangkan HHBK hanya dianggap sebagai hasil hutan ikutan. 
Pemahaman	 secara	 awam	 ini	 terus	 terbawa,	 sehingga	 ketika	 kayu	 di	
hutan	alam	menipis	maka	yang	kemudian	dipacu	adalah	pembangunan	
hutan tanaman industri (HTI) yang hasil utamanya juga terbatas pada 
kayu. Tanaman HHBK (disebut sebagai tanaman kehidupan) memang 
ditanam di areal HTI namun luasannya terbatas. 

Di Jawa, sebagian areal hutan produksi telah lama ditanami 
dengan tanaman HHBK. Sebagian tanaman HHBK seperti kayu putih, 
pinus	 dan	 agathis	 ditanam	 secara	 monokultur	 dan	 dikelola	 untuk	
mendapatkan atau meningkatkan keuntungan perusahaan. Sebagian 
tanaman HHBK ditanam sebagai tanaman pengisi, tanaman sela 
atau tanaman pembatas, bukan untuk tujuan komersial. Tanaman 
HHBK disebut sebagai tanaman serbaguna atau MPTS (Multi Purpose 
Tree Species) yaitu tanaman yang bermanfaat ganda, di samping 
menghasilkan kayu juga menghasilkan HHBK seperti buah, biji, 
getah serta manfaat perbaikan lingkungan. Hasil tanaman serbaguna 
umumnya diperuntukkan bagi masyarakat pedesaan. Sebagian 
lainnya ditanam di antara tanaman kayu-kayuan dalam rangka 
mengakomodasi keinginan masyarakat yang tergabung dalam program 
PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Tanaman HHBK 
yang ditanam adalah yang mempunyai nilai komersial tinggi seperti 
mangga, manggis, melinjo, rambutan dan durian. Produksi HHBK 
dibagi	secara	proporsional	antara	masyarakat	dan	perusahaan.	

Pengelolaan hutan tanaman dengan fokus untuk produksi kayu 
dengan HHBK hanya sebagai hasil ikutan tersebut tampaknya memberi 
manfaat, tapi tidak memberi manfaat yang memadai kepada masyarakat 
pedesaan. Akibatnya, mereka yang miskin dan tidak puas dengan 
manfaat yang diperoleh dari hutan terpaksa melakukan berbagai 
gangguan seperti perambahan lahan dan penebangan illegal. Manfaat 
sosial hutan tanaman yang dikelola hanya untuk kayu  memang belum 
seperti yang diamanatkan Undang-Undang 41/1999. UU tersebut 
mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang antara lain dapat 
diwujudkan melalui pengelolaan hutan tanaman kayu-kayuan dan 
pengelolaan hutan tanaman HHBK. Praktik pengelolaan hutan yang 
hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan kepentingan 
masyarakat perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada 
seluruh potensi sumber daya hutan yang berbasis pada pemberdayaan 
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masyarakat. Hal ini menyiratkan pentingnya hutan tanaman HHBK 
dalam meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat.

UU tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah 
dan Peraturan Menteri sehingga diharapkan lebih mudah diimple-
mentasikan di lapangan. Peraturan yang terkait dengan pengelolaan 
hutan	 untuk	 kayu	 telah	 tersedia	 secara	 memadai,	 sedangkan	 yang	
terkait dengan HHBK juga telah tersedia namun belum lengkap, di 
antaranya adalah (a) Permenhut P.35/2007 tentang Hasil Hutan Bukan 
Kayu, (b) Permenhut P.36/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) dan dalam 
Hutan	Tanaman	(IUPHHBK-HT)	serta	(c)	Permenhut	P.21/2009	tentang	
Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu 
Unggulan.

Permenhut P.35/2007 adalah  kebijakan  pertama yang meng-
identifikasi	 ratusan	 jenis	 HHBK	 yang	 menjadi	 urusan	 kehutanan	
dan	 secara	 implisit	 menjelaskan	 bahwa	 HHBK	 dapat	 diperoleh	 dari	
kegiatan budidaya. Permenhut P.36/2008 memberi kesempatan yang 
luas kepada perorangan, koperasi dan perusahaan untuk berpartisipasi 
dalam pengembangan HHBK, baik di hutan alam (IUPHHBK-HA) 
maupun di hutan tanaman (IUPHHBK-HT). Lebih lanjut, Permenhut 
P.21/2009 menjelaskan kriteria dan indikator HHBK unggulan. Salah 
satu indikator HHBK ungulan adalah tingkat produksi HHBK yang 
berasal dari kegiatan budidaya. Semakin tinggi persentase HHBK yang 
dihasilkan dari kegiatan budidaya semakin tinggi peluang HHBK 
tersebut menjadi HHBK unggulan.  Dengan tersedianya kebijakan 
HHBK tersebut maka hutan tanaman seharusnya juga dapat dikelola 
untuk HHBK. Namun pada kenyataannya saat ini, hutan tanaman 
masih dikelola dengan fokus untuk menghasilkan kayu. 

Gambaran	 yang	 berbeda	 ditunjukkan	 oleh	 hutan	 rakyat.	
Meskipun tidak terikat dengan berbagai kebijakan kehutanan, 
masyarakat pedesaan telah mengimplementasikan apa yang dimaksud 
oleh kebijakan kehutanan dalam pengelolaan hutan rakyat. Mereka 
mengelola hutan rakyat bukan hanya untuk kayu namun juga untuk 
beragam jenis HHBK. 

Di berbagai daerah di Indonesia, beragam jenis tanaman HHBK 
yang	 tercantum	 dalam	 Permenhut	 P.35/2007	 telah	 dibudidayakan	
di hutan rakyat. Di Krui Lampung, masyarakat pedesaan mengelola 
hutan	 damar	mata	 kucing	 yang	menghasilkan	 kayu,	 getah,	 buah	 dan	
HHBK lainnya (Puspitojati, 2000).	 Di	 lereng	 Gunung	 Halimun	 Jawa	
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Barat, masyarakat pedesaan mengelola hutan rakyat yang tersusun 
dari beragam jenis tanaman seperti jeunjing, puspa, afrika, kisampang, 
durian, nangka, jengkol, petai, alpukat, pisang, kopi dan aren (Tjahjadi, 
2004). Di Kabupaten Kutai Barat, masyarakat dayak membangun dan 
mengelola hutan tanaman yang menghasilkan beragam jenis buah-
buahan	seperti	 lai,	durian,	 langsat,	nangka,	 encepm	payakng,	 encepm	
bulau,	 keramug,	 rambutan,	 cempedak,	 rekep,	 dan	 siwo	 (Rosdiana,	
2004).	 Tanaman	 HHBK	 juga	 dikembangkan	 secara	 monokultur	 di	
berbagai daerah seperti di Sulawesi Selatan (hutan kemiri), Tasikmalaya 
dan Bogor (hutan manggis), Sumatera Selatan (hutan duku) dan 
Cilegon (hutan melinjo).

Di Jawa Barat, produksi HHBK lebih tinggi dibanding produksi 
kayu rakyat. Produksi kayu rakyat (dari hutan rakyat dan lahan lainnya) 
rata-rata 700.000 m3 per tahun, sedangkan produksi HHBK yang berupa 
buah-buahan (yang menurut Permenhut P.35/2007 termasuk sebagai 
hasil hutan) dari hutan rakyat dan lahan rakyat lainnya adalah 890.000 
ton (BPS, 2008). Jika harga buah dan kayu di tingkat petani masing-
masing adalah Rp 1.000,- per kg dan Rp 400.000,-/m3 maka pendapatan 
yang	 diperoleh	 petani	 Jawa	 Barat	 dari	 buah-buahan	 dan	 kayu	 secara	
berturut-turut adalah Rp 890 milyar per tahun dan Rp 280 milyar per 
tahun. Kontribusi HHBK lebih besar dibanding kontribusi kayu dalam 
menunjang kehidupan masyarakat pedesaan.

Hal ini menunjukkan peran penting HHBK bagi petani hutan 
rakyat dan sekaligus menunjukkan bahwa hutan rakyat bukan hanya 
menghasilkan kayu yang memberi pendapatan pada akhir daur namun 
juga menghasilkan beragam jenis HHBK yang memberi pendapatan 
secara	 periodis	 (bulanan,	 musiman,	 tahunan).	 Hutan	 tanaman	
seharusnya juga dapat dikelola untuk beragam produk seperti halnya 
hutan rakyat.

Buku ini disusun dalam rangka memberi gambaran yang 
komprehensif tentang usaha pengelolaan hutan rakyat. Bab II  
membahas pengertian tentang hutan, hasil hutan dan hutan rakyat 
serta pengelompokan hutan rakyat berdasarkan beberapa sudut 
pandang. Pengertian bahwa “hutan adalah lahan bertumbuhan 
banyak pohon” digunakan sebagai landasan untuk menentukan ruang 
lingkup	 pengelolaan	 hutan	 rakyat	 dan	 mengidentifikasi	 hasil	 hutan	
rakyat. Selanjutnya, Bab III, IV dan V masing-masing membahas hutan 
rakyat monokultur kayu, hutan rakyat  monokultur HHBK dan hutan 
rakyat agroforestri. Pembahasan setiap bab tersebut difokuskan pada 
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karakteristik petani yang mengusahakannya, usaha pengelolaan hutan 
rakyat (modal, budidaya, intensitas pengelolaan, input produksi, dan 
keuntungan usaha) serta manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial hutan 
rakyat. Pada bagian akhir, Bab VI mensintesis pembahasan tentang 
pengelolaan hutan rakyat dari bab-bab sebelumnya. Persamaan dan 
perbedaan antara hutan rakyat yang satu dengan hutan rakyat lainnya 
disintesis untuk menunjukkan keragaman usaha pengelolaan hutan 
rakyat, keragaman budidaya hutan rakyat dan keragaman manfaat 
lingkungan, ekonomi dan sosial hutan rakyat. Hal ini merupakan 
sumbangsih masyarakat pedesaan, yang dapat digunakan sebagai 
bahan masukan dalam membangun dan mengelola hutan tanaman 
secara	lestari	untuk	sebesar-besarnya	kemakmuran	rakyat.	
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II

HUTAN, HASIL HUTAN DAN HUTAN RAKYAT

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya antara 2007-2010, 
telah	 diluncurkan	 berbagai	 kebijakan	 kehutanan	 yang	 secara	 tersirat	
menjelaskan bahwa tanaman kehutanan adalah tanaman yang 
tumbuh alami di hutan alam dan tanaman yang dibudidayakan di 
hutan	 tanaman.	 Dengan	 adanya	 kebijakan	 ini	 maka	 secara	 potensial	
hasil/jenis tanaman penyusun hutan rakyat dan hutan tanaman tidak 
berbeda. 

Namun demikian, masih ada permasalahan yang terkait dengan 
pengertian hutan dan hasil hutan serta adanya persamaan atau 
perbedaan antara tanaman/hasil hutan dan tanaman/hasil pertanian. 
Uraian berikut akan membahas masalah tersebut dan sekaligus 
menentukan ruang lingkup hutan rakyat yang menjadi fokus bahasan 
buku ini. 

Pengertian Hutan dan Hasil HutanA. 
Istilah yang terkait dengan hutan sangat banyak, seperti hutan 

alam, hutan tanaman, hutan primer, hutan lindung, hutan produksi, 
hutan pantai, hutan rakyat dan lainnya. Istilah yang terkait dengan 
hasil hutan selain kayu juga banyak, seperti hasil hutan bukan kayu 
(non wood forest products), hasil hutan bukan kayu pertukangan (non 
timber forest products),	hasil	hutan	kecil,	hasil	hutan	spesial,	hasil	hutan	
alami	 dan	 hasil	 hutan	 ikutan.	 Definisi	 yang	 menjelaskan	 berbagai	
istilah tersebut juga sama banyaknya. Dalam tulisan ini hanya beberapa 
definisi	hutan	dan	hasil	hutan	yang	dibahas,	yaitu	definisi	yang	terkait	
dengan hutan tanaman kayu dan HHBK.

Hutan1. 

Pengertian	 atau	 definisi	 hutan	 	 disusun	 dengan	 tujuan	 tertentu	
atau berdasarkan sudut pandang tertentu, seperti perspektif ekologi, 
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kepentingan	kegiatan	pengelolaan	hutan	dan	kegiatan	lainnya.	Definisi	
yang dibuat biasanya memberi penekanan tertentu sesuai dengan 
tujuan	atau	sudut	pandang	tersebut.	Gambaran	pengertian	atau	definisi	
hutan yang dirumuskan oleh para pakar dan lembaga dapat dilihat 
pada	beberapa	contoh	berikut.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 1. 
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya 
tidak dapat dipisahkan (UU 41/1999). 
Hutan adalah suatu asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan 2. 
binatang yang didominasi oleh pohon atau vegetasi berkayu yang 
memiliki luas tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan 
kondisi	ekologi	yang	spesifik	(Simon,	2000).
Hutan	konservasi	adalah	kawasan	hutan	dengan	ciri	khas	tertentu	3. 
yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman 
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (UU 41/1999).
Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 4. 
pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 
mengatur	tata	air,	mencegah	banjir,	mengendalikan	erosi,	mencegah	
intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (UU 41/1999).
Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 5. 
pokok memproduksi hasil hutan (UU 41/1999).
Hutan adalah suatu kumpulan bidang-bidang lahan yang 6. 
ditumbuhi (memiliki) atau akan ditumbuhi tumbuhan pohon dan 
dikelola	 sebagai	 satu	 kesatuan	 yang	 utuh	 untuk	mencapai	 tujuan	
pemilik lahan berupa kayu atau hasil-hasil lain yang berhubungan 
(Davis & Johnson, 1987 dalam Suhendang, 2002).
Hutan adalah suatu bidang lahan yang tertutupi oleh pohon-7. 
pohon yang dapat membentuk keadaan iklim tegakan (iklim mikro 
di dalam hutan), termasuk bagian bidang lahan bekas tebangan 
melalui tebang habis, di dalam wilayah hutan tetap pada tanah 
negara atau tanah milik, yang setelah pemanenan (penebangan) 
terhadap tegakan hutan yang terdahulu, dilakukan pembuatan 
dan pemeliharaan permudaan alam atau penghutanan kembali 
(permudaan buatan) (Bruenig, 1996 dalam Suhendang, 2002).
Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang 8. 
dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas 
minimum 0,25 ha, penutupan tanaman kayu-kayuan dan tanaman 
lainnya lebih dari 50% (Permenhut 88/2003).
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Hutan dalam kerangka mekanisme pembangunan bersih (hutan 9. 
MPB) adalah lahan  luas minimal 0,25 ha yang ditumbuhi oleh 
pepohonan dengan persentase penutupan tajuk minimal 30% 
yang	 pada	 akhir	 pertumbuhan	 mencapai	 tinggi	 minimal	 5	 meter	
(Permenhut P.14/2004).
Hutan adalah lahan yang luasnya minimal 0,5 ha dan ditumbuhi 10. 
oleh pepohonan dengan persentase penutupan tajuk minimal 10% 
yang	 pada	 usia	 dewasa	 mencapai	 ketinggian	 minimal	 5	 meter	
(FAO, 2000).

Berdasarkan	 definisi	 tersebut	 maka	 dapat	 diperoleh	 gambaran	
mengenai	 hutan.	 Definisi	 1	 dan	 2	 menggambarkan	 kondisi	 biofisik	
hutan sebagai hamparan lahan yang ditumbuhi vegetasi yang 
didominasi pepohonan, dan fungsi ekologi hutan sebagai masyarakat 
tumbuh-tumbuhan dalam satu kesatuan ekosistem yang mampu 
menciptakan	iklim	mikro.	

Definisi	 3,	 4	 dan	 5	 menggambarkan	 manfaat	 atau	 fungsi	 pokok	
hutan, masing-masing sebagai perlindungan sistem penyangga 
kehidupan (hutan lindung), pengawetan keanekaragaman hayati 
(hutan	konservasi)	dan	produksi	hasil	 hutan	 (hutan	produksi).	 Secara	
implisit,	 definisi-definisi	 tersebut	 juga	 menggambarkan	 bahwa	 hutan	
menghasilkan lebih dari satu kelompok manfaat yaitu manfaat pokok 
dan manfaat lainnya.

Definisi	6	dan	7	menggambarkan	kondisi	biofisik	hutan	 tanaman	
monokultur kayu. Hutan adalah hamparan lahan atau bidang-bidang 
lahan yang ditumbuhi pepohonan termasuk bidang lahan yang akan 
ditumbuhi pohon-pohon sehingga dapat membentuk iklim mikro 
(definisi	6	tidak	menyebutkan	iklim	mikro).

Definisi	 6	 dan	 7	 tidak	 sesuai	 untuk	 hutan	 tanaman	monokultur	
HHBK. Hutan tanaman monokultur HHBK dapat diharapkan hanya 
terdiri dari satu kelas umur atau satu kelompok umur sehingga hanya 
memerlukan satu (kelompok) bidang lahan, bukan bidang-bidang 
lahan. Selain itu, pemanenan HHBK umumnya dilakukan dengan 
memungut bagian dari pohon (buah, getah, daun, bunga, biji) atau 
dilakukan tanpa menebang pohon sehingga hutan tanaman HHBK 
tidak	 memiliki	 “bidang	 lahan	 bekas	 tebangan”.	 Definisi	 yang	 sesuai	
untuk hutan tanaman HHBK memang belum tersedia.

Definisi	 8,	 9	 dan	 10	 menggambarkan	 kondisi	 biofisik	 hutan	
berdasarkan persentase luas lahan minimal dan penutupan tajuk 
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minimal,	yang	secara	berturut-turut	adalah	0,25	ha	dan	50%,	0,25	ha	dan	
30%, serta 0,5 ha dan 10%. Berdasarkan parameter (penutupan tajuk dan 
luas lahan) tersebut maka dapat diukur dan mudah ditentukan apakah 
sebidang lahan dapat dikategorikan sebagai hutan atau bukan hutan. 
Lahan	 yang	 sesuai	 dengan	 definisi	 tersebut	 adalah	 hutan,	 sedangkan	
yang	tidak	memenuhi	ketentuan	definisi	tersebut	adalah	bukan	hutan.

Penutupan	 tajuk	hutan	menurut	definisi	10	 lebih	kecil	dibanding	
penutupan	tajuk	hutan	menurut	definisi	8	dan	9	karena	definisi	8	dan	
9	 hanya	 berlaku	 di	 Indonesia,	 sedangkan	 definisi	 10	 berlaku	 untuk	
semua negara, termasuk negara-negara di daerah boreal (dekat kutub) 
dan negara-negara di daerah tropis yang kering. Vegetasi hutan di 
daerah boreal dan daerah panas yang kering tidak selalu ditumbuhi 
banyak	 pepohonan.	 Dengan	 kata	 lain,	 definisi	 10	 disusun	 agar	 dapat	
mengakomodasi hutan yang ada di seluruh dunia, yaitu hutan terbuka, 
yang menurut FAO, memiliki penutupan tajuk 10-40% dan hutan 
tertutup yang memiliki penutupan tajuk lebih dari 40% (Saaki & 
Francis,	2009).

Perbedaan	antara	definisi	8	dengan	definisi	9	disebabkan	definisi	8	
disusun	dalam	 rangka	mengidentifikasi	 atau	menginventarisasi	 hutan	
rakyat.	 Parameter	 hutan	 rakyat	 yang	 sesuai	 dengan	 definisi	 8	 telah	
digunakan dalam sensus pertanian (hutan rakyat) yang dilakukan oleh 
Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil sensus menunjukkan bahwa luas dan 
potensi	hutan	rakyat	di	Indonesia	secara	berturut-turut	adalah	1.560.229	
ha dan 39.564.003 m3 (Darusman & Hardjanto, 2006).

Sementara	 itu,	 definisi	 9	 disusun	 oleh	 Pemerintah	 Indonesia	 cq	
Kementerian Kehutanan dalam rangka berpartisipasi dalam mekanisme 
pembangunan bersih (MPB) yang melibatkan negara-negara maju 
(mempunyai banyak industri yang menghasilkan karbon) dan negara-
negara berkembang (mempunyai banyak hutan yang menyerap karbon). 
MPB adalah mekanisme yang memungkinkan terselenggaranya 
perdagangan karbon (sebesar surplus karbon) antara negara maju 
dengan negara berkembang dengan sasaran surplus karbon adalah nol. 
MPB dilaksanakan oleh pengembang (gabungan investor dari negara 
maju dengan badan usaha atau perorangan dari negara berkembang), 
melalui kegiatan aforestasi (penghutanan lahan yang selama 50 tahun 
atau lebih bukan merupakan hutan) dan reforestasi (penghutanan 
lahan yang sejak 31 Desember 1989 bukan merupakan hutan). Kegiatan 
tersebut dapat dilakukan di kawasan hutan, tanah negara, hutan adat, 
atau	 tanah	 milik	 (Permenhut	 P.14/2004).	 Definisi	 hutan	 MPB	 yang	
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disusun negara-negara lain umumnya menggunakan penutupan tajuk 
>30%, namun ada juga yang menggunakan penutupan tajuk lebih 
rendah	(Saaki	&	Francis,	2009).

Secara	 keseluruhan,	 semua	 definisi	 tersebut	 secara	 eksplisit	
atau implisit, menggambarkan bahwa hutan adalah hamparan lahan 
yang ditumbuhi oleh pepohonan yang mempunyai penutupan tajuk 
tertentu, mulai dari 10-100%, 30-100%, 50-100% sampai penutupan 
tajuk	 dominan	 (>50%).	 Dengan	 kata	 lain,	 semua	 definisi	 tersebut	
menggambarkan bahwa karakteristik hutan adalah adanya pepohonan.

Berdasarkan	 definisi	 8	 dan	 9	 maka	 di	 Indonesia	 berlaku	 dua	
parameter penutupan tajuk yang dapat digunakan sebagai landasan 
pengelolaan hutan, yaitu: (1) penutupan tajuk minimal 50%, dan (2) 
penutupan tajuk minimal 30%. Hal ini memberi konsekuensi, antara 
lain sebagai berikut:

Pertama, penutupan tajuk minimal 50% atau 30% hanya berlaku 
untuk	 hutan	 yang	 terkait	 dengan	 definisi	 tersebut.	 Hal	 ini	 berarti	
bahwa pengelolaan hutan rakyat didasarkan pada penutupan tajuk 
minimal 50%, pengelolaan hutan MPB didasarkan pada penutupan 
tajuk minimal 30%, sedangkan pengelolaan hutan lainnya didasarkan 
pada parameter lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua, penutupan tajuk minimal 50% berlaku untuk semua hutan. 
Hal ini tidak menimbulkan perubahan yang berarti pada kegiatan 
pengelolaan hutan alam. Hutan alam tetap dikelola dengan penutupan 
tajuk yang tinggi (lebih dari 50%), sedangkan hutan tanaman dapat 
dikelola untuk kayu dan HHBK. Namun ini menutup kesempatan 
untuk mengelola hutan tanaman dengan penutupan tajuk 30-49%.

Ketiga, penutupan tajuk minimal 30% berlaku untuk semua hutan. 
Hal ini dapat mengubah kegiatan pengelolaan hutan, antara lain 
sebagai berikut:

Luas hutan rakyat akan bertambah, yaitu sebesar lahan masyarakat −−
(>0,25 ha) yang memiliki penutupan tajuk 30-49%. Berdasarkan 
definisi	8,	lahan	masyarakat	tersebut	tidak	termasuk	sebagai	hutan	
rakyat. Hal ini juga berarti bahwa hutan rakyat dapat dikelola 
berdasarkan penutupan tajuk minimal 30%.
Pengelolaan hutan alam (hutan lindung, produksi, konservasi) −−
dapat tidak optimal. Peraturan yang tersedia saat ini memang 
dapat	mencegah	kegiatan	pengelolaan	hutan	alam	yang	didasarkan	
pada penutupan tajuk minimal 30%. Namun, jika hutan alam 
mengalami kerusakan (misalnya, akibat illegal logging) maka 
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kerusakan tersebut mungkin tidak dianggap sebagai kerusakan 
karena penutupan tajuk masih lebih dari 30%. Akibatnya, upaya 
memperbaiki kerusakan hutan tidak optimal. Oleh karena itu 
maka peraturan yang ada perlu dilengkapi dengan parameter 
penutupan tajuk. Sebaiknya parameter penutupan tajuk ditetapkan 
tidak	 mengikuti	 definisi	 8,	 melainkan	 sesuai	 dengan	 penutupan	
tajuk alaminya, atau ditegaskan bahwa penutupan tajuk >30% 
tidak berlaku untuk hutan alam.
Pengelolaan hutan tanaman menjadi lebih beragam. Hutan dapat −−
dikelola	 secara	monokultur	untuk	kayu	dengan	penutupan	 tajuk	
tinggi,	 secara	monokultur	untuk	HHBK	dengan	penutupan	 tajuk	
lebih	 dari	 30%,	 atau	 secara	 agroforestri	 untuk	 beragam	 produk	
dengan penutupan tajuk beragam mulai dari >30% sampai tinggi.

Gambaran	hutan	dengan	penutupan	 tajuk	30-50%	disajikan	pada	
Tabel 1. Dapat dilihat bahwa semakin besar ukuran tajuk, semakin 
sedikit jumlah pohon dan semakin lebar jarak antar pohon (jarak 
tanam).	 Sebagai	 contoh,	 jumlah	 pohon	 lebar	 tajuk	 3	 m	 pada	 hutan	
dengan penutupan tajuk 30% adalah minimal 425 pohon/ha, ditanam 
dengan jarak maksimal 4,85 m (jarak tanam 4,85 m x 4,85 m). Sementara 
itu, jumlah pohon lebar tajuk 8 m pada hutan dengan penutupan tajuk 
50% adalah minimal 100 pohon/ha, ditanam dengan jarak maksimal 
10,02 m (jarak tanam 10,02 m x 10,02 m). Dengan jarak tanam yang 
cukup	 lebar	 tersebut,	 beragam	 jenis	 HHBK	 dapat	 dikembangkan	
melalui hutan tanaman.

 Tabel 1.  Jumlah pohon pada hutan dengan penutupan tajuk 30-50%.

Ukuran tajuk 
pohon*

Jumlah pohon (ph/
ha)

Jarak antar pohon (m)

Lebar 
(m)

Luas 
(m2)

Tajuk 
30%

Tajuk 
40%

Tajuk 
50%

Tajuk 
30%

Tajuk 
40%

Tajuk 
50%

3 7,07 425 566 708 4,85 4,20 3,76
4 12,56 239 318 398 6,47 5,60 5,01
5 19,63 153 204 255 8,09 7,00 6,26
6 28,26 106 142 177 9,71 8,41 7,52
7 38,47 78 104 130 11,32 9,81 8,77
8 50,24 60 80 100 12,94 11,21 10,02

Keterangan: *tajuk pohon diasumsikan berbentuk lingkaran, luas bidang dasar 
tajuk (m2/ph)	adalah	sebesar	חR2. Contoh: 50,24 m2 = 3,14 x 4 m x 4 m.
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Berdasarkan hal tersebut maka hutan tanaman (dan hutan rakyat) 
dapat	didefinisikan	sebagai	lahan	luas	minimal	0,25	ha	yang	ditumbuhi	
oleh pepohonan (dan tanaman lainnya) yang pada usia dewasa 
mencapai	 tinggi	 minimal	 5	 meter	 dengan	 penutupan	 tajuk	 minimal	
40%. Penutupan tajuk tersebut 10% lebih rendah dibanding penutupan 
tajuk	minimal	hutan	rakyat	(definisi	8),	atau	10%	lebih	tinggi	dibanding	
penutupan	 tajuk	 minimal	 hutan	MPB	 (definisi	 9),	 atau	 sama	 dengan	
penutupan tajuk minimal hutan tertutup yang dirumuskan FAO (Saaki 
&	Francis,	2009).

Berdasarkan	 definisi	 tersebut	maka	 lahan	 bertumbuhan	 pepoho-
nan	 yang	 memiliki	 karakteristik	 sesuai	 dengan	 definisi	 tersebut	
dapat	 disebut	 sebagai	 hutan.	 Lebih	 jelasnya,	 sebagai	 contoh,	 kebun	
masyarakat	yang	berupa	hutan	(luas	>0,25	ha,	penutupan	tajuk	≥40%,	
tinggi	 pohon	 ≥5	 m),	 seperti	 kebun	 (pohon)	 buah-buahan	 dan	 kebun	
campuran/agroforestri,	 dapat	 disebut	 sebagai	 hutan	 rakyat	 (hutan	
rakyat buah-buahan dan hutan rakyat agroforestri).

  
Hasil Hutan2. 

Menurut UU 41/1999, hasil hutan adalah benda-benda hayati, 
non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Dalam 
penjelasannya, disebutkan bahwa hasil hutan hayati dapat berupa: 
a) hasil hutan nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, 
rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan dan lain-
lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh 
tumbuh-tumbuhan di dalam hutan dan b) hasil hutan hewani beserta 
turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarannya, satwa buru, 
satwa elok, dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang 
dihasilkannya.

Hasil hutan non hayati dapat berupa sumber air dan udara 
bersih dan lain-lain yang tidak termasuk benda-benda tambang. Hasil 
hutan dalam bentuk jasa dapat berupa keindahan, keunikan, dan jasa 
perburuan. Selain itu, hasil hutan juga dapat berupa hasil produksi 
yang langsung diperoleh dari pengolahan bahan-bahan mentah yang 
berasal dari hutan seperti kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis dan 
pulp. Hasil hutan nabati dapat dikelompokkan menjadi hasil hutan kayu 
dan hasil hutan selain kayu. Dalam Permenhut P.35/2007, hasil hutan 
nabati selain kayu dan hasil hutan hewani disebut sebagai HHBK. 

Menurut Permenhut tersebut, HHBK adalah hasil hutan hayati, 
baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya 
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kecuali	 kayu	 yang	 berasal	 dari	 hutan.	 Berdasarkan	 definisi	 tersebut	
maka dapat diinterpretasikan bahwa HHBK dapat diperoleh, baik 
dari kegiatan pemungutan di hutan alam dan tanaman maupun dari 
kegiatan pemanenan di hutan tanaman yang dikelola untuk HHBK. 

Di Indonesia terdapat ribuan jenis HHBK namun yang telah 
diidentifikasi	atau	tercantum	dalam	Permenhut	tersebut	baru	558	jenis,	
yaitu 494 jenis HHBK nabati dan 64 jenis HHBK hewani. HHBK hewani 
dikelompokkan mejadi 3 kelompok: a) hewan buru seperti babi hutan, 
beruk, biawak, kalong, kera ekor panjang, kadal, buaya, ular, katak, 
alap-alap, beo, betet, kakak tua dan merak; b) hewan hasil penangkaran, 
seperti	arwana,	kupu-kupu,	buaya	dan	rusa;	dan	c)	hasil	hewan,	seperti	
sarang burung walet, sheilak, lilin lebah, madu, ulat sutera dan kokon.

Sementara itu, berdasarkan produknya, HHBK nabati dipilah 
menjadi 8 kelompok produk atau 15 sub-kelompok produk. Jika 
masing-masing sub-kelompok tersebut dianggap sebagai 1 kelompok 
maka HHBK dapat dipilah menjadi 15 kelompok produk, sebagai 
berikut:

Resin, antara lain: kopal, damar, embalau, gaharu, kemedangan, −−
kapur barus, kemenyan, sheilak, jernang, dan gondorukem.
Minyak atsiri, antara lain: minyak akar wangi, gandapura, −−
cendana,	ekaliptus,	gaharu,	kamper,	kayu	manis,	kayu	putih	dan	
kenanga.
Minyak lemak, antara lain minyak: balam, bintaro, buah merah, −−
croton, kelor, kemiri, kenari, ketapang, makadamia, nyamplung 
dan saga pohon.
Pati atau karbohodrat: tepung aren, gula aren, rebung, gadung, −−
iles-iles, jamur, nipah, gula nipah sagu, suweg dan terubus. 
Buah-buahan,	antara	lain:	asam,	burahol,	cempedak,	nangka,	petai,	−−
duku, durian, duwet, lengkeng, makadamia, manggis, matoa, 
sawo, sirsak dan sukun.
Tanin, antara lain: kuren, bruguiera, gambir, nyiri, kesambi, −−
ketapang, pilang, pinang, segawe, rizopora dan tingi.
Bahan	pewarna,	antara	lain:	angsana,	apokat	(hijau	coklat),	bulian	−−
(coklat	 kemerahan),	 jambal	 (beige),	 jati	 (merah)	 dan	 kesumba	
(oranye).
Getah-getahan,	antara	lain:	balam,	gemor,	getah	merah,	hangkang,	−−
jelutung,	ketiau,	kiteja,	perca,	pulai	dan	sundik.
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Tumbuhan obat, antara lain: adas, ajag, ajeran, akar binasa, akar −−
gambir, akar kuning, akar teki, buah merah, bintaro, bungur dan 
pasak bumi.
Tanaman hias, antara lain: anggrek hutan, beringin, bunga −−
bangkai,	 cemara,	 kantong	 semar,	 lantana,	 pakis,	 palem,	 pinang	
dan talas-talasan.
Rotan: beragam jenis rotan.−−
Bambu: beragam jenis bambu.−−
Palma lainnya: agel, lontar, nibung.−−
Alkaloid: kina.−−
Kelompok lainnya: genitri, ipoh, kupang, pandan dan purun.−−

Lebih lanjut, berdasarkan tanaman yang menghasilkannya, HHBK 
dapat dipilah menjadi 4 kelompok, yaitu HHBK yang  dihasilkan oleh 
tanaman	yang	berupa:	a)	pohon,	b)	palem	dan	bambu,	c)	perdu	dan	d)	
lainnya atau tanaman semusim (Tabel 2).

Tabel 2.  Pengelompokkan HHBK nabati berdasarkan produk dan 
tanaman penghasil.

Kelompok produk
Tanaman penghasil

Jumlah
Pohon Perdu

Palem/
bambu

Lain

A. Resin 13 - 1 - 14
B. Minyak atsiri 18 - - 2 20
C. Lemak, pati, buah
     1. Minyak lemak 18 - - 1 19
     2. Pati - 4 4 1 9
     3. Buah 35 - 1 - 36
D. Tanin, warna, getah
     1. Tanin 10 1 - 1 12
     2. Pewarna 14 2 1 4 21
					3.	Getah 11 - - 11
E. Obat dan tanaman hias
    1. Tumbuhan obat 118 14 - 25 157
    2. Tanaman hias 4 3 2 4 13
F. Palma dan bambu
    1. Rotan - - 126 - 126
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    2. Bambu - - 46 - 46
    3. Palma lain - - 3 - 3
G.	Alkaloid 1 - - - 1
H. Kelompok lain 1 - 3 2 6
Jumlah 243 24 188 39 494

Sumber: Permenhut P.35/2007 (data diolah).

Dari beragam jenis HHBK tersebut, baru 20 jenis yang produksinya 
tinggi	 dan	 dimanfaatkan	 secara	 luas	 sehingga	 dapat	 disebut	 sebagai	
HHBK unggulan propinsi. HHBK tersebut adalah aren, bambu, biji 
tengkawang, buah merah, empon-empon/tanaman obat, gaharu, 
gondorukem, gambir, getah jelutung, getah damar, kemiri, kayu manis, 
kopal,	lak,	madu,	rotan,	minyak	kayu	putih,	minyak	cendana,	sagu	dan	
sutera alam (Tabel 3).

Tabel 3. Sebaran jenis HHBK unggulan.

No. Propinsi Jenis HHBK unggulan
1 NAD Gondorukem,	gaharu
2 Sumut Kemiri, gambir, gondorukem
3 Sumbar Kemiri, gambir, kulit manis
4 Riau Getah	jelutung,	gaharu
5 Jambi Getah	jelutung
6 Sumsel Gaharu,	kemiri
7 Lampung Kemiri
8 Bengkulu Gaharu,	kemiri
9 DKI -
10 Jabar Gondorukem,	kemiri,	sutera	alam,	bambu
11 Jateng Sutera alam
12 DIY Bambu
13 Jatim Empon-empon, gondorukem
14 Kalbar Gaharu,	biji	tengkawang,	getah	jelutung
15 Kalteng Gaharu,	biji	tengkawang,	getah	jelutung
16 Kalsel Kemiri, getah jelutung
17 Kaltim Biji tengkawang, getah jelutung
18 Sulut Getah	damar,	gondorukem
19 Sulteng Rotan, getah kopal, aren
20 Sulsel Rotan, sutera, gondorukem, kopal, aren, sagu
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21 Sultra Aren, rotan, getah kopal
22 NTB Gaharu,	cendana,	gondorukem,	madu
23 NTT Lak,	cendana,	kemiri,	bambu,	kayuputih
24 Maluku Sagu, getah kopal, kayu putih
25 Maluku Utara Sagu, getah kopal, kayu putih
26 Papua Sagu, gambir, buah merah, gaharu, kemiri
27 Papua Barat Sagu, buah merah, gaharu
28 Banten Bambu, tanaman obat
29 Bangka Gaharu
30 Gorontalo Sagu
31 Sulbar Kemiri
32 Kepulauan Riau Getah	jelutung,	gaharu
33 Bali Gondorukem,	bambu,	sutera

Sumber: Permenhut P.19/2009.

HHBK unggulan tersebut tersebar di 33 propinsi di Indonesia. 
Tiga propinsi memiliki 5-6 jenis HHBK unggulan, 22 propinsi  memiliki 
2-4 jenis HHBK unggulan, 7 propinsi lainnya hanya memiliki 1 jenis 
HHBK unggulan, dan 1 propinsi yaitu DKI Jakarta tidak mempunyai 
HHBK	unggulan.	 Secara	keseluruhan,	 Indonesia	yang	memiliki	hutan	
seluas 120 juta hektar hanya memiliki 7 jenis HHBK Unggulan Nasional 
(gaharu,	 getah	 pinus,	 sagu,	 kayu	 putih,	 cendana,	 nyamplung	 dan	
rotan), 9 jenis HHBK Prioritas Sektor Kehutanan (aren, kemiri, mamba, 
cendana,	nyamplung,	rotan,	kemenyan,	kesambi	dan	saga	hutan),	dan	
20 jenis HHBK Unggulan Propinsi. 

Sebagian besar HHBK unggulan tersebut dipungut dari hutan 
alam dan merupakan hasil ikutan hutan tanaman yang dikelola untuk 
kayu. HHBK yang dipanen dari hutan tanaman  masih terbatas karena 
hutan	 tanaman	 yang	 dikelola	 secara	 khusus	 untuk	 HHBK	 memang	
terbatas,	atau	karena	kebijakan	HHBK	baru	diluncurkan	sehingga	tidak	
mudah diimplementasikan.

Sebelum	 kebijakan	 HHBK	 tersebut	 diluncurkan	 dan	 bahkan	
sampai	 saat	 ini,	 di	 Indonesia,	 secara	 formal	 atau	 informal,	 berlaku	
pembagian yang tegas antara tanaman/hasil hutan dan tanaman/
hasil pertanian. Tanaman yang tumbuh alami adalah tanaman hutan, 
sedangkan tanaman budidaya adalah tanaman pertanian. Dengan 
adanya pembagian tersebut maka HHBK hanya dapat diperoleh dari 
kegiatan pemungutan.
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Selain itu, pengembangan HHBK melalui hutan tanaman juga 
kurang	 mendapat	 dukungan	 dari	 FAO.	 Definisi	 HHBK	 yang	 diru-
muskan FAO (di Yogyakarta tahun 1995 oleh pakar kehutanan dari 
berbagai negara, termasuk Indonesia) menunjukkan hal tersebut. 

FAO	 (1999)	 mendefinisikan	 HHBK	 sebagai	 produk	 hayati	 asal	
selain kayu yang diperoleh dari hutan, lahan bertumbuhan tanaman 
berkayu lainnya, dan pohon di luar hutan (Non wood forest products 
consist of biological origin other than wood, derived from forest, other wooded 
lands and trees outside forests).

Penjelasan	 FAO	 tentang	 istilah	 yang	 ada	 pada	 definisi	 tersebut,	
secara	ringkas	adalah	sebagai	berikut:

Bukan kayu adalah barang-barang yang tidak mengandung unsur −−
kayu.
Hutan adalah hutan alam dan hutan tanaman. Penjelasan ini −−
diberikan	 karena	 sebagian	 pihak	 (pencinta	 lingkungan	 sejati)	
menganggap bahwa hutan tanaman adalah bukan hutan. Bagi 
mereka	hutan	 adalah	hutan	 alam,	 yang	 berisi	 beragam	flora	dan	
fauna dan menghasikan manfaat lingkungan tinggi.
Produk adalah barang-barang yang bersifat −− tangibel, dapat diukur.
Lahan bertumbuhan tanaman berkayu lainnya adalah lahan −−
bertumbuhan pepohonan yang memiliki penutupan tajuk 5-10%, 
tinggi pohon/tanaman <5 m dan atau luas <0,5 ha.
Pohon di luar hutan adalah pohon yang tumbuh pada lahan yang −−
tidak termasuk dalam kategori hutan dan lahan bertumbuhan 
tanaman berkayu lainnya seperti lahan sawah dan lahan yang 
diusahakan dengan sistem agroforestri.

Istilah produk hayati asal (products of biological origin) tidak 
dijelaskan	 secara	 eksplisit,	 mungkin	 dianggap	 sudah	 jelas.	 Secara	
harfiah,	istilah	tersebut	berarti	produk	yang	berupa	atau	dihasilkan	oleh	
tanaman/hewan	 yang	 tumbuh/hidup	 secara	 alami	 atau	 liar.	 Karena	
produk hayati asal juga dapat diperoleh dari “pohon di luar hutan” 
maka istilah tersebut juga dapat berarti produk yang dihasilkan dari 
tumbuhan asal (tidak dimuliakan) yang ditanam di luar hutan dan dari 
hewan liar yang hidup di dan atau pada areal “pohon di luar hutan”.

Terkait dengan produk hayati asal selain kayu (HHBK) tersebut, 
Vantome (2007), Staf Divisi Hasil Hutan Bukan Kayu Departemen 
Kehutanan FAO, menjelaskan HHBK dengan membandingkannya 
dengan hasil pertanian. Menurut Vantome (2007), ada 2 kategori 
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utama dalam menghasilkan suatu produk (bukan kayu) yang berasal 
dari hutan: 1) kategori produk yang sepenuhnya telah didomestikasi 
dan dibudidayakan oleh petani. Kategori produk ini ditangani oleh 
Departemen Pertanian FAO; 2) kategori produk yang dikumpulkan dari 
hutan atau lahan sejenis terkait. Kategori produk tanaman (dan hewan) 
ini adalah bagian dari apa yang disebut sebagai HHBK (juga disebut 
hasil	 hutan	 kecil	 atau	minor,	 hasil	 hutan	 ikutan,	 hasil	 hutan	 khusus).	
Kategori produk ini menjadi tanggung jawab Departemen Kehutanan 
FAO.

Penjelasan senada disampaikan oleh Nair (1993) yang mem-
bedakan HHBK dan hasil pertanian berdasarkan teknologi produksi, 
pengolahan produk dan perkembangan pemasarannya. Nair (1993) 
membagi HHBK menjadi 3 kelompok: 1) produk subsisten, yaitu 
produk yang dipungut dari hutan dan lahan sejenis dengan meng-
gunakan peralatan sederhana. Produk subsisten dikonsumsi sendiri 
oleh pemungut atau dipasarkan ke pasar lokal tanpa atau dengan 
pengolahan yang sederhana; 2) produk semi-komersial, yaitu produk 
yang diperdagangkan pada pasar yang baru berkembang. Sebagian 
besar produk masih dihasilkan dari kegiatan pemungutan dan sebagian 
kecil	 lainnya	 diperoleh	 dari	 kegiatan	 budidaya	 yang	 dilakukan	
dengan input produksi terbatas. Investasi dalam jumlah tertentu 
telah dilakukan untuk mendukung kegiatan produksi (pemungutan, 
budidaya), pengolahan dan pemasaran produk; dan 3) produk 
komersial, yaitu produk yang pasarnya telah berkembang. Sebagian 
besar produk dihasilkan dari kegiatan budidaya intensif dan sebagian 
kecil	 lainnya	 berasal	 dari	 kegiatan	 pemungutan.	 Investasi	 dalam	
jumlah	 besar	 telah	 dikucurkan	 untuk	 mendukung	 kegiatan	 produksi	
(budidaya), pengolahan dan pemasaran produk. Menurut Nair, produk 
subsisten dan produk semi-komersial adalah HHBK, sedangkan produk 
komersial adalah hasil pertanian. 

Vantome (2003) dan Nair (1993) pada dasarnya menjelaskan hal 
yang	 sama.	 Secara	 eksplisit	 atau	 implisit,	mereka	menjelaskan	 bahwa	
produk yang teknologi budidayanya belum sepenuhnya dikuasai, 
permintaan pasarnya terbatas dan umumnya diperoleh dari kegiatan 
pemungutan adalah HHBK, sedangkan produk yang teknologi 
budidayanya telah sepenuhnya dikuasai, permintaan pasarnya luas 
dan umumnya dihasilkan dari kegiatan budidaya intensif adalah hasil 
pertanian. 
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Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa tanaman HHBK 
adalah tanaman pertanian yang teknologi budidayanya belum sepe-
nuh nya dikuasai, dan HHBK adalah hasil pertanian yang pasarnya 
belum	 berkembang	 (kebutuhan	 pasar	 dapat	 dicukupi	 dari	 kegiatan	
pemungutan). Dalam kondisi ini, pengembangan HHBK melalui 
hutan tanaman hampir tertutup. Pengusaha dapat diharapkan tidak 
tertarik mengusahakannya, atau hanya pemerintah yang mampu 
melaksanakannya.  

Jika hutan tanaman HHBK (yang tidak termasuk sebagai tanaman 
pertanian) dibangun oleh pemerintah, misalnya melalui BUMN 
Kehutanan, maka dalam jangka panjang dua kemungkinan yang dapat 
terjadi: 1) budidaya tanaman HHBK tetap dilakukan tidak intensif 
dan pangsa pasar tetap terbatas dan 2) budidaya tanaman HHBK 
dilakukan semakin intensif seiring dengan perkembangan pasar. 
Dalam kasus 1 pengusaha kehutanan (BUMN) akan selalu menderita 
kerugian atau selalu memperoleh keuntungan tidak memadai. Dalam 
kasus 2, pengusahaan hutan tanaman HHBK menjadi usaha yang 
menguntungkan, dan pada akhirnya diusahakan oleh petani dan 
pengusaha. Jika kasus 2 yang terjadi maka tanaman HHBK akan 
berubah status menjadi tanaman pertanian, dan HHBK berubah 
menjadi hasil pertanian. Hal ini tentu merugikan kehutanan karena 
budidaya hutan bukan bagian hulu dari budidaya pertanian.

Permasalahan perubahan status tersebut dapat dihindari 
dengan membuat kesepakatan (antara Kementerian Kehutanan dan 
Kementerian Pertanian) yang intinya menyepakati bahwa tanaman 
yang dikembangkan oleh kehutanan tetap menjadi tanaman kehutanan 
sekalipun	 telah	 dibudidayakan	 secara	 intensif	 dan	 hasilnya	 telah	
menjadi produk komersial. Jika kesepakatan ini dibuat maka ini berarti 
definisi	 HHBK	 yang	 dirumuskan	 FAO	 tidak	 sepenuhnya	 berlaku	 di	
Indonesia. 

Definisi	 HHBK	 yang	 sesuai	 dengan	 kondisi	 tersebut	 kurang	
lebih	 adalah	 sama	 dengan	 definisi	 HHBK	 yang	 tercantum	 dalam	
Permenhut	P.35/2007,	ditambah	dengan	catatan	penjelasan:	“tanaman	
hutan penghasil HHBK yang dapat dibudidayakan adalah tanaman 
hutan yang belum terdaftar sebagai tanaman pertanian”. Hal ini 
dapat dipandang sebagai kompromi yang saling menguntungkan 
(kehutanan dan pertanian), dan memberi kepastian bahwa HHBK dapat 
dikembangkan melalui hutan tanaman, atau dapat dipandang sebagai 
langkah mundur yang membatasi keleluasaan mengembangkan HHBK 
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(Permenhut P.35/2007 tidak memuat penjelasan yang membatasi 
budidaya HHBK).

Pengembangan HHBK seperti yang diharapkan Permenhut 
P.35/2007	 memang	 masih	 terbuka	 karena	 menurut	 Belcher	 (2003),	
Foresta	 &	 Michon	 (2000)	 dan	 Rajchal	 (2006),	 pembagian	 yang	 tegas	
antara HHBK dan hasil pertanian adalah tidak berdasar atau tidak 
rasional. Ini memberi harapan bahwa HHBK dan hasil pertanian 
dapat dipilah kembali sehingga pengembangkan HHBK melalui hutan 
tanaman dapat diwujudkan.   

Hutan Tanaman dan Hutan RakyatB. 
Hutan rakyat adalah hutan tanaman yang tumbuh di lahan milik 

rakyat. Seharusnya hasil hutan tanaman sama dengan hasil hutan 
rakyat. Saat ini, hutan tanaman hanya menghasilkan kayu, sedangkan 
hutan rakyat menghasilkan beragam produk. Perbedaan hasil tersebut 
disebabkan adanya pembagian yang tegas antara tanaman/hasil 
hutan dan tanaman/hasil pertanian. Jika pembagian yang tegas antara 
tanaman/hasil hutan dan tanaman/hasil pertanian dapat diatur 
kembali maka kebijakan pengembangan HHBK melalui hutan tanaman 
akan lebih mudah diimplementasikan dan hasil hutan tanaman dapat 
diharapkan tidak berbeda dengan hasil hutan rakyat.

Hutan Tanaman dan Hasil Hutan Tanaman1. 

Tanaman yang berasal dari hutan seharusnya dapat dibudi-
dayakan di hutan. Hal ini dapat diwujudkan jika: 1) tersedia alasan 
yang kuat untuk memilah kembali pembagian yang tegas antara 
tanaman kehutanan (HHBK) dan tanaman pertanian, 2) hutan tanaman 
HHBK memberi manfaat yang memadai kepada masyarakat dan 
berkontribusi terhadap kelestarian hutan, 3) tersedia kebijakan yang 
mendukung pengembangan HHBK melalui hutan tanaman, dan 4) 
tersedia parameter untuk memilah kembali tanaman/hasil hutan dan 
tanaman/hasil pertanian. 

Pemisahan yang Tegas antara HHBK dan Hasil Pertaniana. 

Saat	 ini,	 bidang	kehutanan	dan	bidang	pertanian	 terpisah	 secara	
tegas. Bidang kehutanan membudidayakan tanaman kayu-kayuan, 
sedangkan bidang pertanian membudidayakan tanaman lainnya. 
Menurut	 Foresta	 &	 Michon	 (2000),	 petani-petani	 di	 daerah	 beriklim	
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sedang seperti di Eropa dan Amerika sejak lama memisahkan bidang 
pertanian dan bidang kehutanan. Mereka membuka hutan alam untuk 
usaha pertanian. Pepohonan umumnya tidak lagi masuk dalam usaha 
pertanian,	kecuali	pohon-pohon	yang	menghasilkan	buah	 seperti	 apel	
dan	 jeruk.	Di	 sisi	 lain,	 hutan	 tanaman	dikelola	 secara	 eksklusif	untuk	
menghasilkan	 kayu,	 tidak	 ada	 tanaman	 lainnya.	 Hal	 ini	 secara	 tegas	
memisahkan bidang pertanian dan kehutanan sehingga keduanya 
berkembang	sendiri-sendiri	hingga	mencapai	bentuknya	sekarang.

Sementara itu, rimbawan di negara-negara tropis seperti Indonesia 
terus mengikuti langkah-langkah negara-negara beriklim sedang tanpa 
mempertanyakan kesesuaiannya dengan kondisi setempat. Hutan alam 
maupun hutan tanaman dikelola dengan fokus untuk menghasilkan 
kayu. Akibatnya, di negara berkembang juga terjadi pemisahan yang 
tegas antara bidang pertanian dan bidang kehutanan. 

Lebih	 jauh,	 Faresta	 &	 Michon	 (2000)	 menyatakan	 bahwa	
pemisahan yang tegas antara bidang pertanian dan kehutanan tersebut 
lebih didasarkan pada alasan historis daripada alasan ilmiah. Akan 
tetapi, karena telah mapan, perbedaan ini sudah dianggap wajar dan 
masuk akal.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa 
pembagian yang tegas antara bidang kehutanan dan bidang pertanian 
adalah tidak tepat, yang menimbulkan masalah di negara berkembang 
namun tidak menimbulkan masalah di negara maju. Masyarakat 
pedesaan di negara maju umumnya memiliki lahan luas dan kehidupan 
mereka	 tidak	bergantung	 secara	 langsung	pada	hutan.	Dalam	kondisi	
yang demikian, hutan dapat dikelola untuk menghasilkan jasa 
lingkungan dan atau kayu tanpa mendapat gangguan dari masyarakat.

Sementara itu, di negara berkembang, masyarakat pedesaan 
sekitar hutan umumnya memiliki lahan sempit dan mereka mempunyai 
kebergantungan langsung yang tinggi pada hutan. Dalam kondisi yang 
demikian, pengelolaan hutan harus diupayakan memberi manfaat 
yang memadai kepada masyarakat pedesaan. Pengelolaan hutan alam 
dilakukan tanpa mengurangi akses masyarakat memungut HHBK dan 
pengelolaan hutan tanaman diupayakan menyediakan kesempatan 
kerja yang memadai kepada masyarakat pedesaan. 

Dalam kenyataannya, hutan tanaman (HTI) dikelola untuk kayu 
yang menyediakan manfaat terbatas kepada masyarakat pedesaan, 
namun tidak dapat dikelola untuk HHBK yang menyediakan 
kesempatan kerja yang luas. Dalam kondisi yang demikian, upaya 
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meningkatkan manfaat hutan sampai pada tingkat yang memadai 
sulit dilakukan di dalam kawasan hutan. Sebagai gantinya, upaya 
dilakukan	 secara	 tidak	 langsung	 melalui	 kegiatan	 non	 kehutanan	 di	
luar kawasan hutan seperti: pembangunan sarana prasarana pedesaan, 
pembinaan usaha pertanian dan bantuan modal usaha. Upaya tersebut 
cenderung	 gagal	 karena	 implementasinya	 memerlukan	 dana	 besar	
secara	berkelanjutan,	 sedangkan	dana	yang	 tersedia	 terbatas	dan	atau	
tidak berkelanjutan. 

Mengingat pembagian yang tegas antara HHBK dan hasil per-
tanian tersebut tidak rasional, yang menyebabkan hutan tanaman 
hanya dapat dikelola untuk kayu maka pembagian tersebut perlu 
diatur kembali. Hal ini akan dibahas pada bagian akhir atau setelah 
pembahasan tentang manfaat hutan tanaman HHBK dan kebijakan 
pengembangan HHBK. 

Manfaat Hutan Tanaman HHBKb. 

Pengembangan HHBK melalui hutan tanaman adalah masalah 
yang sensitif. Perdebatan mengenai hal tersebut terus berlangsung. 
Rimbawan yang bergerak dalam bidang konservasi menganggap 
bahwa	HHBK	 adalah	 produk	 hutan	 alam	 yang	 harus	 dikelola	 secara	
ekstensif untuk mendukung kelestarian hutan. Kegiatan pengayaan 
HHBK di hutan alam (HHBK komersial diperkaya dan dipelihara, 
sedangkan HHBK yang belum diketahui manfaatnya dihilangkan) 
sebaiknya tidak dilakukan karena menurunkan nilai potensial hutan. 
Pengembangan HHBK melalui hutan tanaman harus dihindari karena 
menurunkan manfaat konservasi hutan. Konversi hutan alam menjadi 
hutan tanaman berarti mengganti keragaman hayati dengan satu dua 
jenis tanaman hutan, yang manfaat konservasinya lebih rendah. Selain 
itu, konversi hutan alam menjadi hutan tanaman juga berarti merubah 
status kepemilikan hutan dari hutan milik bersama (open access) menjadi 
hutan yang dikelola oleh perorangan, kelompok atau perusahaan. Hal 
ini menurunkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang tidak dapat 
lagi	memungut	HHBK	(Belcher,	2003;	Rajchal,	2006).	

Di sisi lain, budidaya tanaman HHBK dapat menjadi sarana me-
ning katkan kesejahteraan masyarakat. Budidaya intensif menghasilkan 
HHBK yang tinggi, meningkatkan dan menyamakan kualitas HHBK, 
memudahkan pengaturan volume dan waktu produksi, serta memberi 
kesempatan	kerja	secara	berkelanjutan	di	pedesaan.	Selain	itu,	budidaya	
HHBK juga dapat menurunkan tekanan terhadap pemungutan HHBK 
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komersial yang berlebihan sehingga kelestarian hutan alam lebih 
mudah	diwujudkan	(Belcher,	2003;	Rajchal,	2006).

Di Jawa, masyarakat pedesaan sangat membutuhkan pekerjaan 
dari kegiatan pengelolaan hutan tanaman. Harapan tersebut tidak 
terpenuhi karena hutan tanaman dikelola dengan fokus untuk 
menghasilkan kayu. Akibatnya, masyarakat yang miskin dan 
tidak puas dengan manfaat yang diperoleh dari hutan melakukan 
berbagai gangguan seperti perambahan hutan, penebangan illegal dan 
penggembalaan liar. Dalam kondisi demikian, pembangunan HT-
HHBK pada sebagian areal hutan tanaman yang dikelola untuk kayu 
dapat menjadi sarana untuk mewujudkan harapan masyarakat tersebut. 
Selain biayanya lebih rendah (dibanding kegiatan non kehutanan), 
pembangunan HT-HHBK juga lebih meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan hutan (Puspitojati, 2008). 

Kebijakan Pengembangan HHBKc. 

Fungsi strategis HHBK sebagai sarana untuk meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat, menunjang keberhasilan pengelolaan hutan dan 
pembangunan daerah semakin mendapat perhatian dari Pemerintah. 
Hal ini ditunjukkan oleh keluarnya berbagai kebijakan yang terkait 
dengan HHBK, seperti Permenhut P.35/Menhut-II/2007, Permenhut 
P.36/Menhut-II/2008	 dan	 Permenhut	 P.21/	 Menhut-II/2009.	 Secara	
ringkas, isi kebijakan yang mendukung pengembangan HHBK tersebut 
adalah sebagai berikut:

Permenhut P.35/Menhut-II/20071) 

Kebijakan ini memberi landasan dan sekaligus mendorong pe-
ngem bangan HHBK. Ini adalah kebijakan pertama yang meng-
identifikasi	 558	 jenis	 HHBK	 (494	 jenis	 HHBK	 nabati	 dan	 64	 jenis	
HHBK hewani) yang menjadi urusan atau kewenangan kehutanan, 
dan yang menyebutkan bahwa HHBK bukan hanya berasal dari hasil 
pemungutan namun juga dapat berasal dari hasil budidaya. Dengan 
adanya kebijakan ini maka terbuka kesempatan untuk membangun 
hutan tanaman HHBK.

Permenhut P.36/Menhut-II/20082) 

Permenhut P.36/Menhut-II/2008 memberi kesempatan yang luas 
kepada perorangan, koperasi dan perusahaan untuk berpartisipasi 
dalam pengembangan HHBK, baik di hutan alam (IUPHHBK-HA) 
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maupun di hutan tanaman (IUPHHBK-HT). Luas areal IUPHHBK 
yang dapat dikelola adalah maksimum 10 hektar untuk perorangan, 
30 hektar untuk koperasi dan belum ditetapkan luasnya untuk 
perusahaan. Dengan adanya kebijakan ini maka tersedia landasan 
untuk membangun hutan tanaman HHBK.

Permenhut P.21/Menhut-II/20093) 

Kebijakan ini menjelaskan kriteria, indikator dan standar yang 
digunakan untuk mengukur dan menetapkan HHBK unggulan, 
yaitu HHBK yang mempunyai manfaat sosial tinggi dan mampu 
menggerakkan perekonomian daerah. Kriteria yang digunakan adalah: 
a)	ekonomi,	b)	biofisik	dan	lingkungan,	c)	kelembagaan,	d)	sosial	dan	e)	
teknologi.

Berdasarkan kriteria dan indikator tersebut, HHBK dapat disebut 
sebagai HHBK unggulan (kabupaten) antara lain, jika nilai perdagangan 
ekspor >US$ 1 juta dan nilai perdagangan dalam negeri >Rp 1 milyar 
per tahun,  teknologi budidaya dan teknologi pengolahan hasil telah 
sepenuhnya dikuasai, >70% HHBK dihasilkan dari kegiatan budidaya, 
dan pengusahaan HHBK memberi manfaat sosial yang memadai 
kepada masyarakat.

Ini menunjukkan bahwa HHBK unggulan adalah HHBK yang 
telah	dibudidayakan	secara	intensif,	teknologi	budidaya	dan	teknologi	
pengolahan sepenuhnya telah dikuasai dan permintaan pasarnya luas. 
Dapat	 dikatakan	 bahwa	 tanaman	HHBK	dapat	 dibudidayakan	 secara	
intensif seperti halnya tanaman pertanian.

Secara	 keseluruhan,	 berbagai	 kebijakan	 tersebut	 mencerminkan	
komitmen kuat Kementerian Kehutanan untuk mengembangkan 
HHBK, khususnya melalui hutan tanaman (HT-HHBK). Meskipun 
demikian, pengembangan HT-HHBK masih sulit diwujudkan karena 
belum tersedia kebijakan pendukung, seperti tata ruang HT-HHBK 
(yang ada tata ruang HTI), sistem silvikultur HT-HHBK (yang ada 
budidaya tanaman hutan yang dikembangkan pertanian) dan alokasi 
areal	 HT-HHBK.	 Kebijakan	 pendukung	 tersebut	 belum	 diluncurkan,	
mungkin karena pemilahan antara HHBK dan hasil pertanian belum 
tuntas diselesaikan (belum tuntas dikoordinasikan dengan Kementerian 
Pertanian).
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Alternatif Pemilahan HHBK dan Hasil Pertaniand. 

Bidang kehutanan dan bidang pertanian tidak mudah dibedakan 
secara	tegas	karena	dalam	sejarah	peradaban	manusia,	keduanya	saling	
berhubungan. Pada awal peradaban, manusia hidup di hutan dan hutan 
menjadi	 tempat	 awal	 kegiatan	 pertanian.	 Dalam	 waktu	 yang	 cukup	
lama, hutan menunjang peradaban manusia termasuk pengembangan 
pertanian. Kehutanan berkembang belakangan sejalan dengan semakin 
besarnya perhatian terhadap lingkungan dan banyaknya hutan yang 
rusak. Kehutanan menanam kayu untuk mengurangi penebangan  
berlebihan di hutan alam dan mengelola hutan untuk lingkungan, 
sedangkan pertanian menanam beragam jenis tanaman lainnya 
(Zhaohua, 1997; Suhendang, 2002). Namun di Indonesia, sebagian areal 
HTI ditanami dengan beragam jenis tanaman HHBK yang dikenal 
sebagai tanaman kehidupan atau tanaman serbaguna, dan hutan 
rakyat dikelola untuk kayu dan beragam produk (HHBK dan atau hasil 
pertanian).

Di hampir semua negara, kehutanan dan pertanian pernah atau 
sampai saat ini masih dikelola oleh satu lembaga (Zhaohua, 1997).  
Di Indonesia, sampai tahun 1982, kehutanan dan pertanian dikelola 
oleh Departemen Pertanian. Setelah itu, Departemen Kehutanan 
berdiri sendiri dan mengurus masalah kehutanan, atau terpisah dari 
Departemen Pertanian yang mengurus masalah pertanian. Di sebagian 
daerah, urusan kehutanan dan pertanian menjadi tanggung jawab 
satu lembaga yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan. Di daerah lain, 
urusan kehutanan dikelola oleh Dinas Kehutanan dan urusan pertanian 
dikelola oleh Dinas Pertanian. Di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, 
urusan kehutanan dan perkebunan dikelola oleh Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan. Di beberapa perguruan tinggi, ilmu kehutanan dan 
pertanian dipelajari di fakultas yang sama (Fakultas Pertanian yang 
mempunyai Jurusan Kehutanan). Di perguruan tinggi lainnya, ilmu 
kehutanan dan pertanian dipelajari di fakultas yang berbeda (Fakultas 
Kehutanan dan Fakultas Pertanian). Sementara itu, masyarakat 
pedesaan tidak mempedulikan ada-tidaknya perbedaan antara tanaman 
pertanian dan kehutanan. Mereka dapat menanam satu atau beragam 
jenis tanaman yang dinilai paling menguntungkan.

Hal ini menunjukkan bahwa kehutanan dan pertanian memiliki 
hubungan, persamaan dan perbedaan. Dalam kondisi demikian, 
tanaman/hasil hutan dan tanaman/hasil pertanian seharusnya tidak 
dibedakan	atau	dipilah	secara	tegas.	Pembedaan	yang	didasarkan	pada	
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tingkat budidaya adalah tidak berdasar karena budidaya hutan bukan 
bagian hulu dari budidaya pertanian. Pembedaan yang didasarkan 
pada tanaman budidaya (tanaman pertanian) dan bukan tanaman 
budidaya (tanaman kehutanan) adalah juga tidak tepat karena menutup 
kesempatan membudidayakan tanaman yang berasal dari hutan di 
hutan.

Dengan memperhatikan adanya hubungan antara kehutanan dan 
pertanian serta kesamaan asal tanamannya (hutan) maka pembedaan 
yang tegas antara tanaman/hasil hutan dan tanaman/hasil pertanian 
tersebut perlu diatur kembali. Sebagai alternatif, tanaman/hasil hutan 
dan tanaman/hasil pertanian dapat dibedakan dengan menggunakan 
parameter karakteristik budidaya. Produk yang dihasilkan dari 
tanaman yang dibudidayakan di hutan dan sesuai dengan karakteristik 
budidaya hutan adalah hasil hutan (kayu dan HHBK), sedangkan 
produk yang dihasilkan dari tanaman yang dibudidayakan di lahan 
pertanian dan sesuai dengan karakteristik budidaya pertanian adalah 
hasil pertanian.

Budidaya hutan (asumsi) adalah budidaya lahan banyak pohon 
(luas >0,25 ha, tinggi pohon >5 m, penutupan tajuk >40%), sedangkan 
budidaya pertanian (asumsi) adalah budidaya lahan tanpa atau dengan 
sedikit pohon (penutupan tajuk pohon <40% dan atau tinggi pohon <5 
m).

Perbedaan budidaya hutan dan budidaya pertanian tersebut 
secara	 alami	 akan	 menyeleksi	 tanaman	 yang	 dibudidayakan	 di	
hutan atau di lahan pertanian. Tanaman yang lebih menguntungkan 
diusahakan melalui budidaya hutan akan lebih banyak ditanam di 
hutan, sedangkan yang lebih menguntungkan diusahakan melalui 
budidaya pertanian akan lebih banyak ditanam di lahan pertanian. 
Kecenderungannya	adalah	tanaman	yang	berupa	pohon	(dan	tanaman	
yang tahan naungan) lebih banyak diusahakan di hutan, sedangkan 
tanaman selain pohon (termasuk pohon yang dapat dibudidayakan 
dalam	 bentuk	 perdu	 seperti	 coklat,	 teh,	 apel	 dan	 jeruk)	 lebih	 banyak	
diusahakan di lahan pertanian.

Dengan	 demikian,	 secara	 formal,	 HHBK	 dan	 hasil	 pertanian	
tidak dibedakan berdasarkan jenis tanaman yang menghasilkannya, 
melainkan berdasarkan di mana dan bagaimana produk tersebut 
dihasilkan. Produk yang diperoleh dari budidaya hutan di hutan 
adalah HHBK dan produk yang diperoleh dari budidaya pertanian di 
lahan pertanian adalah hasil pertanian.
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Pemilahan HHBK dan hasil pertanian tersebut tentu tidak 
memuaskan	 semua	 pihak.	 Rimbawan	 yang	 setuju	 dengan	 definisi	
hutan dan hasil hutan yang dirumuskan FAO dan rimbawan yang 
mengharapkan hutan dikelola dengan fokus untuk menghasilkan 
jasa lingkungan dan atau kayu tentu menentang pemilahan tersebut. 
Pembangunan HT-HHBK berpotensi menambah konversi hutan alam 
menjadi hutan tanaman dan atau berpotensi mengurangi areal hutan 
tanaman yang dapat ditanami kayu. 

Pakar pertanian yang selama bertahun-tahun menangani 
agroforestri dan hortikultura dapat diharapkan tidak setuju dengan 
pemilahan tersebut. Dengan adanya pemilahan tersebut maka status 
budidaya agroforestri komplek dan hortikultura berbasis pohon 
(keduanya memiliki penutupan tajuk >40%, tinggi pohon >5 m) akan 
berubah dari budidaya pertanian menjadi budidaya hutan. Yang tidak 
berubah adalah agroforestri sederhana yang ditumbuhi sedikit pohon 
dan hortikultura berbasis bukan pohon. Budidaya tersebut masih 
termasuk sebagai budidaya pertanian. Perubahan status ini tentu tidak 
menyenangkan dan jauh dari yang mereka harapkan. Kementerian 
Pertanian juga dapat diharapkan mempunyai pendapat yang senada 
dengan	 pakar	 pertanian	 tersebut.	 Secara	 keseluruhan,	 hal	 ini	 dapat	
menghambat pengembangan HHBK.

Oleh karena itu, kebijakan pengembangan HHBK harus 
dikomunikasikan	secara	intensif	dengan	para	pihak	terkait.	Komunikasi	
yang intensif menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang 
berbagai hal, termasuk keuntungan dan kerugian pembangunan 
HT-HHBK dalam kaitannya dengan kelestarian dan manfaat (sosial, 
ekonomi, lingkungan) hutan.

Hasil akhir komunikasi intensif sulit diperkirakan. Kemung-
kinannya	 adalah	 para	 pihak	 terkait:	 a)	 setuju,	 b)	 tidak	 setuju,	 atau	 c)	
sebagian setuju/tidak setuju dengan pembangunan HT-HHBK. Dalam 
kaitannya dengan hal tersebut, Penulis setuju dengan pembangunan 
HT-HHBK karena dapat menjadi sarana untuk meningkatkan 
kesejahteraan	masyarakat	dan	sekaligus	mengelola	hutan	secara	lestari.	

Berdasarkan hal tersebut maka semua HHBK nabati yang 
tercantum	 dalam	 Permenhut	 P.35/2007	 dapat	 dikembangkan	melalui	
hutan tanaman. HHBK yang dihasilkan oleh tanaman yang berupa 
pohon	 dapat	 diusahakan	 secara	 monokultur,	 multikultur	 atau	
agroforestri, sedangkan HHBK yang dihasilkan oleh tanaman selain 
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pohon	hanya	dapat	diusahakan	secara	multikultur	atau	dengan	sistem	
agroforestri.

Tanaman	 semusim	 atau	 perdu	 yang	 ditanam	 secara	monokultur	
tidak dapat disebut sebagai hutan tanaman karena tidak sesuai dengan 
pengertian bahwa hutan adalah areal yang ditumbuhi oleh banyak 
pohon. Oleh karena itu, HHBK yang dihasilkan oleh tanaman selain 
pohon harus dikelola dengan sistem agroforestri kombinasi antara 
pepohonan dengan tanaman HHBK selain pohon.

Pengelolaan tanaman bambu dan sebagian tanaman palem 
mungkin	dapat	dilakukan	secara	monokultur	(perkecualian	dari	konsep	
mengelola hutan adalah mengelola areal banyak pohon). Hamparan 
lahan luas yang ditumbuhi oleh tanaman bambu lazim disebut sebagai 
hutan bambu, sedangkan yang ditumbuhi tanaman sagu/nipah (palem) 
lazim disebut sebagai hutan sagu/nipah.

Hutan Rakyat dan Hasil Hutan Rakyat2. 

Di pedesaan tidak berlaku pembagian yang tegas antara tana-
man kehutanan dan tanaman pertanian. Masyarakat pedesaan dapat 
menanam pohon kayu-kayuan di sawah atau menanam pohon 
kayu-kayuan	 secara	 monokultur	 di	 hutan	 rakyat.	 Mereka	 juga	 dapat	
mengelola hutan rakyat untuk menghasilkan satu jenis produk atau 
beragam produk, yang dikenal sebagai hasil pertanian dan hasil hutan. 
Dalam kondisi yang demikian, semua hasil hutan, baik kayu maupun 
bukan	kayu	secara	potensial	dapat	diusahakan	di	hutan	rakyat.

Saat	 ini,	 tidak	semua	hasil	hutan	yang	tercantum	dalam	Permen-
hut	P.35/2007	dapat	diusahakan	 secara	menguntungkan	di	 pedesaan.	
Hutan	 rakyat	 yang	 dikelola	 secara	 khusus	 untuk	 HHBK	 dalam	
kelompok resin, minyak atsiri, minyak lemak, tanin, pewarna, getah 
dan alkaloid, dapat diperkirakan tidak menguntungkan karena 
pasarnya	 terbatas.	 HHBK	 tersebut	 tidak	 dapat	 dikonsumsi	 secara	
langsung atau konsumennya adalah industri, yang umumnya dapat 
menyediakan	bahan	baku	sendiri.	Sebagai	contoh,	usaha	hutan	rakyat	
daun kayu putih atau getah pinus diperkirakan tidak menguntungkan 
karena kebutuhan daun kayu putih atau getah pinus dapat dipenuhi 
sendiri oleh industri yang mempunyai hutan tanaman penghasil HHBK 
tersebut.

Meskipun demikian, sebagian dari HHBK dari kelompok tersebut 
seperti akar wangi, pinang, gaharu, kemiri, kayu manis dan damar 
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mata	kucing	telah	diusahakan	oleh	masyarakat	karena	permintaannya	
tinggi dan atau industri yang mengolahnya tidak memiliki bahan baku 
sendiri. HHBK lain yang banyak dihasilkan hutan rakyat adalah kayu, 
bambu, pati dan buah-buahan. Tanaman penghasil HHBK tersebut 
banyak ditanam karena hasilnya dibutuhkan petani, permintaannya 
tinggi dan atau pemasarannya mudah. 

Selain ditanami beragam jenis tanaman hutan, hutan rakyat 
juga ditanami beragam jenis tanaman yang dikenal sebagai tanaman 
pertanian dan perkebunan (dengan atau tanpa ternak peliharaan). 
Tanaman tersebut dibudidayakan karena dibutuhkan petani dan atau 
mempunyai	nilai	perdagangan	tinggi.	Secara	formal,	hasil	tanaman	non	
hutan tersebut tidak dapat disebut sebagai hasil hutan namun mungkin 
dapat disebut sebagai hasil hutan rakyat. Alasannya, tanaman non 
hutan tersebut diusahakan di hutan rakyat.

Hal yang sebaliknya juga terjadi pada lahan non hutan rakyat. 
Lahan pekarangan yang luasnya  <0,25 ha  dapat menghasilkan kayu 
dan HHBK. Lahan sawah dan tegalan (lahan yang ditumbuhi sedikit 
pohon)	dalam	jumlah	terbatas	juga	menghasilkan	kayu.	Secara	formal,	
kayu yang dihasilkan dari luar hutan rakyat tersebut tidak dapat 
disebut sebagai hasil hutan rakyat namun umumnya disebut sebagai 
kayu rakyat.

Dalam buku ini, produk yang termasuk sebagai hasil hutan rakyat 
adalah semua produk yang dihasilkan dari hutan rakyat, yang terdiri 
dari	kayu,	HHBK	(seperti	yang	tercantum	dalam	Lampiran	Permenhut	
35/2007) dan produk pertanian yang dihasilkan dari hutan rakyat.

Pengelompokan dan Ruang Lingkup Hutan RakyatC. 
Masyarakat pedesaan mempunyai keleluasaan dalam mengelola 

lahannya.	 Mereka	 dapat	 mengelola	 hutan	 rakyat	 secara	 monokultur	
yang	 menghasilkan	 kayu	 atau	 HHBK,	 atau	 secara	 agroforestri	 yang	
meghasilkan beragam produk, yang dikenal sebagai hasil pertanian 
dan hasil hutan. Hal ini menyebabkan tanaman penyusun hutan rakyat 
beragam sehingga hutan rakyat dapat dikelompokkan berdasarkan 
pada berbagai sudut pandang.

Menurut IPB (1983), hutan rakyat dapat dikelompokkan 
berdasarkan pola pembangunannya dan pola tanamnya. Berdasarkan 
pola pembangunannya, hutan rakyat dibagi dalam 2 kelompok: a) 
hutan rakyat tradisional dan b) hutan rakyat inpres. Hutan rakyat 
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tradisional adalah hutan rakyat yang dibangun sendiri oleh masyarakat 
tanpa	 campur	 tangan	 pemerintah.	 Tanaman	 penyusun	 hutan	 rakyat	
adalah	 tanaman	 buah-buahan	 yang	 bercampur	 dengan	 tanaman	
lainnya, sedangkan hutan rakyat inpres adalah hutan rakyat yang 
pembangunannya diprakarsai oleh bantuan penghijauan pada lahan 
yang terlantar. Tanaman penyusun hutan rakyat adalah tanaman kayu-
kayuan.

Berdasarkan pola tanamnya, hutan rakyat dibagi dalam 3 
kelompok:	 a)	 hutan	 rakyat	 murni,	 b)	 hutan	 rakyat	 campuran	 dan	 c)	
hutan rakyat agroforestri. Hutan rakyat murni ditanami satu jenis 
tanaman	kayu-kayuan,	hutan	rakyat	campuran	ditanami	lebih	dari	satu	
jenis tanaman keras dan hutan rakyat agroforestri ditanami kombinasi 
antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian.

Berdasarkan lokasi atau jenis	 tanaman	 penyusunnya,	 Michon	
(1983) dalam Hardjanto (2003) mengelompokkan hutan rakyat dalam 3 
tipe:	a)	pekarangan,	b)	talun	dan	c)	kebun	campuran.	Tipe	pekarangan	
umumnya berada di sekitar rumah dengan pengaturan tanaman yang 
terang, luas minimum 0,1 ha dan tersusun dari beragam jenis tanaman, 
mulai dari sayuran sampai pohon setinggi 20 m. Tipe talun mempunyai 
ukuran yang lebih luas, penanaman pohon sedikit rapat, tinggi pohon 
mencapai	35	m	dan	terdapat	tanaman	yang	tumbuh	liar	dari	jenis	herba	
atau	 liana.	 Tipe	 kebun	 campuran	 memiliki	 jenis	 tanaman	 yang	 lebih	
homogen	 dengan	 jenis	 tanaman	 pokok	 berupa	 cengkeh	 atau	 pepaya	
dan berbagai jenis tanaman herba.

Berdasarkan jenis tanaman penyusunnya, Haeruman (2003) dalam 
Hardjanto	 (2003)	 mengidentifikasi	 17	 macam	 budidaya	 masyarakat	
dalam mengusahakan tanaman jenis pohon-pohonan yang terbagi 
dalam 3 golongan: a) kombinasi antara pepohonan dengan tanaman 
perkebunan, tanaman makanan dan semak, b) kombinasi antara 
pepohonan	 dengan	 tanaman	 makanan	 ternak	 dan	 ternak,	 dan	 c)	
kombinasi pepohonan dengan ikan.

Selain itu, hutan rakyat juga dapat dikelompokkan berdasarkan 
sudut pandang yang lain seperti: a) jangka waktu usaha (usaha jangka 
panjang, usaha jangka menengah dan kombinasi beberapa jangka 
waktu usaha), b) intensitas pengelolaan (intensif, semi intensif dan 
tidak	 intensif),	 c)	 kompleksitas	 pengelolaan	 (komplek,	 agak	 komplek	
dan tidak komplek), penggunaan input produksi (tinggi, sedang, 
rendah) dan d) persen penutupan tajuk pohon (tinggi, sedang).
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Dengan adanya kebijakan HHBK maka hutan rakyat juga dapat 
dibedakan berdasarkan produk utama yang dihasilkan, menjadi 3 
kelompok: a) hutan rakyat monokultur yang dikelola untuk kayu, 
b)	hutan	 rakyat	monokultur	yang	dikelola	untuk	HHBK	dan	c)	hutan	
rakyat agroforestri yang dikelola untuk kayu dan HHBK. Masing-
masing usaha pengelolaan hutan rakyat tersebut mempunyai 
karakteristik (jangka waktu usaha, intensitas pengelolaan, kompleksitas 
pengelolaan, penggunaan input produksi dan penutupan tajuk) dan 
menghasilkan manfaat (lingkungan, sosial dan ekonomi) tertentu, yang 
berbeda satu dengan lainnya. Pengelompokan ini diharapkan dapat 
mewakili keragaman pengelolaan hutan rakyat.

Berdasarkan pengelompokan yang terakhir tersebut, ruang 
lingkup hutan rakyat yang menjadi fokus bahasan buku ini adalah: 
a)	 hutan	 rakyat	 kayu,	 b)	 hutan	 rakyat	 HHBK	 dan	 c)	 hutan	 rakyat	
agroforestri, yang masing-masing akan dibahas pada Bab III, IV dan V.
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III

HUTAN RAKYAT KAYU

Gambaran UmumA. 
Peran hutan rakyat sebagai pemasok kayu mulai mendapat 

perhatian setelah Fakultas Kehutanan IPB dan Fakultas Kehutanan 
UGM	mempublikasikan	hasil	 penelitian	mereka,	masing-masing	pada	
tahun 1976 dan 1977. Hasil kedua penelitian tersebut hampir sama, 
yaitu sekitar 70% konsumsi kayu pertukangan dan 90% konsumsi 
kayu bakar di Jawa dipenuhi dari hutan rakyat. Sejak saat itu, hutan 
rakyat makin mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan 
(Hardjanto, 2003).

Pada awalnya, sebagian besar hutan rakyat dikelola dalam bentuk 
kebun	campuran	yang	menghasilkan	beragam	produk,	seperti	pangan,	
buah-buahan dan kayu. Pohon kayu-kayuan ditanam untuk konsumsi 
sendiri, baik untuk kayu energi maupun untuk kayu pertukangan. 
Dalam perkembangannya, semakin banyak hutan rakyat yang dikelola 
secara	 monokultur	 untuk	 kayu.	 Perkembangan	 ini	 dipengaruhi	 oleh	
banyak faktor yang saling mendukung, di antaranya: 1) berbagai 
program penanaman pohon di luar kawasan hutan, yaitu program 
penghijauan tahun 1976, program sengonisasi tahun 1990, inpres 
penghijaun	 tahun	 1994	 dan	 GERHAN	 tahun	 2003	 sampai	 sekarang	
(Anonim, 2007; Hardjanto, 2003), 2) meningkatnya permintaan kayu 
dan	berkembangnya	industri	kayu	skala	kecil	di	pedesaan	(Hardjanto,	
2003) dan 3) tingginya harga kayu. Saat ini, hutan rakyat kayu telah 
menjadi usaha yang menarik, bukan hanya bagi masyarakat pedesaan 
namun juga bagi masyarakat perkotaan.

Faktor lain yang mendorong pengelolaan hutan rakyat kayu 
adalah berkembangnya kegiatan ekonomi di perkotaan yang 
menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan (Hardjanto, 
2003). Hal ini mendorong tumbuhnya hutan rakyat BRI. BRI adalah 
singkatan dari bakso, rokok dan indomie. Hutan rakyat BRI adalah hutan 
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rakyat kayu milik pedagang bakso, pedagang rokok dan pedagang 
mie. Mereka adalah masyarakat pedesaan yang bekerja di kota sebagai 
pedagang. Sebagian dari mereka bahkan ada yang merantau dan 
menetap di perkotaan (Anonim, 2007).

Hutan rakyat kayu menggambarkan kegiatan pengelolaan hutan 
yang menggunakan input produksi rendah. Kegiatan pengelolaan 
umumnya hanya dilakukan pada saat penanaman, pemeliharaan tahun 
pertama dan penebangan. Konsekuensinya, riap dan kualitas kayu 
hutan rakyat umumnya rendah (Hardjanto, 2003). Keuntungannya, 
pemilik	 hutan	 rakyat	 kayu	 dapat	 mencurahkan	 sebagian	 besar	
waktunya untuk melakukan usaha lain.

Karakteristik PetaniB. 
Petani hutan rakyat kayu adalah petani yang memiliki usaha 

lain atau pekerjaan lain. Petani yang memiliki lahan luas, mengelola 
sebagian lahannya untuk usaha pertanian dan sebagian lainnya untuk 
hutan	 rakyat	 kayu.	 Usaha	 pertanian	 untuk	 mencukupi	 kebutuhan	
sehari-hari, sedangkan hutan rakyat kayu berfungsi sebagai tabungan.

Masyarakat pedesaan yang mempunyai pekerjaan pokok seperti 
pedagang	bakso,	rokok	dan	indomie	cenderung	mengelola	hutan	rakyat	
secara	monokultur	untuk	kayu.	Setiap	hari	mereka	bekerja	di	perkotaan	
dan mengelola hutan rakyat hanya pada saat ada kegiatan penanaman, 
pemeliharaan dan penebangan. Masyarakat pedesaan yang memiliki 
lahan	terbatas	dan	kurang	cocok	untuk	usaha	pertanian	juga	cenderung	
mengelola hutan rakyat kayu agar mempunyai banyak waktu untuk 
melakukan	usaha	lain	atau	mencari	pekerjaan	lain.

Masyarakat perkotaan juga mempunyai hutan rakyat kayu. 
Mereka adalah pemilik lahan di pedesaan dan pemilik modal yang 
bekerja di kantor. Pemilik lahan dan pemilik modal umumnya 
tidak mengelola sendiri hutan rakyatnya namun mengupahkan 
pembangunan dan pengelolaan hutan rakyat kepada petani, atau 
lembaga yang bertindak sebagai mitra kerja dalam pengelolaan hutan 
rakyat pola bagi hasil.

Di Kabupaten Ciamis, ada satu lembaga yang menjembatani 
pembangunan hutan rakyat pola bagi hasil antara pemilik lahan dan 
pemodal. Lembaga tersebut menawarkan berbagai paket pengelolaan 
hutan	 rakyat	 yang	 secara	 umum	 dapat	 digolongkan	 menjadi:	 a)	
paket	 tidak	 intensif,	 yang	 kegiatannya	 mencakup	 penanaman	 dan	
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pemeliharaan tahun pertama dan b) paket intensif, yang kegiatannya 
dilakukan	 secara	 terus-menerus,	 mencakup	 kegiatan	 penanaman,	
pemeliharaaan, penjarangan dan penebangan. Menurut pelaksana 
dan laporan pembangunan hutan rakyat pola kemitraan, paket tidak 
intensif lebih diminati dibanding paket intensif (Anonim, 2009).

Pengelolaan Hutan RakyatC. 
Hutan rakyat kayu adalah usaha jangka panjang yang menarik. 

Usaha ini sedang dalam tingkat pertumbuhan (Hardjanto, 2003) 
sehingga dapat dikembangkan dalam skala luas tanpa menimbulkan 
jatuhnya harga kayu. Selain itu, pemasarannya mudah, harganya tinggi 
dan pengelolaan hutan rakyat tidak menyita banyak waktu.

Kegiatan pengelolaan hutan rakyat yang intensif terdiri dari 
kegiatan penanaman, pemeliharaan (pemupukan, penyiangan, pem-
berantasan hama penyakit dan penjarangan), dan penebangan 
(Siregar et al., 2009; Mansur & Tuheteru, 2010). Kegiatan pengelolaan 
hutan rakyat tidak intensif hanya terdiri dari kegiatan penanaman, 
pemeliharan tahun pertama dan penebangan (Zulkarnaen, 2008). 
Keberhasilan usaha ini dipengaruhi oleh intensitas pengelolaan, 
kesesuaian tempat tumbuh, kualitas bibit yang ditanam dan kondisi 
pasar kayu rakyat.

Kesesuaian Tempat Tumbuh1. 

Kesesuaian tempat tumbuh menjelaskan persyaratan tumbuh 
yang diperlukan oleh satu jenis pohon untuk tumbuh dengan baik. 
Pohon	sengon,	sebagai	contoh,	dapat	tumbuh	di	lahan	kritis,	di	tanah-
tanah	kering	maupun	lembab	sehingga	sengon	sangat	cocok	digunakan	
sebagai tanaman penghijauan. Tanaman ini dapat tumbuh pada tempat-
tempat	yang	mempunyai	iklim	basah	sampai	agak	kering	dengan	curah	
hujan rata-rata 2.000-2.700 mm/tahun. Meskipun demikian, sengon 
kurang sesuai ditanam pada ketinggian >1.200 m karena mudah 
diserang hama dan penyakit (Herawati, 2001). Kesesuaian tempat 
tumbuh	5	jenis	kayu	rakyat	sebagi	contoh,	disajikan	pada	Tabel	4.
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Tabel 4. Kesesuaian tempat tumbuh 5 jenis kayu rakyat.

Nama
perdagangan

Elevasi 
(m)

Tipe iklim/
hujan (mm)

Tekstur 
tanah

pH 
tanah

Toleransi 
naungan

Sengon 0-1.200 2.000-2.700 - - perlu 
cahaya,	
intoleran

Jeunjing 0-2.000 2.000-4.000 ringan, 
sedang, 
berat

Asam-
netral

perlu 
cahaya,	
intoleran

Jabon 0-1.000 A, B, C Ringan-
berat

Asam-
basa

intoleran

Mahoni 50-1.400 1.600-4.000 Sedang-
berat

Basa-
netral

perlu 
cahaya,	
intoleran

Jati 0-800 1.250-3.000 Sedang-
berat

Basa-
netral

perlu 
cahaya.	
intoleran

Sumber: berbagai sumber dalam Anonim (2007).

Petani umumnya telah memahami kesesuaian tempat tumbuh. 
Di pedesaan, terdapat beragam jenis pohon penghasil kayu. Sebagian 
jenis pohon ditanam dalam jumlah besar dan sebagian lainnya ditanam 
dalam	jumlah	yang	terbatas.	Jenis	pohon	yang	ditanam	secara	terbatas	
menunjukkan bahwa jenis tersebut kurang komersial dan atau jenis 
tersebut pertumbuhannya kurang baik karena tempat tumbuhnya tidak 
sesuai. Dengan mengamati pertumbuhan beragam jenis pohon yang 
ada di desa, petani dapat menentukan jenis pohon yang sesuai untuk 
ditanam di lahan miliknya.

Pemahaman petani tentang kesesuaian tempat tumbuh, sebagai 
contoh,	 dilaporkan	 oleh	 Herawati	 (2001)	 yang	 melakukan	 analisis	
kesesuaian	 tempat	 tumbuh	 di	 Kecamatan	 Banjarsari,	 Pamarican	 dan	
Langkaplancar,	 Ciamis.	 Masyarakat	 pedesaan	 di	 daerah	 tersebut	
banyak menanam sengon, mahoni dan jati karena daerah tersebut 
tempat tumbuh yang sesuai untuk sengon, jati dan mahoni.
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Budidaya Hutan Rakyat2. 

Pengadaan Bibita. 

Budidaya	 hutan	 rakyat	 mencakup	 kegiatan	 pengadaan	 bibit,	
penanaman, pemeliharaan dan pemanenan (Siregar et al., 2009; Mansur 
& Tuheteru, 2010). Bibit yang digunakan dapat dibeli, berasal dari 
pembiakan	 generatif	 (benih)	 atau	 pembiakan	 vegetatif	 (cangkok,	
cabutan,	 terubusan).	 Pengadaan	 bibit	 melalui	 pembiakan	 generatif		
dipilih	 oleh	 petani	 yang	 telah	 merencanakan	 waktu	 penebangan	
dan peremajaan hutan rakyat. Pengadaan bibit melalui benih dapat 
diusahakan dalam jumlah besar dan waktu penyediaannya dapat 
direncanakan.	Kelemahannya,	 benih	 yang	 tersedia	 di	 pasar	 seringkali	
tidak	bersertifikat	atau	tidak	jelas	asal-usul	dan	kualitasnya.

Petani yang menghasilkan bibit sendiri dapat membeli benih yang 
bersertifikat	 dan	 menyemaikannya.	 Kalau	 benih	 yang	 bersertifikat	
sulit diperoleh maka mereka dapat menyemaikan benih yang tersedia 
dan menyeleksi bibit yang baik untuk ditanam. Bibit yang baik dan 
kurang baik dapat dibedakan dengan mengamati pertumbuhan tinggi, 
diameter dan warna daun bibit. Pada umur 3-5 bulan, bibit yang baik 
misalnya	sengon	memiliki	tinggi	>30	cm,	diameter	batang	4-7	mm	dan	
warna daun hijau. Pada umur yang sama, bibit yang kurang baik hanya 
memiliki	tinggi	<30	cm,	diameter	3-4	mm	dan	warna	daun	hijau muda 
(Siregar et al., 2009). Sementara itu, petani yang membeli bibit di pasar 
menghadapi risiko salah memilih bibit. Bibit yang baik umur 3 bulan 
dan	bibit	yang	kurang	baik	umur	5	bulan	 seringkali	mempunyai	fisik	
yang serupa.

Pengadaan bibit yang juga lazim dilakukan oleh petani adalah 
melalui pembiakan vegetatif. Pertama,	 pengadaan	 bibit	 secara	 alami	
dengan memelihara trubusan. Trubus adalah semai-semai yang 
tumbuh pada tunggul pohon yang baru ditebang. Setiap tunggul 
pohon memiliki banyak trubus. Untuk mendapatkan hasil yang baik 
maka hanya 2 trubus yang dipelihara sampai akhir daur. Hal ini dapat 
diulangi sekali lagi. Setelah pohon hasil trubus pertama ditebang 
maka	 akan	muncul	 banyak	 trubus	 baru	 dan	 hanya	 satu	 trubus	 yang	
dipelihara sampai akhir daur. Setelah pohon hasil trubus kedua 
ditebang maka tunggul pohon harus dibongkar karena pohon yang 
dipelihara dari trubus ketiga pertumbuhannya kurang bagus.

Pemeliharaan trubusan banyak dipraktikkan oleh petani di 
Wonosobo (Jawa Tengah) untuk mengganti pohon sengon yang 
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dipanen dengan sistem tebang pilih. Keunggulan trubusan adalah sifat 
unggul pohon induk diturunkan pada anaknya, tidak mengeluarkan 
biaya	 penanaman	 dan	 pertumbuhan	 pohon	 cepat	 karena	 akar	 pohon	
telah	berkembang.	Kelemahannya,	 log	hasil	 trubusan	cenderung	tidak	
lurus,	 trubusan	hanya	cocok	untuk	 jenis	pohon	 tertentu	dan	 trubusan	
rentan roboh tertiup angin. Sebagian petani di Tasikmalaya yang 
mencoba	meremajakan	hutan	rakyat	sengon	melalui	trubusan	menemui	
kegagalan karena banyak trubusan terbelah di bagian pangkalnya 
karena tertiup angin.

Kedua,	 pengadaan	 bibit	 melalui	 cangkokan	 dan	 cabutan.	 Pem-
buatan	 cangkokan	 umumnya	 dilakukan	 pada	 trubus	 yang	 memiliki	
diameter	 pangkal	 >5	 mm.	 Bibit	 cangkokan	 yang	 telah	 jadi	 dapat	
langsung ditanam atau dipindah dahulu ke polybag.	 Bibit	 cabutan	
diperoleh dengan mengambil bibit yang tumbuh di sekitar pohon 
induk. Bibit yang berdiameter >5 mm dipotong di bagian pangkal dan 
ujung	 sehingga	memiliki	panjang	bagian	batang	5-20	 cm	dan	panjang	
bagian	 akar	 20	 cm	 (Siregar	 et al.,	 2009).	 Bibit	 cabutan	dapat	 langsung	
ditanam atau dipindahkan dahulu ke polybag. Jumlah bibit yang dapat 
disediakan	melalui	 cangkokan	 dan	 trubusan	 tergantung	 ketersediaan	
trubus dan bibit yang tumbuh alami di lapangan.

Penanamanb. 

Penanaman	 pohon	 mencakup	 kegiatan	 penyiapan	 lahan	 dan	
penanaman (Siregar et al., 2009; Mansur & Tuheteru, 2010). Penyiap-
an lahan dilakukan pada musim kemarau. Tujuannya adalah 
membersihkan rumput dan gulma pengganggu. Bagi tanaman muda, 
tanaman lain yang ada di sekitarnya merupakan kompetitor dalam 
mendapatkan	unsur	hara,	air,	cahaya	dan	tempat	tumbuh.	Gulma	yang	
merambat dapat melilit dan mematikan tanaman muda. Semak belukar 
yang tinggi juga dapat mematikan tanaman muda yang intoleran 
terhadap naungan.

Penyiapan	 lahan	dapat	dilakukan	melalui	3	cara:	1)	pembersihan	
rumput dan gulma pada seluruh areal yang akan ditanami, 2) 
pembersihan rumput dan gulma pada jalur tanaman dan 3) 
pembersihan rumput dan gulma di sekitar lubang tanam. Petani 
umumnya melakukan pembersihan lahan hanya di sekitar  lubang 
tanam karena biayanya lebih murah.

Selanjutnya, pada awal musim penghujan dilakukan penanaman. 
Jarak tanam yang dipraktikan oleh petani mulai dari 2 m x 1 m sampai 
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dengan 3 m x  3 m. Bibit yang ditanam dengan jarak rapat akan 
tumbuh	meninggi	dan	berbatang	kecil,	 sedangkan	bibit	yang	ditanam	
dengan	 jarak	 lebar	 akan	 tumbuh	 membesar	 banyak	 cabang	 dengan	
pertumbuhan tinggi lebih lambat. Petani umumnya menanam bibit 
dengan	 jarak	 rapat	 agar	 tanaman	muda	 lebih	 cepat	 dapat	 mengatasi	
gangguan rumput dan gulma yang tumbuh di sekitarnya.

Idealnya, bibit yang ditanam telah  berumur 3-5 bulan, berbatang 
lurus,	 telah	 berkayu	 dan	 tinggi	 25-35	 cm.	 Bibit	 yang	 kurang	 tinggi	
menghadapi risiko pertumbuhannya terhambat oleh rumput dan gulma 
pengganggu,	 sedangkan	 bibit	 yang	 terlalu	 tinggi	 mudah	 condong	
tertiup	 angin.	 Gangguan	 rumput	 dan	 gulma	 dapat	 diatasi	 melalui	
penyiangan,	 sedangkan	 bibit	 yang	 condong	 dapat	 diatasi	 dengan	
membuat penyangga tanaman.

Lubang	tanam	berukuran	minimal	30	cm	x	30	cm	x	30	cm	untuk	
lahan	 yang	 subur	 dan	 gembur	 sampai	 60	 cm	 x	 60	 cm	 x	 60	 cm	untuk	
lahan yang terdegradasi dan padat. Lubang tanam berfungsi memberi 
tempat tumbuh bagi akar tanaman muda untuk berkembang. Semakin 
besar lubang tanam semakin banyak tanah gembur dan semakin mudah 
akar tanaman muda berkembang, namun semakin besar biayanya.

Sebelum	 penanaman,	 tanah	 galian	 dicampur	 dengan	 pupuk	
kandang sebanyak 2-5 kg/lubang tanam. Kalau lahan dinilai kurang 
subur maka ditambahkan pupuk NPK sebanyak 50-100 gr/lubang 
tanam.

Selanjutnya	 dilakukan	 penanaman	 yang	 kegiatannya	mencakup:	
1)	 memasukkan	 tanah	 yang	 telah	 dicampur	 dengan	 pupuk	 kandang	
dan	 pupuk	 NPK	 ke	 dalam	 lubang	 tanam	 setebal	 sekitar	 10	 cm	
sehingga	 kedalamam	 lubang	 tanam	 tinggal	 20	 cm	 atau	 sama	 dengan	
tinggi polybag (leher akar); 2) memadatkan media dalam polybag dan 
melepaskan polybag	 secara	 hati-hati;	 3)	 meletakkan	 bibit	 di	 tengah	
lubang, yang mana leher akar sejajar dengan permukaan tanah; 4) 
memasukkan tanah sisa galian ke dalam lubang; dan 5) memadatkan 
tanah	 secara	 hati-hati	 agar	 tanah	 yang	 berasal	 dari	 dalam	 polybag 
menyatu dengan tanah sekitarnya sehingga akar tanaman dapat 
tumbuh dengan baik. Tanaman muda umumnya tidak disiram karena 
penanaman dilakukan pada musim penghujan.

Pemeliharaan Tanamanc. 

Pada prinsipnya, tanaman kayu-kayuan tidak memerlukan pera-
watan yang intensif seperti halnya tanaman pertanian dan tanaman 
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perkebunan. Pemeliharaan tanaman kayu-kayuan dilakukan untuk 
menjaga	 agar	 bibit	 hidup	 dan	 untuk	 mempercepat pertumbuhan 
tanaman (Mansur & Tuheteru, 2010). Pemeliharaan tanaman antara lain 
mencakup	 pemupukan,	 penyiangan,	 penjarangan	 dan	 pengendalian	
hama penyakit (Siregar et al., 2009; Mansur & Tuheteru, 2010).

Pemupukan1) 

Pemupukan dilakukan untuk meningkatkan produksi kayu. 
Untuk tanaman jabon, pemupukan dilakukan mulai dari tahun pertama 
sampai satu tahun sebelum panen. Pemupukan pertama dilakukan 
pada saat penanaman dengan menggunakan pupuk kandang sebanyak 
5 kg/tanaman dan pupuk NPK sebanyak 50 gr/tanaman. Selanjutnya, 
pemupukan dilakukan setiap 6 bulan sekali, pada awal dan akhir 
musim penghujan. Pada tahun ke-1 dan ke-2, tanaman diberi pupuk 
urea sebanyak 50 gr/tanaman/pemupukan. Pada tahun ke-3, dosis 
pemupukan urea ditingkatkan menjadi 80 gr/tanaman/pemupukan, 
dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya sehingga dosis 
pupuk	 mencapai	 100-200	 gr/tanaman/pemupukan.	 Pemupukan	
dilakukan dengan membuat parit melingkar di bawah proyeksi tajuk 
terluar	 sedalam	 10	 cm.	 Setelah	 pupuk	 ditabur,	 parit	 ditutup	 kembali	
dengan tanah (Mansur & Tuheteru, 2010).

Untuk tanaman sengon, pemupukan hanya dilakukan sampai 
tahun kedua. Pemupukan pertama dilakukan pada saat penanaman 
dengan menggunakan pupuk kandang sebanyak 2-4 kg/tanaman. 
Setelah sengon berumur 4 bulan, diberi pupuk urea, ZA, TSP dan 
KCL masing-masing sebanyak 40 kg/ha, 60 kg/ha, 120 kg/ha dan 
160 kg/ha. Pemupukan diulangi lagi pada awal tahun kedua dengan 
dosis yang sama. Pemupukan dilakukan di sekeliling tanaman dengan 
membuat	 cekungan	 pada	 radius	 15	 cm	 dari	 tanaman	 untuk	 tempat	
pupuk.	Setelah	pupuk	ditabur,	cekungan	ditutup	kembali	dengan	tanah	
(Siregar et al., 2009).

Penyiangan2) 

Penyiangan adalah kegiatan pembersihan rumput dan gulma 
pengganggu. Kegiatan penyiangan umumnya dilakukan hanya pada 
tahun pertama dan atau sampai tahun kedua, atau sampai tinggi 
tanaman melebihi tinggi rumput dan gulma pengganggu. Untuk 
jabon,	 kegiatan	 penyiangan	 cukup	 dilakukan	 sebanyak	 4	 kali	 pada	
tahun pertama. Jabon umur 1 tahun yang ditanam pada jarak 3 m x 3 
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m,	tingginya	 telah	mencapai	5-8	m	dan	tajuk	antar	pohon	telah	saling	
menyentuh. Pada kondisi ini, tanaman jabon telah dapat mengatasi 
gangguan gulma (Mansur & Tuheteru, 2010).

Penjarangan3) 

Penjarangan adalah kegiatan mengurangi jumlah pohon, dengan 
tujuan untuk memberi ruang tumbuh yang lebih luas bagi tegakan 
yang ditinggalkan. Penjarangan dilakukan terhadap pohon-pohon yang 
tertekan,	 terserang	 hama	 penyakit,	 batang	 bengkok	 dan	 bercabang.	
Melalui penjarangan, kualitas dan produksi kayu dapat ditingkatkan 
(Siregar et al., 2009; Mansur & Tuheteru, 2010).

Untuk tanaman sengon daur 7 tahun yang ditanam dengan jarak 
3 m x 3 m, penjarangan dilakukan sebanyak 2 kali, pada umur 3 tahun 
dan 5 tahun. Penjarangan pertama dilakukan dengan menebang pohon 
sebanyak 635 batang dan menyisakan pohon sebanyak 465 pohon. 
Penjarangan kedua dilakukan dengan menebang 285 pohon dan 
menyisakan pohon sebanyak 180 batang (Siregar et al., 2009).

Untuk tanaman jabon daur 5 tahun yang ditanam dengan jarak 
tanam 3 m x 3 m, atau dengan jumlah bibit 1.000 bibit/ha, penjarangan 
dilakukan satu kali pada umur 3 tahun. Penjarangan dilakukan dengan 
menebang 500 pohon dan menyisakan pohon sebanyak 500 batang  
(Mansur & Tuheteru, 2010).

Pengendalian Hama Penyakit4) 

Tanaman kayu-kayuan seperti sengon berpotensi terserang hama 
dan penyakit. Hama yang menyerang sengon antara lain adalah kupu-
kupu kuning yang memakan daun sengon, kumbang yang memakan 
daun dan ranting tanaman, dan bokor yang menyerang batang sehingga 
menjadi rapuh. Kupu-kupu kuning dan kumbang dapat diatasi dengan 
menyemprotkan pestisida, sedangkan bokor dapat dikendalikan 
dengan	 cara:	 1)	 fisik,	 dengan	 menangkap	 bokor	 dan	 memusnahkan	
telur bokor, 2) silvikultur, melalui pemililihan jenis resisten dan 
penanaman multikultur dan 3) kimiawi, dengan menyemprotkan 
insektisida (Siregar et al., 2009). 

Sementara itu, penyakit yang menyerang sengon antara lain 
adalah penyakit karat puru, jamur upas dan penyakit akar merah. 
Penyakit karat puru menyerang jaringan muda, yaitu daun dan dahan. 
Akibat serangan adalah organ tanaman yang diserang membesar dan 
pertumbuhan tanaman melambat, bahkan dapat menyebabkan tanaman 
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mati.	Pencegahan	penyakit	ini	dapat	diupayakan	dengan	memperbaiki	
iklim mikro tegakan melalui pemangkasan dan penjarangan yang 
teratur (Siregar et al., 2009).

Penyakit jamur upas menyerang batang bagian atas melalui kulit 
kayu yang tipis atau melalui kulit kayu yang terluka. Akibat serangan 
adalah	 kulit	 kayu	 pecah	 dan	 terkelupas,	 jaringan	 kulit	 bagian	 dalam	
mati dan terganggunya pembentukan phloem. Pengendalian hama ini 
dilakukan dengan menebang pohon yang diserang atau memangkas 
bagian tanaman yang diserang dan membakarnya (Siregar et al., 2009).

Penyakit akar merah menyerang akar tanaman. Akibat serangan 
adalah daun layu dan rontok sehingga dapat menyebabkan tanaman 
mati. Penyakit ini dapat dikendalikan dengan menyemprotkan 
fungisida atau menebang dan membakar tanaman yang sakit (Siregar 
et al., 2009).

Kaidah pemeliharaan hutan rakyat (pemupukan, penyiangan, 
penjarangan dan pengendalian hama penyakit) yang baik tersebut, 
umumnya tidak diikuti oleh petani yang memandang hutan rakyat 
sebagai tabungan atau usaha sampingan. Mereka memelihara 
tanaman hutan rakyat tidak intensif, umumnya terbatas pada kegiatan 
penyiangan dan pemupukan.

Hasil penelitian hutan rakyat di Kabupaten Wonosobo menun-
jukkan bahwa hanya 12% petani melakukan pemeliharaan tanaman 
secara	 teratur,	 69%	 petani	 melakukan	 pemeliharaan	 tanaman	 secara	
terbatas dan 19% petani tidak pernah melakukan pemeliharaan 
tanaman (Hayono, 1996). Penelitian di Kabupaten Purwakarta juga 
menunjukkan hasil serupa. Sebanyak 67% petani yang mengelola hutan 
rakyat	secara	monokultur	melakukan	penyiangan	hanya	sekali	selama	
daur, 24% petani melakukan 2 kali penyiangan selama daur dan 9% 
petani melakukan 3-4 kali penyiangan selama daur. Lebih lanjut, 78% 
petani melakukan pemupukan sekali atau sama sekali tidak melakukan 
pemupukan selama daur, 18% petani memupuk 2 kali selama daur dan 
4% petani melakukan 3-5 kali pemupukan selama daur (Zulkarnaen, 
2008).

Pemeliharaan	tanaman	secara	terbatas	tidak	hanya	dilakukan	oleh	
petani yang tinggal di pedesaan namun juga dilakukan oleh pemilik 
(pemilik lahan dan pemilik modal) hutan rakyat pola bagi hasil yang 
tinggal di perkotaan. Hutan rakyat pola bagi hasil tersebut umumnya 
dikelola melalui paket tidak intensif. Artinya, pemeliharaan tanaman 
hanya dilakukan pada tahun pertama.
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Pemanenand. 

Pemanenan merupakan saat yang ditunggu-tunggu setelah ta-
na man dipelihara selama bertahun-tahun. Pemanenan yang benar 
menjaga kualitas kayu yang dipanen. Teknik pemanenan yang baik 
adalah menggunakan takik rebah dan takik balas. Takik rebah dibuat 
dengan memotong batang menyerupai huruf  V dengan kemiringan 
90%. Takik rebah dibuat sesuai dengan arah rebah pohon yang 
ditentukan. Sementara itu, takik balas dibuat dari sisi yang berlawanan 
untuk merobohkan pohon. Dengan teknik ini, batang pohon yang 
ditebang	 dapat	 diupayakan	 tidak	 pecah.	 Setelah	 batang	 pohon	 rebah	
maka dilakukan pemotongan batang, yang panjangnya disesuaikan 
dengan permintaan pasar (Mansur & Teheteru, 2010).

Sebagian petani, antara lain pedagang BRI dan pemilik hutan 
rakyat	 pola	 bagi	 hasil	 cenderung	 memanen	 hutan	 rakyat	 pada	 akhir	
daur. Sebagian lainnya menebang hutan rakyat berdasarkan daur 
butuh. Penebangan pohon dilakukan sesuai dengan kebutuhan petani. 
Mereka dapat menebang sebagian pohonnya yang berumur 3-4 tahun 
melalui sistem tebang pilih. Pohon yang ditebang adalah pohon-pohon 
yang mempunyai diameter besar dan laku dijual, sedangkan pohon-
pohon	 yang	 berdiameter	 kecil	 dipelihara	 sebagai	 tegakan	 tinggal.	
Hutan rakyat yang ditebang berdasarkan daur butuh membentuk hutan 
rakyat monokultur beragam umur.

Penebangan hutan rakyat dan pembagian batang umumnya tidak 
dilakukan sendiri oleh petani, melainkan oleh pembeli yang merangkap 
sebagai	pedagang	kayu.	Di	Kecamatan	Panca	Tengah	Tasikmalaya,	log	
dipotong-potong	dengan	panjang	130	cm.	Di	daerah	ini	sebagian	besar	
log	diolah	untuk	kayu	gergajian	berukuran	panjang	130	cm,	tebal	6	mm	
dan	lebar	8-14	cm	(Puspitojati	&	Ahmad,	2008).	

Biaya dan Pendapatan Hutan Rakyat3. 

Biaya pembangunan dan pengelolaan hutan rakyat terdiri dari 
biaya lahan, bibit, pupuk, tenaga kerja dan biaya peralatan. Sebagian 
hutan rakyat dibangun dengan biaya rendah karena petani hanya 
mengeluarkan	 biaya	 untuk	 lahan	 dan	 tenaga	 kerja.	 Mereka	 mencari	
bibit di bawah tegakan, memperoleh pupuk dari ternak yang dipelihara 
dan melakukan sendiri pengolahan lahan dan penanaman bibit dengan 
menggunakan peralatan yang tersedia. Sebagian lainnya dibangun 
dengan	biaya	cukup	besar	untuk	membeli	bibit,	pupuk	dan	membayar	
upah penanaman.
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Biaya pengelolaan (pembangunan dan pemeliharaan) hutan 
rakyat pola bagi hasil paket tidak intensif adalah Rp 4.000,- per bibit 
atau sekitar Rp 6.000.000,- per ha, belum termasuk biaya lahan. 
Biaya tersebut dikeluarkan untuk bibit, pupuk, pengolahan lahan, 
penanaman, pemeliharaan tahun pertama dan administrasi. Jenis pohon 
yang ditanam adalah jati putih, Acacia mangium dan manglid.

Pembangunan hutan rakyat dilakukan setelah ada kesepakatan 
dari para pihak yang terlibat. Kesepakatan tersebut memuat hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. Pemilik modal wajib menyetorkan 
modal, pemilik lahan menyediakan lahan (sewa lahan sekitar Rp 
500.000,-/ha/tahun) dan lembaga perantara berkewajiban melakukan 
pembukuan, penanaman dan pemeliharaan tanaman tahun pertama.

Hak masing-masing pihak adalah memperoleh bagi hasil sebesar 
55% untuk pemilik modal, 40% untuk pemilik lahan dan 5% untuk 
lembaga perantara. Hutan rakyat pola bagi hasil tersebut belum ada 
yang ditebang sehingga belum diketahui hasilnya. Dengan asumsi 
riap hutan rakyat (log yang dapat dipungut) adalah 20 m3/ha/tahun 
dan harga tegakan pada umur 7 tahun adalah Rp 500.000,-/m3 maka 
hutan rakyat menghasilkan pendapatan kotor pada akhir daur sebesar 
Rp 74.000.000,-/ha. Berdasarkan pola bagi hasil tersebut maka pemilik 
modal,	 pemilik	 lahan	 dan	 lembaga	 perantara	 secara	 berturut-turut	
memperoleh pendapatan kotor sebesar Rp 40,7 juta/ha, Rp 29,6 juta/
ha dan Rp 3,7 juta/ha. Dengan suku bunga 12% per tahun, pendapatan 
bersih sekarang (NPV) hutan rakyat adalah Rp 24,08 juta/ha, yang 
dibagi untuk pemilik modal, pemilik lahan dan lembaga perantara 
masing-masing sebesar Rp 13,24 juta/ha, Rp 9,64 juta/ha dan Rp 1,20 
juta/ha.

Hutan	 rakyat	 yang	 dikelola	 secara	 intensif	 memerlukan	 biaya	
lebih besar namun menghasilkan pendapatan jauh lebih tinggi (Tabel 
5	dan	Tabel	6).	Pada	umur	7	tahun,	hutan	sengon	yang	dikelola	secara	
intensif dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp 200 juta/ha/daur, 
atau menghasilkan keuntungan rata-rata Rp 29 juta/ha/tahun (Siregal 
et al., 2009). Pada tingkat suku bunga 12% per tahun, pendapatan bersih 
sekarang (NPV) hutan rakyat tersebut adalah Rp 92 juta/ha.

Usaha hutan rakyat jabon juga menghasilkan keuntungan besar. 
Pada	 umur	 5	 tahun,	 hutan	 rakyat	 jabon	 yang	 dikelola	 secara	 intensif	
dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp 104 juta/ha/daur, atau 
menghasilkan keuntungan rata-rata Rp 21 juta/ha/tahun (Mansur & 
Tuheteru, 2010). Pada tingkat suku bunga 
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Tabel 5. Biaya dan pendapatan1 ha hutan rakyat sengon daur 7 tahun.

No. Kegiatan Biaya (Rp)
A. Biaya
1. Perencanaan	 200.000
2. Persiapan lahan (pembersihan lahan, pembuatan 

lubang tanam,pupuk kandang, pestisida)
1.200.000

3. Pengadaan bibit 1.320 batang (termasuk untuk 
penyulaman),	@	Rp	1000,-/batang

1.320.000

4. Penanaman 550.000
5. Pemupukan tanaman umur 3 bulan dan 6 bulan 1.000.000
6. Pemupukan dan penyiangan tanaman umur 1 

tahun
1.300.000

7. Pemupukan dan penyiangan tanaman umur 1,5 
tahun

1.300.000

8. Penjarangan I umur 3 tahun sebanyak 635 pohon 1.400.000
9. Pemupukan dan penyiangan tanaman umur 4 

tahun
1.100.000

10. Penjarangan II umur 5 tahun sebanyak 285 pohon 700.000
11. Penyiangan tanaman umur 6 tahun 550.000
12 Pemanenan 120 pohon umur 7 tahun 400.000

Total biaya 11.020.000
B. Pendapatan
1. Penjarangan I: 31,75 m3 X Rp 50.000,- 1.587.500
2. Penjarangan II: 99,75 m3 X Rp 400.000,- 39.900.000
3. Pemanenan: 284 m3 X Rp 600.000,- 170.400.000

Total pendapatan 211.887.500
C. Keuntungan (B – A) 200.867.500

Sumber: berbagai sumber dalam Siregar et al. (2009).

12% per tahun, pendapatan bersih sekarang (NPV) hutan rakyat 
tersebut adalah Rp 58 juta/ha.

Uraian di atas menunjukkan adanya variasi keuntungan yang 
diperoleh petani hutan rakyat, yang diakibatkan oleh perbedaan 
tingkat kesuburan lahan hutan rakyat dan intensitas pengelolaan yang 
mempengaruhi produktivitas hutan rakyat serta kondisi pasar yang 
mempengaruhi	 harga	 kayu	 rakyat.	 Secara	 keseluruhan,	 usaha	 hutan	
rakyat adalah usaha yang menguntungkan, dengan tingkat keuntungan 
agak tinggi sampai tinggi.
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Tabel 6. Biaya dan pendapatan 1 ha hutan rakyat jabon daur 5 tahun.

No. Kegiatan Biaya (Rp)
A. Biaya
1. Sewa	lahan	(5	tahun	@	Rp	1	juta)* 5.000.000
2. Persiapan lahan 1.500.000
3. Pengadaan	bibit	1000	batang		@	Rp	1000,- 3.850.000
4. Penanaman 550.000
5. Pengadaan pupuk NPK (tahun 1-4) 3.500.000
6. Pemupukan (tahun 1-4) 2.000.000
7. Pengadaan pestisida (tahun 1) 250.000
8. Pengendalian hama penyakit (tahun1) 120.000
9. Pemeliharaan (tahun 1-2) 3.000.000
10. Penjarangan 500 pohon (tahun 3) 5.000.000
11. Pemanenan 8.500.000

Total biaya 33.270.000
B. Pendapatan
1. Penjarangan : 500 pohon X Rp 75.000,- 37.500.000
2. Penjarangan II: 99,75 m3 X Rp 400.000,- 100.000.000

Total pendapatan 137.500.000
C. Keuntungan (B – A) 104.230.000

Sumber: Mansur & Tuheture (2010), data diolah.

Keterangan: *asumsi sewa lahan Rp 2.500.000,-/ha/tahun (Mansur & Tuheteru, 
2010) dinilai terlalu tinggi dan disesuaikan menjadi Rp 1.000.000,-/ha.

Meskipun demikian, tidak semua petani hutan rakyat menikmati 
keuntungan yang tinggi karena kondisi pasar tidak kondusif 
(Puspitojati	&	Ahmad,	2009).	Di	Kecamatan	Panca	Tengah	Tasikmalaya,	
kondisi pasar log adalah bersaing namun kondisi pasar kayu gergajian 
cenderung	monopsoni,	yang	menekan	harga	log	di	tingkat	petani.	Pada	
tahun 2008 rata-rata harga log di tingkat petani hanya Rp 400.000,-/m3, 
harga log di industri penggergajian Rp 500.000,-/m3 dan harga kayu 
gergajian di industri barang jadi kayu Rp 700.000,-/m3. Di daerah ini 
juga berlaku pengukuran diameter log dengan allowance	4	cm	dan	harga	
“pasar” log yang sama untuk semua diameter “pasar” (diameter log 
yang diukur dengan allowance	4	cm),	yang	merugikan	petani.

Gambaran	 pengukuran	 diameter	 dengan	 allowance	 4	 cm,	 harga	
“pasar” log yang homogen dan pengaruhnya terhadap harga 
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“faktual” log di tingkat petani, disajikan pada Tabel 7. Tabel tersebut 
menunjukkan	bahwa	diameter	faktual	log	adalah	4	cm	lebih

Tabel 7.  Harga pasar dan harga faktual log sengon di tingkat petani.

Diameter	(cm) Volume (m3) Harga log (Rp/m3)
pasar faktual pasar faktual pasar faktual

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4)
8 12 1 2,25 400.000 178.000
10 14 1 1,96 400.000 204.000
12 16 1 1,78 400.000 225.000
15 19 1 1,60 400.000 250.000
20 24 1 1,44 400.000 278.000
25 29 1 1,35 400.000 296.000

Sumber: Puspitojati & Ahmad (2008).

lebih	 kecil	 dibanding	 diameter	 pasarnya,	 harga	 “pasar”	 log	 untuk	
semua diameter  “pasar” adalah Rp 400.000,-/m3, dan harga “faktual” 
log meningkat searah dengan meningkatnya diameter “faktual”, yaitu 
Rp 178.000,-/m3	 untuk	 log	 dengan	 diameter	 “faktual”	 12	 cm	 sampai	
Rp 296.000,-/m3	 untuk	 log	 dengan	 diameter	 “faktual”	 29	 cm.	 Hal	
ini	 menyebabkan	 petani	 hutan	 rakyat	 di	 Kecamatan	 Panca	 Tengah	
memperoleh pendapatan yang lebih rendah dibanding pendapatan 
petani daerah lain yang kondisi pasarnya lebih kondusif.

Manfaat Hutan RakyatD. 
Hutan rakyat pada umumnya dan hutan rakyat kayu pada 

khususnya menghasilkan manfaat lingkungan yang tinggi. Manfaat 
lingkungan hutan rakyat kayu memang tidak setinggi manfaat 
lingkungan	 hutan	 rakyat	 campuran	 yang	 memiliki	 beragam	 jenis	
tanaman dan beberapa strata tajuk. Hutan rakyat kayu juga memiliki 
akar pohon yang dalam, tajuk antar pohon yang saling menutupi 
dan tanaman bawah sehingga mempunyai peranan penting dalam 
memelihara tata air dan kesuburan tanah, mengurangi bahaya banjir, 
longsor, erosi dan berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global.

Pembangunan hutan rakyat jati di Kawasan Kapur Selatan yang 
membentang dari Magelang sampai Malang telah merubah lingkungan 
yang kering, panas dan gersang menjadi lingkungan yang lebih hijau, 
lebih subur dan tidak terlalu panas (Walhi Jabar, 2007). Pembangunan 
hutan rakyat di desa Selopura Wonogiri dengan ranaman jati dan 



Hutan Rakyat48

tanaman lainnya yang dilakukan sejak tahun 1968 telah berhasil 
memperbaiki lahan berbatu dan kering menjadi lahan yang lebih subur 
dan dapat ditanami, dan meningkatkan jumlah sumber air dari satu 
sumber menjadi 16 sumber (LEI, 2007). 

Di Jawa Barat, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat menggalakkan 
pembangunan hutan rakyat. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan 
petani, pengembangan hutan rakyat juga diharapkan dapat berfungsi 
menjaga	kondisi	 lingkungan	 Jawa	Barat	yang	bertopografi	curam	dan	
memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak. Program pengembangan 
hutan rakyat diarahkan pada lahan yang memiliki kelerengan lebih 
dari 40%, lahan kritis, areal yang mempunyai fungsi penting untuk 
perlindungan tata air dan lahan terlantar (Sudama, 2007 dalam Anonim, 
2007).

Manfaat ekonomi hutan rakyat yang diperoleh petani dari 
pemanenan kayu umumnya tinggi. Permintaan kayu melebihi pasokan 
dan lembaga pemasaran kayu telah mapan sehingga kayu mudah 
dipasarkan dengan harga tinggi. Petani yang memanen kayu sesuai 
dengan	 daur	 tebang	 yang	 direncanakan	 cenderung	 memperoleh	
pendapatan lebih tinggi dibanding petani yang menebang kayu 
sesuai dengan daur butuh. Di desa Selapuro Wonogiri, satu pohon 
jati	 diameter	 30	 cm	 dapat	 dijual	 dengan	 harga	 Rp	 3	 juta	 (LEI,	 2007).	
Sementara itu, petani hutan rakyat sengon yang menjual kayu 
berdasarkan	 daur	 butuh	 atau	 menjual	 kayu	 diameter	 kecil	 (<20	 cm)	
memperoleh	 pendapatan	 sedang.	 Harga	 kayu	 sengon	 diameter	 kecil	
hanya sekitar 50% harga kayu sengon diameter besar (Puspitojati & 
Ahmad, 2008).

Hutan rakyat kayu merupakan usaha jangka panjang yang 
hasilnya dipungut pada akhir daur. Dengan lahan yang sempit, petani 
mengelola hutan rakyat kayu seumur atau beragam umur dalam 
satu bidang lahan. Karena itu, hutan rakyat kayu  umumnya tidak 
menghasilkan pendapatan tahunan. Dalam kondisi demikian, usaha 
hutan rakyat kayu tidak menjadi usaha pokok petani melainkan sebagai 
usaha sambilan yang berfungsi sebagai tabungan. Pendapatan dari 
hutan rakyat yang besar dapat digunakan oleh petani untuk berbagai 
keperluan seperti menambah modal usaha, membiayai hajatan keluarga 
dan naik haji.

Manfaat sosial hutan rakyat dalam bentuk kesempatan kerja 
dinikmati berbagai pihak yang terlibat. Tabel 8 menunjukkan bahwa 
kesempatan kerja yang tersedia dari kegiatan pengelolaan hutan rakyat 



Hutan Rakyat Kayu 49

sampai pengangkutan kayu gergajian ke industri barang jadi. Hutan 
rakyat kayu menyediakan kesempatan kerja 325 HOK/ha/5 tahun atau 
rata-rata 65 HOK/ha/tahun. Pengelolaan hutan yang intensif dapat 
meningkatkan kesempatan kerja tersebut hingga 100%.

Tabel 8.  Kesempatan kerja pengelolaan HR-kayu daur 5 tahun dan 
kegiatan lain terkait di Kabupaten Tasikmalaya.

Kegiatan
Kesempatan 
kerja (HOK)

Asumsi*

1. Pengelolaan hutan rakyat
    - penanaman
    - pemeliharaan tahun 1

30
10

Pengelolaan hu-tan 
tidak intensif, jarak 
tanam rapat

2.  Penebangan, pembagian 
batang, pemikulan dari hutan 
ke pinggir jalan (100 m3 log )**

140 Prestasi kerja (PK) 1 
regu tebang (7 orang) 
adalah 5 m3 log /hari

3.  Pengangkutan dan muat 
bongkar

       log dari hutan ke industri 
kayu rakyat (100 m3)

60 PK pengangkutan log 
adalah 5 m3 log/ hari/
truk (3 orang TK)

4.  Pengolahan log menjadi kayu  
gergajian (100 m3 log)***

43 PK 7 m3 log/hari/
regu atau 5 m3 kg/ hr 
/regu (3 orang TK)

5.  Pengangkutan kayu gergajian 
ke industri barang jadi (70 m3)

42 PK pengangkutan 
adalah 5 m3/hari/ 
regu (3 orang TK)

Jumlah 325
Rata-rata per tahun 65

Keterangan: 
*		 hasil	wawancara	dengan	pihak	terkait
**		 rataan	diameter	log	20	cm,	panjang	log	130	cm
***	kayu	gergajian	ukuran	panjang	130	cm;	tebal	6	cm;	dan	lebar	8	cm,	10	cm,	12	cm	
dan	14	cm.
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IV

HUTAN RAKYAT HHBK

Gambaran UmumA. 
Dalam 4 tahun terakhir (2007-2010), Kementrian Kehutanan 

mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong pembangunan 
hutan tanaman HHBK (HT-HHBK). Permenhut P.35/2007 meng-
identifikasi	 494	 jenis	 HHBK	 nabati	 yang	 menjadi	 urusan	 kehutanan,	
Permenhut P.36/2008 memberi kesempatan yang luas kepada 
perorangan, koperasi dan pengusaha untuk membangun HT-HHBK, 
dan	Permenhut	P.21/2009	secara	implisit	menjelaskan	bahwa	budidaya	
HT-HHBK	 dapat	 dilakukan	 secara	 intensif	 seperti	 halnya	 budidaya	
pertanian.

Jauh	sebelum	kebijakan	HHBK	tersebut	diluncurkan,	masyarakat	
pedesaan telah membudidayakan beragam jenis tanaman HHBK. 
Di Krui Lampung, masyarakat pedesaan mengelola hutan damar 
mata	 kucing	 yang	menghasilkan	 getah,	 buah,	 kayu	 dan	 hasil	 lainnya	
(Puspitojati,	2000).	Di	lereng	Gunung	Halimun	Jawa	Barat,	masyarakat	
pedesaan mengelola hutan rakyat yang tersusun dari beragam jenis 
tanaman seperti jeunjing, puspa, afrika, kisampang, durian, nangka, 
jengkol, petai, alpukat, pisang, kopi dan aren (Tjahjadi, 2004). Di 
Kabupaten Kutai Barat, masyarakat dayak mengelola hutan tanaman 
yang menghasilkan beragam jenis buah-buahan seperti lai, durian, 
langsat,	nangka,	encepm	payakng,	encepm	bulau,	keramug,	rambutan,	
cempedak,	 rekep,	 dan	 siwo	 (Rosdiana,	 2004).	 Di	 Jawa	 Barat,	 hutan	
rakyat ditumbuhi beragam jenis HHBK, khususnya dalam kelompok 
buah-buahan. Pada tahun 2007, produksi HHBK yang berupa buah-
buahan (yang menurut Permenhut P.35/2007 termasuk sebagai HHBK) 
dari hutan rakyat dan lahan rakyat lainnya adalah 890.000 ton (BPS, 
2008). HHBK yang dihasilkan dari hutan rakyat tersebut umumnya 
tidak	tercatat	dalam	statistik	kehutanan.
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Kondisi hutan rakyat sebelum dan setelah adanya kebijakan 
HHBK adalah tidak berbeda, dan memang dapat diharapkan tidak 
berbeda. Alasannya, masyarakat pedesaan tidak terikat dengan 
kebijakan tersebut. Mereka, baik sebelum maupun setelah adanya 
kebijakan HHBK, tetap leluasa mengusahakan lahannya untuk apa saja 
yang dianggap menguntungkan. Bagi mereka, tanaman kayu-kayuan, 
tanaman HHBK dan tanaman pertanian adalah tanaman pilihan 
yang hanya ditanam jika dinilai menguntungkan. Selain itu, program 
kehutanan yang mendorong masyarakat pedesaan membudidayakan 
tanaman HHBK juga belum tersedia.

Namun kebijakan mengenai HHBK tersebut menyebabkan: a) 
semua	 produk	 hutan	 rakyat,	 sepanjang	 tercamtum	 dalam	 Permenhut	
P.35/2007 dapat disebut sebagai HHBK dan b) semua lahan rakyat 
bertumbuhan banyak pohon (luas >0,25 ha, tinggi pohon >5 m dan 
penutupan tajuk 40%) dapat disebut sebagai hutan rakyat. Dengan kata 
lain,	kebijakan	tersebut	memunculkan	istilah	hutan	rakyat	HHBK,	yaitu	
hutan	 rakyat	 yang	hasilnya	 adalah	HHBK	 (penjelasan	 rinci	mengenai	
hal ini telah dibahas dalam Bab II).

Secara	 potensial,	 hutan	 rakyat	 HHBK	 dapat	 berupa:	 a)	 hutan	
monokultur HHBK seperti hutan kemiri, hutan kayu putih, hutan 
duku dan hutan manggis, b) hutan multikultur HHBK atau hutan 
HHBK	campuran,	yaitu	hutan	yang	tersusun	dari	dua	atau	lebih	pohon	
penghasil	 HHBK	 dan	 c)	 hutan	 agroforestri	 HHBK,	 yaitu	 hutan	 yang	
tersusun dari pohon dan tanaman bukan pohon penghasil HHBK (dan 
tanaman pertanian). Dalam bab ini hanya dibahas: a) hutan rakyat 
monokultur	 HHBK	 dan	 b)	 hutan	 rakyat	 HHBK	 campuran.	 Hutan	
rakyat agroforestri dibahas dalam bab berikutnya.

Hutan rakyat HHBK yang paling banyak diusahakan oleh 
masyarakat pedesaan adalah hutan rakyat buah-buahan (HR-buah), 
baik	dalam	bentuk	HR-buah	campuran	maupun	dalam	bentuk	HR-buah	
monokultur.	HR-buah	campuran	adalah	usaha	jangka	menengah	yang	
hasilnya	dapat	dipungut	secara	periodis,	beberapa	kali	dalam	setahun	
bergantung pada banyaknya jenis buah yang diusahakan. Pohon buah-
buahan	ditanam	dengan	 jarak	agak	 lebar	sampai	 lebar	dan	cenderung	
tidak teratur. Hutan rakyat umumnya dikelola tidak intensif, tanpa atau 
dengan pemeliharaan terbatas. Pepohonan dibiarkan tumbuh meninggi 
dan tajuk antar pohon saling menutupi.

Sementara itu, HR-buah monokultur adalah hutan rakyat yang 
ditanami satu jenis pohon buah dengan jarak tanam lebar dan teratur 
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sehingga tajuk antar pohon tidak saling menutupi. Hutan rakyat 
umumnya	 dikelola	 secara	 intensif.	 	 Setiap	 tahun	 dilakukan	 beragam	
kegiatan pemeliharaan seperti penyiangan, pemupukan, pemangkasan, 
penyiraman	dan	pencegahan	hama	penyakit,	serta	kegiatan	pemanenan.	
HR-buah monokultur menggambarkan pengelolaan hutan yang 
menggunakan input produksi tinggi.

Bab ini membahas HR-HHBK, yang difokuskan pada HR buah-
buahan.	 Pembahasan	mencakup:	 a)	 karakteristik	 petani	 yang	 dibahas	
secara	 kualitatif,	 b)	 pengelolaan	 HR	 yang	 dititik-beratkan	 pada	 jenis	
dan	 intensitas	 kegiatan	 serta	 biaya	 dan	 pendapatan	 usaha,	 dan	 c)	
manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan HR.

Karakteristik PetaniB. 
Petani hutan rakyat buah-buahan (HR-buah) adalah petani yang 

mengharapkan pendapatan tahunan dari hutan rakyat. Mereka adalah 
petani	 yang	 memiliki	 lahan	 cukup	 luas	 dan	 atau	 memiliki	 modal	
yang besar. Petani yang memiliki lahan agak luas dan modal terbatas 
cenderung	 membangun	 HR-buah	 campuran	 secara	 bertahap.	 Pada	
awalnya	 hanya	 sebagian	 kecil	 lahan	 yang	 ditanami	 dengan	 pohon	
buah-buahan, sebagian besar lainnya tetap diusahakan untuk usaha 
pertanian. Penanaman selanjutnya dilakukan seiring dengan semakin 
banyaknya pohon buah yang menghasilkan, dan hanya dilakukan jika 
dinilai menguntungkan. Hal ini dapat berlangsung selama bertahun-
tahun, bergantung pada lahan yang dimiliki petani. Semakin luas 
lahan petani dan semakin menguntungkan usaha buah-buahan, maka 
semakin	cepat	proses	pembangunan	HR-buah	campuran.

Pengamatan	terhadap	hutan	rakyat	dan	hasil	wawancara	dengan	
petani di sentra penghasil buah di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya 
menunjukkan bahwa hutan rakyat ditanami beragam jenis pohon buah-
buahan yang memiliki umur beragam. Komposisi jenis dan jumlah 
pohon buah yang ada di hutan rakyat adalah berbeda antar petani. 
Menurut petani, hutan buah-buahan tidak dibangun sendiri, sebagian 
pohon	buah-buahan	telah	ada	ketika	mereka	masih	kecil.

Sementara itu, petani yang mempunyai lahan dan modal besar 
serta mempunyai pemahaman yang baik tentang pemasaran buah, 
dapat	mengelola	HR-buah	 secara	monokultur.	 Karena,	 pembangunan	
dan pengelolaan HR-buah monokultur memerlukan dana yang besar. 
Pada tahun pertama, dana dikeluarkan untuk membangun HR-buah. 
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Selanjutnya, setiap tahun harus dikeluarkan biaya untuk pemeliharaan 
(penyiangan, pemupukan, penyiraman, pemangkasan dan penanggu-
langan hama penyakit) tanpa memperoleh pendapatan. Hal ini dapat 
berlangsung selama 5 tahun atau lebih, yang menghabiskan dana 
hingga Rp 100 juta/ha atau lebih besar. 

Pengelolaan Hutan RakyatC. 
Hutan rakyat HHBK yang paling umum adalah hutan rakyat 

buah-buahan. Hutan rakyat buah-buahan (HR-buah) adalah usaha 
jangka menengah yang membutuhkan modal besar dan berisiko tinggi 
namun juga menjanjikan keuntungan besar. Oleh karena itu, usaha ini 
harus	 direncanakan	 dengan	 cermat.	 Petani	 HR-buah	 perlu	 memiliki	
pemahaman yang baik tentang kesesuaian tempat tumbuh serta 
budidaya dan pemasaran buah agar dapat mengusahakan HR-buah 
secara	menguntungkan.

Kesesuaian Tempat Tumbuh1. 

Kesesuaian tempat tumbuh menjelaskan persyaratan tumbuh yang 
diperlukan oleh satu jenis pohon untuk tumbuh dan berbuah dengan 
baik.	Pohon	durian,	sebagai	contoh,	dapat	tumbuh	dan	berbuah	dengan	
baik pada dataran rendah hingga ketinggian 800 m dpl,  jenis tanah 
latosol	 dan	 alluvial,	 pH	 tanah	 6-6,5,	 curah	 hujan	 1.250-2.500	 mm/th,	
air	tanah	cukup	dalam	dan	pada	areal	yang	terbuka.	Sedangkan	pohon	
duku dapat tumbuh dan berbuah dengan baik pada dataran rendah 
hingga ketinggian 600 m dpl, jenis tanah latosol, podsolik kuning dan 
alluvial,	pH	tanah	6-7,	curah	hujan	1.300-2.500	mm/th,	air	 tanah	agak	
dangkal dan pada areal yang terlindung (Sunarjono, 2008; Tim Penulis 
PS, 2007).  

Mengusahakan HR-durian atau duku pada tempat tumbuh yang 
sesuai merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan usaha. 
Sebaliknya, menanam pohon tersebut pada tempat tumbuh yang tidak 
sesuai berarti kegagalan. Banyak pohon buah-buahan dapat tumbuh 
dengan baik pada beragam kondisi lahan namun pohon buah-buahan 
tersebut tidak selalu dapat berbuah. Lengkeng yang berbuah lebat pada 
ketinggian	>200	m	dpl	sebagai	contoh,	juga	dapat	tumbuh	dengan	baik	
pada ketinggian <100 m dpl, namun lengkeng tersebut tidak berbuah di 
daerah	dekat	pantai.	Penyebabnya,	pembungaan	lengkeng	dipicu	oleh	
suhu malam yang dingin (15-20° C) selama musim kemarau (Sunarjono, 
2008). Suhu malam di daerah pantai lebih dari 20° C.
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Tabel 9.  Kesesuaian tumbuh beberapa jenis pohon buah-buahan.

Jenis 
tanaman

Elevasi
(m dpl)

Iklim Konsistensi Air 
tanah 
(cm)

pH 
tanah

<700 >700
Ba-
sah

Ke-
ring

Gembur Teguh

Durian + + + 100-200 6-7
Duku + + + 50-200 4-8
Mangga + + + 50-200 5,5-6,5
Manggis + + + + 50-100 6-7
Nangka + + + + + + 100 -200 6-7
Rambutan + + + + 100-150 5,5-7,5
Sawo + + + + + + 50-200 6-7
Sukun + + + + - 6-7

Sumber: Tim Penulis PS (2007) dan sumber lain.

Cara mudah untuk mengetahui tempat tumbuh yang sesuai adalah 
dengan memperhatikan pohon buah-buahan yang ada di daerah di 
mana lahan akan diusahakan. Jenis pohon buah-buahan yang berbuah 
lebat di daerah tersebut adalah jenis pohon buah-buahan yang sesuai 
untuk diusahakan. Cara lainnya adalah mengusahakan buah-buahan di 
daerah sentra penghasil buah (Tabel 10). Di daerah ini, banyak petani 
yang telah mengusahakan buah-buahan dan memahami dengan baik 
seluk-beluk budidaya dan pemasaran buah. Di daerah ini, tersedia 
informasi yang memadai tentang budidaya dan pemasaran buah yang 
dapat digunakan untuk menganalisis kelayakan pengusahaan HR-
buah.

Budidaya hutan rakyat2. 

Pembangunan dan pengelolaan HR-buah dilakukan melalui 
kegiatan pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan 
(Nurcahyo	 dan	 Rina,	 1991;	 Nurcahyo	 dan	 Sri,	 1991;	 Tim	 Penulis	 PS,	
1993; Sunarjono, 2008; Paimin, 1998 dan Soedarya, 2009). Bibit yang 
digunakan	 umumnya	 berasal	 dari	 perbanyakan	 vegetatif	 (cangkok,	
okulasi	atau	sambung).		Pohon		dari		bibit		vegetatif	cepat
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Tabel 10.  Daerah sentra penghasil beberapa jenis buah di Indonesia.

Nama buah Provinsi Kabupaten
Duku Sumatera Selatan OKI, OKU, Muba, Lahat, Mura

Sumetera Utara Toba Samusir

Sumatera Barat Sawah Lunto, Sijunjung

Jambi Muaro Jambi, Batanghari

Jawa Tengah Surakarta

Jakatra Jakarta Timur

Kalimantan Barat Pontianak
Durian Sumatera Utara Tapanuli Selatan

Jambi Muaro Jambi, Batanghari

Sumatera Selatan OKU

Bengkulu Bengkulu Utara

Lampung Way kanan, Lampung Selatan

Banten Lebak, Serang

Jawa Tengah Japara

DIY Kulonprogo

Bali Buleleng, Bangli, Badung

Kalimantan Barat Sintang

Kalimantan Selatan Tabalong

Kalimantan Timur Kutai Barat

Kalimantan Tengah Barito	Utara,	Barito	Timur,	Gunung	
Mas 

Sulawesi Tengah Toli-toli

Sulawesi Tenggara Kolaka
Manggis Sumatera Barat Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, 

Padang Pariaman, Sawah lunto, 
Sijunjung

Sumatera Selatan Lahat

Sumatera Utara Tapanuli Selatan

Bangka Belitung Bangka, Belitung

Jambi Surolangun

Jawa Barat Tasikmalaya, Purwakarta, Bogor

Jawa Tengah Purworejo

Jawa Timur Blitar, Trenggalek

DIY Kulon Progo
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Bali Tabanan, Buleleng

Sulawesi Selatan Bantaeng

NTB Lombok Barat
Nangka Jawa Timur Malang, Lumajang, Banyuwangi

Jawa Barat Bogor, Cianjur, Bandung

Lampung Lampung Tengah, Tulang Bawang

Sumatera Barat Padang Pariaman
Sawo Jawa Barat Ciamis

Banten Serang, pandeglang

Jawa Timur Ponorogo, Kediri, Banyuwangi, 
Sumenep

Sumber: Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian (2005) dalam Tim Penulis PS (2007).

berbuah dan produksi serta kualitas buah yang dihasilkan adalah 
sama dengan yang dihasilkan induknya. Bibit dari biji tidak dianjurkan 
karena pohon lama berbuah dan kualitas buah tidak terjamin.

Penanaman dilakukan pada bibit yang mempunyai tinggi 75-150 
cm,	dalam	lubang	 tanaman	berukuran	40	cm	x	40	cm	x	40	cm	sampai	
1 m x 1 m x 1 m, dengan jarak tanam 4 m x 4 m sampai 10 m x 10 m, 
sesuai dengan ukuran tajuk pohon. Pohon-pohon yang mempunyai 
tajuk lebar seperti lengkeng, rambutan, sawo dan mangga ditanam 
dengan jarak 10 m x 10 m (Sunarjono, 2008), pohon bertajuk lebar 
namun lambat tumbuh seperti manggis, ditanam dengan jarak 
yang bervariasi mulai dari 10 m x 10 m (Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan, 2006) sampai 7 m x 7 m (Wibawa, 2009) dan bahkan ada yang 
menyarankan ditanam dengan jarak 5 m x 5 m, sedangkan pohon 
bertajuk sedang seperti duku ditanam dengan jarak 7 m x 7 m dan 
pohon dengan tajuk sempit seperti srikaya dan sirsak ditanam dengan 
jarak 4 m x 4 m (Sunarjono, 2008). Sebagian bibit buah-buahan seperti 
manggis dan duku tidak tahan terhadap sinar matahari langsung. Bibit 
tersebut perlu diberi naungan berupa atap jerami, alang-alang, daun 
kelapa, tanaman pelindung seperti orok-orok (Sunarjono, 2008), atau 
bibit	 ditanam	 secara	 tumpangsari	 dengan	 tanaman	 pisang	 (Wibawa,	
2009).

Tanaman muda juga peka terhadap kelebihan atau kekurangan 
air. Pada musim penghujan, perlu diusahakan agar sekeliling pohon 
tidak	tergenang	air	dengan	cara	membuat	drainase	untuk	mengalirkan	
air. Pada musim kemarau, tanaman muda perlu disiram dua kali sehari. 
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Setelah tanaman tumbuh kuat, frekuensi penyiraman dapat dikurangi 
dan dilakukan hanya pada saat diperlukan. Penyiraman pada fase 
pertumbuhan vegetatif penting untuk menjamin pertumbuhan 
tanaman, sedangkan penyiraman pada fase pertumbuhan generatif 
penting untuk menjamin bunga dan buah berkembang dengan baik.

Pemupukan	 HR-buah	 dilakukan	 secara	 terus-menerus	 setiap	
tahun mulai saat penanaman sampai tanaman tidak produktif 
dan ditebang. Pemupukan pertama dilakukan bersamaan dengan 
penanaman bibit, dengan menggunakan pupuk organik dan anorganik. 
Pemupukan berikutnya dilakukan dalam selang waktu 3-4 bulan sekali. 
Pemupukan tahun kedua dan seterusnya umumnya dilakukan 2 kali 
setahun dengan dosis yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan 
tanaman dan produksi buah. Pemupukan dilakukan dengan membuat 
parit	 sedalam	 10-30	 cm	 melingkari	 tanaman,	 selebar	 tajuk	 pohon.	
Tanah	galian	parit	disisihkan	dan	pupuk	disebarkan	secara	merata	ke	
dalam parit. Selanjutnya tanah galian dikembalikan untuk menutup 
pupuk dan tanah diratakan. Pada pohon yang produktif, pemupukan 
diberikan menjelang pohon berbunga dan setelah panen. Kegiatan 
pemupukan umumnya dibarengi dengan kegiatan penyiangan, yaitu 
membersihkan rumput dan gulma pengganggu di sekitar pangkal 
pohon,	menggunakan	tangan,	cangkul,	garpu	sampai	herbisida.

Kegiatan pemeliharaan lain yang penting adalah pemangkasan 
bentuk dan pemangkasan pemeliharaan. Pemangkasan bentuk atau 
pembentukan tajuk dilakukan pada saat bibit/pohon telah berumur 
1	tahun.	Pohon	dipotong	setinggi	sekitar	1	m	dan	dari	banyak	cabang	
yang	 tumbuh	hanya	3-4	 cabang	yang	dipelihara.	Pemangkasan	kedua	
dilakukan	8-12	bulan	berikutnya	pada	cabang	pertama	setinggi	sekitar	
2	 m	 (dari	 tanah).	 Dari	 banyak	 cabang/tunas	 yang	 tumbuh	 hanya	
9	 cabang	 yang	 dipelihara.	 Hasil	 pemangkasan	 adalah	 pohon	 yang	
mempunyai	satu	batang	pokok,	3	cabang	pertama	dan	9	cabang	kedua	
(Sunarjono, 2008).

Untuk beberapa jenis pohon seperti durian dan sawo, pemang-
kasan	 bentuk	 dilakukan	 dengan	 cara	 atau	 frekuensi	 yang	 berbeda.	
Pemangkasan bentuk terhadap bibit durian dilakukan beberapa 
bulan setelah bibit ditanam. Dari banyak tunas yang tumbuh, hanya 
3-4 tunas yang dipelihara, yaitu tunas yang terletak tidak sama tinggi 
dan tumbuh di sisi yang berbeda, sedangkan tunas lainnya dipotong. 
Pemangkasan kedua dilakukan saat bibit berumur 1 tahun pada tunas 
yang	 tumbuh	 di	 cabang	 primer,	menyisakan	 2-3	 tunas.	 Pemangkasan	
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terakhir	dilakukan	1	tahun	kemudian.	Tunas	yang	tumbuh	pada	cabang	
sekunder dipotong, menyisakan 2-3 tunas untuk dipelihara. Hasil 
pemangkasan adalah pohon yang mempunyai satu batang pokok, 3-4 
cabang	primer,	sekitar	10	cabang	sekunder	dan	sekitar	20	cabang	tersier	
(Soedarya, 2009). Pemangkasan bentuk untuk pohon sawo kurang lebih 
sama	 dengan	 pemangkasan	 bentuk	 pohon	 durian	 (Nurcahyo	&	Rina,	
1991). Pemangkasan bentuk mendorong pohon tumbuh melebar, tidak 
tinggi sehingga pemeliharaan tanaman dan pemanenan buah lebih 
mudah dilakukan.

Setelah pemangkasan bentuk, kegiatan berikutnya adalah 
pemangkasan pemeliharaan yang dilakukan setiap tahun. Pada pohon 
dalam masa pertumbuhan vegetatif, pemangkasan dilakukan untuk 
memperbaiki	bentuk	tajuk	dan	menguatkan	cabang	pokok	dengan	cara	
memangkas	 bagian	 ujung-ujung	 cabang.	 Pada	 pohon	 yang	 produktif,	
pemangkasan dilakukan sebelum pohon berbunga dan setelah panen. 
Tujuan pemangkasan sebelum pohon berbunga adalah menghilangkan 
cabang	 yang	 tumbuh	 terlalu	 tinggi,	 cabang	 air,	 ranting	 yang	 terlalu	
rimbun dan benalu sehingga sinar matahari dapat masuk ke seluruh 
cabang	 dan	 ranting	 tempat	 tumbuh	 buah.	Hal	 ini	menyediakan	 lebih	
banyak	 cadangan	 makanan	 untuk	 pertumbuhan	 buah.	 Sedangkan	
tujuan	 pemangkasan	 setelah	 panen	 adalah	 memotong	 cabang	 dan	
ranting mati bekas tumbuh buah. Hal ini menyiapkan tanaman agar 
dapat tumbuh dengan baik untuk musim buah berikutnya.

Hampir setiap jenis pohon penghasil buah perlu dipangkas, 
termasuk pohon lengkeng. Pemangkasan pemeliharaan pohon lengkeng 
dilakukan pada awal musim penghujan sebelum pohon berbunga, 
sekitar 2 minggu setelah dipupuk, pada saat tanaman berada pada 
kondisi	pertumbuhan	yang	baik.	Bagian	yang	dipangkas	adalah	cabang	
air, rusak, terlalu rimbun, tumbuh ke arah dalam dan bawah. Cabang 
air perlu dipangkas karena tidak menghasilkan buah dan menyerap 
banyak	 karbohidrat	 dan	mineral,	 cabang	 rimbun	mengurangi	 jumlah	
buah,	sedangkan	cabang	rusak	dan	cabang	yang	tumbuh	ke	dalam/ke	
bawah tidak atau sedikit menghasilkan buah (Tim Penulis PS, 1993).

Periode terpenting dari pengelolaan HR-buah adalah pada saat 
pohon berbunga sampai buah dipanen, yang berlangsung sekitar 
6 bulan. Pohon buah umumnya berbunga banyak namun yang 
menjadi buah sedikit, kurang dari 1%. Persentase pembuahan dapat 
ditingkatkan	 dengan	 cara	menyemprotkan	 hormon	 atau	 pupuk	 buah	
di bawah kanopi pohon. Setelah buah terbentuk maka pertumbuhan 
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tunas baru perlu dikendalikan karena menyebabkan perebutan 
unsur hara antara buah dan daun. Pengendalian dapat dilakukan 
melalui pemangkasan atau pemberian hormone yang menghambat 
pertumbuhan vegetatif.

Pohon yang sedang berbuah perlu pemeliharaan sehari-hari 
agar pohon tetap dapat tumbuh normal dan proses pembesaran 
buah berjalan dengan baik. Pada pohon yang buahnya besar atau 
tumbuh bergerombol, perlu dilakukan penjarangan buah. Tujuannya 
adalah	 mencegah	 kematian	 tanaman	 akibat	 kehabisan	 energi	 dalam	
proses pembesaran buah dan mengatur agar buah yang diproduksi 
mempunyai kualitas (ukuran) yang merata. Penjarangan dilakukan 
setelah selesai proses pembentukan buah. Buah yang tumbuh 
berdekatan dijarangi dan diatur agar jarak antar buah tidak berdekatan, 
buah	 yang	 tumbuh	di	 ranting	 kecil	 dipotong	dan	 buah	 yang	 tumbuh	
bergerombol dikurangi jumlahnya. Melalui penjarangan dapat diatur 
ukuran dan jumlah buah yang diproduksi.

Pemeliharaan sehari-hari lainnya adalah pengendalian hama 
dan penyakit. Keberhasilan pengusahaan HR-buah dipengaruhi oleh 
kemampuan menanggulangi hama dan penyakit. Pohon duku dan 
petai,	 sebagai	 contoh,	mempunyai	 banyak	 hama	dan	penyakit.	Hama	
pohon duku adalah kutu putih (Pseudococcuslepelleyi) yang menyerang 
daun muda, rayap yang menyerang batang basah, penggerek (Curculio 
sp.) yang mengganggu pertumbuhan tunas, serta kelelawar, tupai 
dan tikus yang memakan buah. Oleh karena itu, buah duku yang 
masih muda harus diberongsong atau dibungkus dengan karung. 
Penyakit	yang	menyerang	pohon	duku	adalah	cendawan	(Gloeosporium 
gloeosporoides)	 yang	menyebabkan	pucuk	 cabang	mati	 dan	 antranoksa	
(Collectrotichum glocosporoides)	 yang	 menyebabkan	 bercak	 pada	 buah	
(Sunarjono, 2008).

Sementara itu, hama yang menyerang tanaman petai adalah 
penggerek batang (Xystocera festiva Thorns) yang menyerang batang, 
penggerek buah (Nacolela octasena) yang menyebabkan biji mengering 
dan semut rangrang yang membuat sarang dari daun sehingga 
mengganggu proses fotosintesis. Serangan hama tersebut umumnya 
belum membahayakan. Sementara itu, penyakit yang menyerang 
tanaman	petai	adalah	penyakit	batang	yaitu	cendawan	yang	menyerang	
kulit batang hingga berwarna keputihan. Selain itu, ada penyakit 
blendok yang disebabkan kumbang Xyleborus affanis yang melobangi 
batang	 dan	 cendawan	 Diplodia refensis yang memanfaatkan lubang 
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tersebut untuk berkembang biak dan menyerang xylem. Akibatnya 
tanaman dapat menjadi layu dan mati. Penyakit blendok dapat diatasi 
dengan menyumbat lubang dengan menggunakan aspal (Sunarjono, 
2008; Setianingsih, 1995).

Kegiatan pengelolaan HR-buah yang paling akhir adalah 
pemanenan buah (Tim Penulis FS, 2007; Sunarjono, 2008; Soedarya, 
2009; Anonim, 1993; Direktorat Budidaya Tanaman Buah, 2009). 
Pemanenan berhubungan dengan sifat buah klimaterik dan non-
klimaterik. Buah klimaterik adalah buah yang mengalami respirasi 
optimum setelah buah dipanen, atau buah dapat dipanen sebelum 
tua benar tanpa mempengaruhi rasa buah. Buah-buahan klimaterik, 
seperti	pisang	dan	mangga,	 cenderung	dipanen	sebelum	masak	benar	
agar	 tidak	cepat	 rusak	dan	dapat	dipasarkan	dalam	keadaan	segar	ke	
konsumen yang jauh.

Buah nonklimaterik adalah buah yang fase respirasi optimumnya 
terjadi saat buah masih berada di pohon, atau buah harus dipanen 
setelah masak di pohon agar enak dimakan. Karena itu, buah 
nonklimaterik	 seperti	 duku,	 lengkeng	 dan	manggis	 cenderung	 hanya	
dipasarkan ke pasar terdekat agar dapat dinikmati konsumen dalam 
keadaan segar. 

Namun dalam prakteknya, buah non-klimaterik sering diper-
lakukan seperti buah klimaterik, yaitu dipanen sebelum buah meng-
alami respirasi optimum agar dapat dipasarkan ke tempat yang jauh. 
Pemanenan	 buah	 manggis,	 sebagai	 contoh,	 tidak	 selalu	 dilakukan	
pada saat buah matang benar, bergantung pada tujuan pemasarannya. 
Manggis untuk pasar ekspor dipanen pada saat buah memiliki 
tingkat	 kematangan	 3	 (warna	 kulit	 buah	 merah	 kecoklatan)	 atau	
tingkat kematangan 4 (warna kulit buah merah keunguan). Manggis 
untuk pasar dalam negeri dipanen pada saat buah memiliki tingkat 
kematangan 5 (warna kulit buah ungu kemerahan) atau tingkat 
kematangan 6 (warna kulit buah ungu kehitaman). Mengingat tingkat 
kematangan buah dalam satu pohon berbeda maka pemanenan 
dilakukan	 beberapa	 kali.	 Buah	 yang	 memiliki	 kematangan	 cukup	
dipanen,	 sedangkan	 buah	 yang	 belum	 cukup	matang	 ditinggalkan	 di	
pohon untuk dipanen pada periode berikutnya. Hal ini memerlukan 
keahlian tersendiri agar kelezatan buah tetap dapat dinikmati oleh 
konsumen.

Secara	 keseluruhan	 berbagai	 kegiatan	 tersebut	 menunjukkan	
bahwa	 HR-buah	 monokultur	 perlu	 dikelola	 secara	 intensif.	 Di	 satu	
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sisi ini meningkatkan biaya, namun di sisi lain dapat meningkatkan 
produksi dan pendapatan petani.

Biaya dan Pendapatan Hutan Rakyat3. 

Menurut Soedarya (2009), biaya pembangunan dan pengelolaan 
HR-buah durian terdiri dari biaya pembelian lahan, bibit, pupuk dan 
peralatan serta biaya pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan 
pembuatan sumur. Tabel 11 menunjukkan bahwa biaya operasional 
dan biaya tetap pengelolaan HR-durian sampai pohon berbuah (umur 
5 tahun) adalah sekitar Rp 134 juta, termasuk biaya pembelian satu 
hektar lahan sebesar Rp 25 juta.

Biaya operasional dalam bentuk pupuk, obat dan pestisida adalah 
Rp 16,75 juta/ha/5 tahun. Biaya tersebut digunakan untuk membeli 
9,5 ton pupuk kandang, 5,6 ton pupuk anorganik, 70 liter hormon/
mineral, 150 liter insektisida dan 150 liter fungisida. Setiap tahun rata-
rata dibutuhkan 1,9 ton pupuk kandang, 1,12 ton pupuk anorganik, 
14 liter hormon/mineral, 30 liter insektisida dan 30 liter fungisida, 
atau rata-rata dibutuhkan biaya sebesar Rp 3,35 juta. Sementara itu, 
biaya tetap dalam bentuk tenaga kerja untuk melakukan pemupukan, 
pengendalian hama penyakit dan kegiatan lainnya adalah Rp 60 juta/
ha/5 tahun atau Rp 12 juta/ha/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengelolaan HR-buah memerlukan input produksi yang tinggi. 

 Tabel 11 juga menunjukkan bahwa biaya pengelolaan HR-durian 
yang terbesar adalah biaya tetap tenaga kerja, yaitu Rp 60 juta selama 
5 tahun, diikuti dengan biaya pembelian lahan sebesar Rp 25 juta. Jika 
diasumsikan petani pemilik HR-durian ikut bekerja tanpa memperoleh 
gaji (petani memperoleh pendapatan dari usaha lain) dan petani 
memiliki lahan sendiri maka biaya pengelolaan HR-durian selama 
5 tahun adalah Rp 79 juta. Biaya ini tidak jauh berbeda dengan biaya 
pengelolaan HR-durian selama 5 tahun, yang disampaikan Soedarya 
(2009) yaitu sebesar Rp 74 juta/ha/5 tahun.

Tabel 11. Biaya pembangunan dan pengelolaan HR-durian selama 5 tahun. 

No Uraian Jumlah (Rp)
1. Tanah 1 ha (Rp 25.000/m2) 25.000.000
2. Bibit 150 pohon (Rp 50.000/bibit) 7.500.000
3. Pupuk

a. Pupuk kandang 9,5 ton (Rp 100.000/ton) 950.000
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b. Urea 1.400 kg (Rp 4.000/kg) 5.600.000
c.	TSP	1.400	kg	(Rp	4.000/kg) 5.600.000
d. KCL 1.400 kg (Rp 4.000/kg) 5.600.000
e. NPK 1.400 kg (Rp 5.000/kg) 7.000.000
f. Hormon/mineral 70 liter (Rp 10.000/kg) 700.000

4. Obat dan pestisida
a. Insektisida 150 liter (Rp 20.000/l) 3.000.000
b. Fungisida 150 liter (Rp 20.000/l) 3.000.000

5. Alat dan bangunan
a. Bangunan dan sumur 2.500.000
b. Alat semprot 2 unit (Rp 150.000/unit) 300.000
c.	Cangkul	2	buah	(Rp	50.000/buah) 100.000
d. Sabit 2 buah (Rp 35.000/buah) 70.000
e.	Garpu	2	buah	(Rp	30.000/buah) 60.000
f.	Golok	2	buah	(Rp	75.000/buah) 150.000
g.	Gunting	pangkas	2	buah	(Rp	25.000/buah) 50.000
h.	Gergaji	pangkas	2	buah	(Rp	60.000/buah) 120.000
i. Ember 5 buah (Rp 30.000/buah) 150.000

6. Tenaga kerja tetap (2 orang)
a. Upah: 5 x 12 x 2 x Rp 500.000* 60.000.000
b. Pakaian: 5 x 2 x Rp 50.000 500.000
c.	THR:	5	x	2	x	Rp	500.000 5.000.000

7. Tenaga kerja lepas
a.	Membuat	lubang	tanam	15	OH	@	Rp	30.000 450.000
b.	Memupuk	dan	menanam	25	OH	@	Rp	30.000 750.000

Jumlah biaya produksi** 134.150.000
Sumber: Soedarya (2009).
Keterangan: *gaji diubah dari Rp 30.000/TK/bulan menjadi Rp 500.000/TK/bulan; 
**biaya produksi dengan gaji Rp 30.000/TK/bulan adalah Rp 74 juta/ha/5 tahun.

Sementara itu, Tabel 12 menunjukkan biaya dan pendapatan HR-
durian pada tahun ke-5 dan ke-6. Dapat dilihat bahwa pendapatan 
bersih yang diperoleh petani selama 2 tahun tersebut adalah lebih dari 
Rp 100 juta atau lebih besar dibanding seluruh biaya yang dikeluarkan 
selama 6 tahun. Artinya, modal sebesar Rp 74 juta atau Rp 79 juta (yang 
dikeluarkan selama 5 tahun ditambah biaya lainnya tahun ke-5 dan 
ke-6) dapat kembali dalam waktu 6 tahun. 
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Perhitungan Soedarya (2009) tersebut mungkin terlalu optimistis. 
Dari Tabel 4 dapat diperkirakan bahwa Soedarya mengasumsikan 
produksi durian pada tahun ke-5 dan ke-6 masing-masing sekitar 2,5 
ton/ha dan 3 ton/ha, dan harga durian (di tingkat petani, supermarket 
atau ekspor) sebesar Rp 30.000,-/kg. Hal ini berbeda dari kenyataan 
pada umumnya.

Tabel 12. Pendapatan bersih HR-durian tahun ke-5 dan ke-6.

No. Uraian Jumlah Rp
1. Pendapatan dari penjualan durian 174.375.000

- tahun ke-5 (25/100 x 150 x 75 x Rp 30.000) 84.375.000
- tahun ke-6 (25/100 x 150 x 80 x Rp 30.000) 90.000.000

2 Biaya* 73.600.000
- tahun ke-5 36.800.000
- tahun ke-6 36.000.000

3. Pendapatan bersih tahun ke-5 dan ke-6 (1-2) 100.775.000
Sumber: Soedarya (2009).

Keterangan:	*	biaya	tahun	ke	5	dan	6	tidak	dirinci	penggunaannya.

Tingkat harga dan produksi tersebut tampaknya terlalu tinggi. 
Harga durian di HR-durian di Bogor (lebih dikenal sebagai kebun 
durian, ramai dikunjungi konsumen dari Jakarta) memang dapat 
setinggi Rp 30.000/kg, namun di supermarket harga durian hanya 
berkisar antara Rp 15.000-30.000/kg. Dengan demikian, pada saat 
musim buah, harga durian di tingkat petani diperkirakan hanya sekitar 
Rp 10.000/kg.

Sementara itu, produksi durian pada umur 5 tahun, menurut Tim 
Penulis PS (2007) hanya sekitar 1 ton/ha/tahun dan meningkat  0,5-1 
ton	setiap	tahun	sehingga	pada	umur	10	tahun	produksi	buah	mencapai	
5,5	ton/ha/tahun,	dan	pada	umur	yang	paling	produktif	mencapai	20	
ton/ha/tahun (Sunarjono, 2008). Pada tingkat produksi dan harga yang 
disesuaikan tersebut serta biaya pengelolaan selama 5 tahun sebesar 
Rp 134 juta maka pengembalian modal (pay back period) usaha ini 
diperkirakan	baru	dapat	dicapai	pada	tahun	ke-10,	seperti	hasil	analisis	
Tim Penulis PS (2007). 

Produksi buah jenis lainnya pada awalnya juga rendah namun 
terus	meningkat	dari	waktu	ke	waktu	(Tim	Penulis	PS,	2007;	Nurcahyo	
& Rina, 1991; Anonim, 1993) dan pada umur yang paling produktif 
dapat	mencapai	10-20	ton/ha/tahun	(Sunarjono,	2008).	Produksi	buah	
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manggis hanya 1 ton/ha pada tahun ke-6 dan menjadi 6,5 ton/ha pada 
tahun ke-10; pohon mangga pada umur 4 tahun menghasilkan buah 
sebanyak 1 ton/ha dan meningkat menjadi 4 ton/ha pada umur 7 
tahun; pohon melinjo mulai menghasilkan pada umur 3 tahun sebanyak 
1,4 ton/ha dan meningkat menjadi 7,5 ton/ha pada umur 8 tahun; dan 
produksi buah duku hanya 0,4 ton pada umur 5 tahun dan menjadi 4 
ton pada umur 11 tahun. Pada tingkat produksi tersebut, pengembalian 
modal HR-manggis, mangga, melinjo dan duku masing-masing adalah 
10 tahun, 8 tahun, 7 tahun dan 10 tahun.

Pada usia produktif, pendapatan petani dari HR-buah dapat 
diharapkan	tinggi.	Sebagai	contoh,	jika	produksi	HR-durian	pada	tahun	
ke-10 sebesar 5,5 ton/ha dan harga durian di tingkat petani sebesar 
Rp 10.000,-/kg maka pendapatan kotor petani HR-durian adalah Rp 
55 juta/ha/tahun. Pendapatan tersebut masih dapat meningkat pada 
tahun-tahun berikutnya.

Dalam kenyataannya, harga buah di tingkat petani umumnya 
rendah karena petani hanya menjual buah ke pedagang/pasar lokal, 
buah melimpah saat panen dan buah mudah rusak sehingga harus 
segera dijual pada harga berapapun yang berlaku di pasar. Dalam 
kondisi permintaan buah di pasar lokal terbatas maka pada saat panen 
harga buah akan jatuh.

Harga buah yang rendah ternyata  juga berlaku pada buah yang 
diekspor seperti buah manggis yang rantai pemasarannya panjang. 
Petani	 manggis	 di	 Kabupaten	 Ciamis,	 sebagai	 contoh,	 umumnya	
menjual	 manggis	 secara	 borongan	 ke	 pedagang	 desa.	 Selanjutnya,	
manggis tersebut diangkut ke pedagang pengumpul di Kabupaten 
Tasikmalaya yang berjarak 50-150 km dari HR-manggis. Oleh pedagang 
pengumpul,	 manggis	 dicuci,	 disortir,	 dipak	 dalam	 keranjang,	 dan	
dikirim ke pedagang besar di Jakarta dan Bandung untuk diekspor 
atau	didistribusikan	ke	pasar	dan	supermarket.		Harga	eceran	manggis	
kualitas	campuran	di	tingkat	pedagang	pengumpul	(belum	dicuci	dan	
belum disortir) adalah Rp 5.000,-/kg (pembelian hanya dimungkinkan 
jika jumlah manggis yang dimiliki berlebih).  Dengan demikian, harga 
manggis di tingkat petani diperkirakan hanya sekitar Rp 2.500,-/kg, 
atau jauh lebih rendah dibanding harga manggis di supermarket dan 
ekspor	yang	dapat	mencapai	lebih	dari	Rp	10.000,-/kg.

Pada tingkat harga tersebut, pendapatan petani relatif rendah. 
Petani yang mengelola HR-manggis tidak intensif menghasilkan 
manggis sekitar 3 ton/ha/tahun atau memperoleh pendapatan sebesar 
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Rp 7.500.000,-/ha/tahun. Sedangkan petani yang mengelola HR-
manggis	 	 secara	 intensif	 menghasilkan	 manggis	 sekitar	 6,5	 ton/ha/
tahun (umur 10 tahun) atau memperoleh pendapatan Rp 16.250.000,-/
ha/tahun. Jika biaya pengelolaan HR-manggis intensif jauh lebih 
tinggi dibanding biaya pengelolaan HR-manggis tidak intensif maka 
pendapatan	 petani	 manggis	 antara	 yang	 mengelola	 secara	 intensif	
dengan yang mengelola tidak intensif adalah tidak banyak berbeda. 
Pengelolaan HR-manggis tidak intensif mungkin lebih menguntungkan 
karena	 risikonya	 lebih	 kecil.	 Hal	 ini	 menjelaskan	 mengapa	 sebagian	
besar HR-manggis dikelola tidak intensif.

Jika kondisi pasar lebih baik atau petani mampu menjual manggis 
langsung ke konsumen yang mau membayar dengan harga tinggi, 
pendapatan yang diperoleh petani tentu jauh lebih besar dan semakin 
banyak	 petani	 yang	 mengelola	 HR-manggis	 secara	 intensif.	 Hal	 ini	
menunjukkan bahwa keberhasilan HR-buah tidak hanya dipengaruhi 
oleh kemampuan petani mengelola HR-buah namun juga kondisi pasar 
atau kemampuan petani memasarkan hasilnya.

Manfaat Hutan RakyatD. 
HR-buah menghasilkan manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial. 

Manfaat lingkungan HR-buah monokultur tidak setinggi manfaat 
lingkungan	 HR-buah	 campuran	 karena	 areal	 HR-buah	 monokultur	
tidak sepenuhnya tertutup oleh tajuk pepohonan. Dengan asumsi jarak 
tanam adalah 10 m x 10 m dan lebar tajuk pohon adalah 8 m maka 
penutupan tajuk pohon pada HR-buah adalah sekitar 50%, atau 50% 
lahan hutan tidak tertutup pepohonan.

Selain	itu,	HR-buah	dipupuk	dan	disiangi	secara	periodis	sehingga	
sebagian lahan HR-buah dalam kondisi terbuka atau kurang terlindung 
dari bahaya erosi. Untuk mengelimir hal ini maka kegiatan penyiangan 
sebaiknya	 dilakukan	 secara	 selektif	 	 hanya	 pada	 lahan	 sekitar	 pohon	
dan membiarkan rumput tumbuh atau bahkan menanami areal terbuka 
dengan rerumputan. Hal ini telah dilakukan oleh petani mangga di 
Thailand (Paimin, 1998) dan juga sebagian petani durian di Indonesia. 
Kalau memungkinkan, jarak tanam dibuat lebih rapat dan HR-buah 
hanya diusahakan pada lahan yang datar. Melalui berbagai upaya 
tersebut, HR-buah monokultur dapat diharapkan menghasilkan 
manfaat lingkungan yang sedang.
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Manfaat	 lingkungan	 HR-buah	 campuran	 lebih	 tinggi.	 Di	
Kecamatan	 Baregbeg	 Ciamis,	 HR-buah	 campuran	 tampak	 gelap,	
ditumbuhi beragam jenis pohon buah-buahan yang tumbuh menjulang 
tinggi, seperti manggis, durian, nangka dan sawo. Di antara pepohonan 
tinggi tersebut tumbuh beragam jenis tanaman muda dan tanaman 
bawah. Kondisi HR-buah tampak tidak teratur dan tidak dipelihara. 
Lumut dan tanaman epipit banyak menempel di pepohonan, 
khususnya	 di	 pohon	 durian.	 Di	 Kecamatan	 Cijeunjing	 Ciamis,	 HR-
buah	 campuran	ditumbuhi	 beragam	 jenis	 pohon	buah-buahan	 seperti	
duku,	 nangka,	 rambutan,	 sawo	 dan	 jengkol,	 yang	 bercampur	 dengan	
beberapa batang pohon sengon dan beragam jenis tanaman pertanian 
seperti	kelapa,	coklat	dan	pisang,	serta	rumput	dan	tumbuhan	bawah.	
Kondisi	HR-buah	 campuran	 di	 sekitar	 areal	 tunggak	 3	 batang	 pohon	
sengon	 (tunggak	 pohon	 terpencar,	 diameter	 30-60	 cm)	 tampak	 terang	
namun lahan telah tertutup dengan pohon sengon muda, pisang dan 
rerumputan. Dalam kondisi demikian, erosi dapat diharapkan rendah 
atau	 HR-buah	 campuran	 menghasilkan	 manfaat	 lingkungan	 yang	
tinggi.

Manfaat ekonomi HR-buah bagi petani dipengaruhi oleh produksi 
dan harga buah. HR buah-buahan seperti mangga, duku, lengkeng, 
rambutan	dan	durian	yang	dikelola	secara	intensif,	pada	usia	10	dapat	
menghasilkan 6,5 ton buah/ha/tahun, sedangkan yang dikelola tidak 
intensif hanya menghasilkan 3 ton buah/ha/tahun. Harga beragam 
jenis buah-buahan di supermarker berkisar antara Rp 10.000-Rp 30.000/
kg,  harga buah ekspor sekitar US$ 1/kg atau Rp 10.000/kg dan harga 
buah di pasar tradisional sekitar Rp 5.000/kg. Harga buah di tingkat 
petani dapat diharapkan lebih rendah, diperkirakan sekitar Rp 7.500/
kg yang dipasarkan langsung ke supermarket atau ekspor, dan sekitar 
Rp 2.500/kg yang dijual ke pasar tradisional.

Dengan	demikian,	petani	yang	mengelola	HR-buah	secara	intensif	
dan memasarkan buah ke pedagang besar yang memasok buah ke 
supermarket atau ekspor, memperoleh pendapatan kotor sekitar Rp 
48 juta/ha/tahun, sedangkan petani yang mengelola HR-buah tidak 
intensif dan memasarkan buah ke pedagang desa yang memasok 
buah ke pasar tradisional hanya memperoleh pendapatan sekitar 
Rp 7,5 juta/ha/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa HR-buah dapat 
menyejahterakan petani atau hanya dapat memenuhi kehidupan sehari-
hari	 petani.	 Secara	 umum	 dapat	 dikatakan	 bahwa	 HR-buah	 dapat	
menjadi	mata	pencaharian	pokok	petani.
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Manfaat sosial HR-buah untuk masyarakat umum dipengaruhi 
oleh intensitas pengelolaan dan input produksi. HR-buah yang 
dikelola	 secara	 intensif	 memerlukan	 tenaga	 tetap	 sebanyak	 2	 orang/
ha dan setiap tahun membutuhkan beberapa tenaga musiman untuk 
pemanenan. Usaha ini juga memberi lapangan kerja kepada pedagang 
desa,	pedagang	pengumpul,	pedagang	di	pasar,	pedagang	eceran	serta	
distributor dan eksportir buah.

Selain itu, kebutuhan pupuk kandang yang tinggi memberi 
kesempatan kepada petani lain untuk memperoleh pendapatan 
tambahan dari penjualan pupuk. Kebutuhan pupuk anorganik, 
pestisida, insektisida dan beragam peralatan pengelolaan yang tinggi 
dapat mendorong pertumbuhan industri pemasok input produksi 
tersebut.	Secara	umum	dapat	dikatakan	bahwa	HR-buah	yang	dikelola	
secara	 intensif	 menghasilkan	 manfaat	 sosial	 yang	 tinggi,	 sedangkan	
HR-buah yang dikelola tidak intensif menghasilkan manfaat sosial 
terbatas.

Secara	 keseluruhan,	 manfaat	 sosial	 dan	 ekonomi	 hutan	 rakyat	
buah-buahan pada khususnya dan hutan rakyat HHBK pada 
umumnya	tercermin	dari	potensinya	dalam	menunjang	pembangunan	
daerah. Sebagian HHBK mempunyai nilai perdagangan tinggi dan 
pengusahaannya menyerap banyak tenaga kerja. Pembangunan hutan 
rakyat	HHBK	 dengan	 luasan	 yang	 cukup	 dapat	mendorong	 kegiatan	
ekonomi daerah.

Menurut Permenhut P.21/Menhut-II/2009, beragam jenis HHBK 
secara	 potensial	 dapat	 dikembangkan	 sebagai	 HHBK	 unggulan,	
yaitu HHBK yang menguntungkan untuk diusahakan dan mampu 
menggerakkan perekonomian daerah. Berdasarkan kriteria ekonomi, 
pengusahaan HHBK dapat menggerakkan perekonomian daerah 
(kabupaten) apabilai nilai perdagangan ekspor buah > US$ 1 juta 
dan nilai perdagangan dalam negeri > Rp 1 milyar per tahun. Untuk 
mencapai	 nilai	 perdagangan	 tersebut	 maka	 pada	 tingkat	 produksi	
HHBK 10 ton/ha/tahun, dan harga jual HHBK Rp 10.000/kg di pasar 
ekspor dan Rp 5.000-10.000/kg di pasar dalam negeri, hanya perlu 
dibangun HT-HHBK seluas 200 hektar, yang 90% hasilnya diekspor 
dan 10% lainnya dipasarkan di dalam negeri. Jika hutan rakyat HHBK 
dikelola tidak intensif dan harga HHBK jauh lebih rendah maka ribuan 
hektar	 hutan	 rakyat	 HHBK	 perlu	 dibangun	 untuk	 mencapai	 nilai	
perdagangan tersebut.
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Berdasarkan kriteria sosial, pengusahaan HHBK mampu meng -

gerakkan perekonomian daerah apabila kegiatannya banyak meli-
batkan masyarakat setempat dan pengusahaannya dilakukan melalui 
pola kemitraan antara masyarakat dengan pengusaha. Paling tidak, 
lebih dari 5% masyarakat yang ada di sentra hutan rakyat HHBK 
harus	terlibat	secara	langsung	maupun	tidak	langsung	dalam	kegiatan	
pengelolaan HT-HHBK, penyediaan input produksi, penanganan 
HHBK paska panen serta pengolahan dan pemasaran HHBK.

Keterlibatan pengusaha dalam pengusahaan hutan rakyat HHBK 
diperlukan untuk menjamin bahwa HHBK dapat dijual dengan harga 
yang memadai. Kemitraan dapat bersifat penuh, di mana masyarakat 
dan pengusaha terlibat dalam pengelolaan sampai pemasaran hasil; 
atau kemitraan bersifat terbatas, di mana pengusaha selain mengelola 
hutan tanaman HHBK sendiri juga menampung dan memasarkan 
HHBK yang dihasilkan masyarakat. Kemitraan ini penting mengingat 
saat ini pengusahaan HHBK (buah-buahan) masih didominasi 
oleh masyarakat pedesaan yang mempunyai keterbatasan dalam 
memproduksi dan memasarkan HHBK (buah-buahan) kualitas ekspor. 
Keterlibatan pengusaha kehutanan dalam pengusahaan HHBK (buah-
buahan) dapat membantu terwujudnya manfaat sosial tersebut.
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V 

HUTAN RAKYAT AGROFORESTRI

Gambaran UmumA. 
Agroforestri adalah suatu sistem penggunaan lahan yang meng-

integrasikan tanaman kehutanan dan tanaman pertanian dengan 
atau	 tanpa	 hewan	 secara	 simultan	 atau	 berurutan	 sedemikian	 rupa	
sehingga hasil tanaman agroforestri lebih tinggi dibanding hasil 
tanaman pertanian maupun hasil tanaman kehutanan yang masing-
masing	dikelola	secara	monokultur.	 	Menurut	Nair	(1989),	agroforestri	
adalah suatu sistem penggunaan lahan yang berorientasi sosial 
dan ekologi dengan mengintegrasikan pepohonan (hutan) dengan 
tanaman	 pertanian	 dan	 atau	 ternak	 secara	 simultan/berurutan	 untuk	
mendapatkan	total	produksi	tanaman	dan	hewan	secara	berkelanjutan	
dari suatu unit lahan dengan input teknologi yang sederhana pada 
lahan marginal.

Berdasarkan	 definisi	 tersebut	 maka	 masih	 menurut	 pendapat	
Nair (1989), dapat disimpulkan agroforestri memiliki batasan-batasan 
sebagai berikut: a) agroforestri terdiri atas dua atau lebih jenis tanaman 
dan atau hewan, b) agroforestri selalu memiliki dua atau lebih produk, 
c)	siklus	hidup	tanaman	penyusun	sistem	agroforestri	selalu	lebih	dari	
satu tahun, dan d) sistem agroforestri memiliki struktur sistem lebih 
komplek daripada sistem monokultur.

Bentuk-bentuk agroforestri yang berkembang sangat dipengaruhi 
oleh berbagai hal di antaranya kondisi wilayah, sosial, ekonomi, dan 
budaya masyarakat, serta tujuan dari agroforestri itu sendiri.  Sistem 
agroforestri dapat dikelompokkan ke dalam empat dasar utama yaitu:

Berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu penggolongan 1) 
sistem agroforestri yang didasarkan pada aspek jenis komponen 
penyusunnya.
Berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi produksi dan fungsi 2) 
perlindungan.
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Berdasarkan sosial ekonominya, yaitu penggolongan sistem 3) 
agroforestri ditinjau dari aspek tingkat teknologi pengelolaan dan 
tujuan komersilnya.
Berdasarkan ekologisnya, adalah sistem agroforestri yang 4) 
didasarkan pada kondisi ekologis lokasi.

Sistem agroforestri berdasarkan fungsinya dapat dibedakan 
menjadi fungsi produksi yaitu produksi pangan, pakan, bahan bakar 
kayu, serat, kayu, dan lain-lain, serta fungsi perlindungan, yaitu 
pencegahan	 dari	 kerusakan	 sumber	 daya	 lingkungan	 dan	 sekaligus	
pemeliharaan sistem produksi seperti tanaman pagar, penahan angin, 
pencegah	kebakaran,	konservasi	tanah	dan	air	(Nair,	1989).

Berdasarkan sosial ekonomi, sistem agroforestri dapat dibedakan 
atas: 1) tujuan subsisten, yaitu sistem agroforestri yang dikelola 
tanpa mempertimbangkan input dan output, berbasis tenaga kerja 
keluarga dan umumnya merupakan dampak dari sistem perladangan 
berpindah, 2) tujuan intermediat/semi komersial, yaitu sistem 
agroforestri yang memiliki sifat di antara komersial dan subsisten 
dengan	tingkat	pengelolaan	dan	pencapaian	produksi	sedang,	dan	tetap	
mempertimbangkan input-output, meskipun pada tingkat yang tidak 
maksimal, dan 3) tujuan komersial, yaitu suatu sistem agroforestri yang 
pengelolaannya dimaksudkan terutama untuk menghasilkan produk 
bernilai	 ekonomi	 tinggi	melebihi	 sistem	monokultur	 (Nair,	 1989c	 dan	
Michon	et al., 1989).

	Secara	umum,	agroforestri	juga	dapat	dipilah	menjadi	agroforestri	
sederhana dan agroforestri komplek. Agroforestri yang paling 
sederhana tersusun dari satu jenis tanaman yang berupa pohon dan 
satu jenis tanaman bukan pohon. Sedangkan agroforestri yang komplek 
tersusun dari beragam jenis tanaman yang berupa pohon, bukan pohon 
dan hewan. Agroforestri sederhana menggambarkan pengelolaan 
hutan yang arealnya didominasi sebagian oleh pepohonan, sedangkan 
agroforestri komplek menggambarkan pengelolaan hutan yang 
arealnya didominasi sepenuhnya oleh pepohonan.

Sistem agroforestri sederhana adalah suatu sistem pertanian 
di	 mana	 pepohonan	 ditanam	 secara	 tumpangsari	 dengan	 satu	 atau	
lebih jenis tanaman semusim. Pepohonan bisa ditanam sebagai pagar 
mengelilingi	 petak	 lahan	 tanaman	 pangan,	 secara	 acak	 dalam	 petak	
lahan, atau dengan pola lain misalnya berbaris dalam larikan sehingga 
membentuk lorong/pagar.
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Bentuk agroforestri sederhana yang paling banyak dijumpai di 
Jawa adalah tumpangsari (Bratamihardja, 1991) atau taungya yang 
dikembangkan dalam rangka program perhutanan sosial dari PT 
Perhutani.  Petani diberi ijin menanam tanaman pangan di antara 
pohon-pohon jati muda dan hasilnya untuk petani, sedangkan semua 
pohon jati tetap menjadi milik PT Perhutani. Bila pohon telah dewasa, 
terjadi naungan dari pohon sehingga tidak ada lagi pemaduan 
dengan tanaman semusim. Jenis pohon yang ditanam adalah yang 
menghasilkan kayu bahan bangunan (timber) saja, sehingga akhirnya 
terjadi perubahan pola tanam dari sistem tumpangsari menjadi 
perkebunan jati monokultur. Sistem sederhana tersebut sering menjadi 
penciri	 umum	 pada	 pertanian	 komersial	 (Siregar,	 1990).	 Dalam	
perkembangannya, sistem agroforestri sederhana ini juga merupakan 
campuran	 dari	 beberapa	 jenis	 pepohonan	 tanpa	 adanya	 tanaman	
semusim. Contoh: kebun kopi biasanya disisipi dengan tanaman 
dadap	(Erythrina)	atau	kelorwono/gamal	(Gliricidia)	sebagai	tanaman	
naungan dan penyubur tanah. 

Bentuk agroforestri sederhana ini juga bisa dijumpai pada 
sistem pertanian tradisional.  Pada daerah yang kurang padat 
penduduknya, bentuk ini timbul sebagai salah satu upaya petani 
dalam mengintensifkan penggunaan lahan karena adanya kendala 
alam,	 misalnya	 tanah	 rawa.	 Sebagai	 contoh,	 kelapa	 ditanam	 secara	
tumpangsari dengan padi sawah di tanah rawa di pantai Sumatera. 
Perpaduan pohon dengan tanaman semusim ini juga banyak ditemui 
di daerah berpenduduk padat seperti pohon randu yang ditanam pada 
pematang sawah di daerah Pandaan (Pasuruan, Jawa Timur), kelapa 
atau siwalan dengan tembakau di Sumenep, Madura.

Sistem agroforestri kompleks adalah suatu sistem pertanian 
menetap yang melibatkan banyak jenis pepohonan (berbasis pohon), 
baik	 sengaja	 ditanam	 maupun	 yang	 tumbuh	 secara	 alami	 pada	
sebidang lahan dan dikelola petani mengikuti pola tanam dan 
ekosistem yang menyerupai hutan. Di dalam sistem ini, selain terdapat 
beraneka jenis pohon juga tanaman perdu, tanaman memanjat (liana), 
tanaman	 musiman	 dan	 rerumputan	 dalam	 jumlah	 banyak.	 Penciri	
utama	dari	 sistem	agroforestri	 kompleks	 ini	 adalah	 kenampakan	fisik	
dan dinamika di dalamnya yang mirip dengan ekosistem hutan alam, 
baik hutan primer maupun hutan sekunder.  Oleh karena itu, sistem ini 
dapat pula disebut sebagai agroforest (ICRAF, 1996).
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Berdasarkan jaraknya terhadap tempat tinggal, sistem agroforestri 
kompleks ini dibedakan menjadi dua, yaitu kebun atau pekarangan 
berbasis pohon (home garden) yang letaknya di sekitar tempat tinggal 
dan agroforest, yang biasanya disebut ‘hutan’ yang letaknya jauh dari 
tempat tinggal (Foresta, 2000). 

Beberapa	 contoh	 sistem	 agroforestri	 kompleks	 adalah:	 repong	
damar	di	pesisir	Krui,	Lampung,	kebun	karet	campuran	di	 Jambi	dan	
Sumatera	 Selatan,	 tembawang	 di	 Kalimantan	 Barat,	 pelak	 di	 Kerinci	
Jambi,	 kebun	 durian	 campuran	 di	Gunung	 Palung	Kalimantan	 Barat,	
parak	 di	 Maninjau	 Sumatera	 Barat,	 kebun	 pepohonan	 campuran	 di	
sekitar Bogor, lembo di Kalimantan Timur, talun di Jawa Barat, dan 
kebun kemenyan di Sumatera Utara.

Dalam sistem repong damar di pesisir Krui Lampung: a) 
keanekaragaman hayati hampir menyamai hutan alam, b) mempunyai 
fungsi	 zona	 penyangga,	 c)	 pengetahuan	 petani	 terhadap	 teknis	 dan	
ekologi	 cukup	 baik,	 d)	 jaminan	 ekonomi	 rumah	 tangga,	 e)	 tata	 niaga	
telah berkembang, f) institusi pewarisan, dan g) merupakan simbol 
status	 sosial.	 	Hal-hal	 terkait	 dengan	 kebun	 karet	 campuran	di	 Jambi	
dan Sumatera Selatan di antaranya: a) sistem ini berkembang dari 
perladangan berpindah, b) jenis yang dihasilkan beragam di mana 
getah	karet	merupakan	pendapatan	utama,	c)	struktur	dan	biodiversity 
hampir sama dengan hutan sekunder tua, d) hak kepemilikan lahan 
bersifat perorangan, e) teknik budidaya bersifat tradisional, e) tata niaga 
karet telah ada.

Beberapa informasi terkait dengan sistem tembawang di 
Kalimantan Barat di antaranya: a) merupakan keragaman tanaman dan 
produksi, b) kebun karet merupakan peralihan menuju tembawang 
dan	menghasilkan	 produksi	 yang	 dapat	 diuangkan,	 c)	 strategi	 untuk	
mengembalikan unsur hara tanah, konservasi tanah dan air, dan iklim 
mikro, d) simbol status sosial dan tradisi turun-temurun dan sering 
menjadi pengingat nenek moyang, e) keyakinan adanya roh-roh di 
pohon besar, f) sanksi adat dilakukan bagi peladang berpindah yang 
mengakibatkan terbakarnya pohon-pohon tembawang, dan g) hasil 
buah-buahan dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual. Dalam sistem 
kebun	durian	 campuran:	 a)	 struktur	mirip	hutan,	b)	 jenis	beragam,	 c)	
kebun hutan baru terus berlangsung apabila memungkinkan, d) sistem 
kepemilikan lahan sudah mapan, e) hasil untuk kebutuhan sendiri dan 
sebagian dijual, dan f) tata niaga hasil telah ada.
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Dalam sistem parak di Maninjau Sumatera Barat, beberapa hal 
yang dapat diinformasikan di antaranya: a) faktor penentu dalam 
pemeliharaannya adalah interaksi fungsional antar tanaman, tanaman 
dan tanah, atau antar siklus biologi masing-masing tanaman, b) 
berfungsi	ekologi,	c)	petani	mempunyai	pengetahuan	yang	mendalam	
mengenai	 kebutuhan	 ekologi	 dari	 setiap	 spesies,	 c)	 hasil	 parak	
merupakan tulang punggung perekonomian keluarga, d) tata niaga 
produk telah ada, e) kewajiban moral untuk menjaganya karena 
merupakan harta warisan para leluhur, dan f) kepemilikan lahan 
berdasarkan suku-suku yang ada.

Dalam sistem lembo di Kalimantan Timur: a) berfungsi ekologi, b) 
budidaya	relatif	intensif	dan	menuntut	pengetahuan	yang	mencukupi,	
c)	 hak	 untuk	menggunakan	 lahan	 yang	 belum	 dimiliki,	 d)	 sistem	 ini	
hampir tanpa modal, e) pemanfaat sistem ini sangat beragam, dan f) 
berfungsi sosial budaya yakni untuk memelihara identitas budaya. 
Dalam	 sistem	 talun	 di	 Jawa	 Barat:	 a)	 komposisi	 jenis	 bercampur,	 b)	
sumber	daya	genetik,	c)	perlindungan	terhadap	bahaya	erosi,	d)	salah	
satu alternatif dalam penanggulangan lahan kritis, e) memberikan 
pendapatan besar terhadap pemiliknya, dan f) belum intensif sehingga 
masih terdapat potensi yang besar untuk menaikkan produksinya.  
Dalam sistem kebun kemenyan di Sumatera Utara beberapa hal yang 
dapat diinformasikan adalah: a) komposisi jenis dan strukturnya 
beragam,	b)	budidaya	bersifat	tradisional,	c)	sebagian	besar	merupakan	
tanaman warisan dari nenek moyang, d) hak kepemilikan bersifat 
pribadi, e) sumber keuangan utama keluarga, f) sebagian besar untuk 
kepentingan ekspor, g) pada umumnya dijual mentah, h) penyortiran 
sesuai kualitas dilakukan oleh pedagan besar, i) akses petani terhadap 
informasi harga sangat rendah, dan g) petani belum berhimpun dalam 
organisasi atau koperasi.

Karakteristik PetaniB. 
Hutan rakyat agroforestri, baik agroforestri sederhana maupun 

agroforestri kompleks memerlukan pengelolaan yang lebih intensif 
dibandingkan dengan hutan rakyat monokultur.  Oleh karena itu 
karakteristik petani yang mengelola hutan rakyat agroforestri akan 
berbeda dengan petani yang mengelola hutan rakyat monokultur atau 
lainnya.  Karakteristik ini sangat dipengaruhi oleh tujuan yang ingin 
diperoleh petani yang bersangkutan dalam mengelola hutan rakyat. 



Hutan Rakyat76

Pada umumnya petani hutan rakyat agroforestri adalah petani yang 
memiliki	 cukup	 waktu	 untuk	 menanam,	 memelihara	 dan	 memanen	
tanaman	selain	kayu-kayuan	yang	hasilnya	dipungut	 secara	musiman	
atau setiap tahun.

Dalam mengelola agroforestri sederhana, petani mempunyai 
pilihan untuk mengutamakan hasil agroforestri yang berupa kayu, 
bukan kayu atau keduanya. Petani yang mengutamakan hasil kayu 
akan menanam pohon kayu-kayuan dengan jarak tanam rapat. 
Tanaman pertanian seperti jagung, ditanam di antara pohon kayu-
kayuan selama 2 tahun atau selama tajuk antar pohon belum saling 
menutupi. Selanjutnya, hutan rakyat dikelola hanya untuk kayu. Dalam 
perkembangannya jika kondisi tajuk pohon sudah menutupi, petani 
mengembangkan jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di 
bawah tegakan hutan rakyat. Jenis tanaman tersebut adalah tanaman 
yang mempunyai karakteristik dapat tumbuh baik di bawah naungan 
seperti kapolaga dan ganyong.  Kapolaga sudah banyak dikembangkan 
karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan didukung oleh pasar 
yang terbuka. Sementara ganyong meski sudah banyak dikembangkan 
belum memberikan kontribusi yang nyata bagi pendapatan petani. 
Dengan demikian petani tetap memperoleh hasil lain sebelum panen 
tanaman kayu.

Petani yang mengutamakan hasil non kayu menanam pohon kayu-
kayuan dengan jarak tanam lebar. Tanaman pertanian seperti jagung, 
kacang	 tanah	 dan	 lainya	 ditanam	 hingga	 umur	 tanaman	mencapai	 2	
tahun. Tanaman pertanian lainnnya seperti salak, ditanam di antara 
pohon	 kayu-kayuan	 yang	 berfungsi	 menciptakan	 kondisi	 yang	 ideal	
bagi pertumbuhan dan pembuahan tanaman salak. Petani memperoleh 
pendapatan awal dari tanaman semusin dan pendapatan tahunan dari 
buah salak serta pendapatan dari tanaman kayu-kayuan pada saat 
tanaman salak diremajakan.

Petani yang mengharapkan pendapatan, baik dari kayu maupun 
bukan kayu menanam tanaman kayu-kayuan dengan jarak tanam agak 
lebar. Tanaman pertanian seperti nilam, ditanam di antara tanaman 
kayu-kayuan yang jumlahnya disesuaikan  dengan ruang tumbuh 
yang tersedia. Sejalan dengan pertumbuhan tanaman kayu-kayuan, 
ruang tumbuh untuk tanaman nilam semakin sempit. Oleh karena 
itu, tajuk pohon perlu dipangkas atau jumlah pohon perlu dikurangi 
untuk	 menyediakan	 ruang	 tumbuh	 yang	 cukup	 untuk	 tanaman	
nilam. Dengan mengatur jumlah tanaman kayu-kayuan, petani dapat 
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mengupayakan tingkat produksi daun nilam dan kayu yang dianggap 
paling menguntungkan.

Dalam mengelola agroforestri yang kompleks, petani mempunyai 
banyak pilihan menanam beragam jenis tanaman yang dianggap paling 
menguntungkan. Untuk petani subsisten, jenis tanaman yang banyak 
ditanam adalah yang hasilnya dapat diandalkan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Untuk petani komersial, jenis tanaman yang 
banyak ditanam adalah jenis tanaman yang hasilnya mempunyai nilai 
komersial tinggi meskipun tidak dapat dijadikan sumber pendapatan 
keluarga sehari-hari karena jangka waktunya lebih panjang.

Petani hutan rakyat agroforestri biasanya adalah masyarakat 
setempat yang tinggal di dekat lokasi/kebun miliknya dan tidak 
memiliki pekerjaan lain selain di sektor pertanian.  Hal ini terkait 
dengan karakteristik hutan rakyat yang memerlukan intensitas 
pengelolaan yang tinggi (intensif).  Jauh-dekatnya jarak tempat tinggal 
petani dengan keberadaan hutan rakyat dapat mempengaruhi bentuk 
pengelolaan hutan rakyat agroforestri.  Fauziyah & Diniyati (2006) 
menyebutkan bahwa petani yang berada dekat dengan lokasi hutan 
rakyat biasanya memiliki lahan yang relatif sempit (kurang dari 0,25 ha) 
dengan jenis tanaman yang beranekaragam karena ingin meningkatkan 
pendapatan.  Sementara untuk petani yang jauh dari lokasi hutan 
rakyat	 biasanya	 memiliki	 lahan	 yang	 lebih	 luas	 dan	 cukup	 modal	
untuk mengelola hutan rakyat walaupun tidak dikelola sendiri (melalui 
buruh).  Petani ini biasanya mempunyai pekerjaan di sektor yang lain 
sehingga tidak fokus mengelola HR.  Petani pemilik lahan dan pemodal 
hanya akan menanam kayu saja, adapun tanaman semusim lain 
yang ditanam biasanya adalah milik buruh atau petani yang diserahi 
mengurus kebunnya. 

Pengelolaan Hutan Rakyat C. 
Pada dasarnya untuk mengelola hutan rakyat agroforestri tidak 

memerlukan	 cara	 khusus,	 semua	 bergantung	 pada	 keinginan	 atau	
tujuan	yang	ingin	dicapai	petani	pemiliknya.		Hal	tersebut	karena	lahan	
dan segala sumber daya yang digunakan adalah milik petani sendiri. 
Pengelolaan hutan rakyat agroforestri sangat bergantung pada jenis 
dan pola tanam yang dikembangkan oleh masyarakat.  Pengelolaan 
agroforestri meliputi pemilihan jenis tanaman (bibit), penanaman, 
pemeliharaan sampai dengan pemanenan lebih banyak disesuaikan 
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dengan keinginan dan kemampuan petani. Petani agroforestri juga 
cenderung	memelihara	tanaman	lain	selain	kayu,	dengan	asumsi	pada	
saat dilakukan pemeliharaan terhadap tanaman lain maka tanaman 
kayupun ikut dipelihara.  

Pemilihan jenis tanaman merupakan hal sangat penting dalam 
pembuatan pola agroforestri, karena kesalahan yang terjadi akan 
berdampak	 panjang	 dan	 sangat	 merugikan.	 	 Jenis	 yang	 cocok	 bukan	
hanya dari segi pertumbuhan, nilai ekonomi dan kemampuan 
adaptasinya pada lingkungan tertentu, tetapi juga kemampuannya 
membentuk struktur tumbuh yang ideal saat tumbuh berkembang 
bersama jenis lain pada lahan yang sama. Pemilihan jenis ini sangat 
tergantung kepada keinginan petani, kondisi tempat tumbuh, nilai 
ekonomi,  dan kemudahan budidaya.

Menurut Nair (1980) sifat tanaman yang akan digunakan untuk 
agroforestri harus memenuhi persyaratan di antaranya: 1) tanaman 
sampingan yang digunakan harus tidak lebih tinggi dari tanaman 
pokok (kehutanan) serta dalam pengambilan zat hara tidak pada 
tempat yang sama di dalam horison tanah, 2) tanaman yang digunakan 
lebih tahan tehadap hama penyakit dibandingkan dengan tanaman 
pokok, 3) dalam penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman 
sampingan tidak merusak tanaman pokok, 4) tanaman sampingan yang 
diusahakan mempunyai nilai ekonomis baik, dan 5) tidak menimbulkan 
erosi serta tidak merusak struktur tanah setelah tanaman sampingan 
dipanen.

Menurut hasil penelitian LP-IPB (1986), jenis tanaman yang 
diusahakan dalam setiap bentuk agroforestri harus memenuhi beberapa 
persyaratan: 

Ekologis1) : a) sesuai dengan kondisi setempat di mana agroforestri 
akan dikembangkan, b) tidak menimbulkan persaingan dengan 
tanaman pangan/pakan ternak, baik dalam bentuk persaingan 
akar maupun persaingan tajuk sehingga dapat dipilih jenis-
jenis pohon bertajuk ringan, berakar dalam serta pengaturan 
jarak	 tanam,	 c)	 meningkatkan	 dan	 mempertahankan	 kesuburan	
tanah dan meningkatkan produktivitas tanah, d) permudaan 
alami lambat serta radius penyebaran biji sempit agar tidak 
mengekspansi tanaman pangan yang dikombinasikan atau 
berdekatan dengannya.
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Ekonomis2) : 	 a)	 	 cepat	menghasilkan,	dapat	dipilih	 jenis-jenis	yang	
cepat	tumbuh	dengan	riap	yang	tinggi,	b)		bermanfaat	ganda	(kayu	
pertukangan, bahan baku pulp/kertas, kayu bakar dan lainnya), 
c)		mudah	 dipasarkan,	 jenis	 yang	 dikembangkan	 perlu	 terkait	
dengan sektor lainnya, d) diusahakan agar memberi hasil antara. 
Hasil kayu tidak hanya diperoleh pada akhir daur, tetapi selama 
daur	 sehingga	 untuk	maksud	 ini	 dapat	 diusahakan	 dengan	 cara	
pembentukan tegakan pohon yang bersifat multistorage yang 
dikombinasikan dengan tanaman perkebunan, pakan ternak/
hewan atau tanaman pangan.

Secara	 umum	 tanaman	 kayu	 dikombinasikan	 dengan	 tanaman	
pangan yang mempunyai jangka waktu pendek dan jangka menengah, 
baik dalam bentuk agroforestri sederhana maupun agroforestri 
kompleks.

 Agroforestri Sederhana1. 

Agroforestri sederhana hanya tersusun dari satu komoditi kayu 
dan satu atau lebih komoditi non kayu, baik berupa tanaman semusim, 
tanaman palem, perdu atau lainnya. Model agroforestri sederhana 
dapat	 berkembang	 secara	 alami	 maupun	 direncanakan	 oleh	 petani.		
Tanaman kayu yang ditanam hanya satu jenis yang dikombinasikan 
dengan satu atau dua jenis komoditi non kayu sepanjang umur kayu 
atau bergilir.  Bibit tanaman kayu biasanya merupakan hasil pembelian 
yang sengaja untuk ditanam.  Modal yang diperlukan tergantung 
pada jenis tanaman yang ditanam. Pada umumnya petani yang 
mengembangkan agroforestri sederhana akan memilih komoditi non 
kayu yang komersial sehingga bisa memberikan pendapatan yang 
kontiniu bagi pemiliknya. Beberapa pola agroforestri sederhana yang 
sering	 ditemui	 adalah:	 kayu	 +	 tanaman	 semusim,	 kayu	 +	 tanaman	
perdu	(kopi),	kayu	+	tanaman	palem	(salak),	kayu	+	tanaman	pangan,	
serta	tanaman	kayu	+	tanaman	rempah	(kapolaga).

Kombinasi antara kayu dan tanaman semusim sangat mudah 
ditemui, khususnya di Jawa Barat.  Hal ini karena sebagian besar petani 
memiliki lahan yang terbatas, tetapi petani ingin menanam tanaman 
yang	bisa	memberikan	hasil	yang	cepat	(jangka	pendek).		Di	Kabupaten	
Ciamis	 kombinasi	 sengon	 dengan	 jagung,	 kacang	 tanah	 dan	 kacang	
merah banyak dikembangkan.  
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Agar	 petani	 dapat	 terus	 mengembangkan	 jagung,	 kacang	 tanah	
dan	kacang	merah	maka	petani	menanam	tanaman	kayu	dengan	jarak	
yang lebar minimal 5 m x 5 m sampai dengan 10 m x 10 m atau bahkan 
petani hanya menanam kayu di pinggir	lahan.		Tanaman	kacang	merah,	
jagung	dan	kacang	tanah	dapat	ditanam	beriringan.	Selama	satu	tahun	
petani dapat menanam dan memanen ketiga jenis tanaman semusim 
tersebut sebanyak 3 kali. Biaya yang dikeluarkan jika dijumlahkan 
akan menjadi besar karena petani akan mengeluarkan biaya yang 
cukup	besar	untuk	 tenaga	kerja,	pupuk	dan	hama	penyakit	 jika	 ingin	
memproleh hasil tanaman semusim yang juga besar.

Gambar	1.		 Tanaman	semusim	 (jagung,	kacang	merah	dan	singkong)	dan	
tanaman kayu yang ditanam dengan jarak tanam lebar.

Pemilihan	jagung,	kacang	tanah,	dan	kacang	merah	dinilai	petani	
cukup	menguntungkan	dan	cepat	memberikan	pendapatan,	juga	petani	
memiliki kegiatan setiap saat di lahannya. Nurfatriani dan Puspitojati 
(2002) menyatakan kombinasi antara sengon dan jagung lebih 
menguntungkan	dibanding	menanam	kayu	secara	monokultur.

Pola lainnya yang banyak dikembangkan saat ini di Kabupaten 
Ciamis adalah tanaman kayu (sengon) dengan tanaman kapolaga.  
Kapolaga menjadi primadona jenis tanaman yang dipilih oleh petani 
hutan rakyat karena sifatnya yang dapat tumbuh dengan baik di 
bawah naungan.  Bahkan jika terlalu panas (kurang naungan) produksi 
kapolaga bisa menurun, yang semula sampai tiga kali panen dapat 
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hanya menjadi satu kali panen dengan jumlah produksi yang lebih 
rendah. 

Hasil	 wawancara	 dengan	 petani	 di	 Ciamis,	 bibit	 kapol	 saat	 ini	
cukup	mudah	 diperoleh	 dengan	 harga	 berkisar	 antara	 Rp	 500-1.000/
batang. Pada penanaman periode selanjutnya biasanya petani akan 
mengambil bibit dari lahanya sendiri, sehingga biaya yang dikeluarkan 
untuk membeli bibit dapat dikurangi. Bahkan tidak jarang petani dapat 
menjual bibit kapol jika ada petani lain, baik di dalam desa maupun 
dari luar desa yang membutuhkan bibit kapol.  

Penanaman kapol dilakukan dengan membuat lubang yang tidak 
terlalu	 dalam	 (lebih	 kurang	 50	 cm)	 kemudian	 bibit	 (batang)	 kapol	
langsung ditanam.  Sebelumnya lahan sudah dibersihkan. Setelah kapol 
berumur 3 bulan petani melakukan pemupukan, baik menggunakan 
pupuk kandang maupun pupuk kimia (urea, NPK, TSP). Jumlah 
pupuk yang diberikan sekitar 1 ons per lubang. Pemeliharaan lain 
yang sangat penting diperhatikan adalah pemangkasan batang kapol 
yang sudah terlalu rimbun. Dalam satu tahun satu batang kapol dapat 
tumbuh menjadi sekitar 10 batang. Pemangkasan ini ditujukan agar 
kapol tumbuh baik dan tidak terlalu padat. Kapol juga harus selalu 
dibersihkan dari dedaunan kayu yang jatuh ke dalam rumpun kapol. 
Hal ini bertujuan agar jika kapol sedang berbunga, tidak tertutup 
oleh dedaunan yang bisa membuat bunga menjadi busuk dan gagal 
berbuah.

Untuk mengatasi hal ini petani biasanya mengikat rumpun kapol 
dengan rapia agar daun yang jatuh tersangkut di atas rumpun kapol, 
tidak menutup bunga kapol di tanah.  Pemilihan kayu sebagai penaung 
juga menjadi penting. Sengon merupakan jenis kayu yang paling bayak 
dikombinasikan dengan kapol.

Kapol mulai berbuah pada umur 6 bulan dengan hasil yang masih 
sedikit (belum stabil) yaitu sekitar 5 kg kapol kering per 100 bata (0,14 
ha). Jika dikelola dengan intensif dan ditanam pada lahan dan kondisi 
lingkungan yang sesuai selanjutnya kapol dapat dipanen setiap 3 bulan 
sekali.  Tentu setiap setelah panen, petani harus memeliharanya dengan 
memberikan pupuk kembali dan membersihkan rumput.  Setelah umur 
kapol satu tahun hasil yang diperoleh mulai stabil dengan produksi 
kapol sekitar 15 kg kapol kering per 100 bata.

Nilai	ekonomi	kapol	saat	ini	cukup	tinggi	dengan	harga	jual	antara	
Rp 40.000-50.000,- per kg kapol kering. Petani tidak perlu menanam 
tanaman pertanian lainnya, karena selain tidak akan ada lagi ruang 
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tumbuh,	 pendapatan	 dari	 kapol	 juga	 cukup	 menggiurkan.	 Dengan	
penanaman sekali, dapat memberikan penghasilan seumur hidup, 
dengan	 catatan	 harus	 dipelihara	 intensif.	 Ulasan	 mengenai	 kapol	 di	
atas menunjukkan jika kapol memerlukan intensitas pengelolaan yang 
tinggi. Ini akan menguntungkan pula bagi pertumbuhan sengon, karena 
sengon	 secara	 langsung	maupun	 tidak	 akan	memperoleh	 pupuk	 dan	
dipelihara intensif oleh petani, mengikuti ritme pemeliharaan kapol.

Jenis lainnya yang dikombinasikan dengan tanaman kayu 
adalah	 ganyong.	 Ganyong	 juga	 merupakan	 salah	 satu	 jenis	 tanaman	
pangan yang dapat tumbuh dengan baik di bawah tegakan kayu.  
Menurut	 petani,	 jenis	 kayu	 apa	 saja	 cocok	dengan	 tanaman	ganyong.	
Budidaya	 ganyong	 juga	 mudah,	 tidak	 memerlukan	 cara	 khusus	 dan	
pemeliharaan yang intensif seperti kapolaga. Namun nilai ekonomi 
ganyong jauh lebih rendah dibandingkan kapolaga, sehingga meskipun 
secara	 alami	 banyak	 ditemui	 di	 lahan	 petani,	 ganyong	 masih	 belum	
banyak	 dimanfaatkan	 dan	 juga	 belum	memberikan	 hasil	 yang	 cukup	
bagi	 petani.	 Ganyong	 juga	 baru	 dapat	 dipanen	 pada	 umur	 8	 bulan,	
mendekati singkong yang dapat dipanen setelah umur setahun.

Gambar	2.	Tanaman	sengon	+	kapolaga.

Petani lebih memilih mengembangkan tanaman kayu dengan 
singkong karena singkong lebih mudah dipanen dan pasarnya mudah, 
meskipun harganya tidak jauh berbeda yakni Rp 400,-/kg untuk 
ganyong basah dan Rp 500,-/kg untuk singkong basah.
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Penanaman nilam di lahan HR juga banyak dikembangkan oleh 
masyarakat. Salah satu daerah yang petaninya mengembangkan 
nilam adalah petani di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, yang 
dikembangkan di bawah tegakan sengon. Usaha tani terpadu antara 
nilam	 dan	 sengon	 ini	 dalam	 rangka	 diversifikasi	 hasil.	 Ini	 sudah	
dilakukan sangat lama (lebih dari 15 tahun lalu).

Penamanan nilam di bawah tegakan sengon biasanya tidak 
beraturan jarak tanamnya, karena pada umumnya petani menanam 
sengon juga dengan jarak yang tidak beraturan. Oleh karena itu 
jarak tanam dan jumlah nilam yang ditanam sangat bergantung pada 
kondisi tanaman sengon yang sudah ditanam terlebih dahulu. Untuk 
meningkatkan produksi nilam disarankan menggunakan jarak tanam 60 
cm	x	100	cm,	dengan	jumlah	bibit	berkisar	antara	13.501-27.000	batang.		

Gambar	 3.	 Hutan	 rakyat	 agroforestri	 tanaman	 kayu	 +	 tanaman	 pangan	
(ganyong	+	singkong).

Peningkatan produksi nilam dapat dilakukan dengan menambah 
luas lahan, yaitu dengan mengatur kembali jarak tanam nilam 
pada tingkat yang optimal, menguragi jumlah pohon sengon serta 
mengurangi atau meniadakan tanaman pertanian lainnya untuk 
ditanami nilam saja. Dengan penambahan luas lahan berarti menambah 
jumlah bibit nilam yang ditanam. Artinya antara pohon sengon dan 
nilam memiliki hubungan yang kompetitif, jika ingin meningkatkan 
produksi nilam maka produksi kayu sengon harus dikurangi dan 
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begitu pula sebaliknya. Tetapi kedua komoditi ini juga bisa memiliki 
hubungan komplementer (saling menguntungkan karena sifat pohon 
sengon	 dengan	 bintil	 akarnya	 mampu	 memfiksasi	 nitrogen	 di	 udara	
sehingga memberi pengaruh positif bagi tanah dan tanaman nilam, 
selain	secara	fisik	sengon	dapat	menjadi	penaung	nilam.

Untuk meningkatkan hasil, petani juga melakukan pemeliharaan 
seperti pemupukan. Di Purbalingga petani menggunakan pupuk KCl 
dan	 pupuk	 kandang,	 namun	 masih	 belum	 efisien	 penggunaannya.	
Untuk meningkatkan produksi nilam dapat dengan menambah 
penggunaan pupuk tersebut. Petani menggunakan pupuk KCl sebanyak 
29,15 kg per usaha tani atau 38,25 kg per ha, masih lebih sedikit dari 
standar pengunaan pupuk untuk nilam.  Menurut standar penggunaan 
pupuk KCl pada tanaman nilam yaitu sebanyak 50 kg/hektar/tahun 
(Disbun, 2000). Pupuk kandang sebagai pupuk dasar yang diberikan 
pada tanaman nilam per usaha tani rata-rata sebanyak 382,44 kg atau 
501,89 kg/ha, juga masih jauh dari standar sebanyak 3.000 kg/ha. 

Tenaga kerja juga merupakan faktor yang sangat penting dan 
memiliki pengaruh nyata dan penting terhadap peningkatan produksi 
daun kering nilam, terlebih pengerjaan nilam dalam menanam dan 
memanen harus dikerjakan dengan hati-hati dan membutuhkan 
ketelatenan.  Dengan rata-rata hari kerja 114 hari per hektar, maka 
peningkatan produksi nilam melalui penambahan hari kerja masih 
dimungkinkan, karena sebagian besar dari petani memiliki pekerjaan 
utama sebagai petani.

Metode	 atau	 cara	 panen	 nilam	 merupakan	 faktor	 penting	 yang	
sangat berpengaruh terhadap produksi minyak nilam. Pemanenan 
nilam biasanya dilakukan petani dengan dua metode yaitu sistem 
tebang habis dan metode panen ambil daun yang tua saja.  Dengan 
metode tebang habis maka produksi akan meningkat sebesar 
0,26707%.	 Bagian	 tanaman	 nilam	 yaitu	 akar,	 batang,	 cabang,	 dan	
daun mengandung minyak atsiri, dan daun memiliki mutu rendemen 
minyak	yang	paling	tinggi.	Menurut	Maryani	(1992)	cara	panen	nilam	
yang	 paling	 baik	 berturut-turut	 adalah:	 1)	 metode	 pangkas	 cabang	
nomor	 dua	 ke	 atas	 dengan	 sisa	 cabang	 dibumbun,	 2)	metode	 tebang	
habis, serta 3) dipetik sebagian daun yang tua saja.

Agroforestri Kompleks2. 

Hutan rakyat agroforestri kompleks adalah hutan rakyat yang 
komposisi penyusunnya sangat beranekaragam, tidak hanya kayu dan 
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tanaman non kayu tetapi juga hewan ternak. Biasanya tanaman kayu 
cukup	dominan.	Dengan	beranekaragam	 jenis	 tanaman	penyusunnya,	
di lapangan ditemui sangat banyak pola-pola tanam yang berkembang. 
Hasil penelitian Diniyati et al. (2005) terhadap hutan rakyat yang 
dikelola	 secara	 agroforestri	 di	 Desa	 Dukuh	 Dalem	 Kecamatan	 Japara	
Kabupaten Kuningan menunjukkan adanya beberapa pola tanam, 
yaitu:

Tanaman	 semusim/pertanian	 (cabe,	 singkong,	 padi)	 +	 tanaman	a. 
buah-buahan	 (pisang,	 jengkol,	 petai)	 +	 tanaman	 perkebunan	
(melinjo)	+	tanaman	kayu-kayuan	(sengon).	
Tanaman	perkebunan	 (melinjo)	 +	 tanaman	 buah-buahan	 (pisang,	b. 
petai,	jengkol)	+	tanaman	bambu	+	tanaman	kayu	(sengon,	jati).
Tanaman	 semusim	 (singkong,	 cabe,	 kacang	 merah)	 +	 tanaman	c. 
obat-obatan	 (jahe,	 kapulaga)	 +	 tanaman	 perkebunan	 (melinjo)	 +	
tanaman	 buah-buahan	 (pisang,	 petai,	 jengkol)	 +	 tanaman	 kayu	
(sengon, mahoni). 
Tanaman	 semusim	 (padi,	 singkong)	 +	 tanaman	 buah-buahan	d. 
(pisang)	+	tanaman	kayu	(sengon).

Dari hasil penelitian ini pula diketahui bahwa dengan modal 
yang tidak lebih besar jika hanya menanam kayu, pendapatan yang 
diperoleh petani lebih beragam jenisnya dan lebih besar jumlahnya bila 
dibandingkan	dengan	hutan	rakyat	yang	dikelola	secara	monokultur.		

Pengelolaan hutan rakyat agroforestri kompleks sangat 
bergantung pada tujuan yang diharapkan petani dari usahataninya, 
apakah hanya untuk tujuan subsisten, intermediate, atau komersial.  
Untuk hutan rakyat agroforestri dengan tujuan subsisten, komoditi 
yang	 dikembangkan	 selain	 kayu	 cenderung	 beranekaragam,	 baik	
tanaman kayu maupun tanaman non kayunya.  Namun banyaknya 
jenis	 tanaman	 yang	 ada	 biasanya	 tanpa	 perencanaan	 yang	 matang	
dari pemiliknya, sehingga meski beranekaragam pendapatan yang 
diperoleh belum tentu besar.  Hal ini disebabkan pada umumnya 
petani hanya memaksimalkan jumlah dan jenis tanaman yang ada dan 
tidak menginvestasikan modal yang besar, baik untuk persiapan lahan, 
pemeliharaan maupun pemanenen. Yang terpenting petani dapat 
memanen tanaman non kayu lebih sering untuk memenuhi kebutuhan 
keluarganya/jangka pendek dan jangka menengah meskipun jika dijual 
ke pasar nilai ekonomi tanamannya masih rendah. Untuk kebutuhan 
jangka panjang petani, dapat dipenuhi dari kayunya.  
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Bagi petani subsisten, hutan rakyat merupakan salah satu ladang 
usaha bagi pemenuhan keluarga. Oleh karena itu, modal terutama 
tenaga	 kerja	 akan	 tercurah	 sangat	 besar	 ke	 hutan	 rakyat	 miliknya,	
karena tanaman yang dibudidayakan juga memerlukan perhatian 
dan pemeliharaan yang intensif. Input produksi yang banyak adalah 
input tenaga kerja dan penanaman tanaman semusim, karena biasanya 
tanaman semusim/jangka pendek juga lebih sering memerlukan 
modal awal seperti bibit dan penanaman. Untuk keuntungan usaha 
kadangkala saling menutupi, untuk jenis tertentu petani dapat untung, 
sementara untuk jenis lain tidak untung atau bahkan rugi.  Namun 
demikian karena input tenaga kerjanya adalah tenaga sendiri dan 
keluarga (istri/anak), seringkali tidak diperhitungkan sehingga petani 
merasa usaha agroforestri menguntungkan.  Namun demikian tingkat 
keuntungan ini sangat bergantung pula pada kombinasi jenis tanaman 
yang dipilih. Di sinilah petani dituntut untuk membuat keputusan yang 
tepat dalam mengelola usaha hutan rakyatnya.

Keputusan pemilik lahan dalam mengelola lahannya harus 
didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi, karena hasil produksi dari 
HR agroforestri akan sangat dpengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi 
seperti	 cabang	 usaha,	 faktor	 produksi	 khususnya	modal	 dan	 sumber	
modal yang diperoleh. Prinsip-prinsip ekonomi tersebut adalah:

Menentukan kegiatan apa saja yang sebaiknya dilakukan di dalam 1. 
perusahaan.
Menentukan jumlah berbagai faktor produksi yang harus dipakai 2. 
dalam setiap kegiatan.
Menentukan jumlah seluruh modal yang diperlukan.3. 
Memilih sumber-sumber modal yang paling baik.4. 
Menentukan jumlah modal yang sebaiknya diambil dari setiap 5. 
sumber yang dipilih.
Terakhir adalah faktor pasar, karena pengaruh pasar meliputi 6. 
harga, saingan hasil, mekanisme, struktur dan lembaga tata niaga 
yang terlibat di dalamnya.

Pengelolaan usaha agroforestri semi komersial tidak jauh 
berbeda, tetap memerlukan tingkat pemeliharaan intensif. Petani 
menanami lahannya sebagian dengan tanaman seadanya, sebagian 
dengan tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi.  Oleh karena itu 
investasi yang diperlukan juga sedikit lebih besar dibandingkan petani 
subsisten, karena untuk menghasilkan komoditi yang dapat dijual di 
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pasar diperlukan pemilihan komoditi tepat dan tingkat pemeliharaan 
yang intensif. Tetapi untuk HR agroforestri yang intermediate ini, petani 
juga masih mengandalkan sebagian hasilnya untuk dapat dikonsumsi 
atau dijual langsung tanpa pengolahan yang sulit untuk memenuhi 
kebutuhan	 keluarganya,	 sehingga	 tenaga	 kerja	 yang	 tercurah	 juga	
akan besar. Petani yang mengusahakan hutan rakyat semi komersial 
biasanya memilih jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi 
meskipun	tidak	dapat	secara	langsung	dikonsumsi.

Manfaat Hutan Rakyat D. 
Manfaat dan fungsi sistem agroforestri di antaranya: 1) meme-

lihara atau meningkatkan produktivitas tapak atau lahan melalui 
perbaikan siklus hara dan perlindungan tanah (erosi) dengan 
biaya yang relatif rendah, 2) meningkatkan nilai produk dari lahan 
melalui tumpangsari atau intercropping pohon, tanaman pertanian, 
makanan ternak dan sebagainya, 3) menganekaragamkan produk 
guna meningkatkan swasembada (pangan dan kayu), menekan risiko 
turunnya pendapatan karena pengaruh iklim, biologis dan pasar, 4) 
menyebarkan	secara	merata	kebutuhan	tenaga	kerja	sepanjang	musim,	
5) memproduktifkan lahan-lahan yang tidur/tidak terpakai, buruh 
dan	modal,	6)	menciptakan	tabungan	dan	modal	(capital stock) (Arnold, 
1983). Ringkasnya, sistem agroforestri memiliki keuntungan, baik dari 
segi ekonomi, ekologi maupun sosial.  

Secara	 ekologi	 hutan	 rakyat	 agroforestri	 jelas	 memiliki	 stabilitas	
ekologi	 yang	 tinggi,	 karena	 agroforestri	 memiliki	 ciri	 khas:	 1)	 multi	
jenis, artinya memiliki keaneragaman hayati yang lebih banyak atau 
memiliki rantai makanan/energi yang lebih lengkap, 2) multi strata 
tajuk	 sehingga	 dapat	menciptakan	 iklim	mikro	 dan	 konservasi	 tanah	
dan air yang lebih baik, 3) kombinasi pohon dan tanaman dapat 
mengurangi hama dan penyakit, 4) kesinambungan vegetasi sehingga 
tidak	 pernah	 terjadi	 keterbukaan	 tanah	 secara	 ekstrim	 yang	merusak	
keseimbangan	 ekologinya,	 dan	 5)	 penggunaan	 bentang	 lahan	 secara	
efisien.	 	 Sedangkan	 keuntungan	 ekonominya	 di	 antaranya	 adalah:	
1) tanaman yang ditanam lebih beragam, biasanya dipilih jenis-
jenis tanaman komersial dan potensi pasar yang besar, 2) kebutuhan 
investasi	 yang	 rendah/dapat	 dilakukan	 secara	 bertahap	 (Darusman,	
2002 dalam Hairiah et al., 2003).
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 Sistem agroforestri dapat memberikan keuntungan terhadap 
pemeliharaan lingkungan, misalnya memelihara kualitas dan kuantitas 
air bersih, mempertahankan keanekaragaman hayati dan menekan 
emisi	 karbon.	 Manfaat	 tersebut	 tidak	 secara	 langsung	 dan	 segera	
dirasakan oleh petani itu sendiri, tetapi justru dinikmati oleh anggota 
masyarakat lainnya di sekitar lokasi yang jauh, misalnya di bagian 
hilir	 bahkan	 secara	 global	 (Widianto	 et al., 2003). Dengan kata lain, 
tindakan konservasi/rehabilitasi lahan melalui sistem agroforestri akan 
memberikan keuntungan ekologis dalam jangka panjang, mungkin 
dalam jangka pendek manfaatnya belum begitu dapat dirasakan. 
Pola tanam agroforestri juga diketahui dapat mengembalikan 
kesuburan tanah, karena dengan kombinasi tanaman yang ada dapat 
mempertahankan kandungan bahan organik dari serasah pepohonan, 
gulma, dan sebagainya.  Kehilangan hara juga dapat dikurangi karena 
adanya akar pepohonan yang umumnya tumbuh lebih dalam dari 
tanaman semusim dapat menyerap unsur hara yang biasanya hanyut 
bersama air ke lapisan tanah terbawah.  

 Keuntungan atau manfaat ekonomi dari hutan rakyat 
agroforestri jelas terlihat dibandingkan dengan hutan rakyat 
monokultur atau hutan rakyat buah.  Hal tersebut karena sistem 
agroforestri sangat berbeda dengan sistem pertanian monokultur 
pada umumnya. Produk yang akan dihasilkan oleh petani dengan 
menerapkan sistem agroforestri akan sangat beragam, baik jenis 
maupun waktu panennya.  Widianto et al. (2003) menyebutkan bahwa 
jenis produk agroforestri dibagi dalam 2 kelompok, yaitu: 1) program 
untuk komersial, misalnya bahan pangan, buah-buahan, hijauan 
makanan ternak, kayu bangunan, kayu bakar, daun, kulit, getah, dan 
lain-lain, dan 2) pelayanan jasa lingkungan, misalnya konservasi 
sumber daya alam (tanah, air, dan keragaman hayati).

Pola tanamnya dapat dilakukan dalam suatu unit lahan pada 
waktu bersamaan atau pada waktu yang berbeda, melibatkan tanaman 
tahunan/musiman. Pola tanam seperti ini memungkinkan penyebaran 
kegiatan sepanjang tahun. Keragaman jenis produk dan waktu panen 
memungkinkan penggunaan produk yang sangat beragam pula, 
baik produk yang dapat dikonsumsi langsung maupun yang dijual 
terlebih dahulu. Keragaman jenis tanaman yang ada menunjukkan 
banyaknya pilihan jenis tanaman yang dapat dikembangkan oleh 
petani.  Petani pada umumnya memiliki tujuan-tujuan ekonomi untuk 
mengembangkan agroforestri, antara lain peningkatan pendapatan 
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bersih, pengurangan risiko, peningkatan jasa lingkungan dan penim-
bunan kekayaan dan simpanan.  

Masyarakat hanya akan menerima dan mengembangkan agro-
forestri bila dirasakan menguntungkan, jadi agroforestri bukan hanya 
suatu	 seni	 mencampur	 pohon	 kayu-kayuan	 dan	 pohon	 buah-buahan	
dengan tanaman musiman dan atau hewan dengan terampil, akan 
tetapi pada akhirnya merupakan seni untuk membuat penghidupan 
di pedesaan lebih produktif dan menarik. “Menarik” dalam arti 
mampu mempertahankan nilai-nilai budaya yang baik, terwujudnya 
penguasaan dan tata guna lahan yang mantap, mampu mewujudkan 
peningkatan	pendapatan,	pengurangan	risiko	dan	curahan	tenaga	kerja	
yang berimbang, yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan yang 
meningkat (Maydell,1988 dalam Kartasubrata, 1992).  

Penghidupan petani dapat membaik dengan hasil kayu, buah-
buahan dan pakan ternak, baik untuk dijual atau untuk dikonsumsi 
sendiri, pendapatan dapat meningkat pula dengan hasil bertambah, 
karena penggunaan sumber daya yang lebih baik. Agroforestri juga 
bermanfaat dalam mengurangi risiko, termasuk dalam hal ini adalah 
fleksibilitas,	 karena	 produk	 yang	 dihasilkan	 lebih	 	 beragam	 dan	
berkelanjutan, dan juga ada stabilitas pendapatan terhadap gejolak 
pasar	dan	cuaca.	

 Manfaat sosial agroforestri yang dapat dirasakan adalah adanya 
kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan. Hutan rakyat agroforestri 
perlu	dikelola	secara	 intensif	 (intensitas	pengelolaan	yang	tinggi)	agar	
memberikan hasil yang maksimal sehingga akan membutuhkan banyak 
curahan	tenaga	kerja	(HOK).	Dengan	adanya	hutan	rakyat	agroforestri	
mssyarakat pedesaan menjadi memiliki banyak kegiatan di lahan hutan 
rakyat miliknya.  Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan 
oleh Awang et al. (2007) bahwa kegiatan hutan rakyat mempunyai 
kemampuan	 menyerap	 tenaga	 kerja	 yang	 cukup	 baik.	 Lebih	 jauh	
kondisi ini akan mengurangi terjadinya pengangguran dan urbanisasi 
yang seringkali terjadi di pedesaan karena terbatasnya lapangan 
pekerjaan.

Manfaat yang diperoleh petani dengan mengkombinasikan sengon 
dan nilam adalah: 1) meningkatkan penghasilan dengan menghasilkan 
kayu pekakas, kayu bakar, dan hijauan makanan ternak yang dapat 
digunakan untuk keperluan sendiri dan untuk dijual, serta hasil dari 
komoditas nilam; 2) pohon sengon dengan tajuknya yang jarang dapat 
menjadi pohon peneduh bagi tanaman nilam muda atau peneduh pada 
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saat musim kemarau tanpa mengganggu kebutuhan akan intensitas 
cahaya	 yang	 cukup	 tinggi	 bagi	 tanaman	 nilam,	 3)	 pohon	 sengon	
cepat	 pertumbuhannya	 dan	 memiliki	 daur	 relatif	 pendek,	 sehingga	
dapat	dipanen	 lebih	 cepat,	 4)	daun	yang	gugur	dapat	menjadi	pupuk	
sehingga memberi pengaruh positif bagi tanaman nilam, 5) pohon 
berfungsi sebagai pengatur tata air dan pengawet tanah, khususnya di 
tempat	dengan	topografi	miring.
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VI  

SUMBANGSIH MASYARAKAT PEDESAAN 

Sumbangsih Masyarakat PedesaanA. 
Dengan segala keterbatasan, kelebihan dan kebebasannya, masya-

rakat pedesaan telah berhasil mengimplementasikan konsep mengelola 
hutan adalah mengelola areal yang ditumbuhi  banyak pohon. Mereka 
tidak hanya mengelola areal yang ditumbuhi oleh satu jenis pohon 
kayu-kayuan yang ditanam dengan jarak tanam rapat dan dipelihara 
agar	 tumbuh	 tinggi	 bebas	 cabang,	 namun	 juga	mengelola	 areal	 yang	
ditumbuhi oleh satu jenis pohon penghasil HHBK yang ditanam 
dengan jarak tanam lebar dan dipelihara agar tumbuh melebar banyak 
cabang,	dan	mengelola	areal	yang	ditumbuhi	beragam	jenis	pohon	dan	
tanaman lainnya (dengan atau tanpa hewan) yang ditanam dengan 
jarak tanam bervariasi dan dipelihara menyerupai hutan alam.

Sebagian	 dari	 tanaman	 penyusun	 hutan	 rakyat	 tersebut,	 secara	
awam bukan dianggap sebagai tanaman hutan, namun sesungguhnya 
dapat dikatakan bahwa hampir semua tanaman pada awalnya berasal 
dari hutan. Oleh karena itu pantas dipertimbangkan sejauh mana 
tanaman tersebut dapat dibudidayakan di hutan tanaman dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang berpartisipasi 
dalam pengelolaan hutan.

Keragaman jenis tanaman penyusun hutan rakyat tersebut mem-
beri gambaran yang komprehensif tentang usaha pengelolaan hutan 
rakyat (Tabel 13). Berdasarkan jangka waktu usahanya, hutan rakyat 
dapat dipandang sebagai: a) usaha jangka menengah, b) usaha jangka 
panjang,	 atau	 c)	 kombinasi	 usaha	 jangka	 pendek,	 menengah	 dan	
panjang. Hal ini berarti bahwa sebagian hutan rakyat menghasilkan 
pendapatan	 secara	 periodis:	 bulanan,	 musiman	 dan	 atau	 tahunan,	
sedangkan sebagian lainnya menghasilkan pendapatan hanya pada 
akhir daur.
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Berdasarkan sifat usahanya, hutan rakyat dapat dipandang 
sebagai: a) usaha yang pabrik dan produknya menyatu, atau b) usaha 
yang pabrik dan produknya dapat dipisahkan, atau kombinasi

Tabel 13.  Sumbangsih masyarakat pedesaan untuk hutan tanaman

Hutan 
Rakyat

Jarak ta-
nam

Jangka 
waktu 
usaha

Penu-
tupan 
tajuk

Inten-
sitas 

penge-
lolaan

Input 
pro-

duksi

Manfaat

Ling-
kungan

Eko-
nomi

Sosial

A.Kayu
1.Tidak 

intensif
Rapat, 
tidak 
teratur

panjang tinggi tidak 
inten-sif

terba-
tas

tinggi sedang 
- tinggi

terba-
tas

2. Intensif Ra-pat, 
ter-atur

panjang tinggi relatif 
inten-sif*

Ter-
batas-
se-
dang

tinggi tinggi terba-
tas

B.HHBK 
1. Campur-

an
agak 
lebar, tak 
teratur

me-ne-
ngah

tinggi tidak 
inten-sif 

terba-
tas

tinggi sedang terba-
tas

2. Mono-
kultur

Le-bar, 
te-ratur

me-ne-
ngah

sedang inten-sif tinggi sedang tinggi tinggi

C. Agro-
forestri

1. Sederha-
na

agak 
le-bar/ 
lebar

pendek, 
mene-
ngah, 
panjang

sedang agak 
inten-sif- 
inten-sif

se-
dang-
tinggi

sedang-
tinggi

sedang-
tinggi

sedang-
tinggi

2. Kom-
plek

vari-asi, 
ter-atur/
tidak ter-
atur

pendek, 
mene-
ngah, 
panjang

tinggi tidak 
inten-sif-
inten-sif

terba-
tas-
tinggi

tinggi sedang-
tinggi

sedang-
tinggi

D. HTI **
  1. Pulp rapat panjang tinggi relatif 

inten-sif*
terba-
tas

tinggi tinggi terba-
tas

  2. Pertu-
kangan

Ra-pat/ 
agak 
lebar

panjang tinggi relatif 
inten-sif*

terba-
tas

tinggi tinggi terba-
tas

Keterangan: *  Intensif diukur dari budidaya tanaman kayu-kayuan namun tidak 
intensif dibanding budidaya tanaman HHBK; **Sebagai pembanding.
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usaha a dan b. Hutan rakyat (a) dikelola untuk kayu. Tegakan hutan 
sebagai pabrik dan log sebagai produk. Produk hutan rakyat (log) 
hanya	 dapat	 diperoleh	 dengan	 cara	 menebang	 tegakan	 hutan	 atau	
membongkar pabriknya. Hutan rakyat (b) dikelola untuk HHBK. 
Tegakan hutan sebagai pabrik sedangkan buah, daun dan atau 
getah sebagai produk. Produk hutan rakyat dapat diperoleh tanpa 
mengganggu pabriknya. Hal ini juga berarti bahwa sebagian hutan 
rakyat	menghasilkan	produk	secara	berkelanjutan,	sedangkan	sebagian	
lainnya menghasilkan produk setiap jangka waktu tertentu.

Berdasarkan	 fisik	 pohon	 penyusunnya,	 hutan	 rakyat	 dapat	
dipandang sebagai: a) usaha kayu atau usaha mengelola areal yang 
ditumbuhi satu strata tajuk pepohonan yang tinggi, b) usaha HHBK 
atau usaha mengelola areal yang ditumbuhi satu strata tajuk pepohonan 
yang	 rendah,	 atau	 c)	 usaha	 agroforestri	 atau	 usaha	 mengelola	 areal	
yang ditumbuhi oleh beberapa strata tajuk pepohonan yang rendah 
sampai tinggi. Pohon penyusun hutan rakyat kayu, hutan rakyat HHBK 
dan hutan rakyat agroforestri tersebut masing-masing ditanam dengan 
jarak tanam rapat, lebar dan bervariasi. Dalam kondisi yang demikian, 
hutan rakyat kayu dan agroforestri menghasilkan manfaat lingkungan 
yang tinggi, sedangkan hutan rakyat HHBK menghasilkan manfaat 
lingkungan sedang.

Berdasarkan manfaat ekonominya bagi petani, hutan rakyat kayu 
dan hutan rakyat HHBK, dalam jangka panjang menghasilkan manfaat 
ekonomi	yang	 seimbang.	 Saat	 ini,	 hutan	 rakyat	kayu	 cenderung	 lebih	
menguntungkan. Biaya pembangunan dan pengelolaannya relatif 
rendah, permintaan kayu melebihi pasokan dan lembaga pemasaran 
kayu telah mapan sehingga kayu mudah dipasarkan dengan harga 
tinggi. Sedangkan hutan rakyat HHBK umumnya memberi keuntungan 
sedang. Biaya pembangunan dan pengelolaannya relatif tinggi, 
pemanenan HHBK tidak dapat ditunda, HHBK mudah rusak dan 
lembaga	pemasaran	HHBK	belum	mapan	atau	efisien	sehingga	HHBK	
hanya dapat dijual dengan harga rendah. Meskipun demikian, dalam 
kondisi yang kondusif, hutan rakyat HHBK dapat menghasilkan 
keuntungan yang lebih tinggi dibanding hutan rakyat kayu. Sementara 
itu, hutan rakyat agroforestri memberi manfaat ekonomi yang sedang 
sampai tinggi, bergantung pada intensitas pengelolaan dan nilai 
komersial produk agroforestri.

Berdasarkan intensitas pengelolaan dan input produksinya, 
hutan rakyat dapat dipandang sebagai: a) usaha tanaman HHBK yang 
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dikelola	secara intensif dengan input produksi tinggi, b) usaha tanaman 
kayu-kayuan yang dikelola intensif atau tidak intensif dengan input 
produksi	terbatas,	atau	c)	usaha	agroforestri	yang	dikelola	tidak	intensif	
sampai intensif dengan input produksi terbatas sampai tinggi. Hutan 
rakyat HHBK menuntut petani menggunakan sebagian besar waktunya 
untuk bekerja di hutan, hutan rakyat kayu dapat diusahakan oleh 
masyarakat pedesaan yang mempunyai pekerjaan pokok di perkotaan, 
sedangkan hutan rakyat agroforestri menuntut petani meluangkan 
banyak waktu untuk bekerja di hutan, namun masih mempunyai waktu 
untuk melakukan usaha lain seperti memelihara ayam, kambing dan 
sapi. Dalam kondisi yang demikian, hutan rakyat HHBK menghasilkan 
manfaat sosial tinggi. Usaha ini dapat menjadi pekerjaan pokok petani 
dan menyediakan pekerjaan kepada masyarakat luas dalam kegiatan 
pengelolaan, paska panen dan penyediaan input produksi. Hutan 
rakyat kayu menghasilkan manfaat sosial terbatas. Usaha ini tidak 
dapat diandalkan sebagai pekerjaan pokok petani. Meskipun demikian, 
usaha ini telah berkembang di pedesaan sehingga menjadi gantungan 
hidup bagi sebagian masyarakat, seperti penebang, pedagang kayu 
dan pekerja industri kayu. Lebih jauh, gabungan hutan rakyat kayu 
dan HTI berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Sementara 
itu, hutan rakyat agroforestri menghasilkan manfaat sosial bervariasi, 
sedang sampai tinggi. Agroforestri sepanjang daur dapat menjadi 
pekerjaan pokok petani dan mendorong kegiatan ekonomi di pedesaan. 

Secara	 keseluruhan,	 masyarakat	 pedesaan	 telah	 menunjukkan	
bahwa hutan adalah sumber daya serbaguna yang menghasilkan 3 
manfaat sekaligus, yaitu manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi. 
Manfaat lingkungan dan ekonomi yang tinggi dapat diperoleh 
dengan mengelola hutan untuk kayu. Manfaat sosial dan ekonomi 
yang tinggi dapat diharapkan dengan mengelola hutan untuk HHBK; 
manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan yang seimbang dapat 
diupayakan dengan mengelola hutan dengan sistem agroforestri. Hal 
ini menyediakan banyak pilihan untuk mengelola hutan tanaman yang 
sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sehingga 
usaha pengelolaan hutan tanaman menghasilkan manfaat yang optimal 
kepada pengusaha, masyarakat pedesaan dan masyarakat luas. 

Implikasi KebijakanB. 
Dalam	 beberapa	 tahun	 terakhir	 diluncurkan	 berbagai	 kebijakan	

yang memperkokoh landasan pengelolaan hutan lestari untuk sebesar-
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besarnya kemakmuran rakyat. Pertama adalah kebijakan yang memberi 
kesempatan luas kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan pengelolaan hutan, yaitu sebagai pengelola hutan 
desa, hutan tanaman rakyat dan hutan tanaman HHBK. Kebijakan ini 
melengkapi kebijakan sebelumnya yang memberi kesempatan luas 
kepada pengusaha untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan 
tanaman, yaitu sebagai pengelola hutan tanaman industri dan hutan 
tanaman HHBK.

Masyarakat pedesaan telah menunjukkan kemampuannya menge-
lola hutan rakyat dan dapat diharapkan mempunyai kemampuan 
yang sama dalam mengelola hutan desa, hutan tanaman rakyat dan 
hutan tanaman HHBK. Meskipun demikian, mereka umumnya belum 
memiliki pengalaman mengelola hutan yang luas. Selain itu, mereka 
juga memiliki keterbatasan dalam permodalan, pengurusan ijin, 
penyusunan	 rencana	 pengelolaan	 hutan	 dan	 pemasaran	 hasil	 hutan	
dalam jumlah besar. Oleh karena itu, masyarakat pedesaan perlu 
dibantu untuk mengatasi keterbatasannya dengan melakukan fasilitasi 
tentang berbagai hal tersebut. Fasilitasi adalah upaya penyediaan 
kemudahan	 dalam	 memberikan	 hak	 pengelolaan	 hutan	 dengan	 cara	
pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan 
teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar. Fasilitasi 
wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan pemangku 
kepentingan lain terkait. Dengan demikian, keberhasilan masyarakat 
pedesaan mengelola hutan sangat dipengaruhi oleh kesungguhan 
Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh 
masyarakat pedesaan.

Kedua adalah kebijakan yang memberi kesempatan luas untuk 
mengembangkan 494 jenis tanaman penghasil HHBK melalui hutan 
tanaman. Kebijakan ini melengkapi kebijakan sebelumnya yang 
memberi kesempatan luas untuk mengembangkan beragam jenis pohon 
penghasil kayu melalui hutan tanaman. Dengan adanya kebijakan 
tersebut maka hutan tanaman dapat dikelola untuk kayu, HHBK, dan 
kombinasi kayu dan HHBK.

Saat ini, sebagian besar hutan tanaman dikelola untuk kayu 
yang menghasilkan manfaat lingkungan dan ekonomi yang tinggi 
namun menyediakan kesempatan kerja terbatas kepada masyarakat 
pedesaan. Dengan adanya kebijakan HHBK, kesempatan kerja di dalam 
kawasan hutan dapat ditingkatkan sampai tingkat memadai dengan 
mengusahakan	 secara	 komersial	 tanaman	 HHBK	 pada	 5%	 areal	 HTI	
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yang dialokasikan untuk tanaman kehidupan, dan kalau perlu juga 
diusahakan pada 5% areal HTI yang dialokasikan untuk tanaman 
unggulan setempat. Hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan HTI dan meningkatkan keuntungan perusahaan. 

Sementara itu, hutan tanaman HHBK (HT-HHBK) adalah hutan 
tanaman yang menghasilkan manfaat lingkungan sedang, manfaat 
ekonomi	 tinggi	 dan	menyediakan	 kesempatan	 kerja	 yang	 luas	 secara	
berkelanjutan.	 Pengusahaan	 HT-HHBK	 dengan	 luasan	 yang	 cukup	
dapat menggerakkan ekonomi daerah. Namun kebijakan HT-HHBK 
baru	diluncurkan	 tetapi	 kebijakan	pendukung,	 seperti	 tata	 ruang	HT-
HHBK, sistem silvikultur HT-HHBK dan alokasi areal HT-HHBK belum 
ditetapkan, sehingga menghambat pembangunan HT-HHBK. Oleh 
karena itu, kebijakan pendukung tersebut perlu segera dirumuskan 
agar pembangunan HT-HHBK dapat direalisasikan.

Kegiatan pengelolaan hutan tanaman kayu dan HHBK yang 
banyak melibatkan masyarakat pedesaan, baik sebagai pengelola 
maupun	sebagai	pekerja	hutan,	menjadi	kunci	keberhasilan	pengelolaan	
hutan. Perwujudan hal ini akan meningkatkan peran penting sektor 
kehutanan dalam pembangunan nasional.
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