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Ringkasan Eksekutif (Executive summary)
Setiap daerah wajib memahami potensi hutan,
sebaran jenis unggulan dan potensi
penggunaannya. Dalam UU Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa
pemanfaatan kayu didasarkan oleh faktor
lingkungan dan sosial budaya setempat. Faktor
lingkungan menyatakan bahwa pemanfaatan
kayu harus mempertimbangkan ketersediaan
tegakan yang dicirikan oleh riap tegakan.
Namun, faktor sosial budaya belum secara jelas
disampaikan.
Faktor sosial budaya dalam pemanfaatan hutan
selama ini dipahami sebagai kebijakan lokal
dalam memanfaatkan pohon seperti teknik
pengolahan lahan dan tebang pilih berdasarkan
jenis. Namun demikian, pemahaman ini tidak
menjamin kelestarian hutan karena kebijakan
lokal dalam memilih pohon unggul sesuai
kebutuhan lokal belum menjamin komoditi
yang komersil baik di pasar lokal, nasional dan

bahkan internasional. Akibatnya pohon
unggulan lokal tersebut menjadi langka. Strategi
yang dilakukan adalah promosi budidaya.
Sayangnya, promosi ini belum berdasar pada
tingkat penggunaan terutama di pasar lokal
karena informasi ini tidak ada.
Berdasarkan uraian di atas maka perlu
paradigma pengelolaan hutan yang tidak hanya
mempertimbangkan data sebaran dan potensi
melainkan data konsumsi produk kayu seperti
kayu cempaka (Magnolia spp.). Untuk itu, kami
merekomendasikan agar pemerintah segera
mengumpulkan data penggunaan produk kayu
cempaka dengan menerapkan metode TEINIT
di beberapa lokasi. Data ini selanjutnya
dipadukan dengan identiﬁkasi sebaran cempaka.
Kedua informasi penting ini menjadi dasar
penyusunan rencana pengelolaan hutan di
Provinsi Sulawesi Utara.
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Pernyataan Masalah (Statement
of the issue/ problem)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan,
Pasal 3 menyebutkan bahwa Pemerintah dan
Pemerintah Daerah berwenang untuk
melakukan penataan hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan. Kewenangan ini
kemudian dilanjutkan dengan aktivitas yang
masih terbatas pada inventarisasi tegakan
sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor
41 Tahun 1999, sehingga data penggunaan
produk kayu di tingkat daerah belum menjadi
pertimbangan. Hal ini berdampak pada data dan
informasi yang tersedia adalah potensi kayu di
hutan yang dapat dimanfaatkan. Hal ini dapat
dilihat di berbagai publikasi statistik
pengelolaan hutan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Salah satu contoh publikasi tersebut adalah
Laporan Kinerja KLHK Tahun 2019 ([KLHK],
2020)
Sementara diketahui bahwa sebuah usaha dapat
lestari jika usaha tersebut memperoleh
penghargaan yang setimpal terutama aspek
harga dan permintaan yang berkelanjutan. Bila
dilihat dari aspek ini maka penilaian kelestarian
hutan tidak hanya pada hutan yang hijau atau
pemanenan yang terus berlangsung melainkan
produk kayu dapat dengan mudah ditemukan
dalam bentuk penggunaan baik di tingkat rumah
tangga, bangunan sosial atau bangunan umum
lainnya.

Pernyataan Masalah
(Statement of the issue/ problem)

sangat terbatas dan bahkan tidak dilakukan.
Dengan kata lain bahwa kewenangan yang
menjadi tugas utama Pemerintah dan
Pemerintah Daerah belum dijalankan secara
optimal. Namun demikian, pengelolaan hutan
untuk produksi kayu tetap berlangsung. Dapat
dibayangkan tingkat kerusakan hutan yang
diakibatkan oleh ketiadaan data untuk produksi
kayu baik dari aspek keberadaan pohon di
hutan (hulu) maupun dari aspek tingkat
konsumsi kayu (hilir).

Temuan Kunci (Key ﬁndings)
Cempaka merupakan salah satu jenis kayu
komersil yang dikenal dengan keindahan,
keawetan, dan kekuatannya sehingga banyak
digunakan oleh masyarakat sebagai bahan baku
produk kayu atau rumah panggung. Magnolia
spp. memiliki sifat mekanis berupa elastisitas
mencapai 6,1 GPa dan koeﬁsien kekuatan
mencapai 48,5 MPa. Cempaka terutama
Magnolia sulawesiana adalah jenis unggulan lokal
dan banyak ditemukan sebagai jenis
pengunungan terutama di Pulau Sulawesi.
Pohon ini dapat tumbuh mencapai tinggi 45
meter dengan tinggi bebas cabang 12-16 meter
dan diameter mencapai 200 cm. Riap
pertumbuhan diameter mencapai 2,13
cm/tahun-2,25 cm/tahun dan riap pertumbuhan
tinggi mencapai 1,63 m/tahun-1,7 m/tahun.
Sedangkan Magnolia sulawesiana mampu
tumbuh mencapai 35 m dengan diameter
setinggi dada yaitu 100 cm (Brambach et al.,
2013).

Data tingkat penggunaan produk kayu dapat
dikonversi menjadi data konsumsi produk kayu
per kapita per tahun. Data ini dapat menjadi
koeﬁsien yang jika dikalikan dengan jumlah
penduduk maka akan diketahui besaran volume
kayu yang akan digunakan dalam satu tahun.
Besaran inilah yang kemudian disebut sebagai
kapasitas pemanenan tahunan. Sayangnya, data
ini tidak tersedia.

Bagi masyarakat di Sulawesi Utara terutama
masyarakat Minahasa, keberadaan cempaka
sangat penting karena berkaitan erat dengan
sosial budaya mereka. Masyarakat menggunakan
kayu tersebut sebagai bahan baku untuk
pembuatan rumah panggung (rumah woloan)
yang menjadi identitas mereka dan juga
furniture (Kinho & Irawan, 2011).

Hal lain adalah kewenangan Pemerintah Daerah
dalam melakukan inventarisasi hutan masih

Selama ini pola konsumsi kayu cempaka
berdasarkan permintaan oleh konsumen, bukan
atas dasar ketersediaan bahan baku. Namun
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demikian, saat ini untuk memenuhi permintaan
konsumen, pihak industri/pengrajin mulai
mengalami kesulitan untuk memperoleh kayu
yang berkualitas sebagai bahan baku produk.
Adapun bahan baku yang bisa diperoleh,
umumnya memiliki kualitas yang kurang baik
karena kualitas pohonnya yang rendah atau
ditebang saat pohon masih berusia muda untuk
memenuhi permintaan bahan baku.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,
masyarakat melakukan budidaya cempaka di
lahannya dan juga melakukan pemanenan
pohon yang tumbuh alami. Cempaka tergolong
pohon yang tumbuh dengan cepat. Namun
demikian, pertumbuhannya sangat dipengaruhi
oleh faktor bioﬁsik lahan seperti ketinggian
tempat, kelerengan, kerapatan tajuk, dan curah
hujan. Kondisi mengakibatkan pendugaan
keberadaan cempaka dengan metode remote
sensing (RS) tidak mudah sehingga menghasilkan
reabilitas model yang rendah.
Berdasarkan hasil analisis RS, diperoleh bahwa
luas lahan bertumbuhan cempaka di Provinsi
Sulawesi Utara mencapai 175,8 ribu ha. Luas
lahan bertumbuhan cempaka terluas di
Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai 44,5
ribu ha. Sementara itu, potensi tegakan
cempaka diperkirakan mencapai 1,25 juta m3.
Bila dibandingkan antara potensi pohon dengan
luas sebaran maka dapat dikatakan potensi
tegakan cempaka di Provinsi Sulawesi Utara
3
mencapai 7,1 m /ha. Informasi ini menyatakan
potensi pada saat ini dan tidak dapat dijadikan
sebagai dasar pengaturan hasil untuk
pemanenan tahunan.
Informasi untuk pengaturan hasil tahunan dapat
diperoleh melalui pengukuran tingkat konsumsi
per kapita per tahun. (Abdulah et al., 2020)
mengembangkan metode TEINIT (Timber
Product Inventory on Information Technology)
untuk mengukur tingkat konsumsi produk kayu.
Hasil survey tingkat konsumsi di sektor rumah
tangga dengan menggunakan metode TEINIT

Temuan Kunci
(Key ﬁndings)

diperoleh bahwa konsumsi kayu cempaka per
3
kapita per tahun mencapai 0,17 m . Jumlah
penduduk di Provinsi Sulawesi Utara di tahun
2019 mencapai 2,5 juta jiwa ([BPS], 2020).
Dengan demikian, kebutuhan kayu di tahun
2019 mencapai 425 ribu m3.
Bila diasumsikan rumah tangga sebagai satusatunya pengguna produk kayu cempaka maka
kapasitas pemanenan tahunan kayu cempaka
3
sebesar 425 ribu m . Angka ini dapat
diproyeksikan dengan menggunakan laju
pertumbuhan penduduk yakni sebesar 1,3%
dan juga menduga luas hutan minimal yang
disiapkan untuk memenuhi kebutuhan kayu. Jika
kebutuhan pada tahun 2019 sebesar 425 ribu
m3 dan etat luas 7,1 m3/ha maka luas hutan
tetap untuk produksi kayu cempaka adalah
59,808 ha. Angka kebutuhan kayu dapat
digunakan juga untuk menduga luas hutan
tanaman yang harus dibangun agar ketersediaan
bahan baku tetap tersedia. Diasumsikan bahwa
3
50% dari 1,2 juta m potensi kayu cempaka
berada di Kawasan Hutan Produksi dan di luar
kawasan hutan. Maka dapat diduga ketersediaan
cempaka akan habis di tahun 2027.
Kaitannya dengan simulasi tersebut maka perlu
dibangun hutan tanaman. Dengan menggunakan
simulasi di atas diketahui bahwa permintaan
kayu cempaka pada 20 tahun mendatang
3
sebanyak 5,3 juta m dan lahan seluas 742 ribu
3
ha. Bila diasumsikan riap tegakan 25 m /ha,
maka luas hutan tanaman yang harus dibangun
setiap tahunnya adalah 10.550 ha per tahun.
Temuan kunci ini merupakan sebuah kebaruan
dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan.
Metode pengelolaan hutan penghasil kayu
cempaka yang digunakan dapat menjadi contoh
dalam penyusunan rencana kehutanan
mendatang. Pertimbangan sebaran dan potensi
kayu di hutan menjadi penting namun perlu
dilengkapi dengan data konsumsi kayu per
kapita per tahun.
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Pilihan dan Rekomendasi
kebijakan (Policy options and
recommendations)
1. Perlu dilakukan revisi kebijakan terutama
terkait pelaksanaan kewenangan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam
Menyusun rencana pengelolaan hutan
dengan menambahkan data konsumsi kayu
per kapita.
2. Data konsumsi kayu per kapita dapat
diukur dengan metode TEINIT. Metode
TEINIT perlu diujicobakan di beberapa
wilayah sehingga akurasi dapat ditingkatkan.
3. Penerapan metode analisis spasial berbasis
remote sensing dapat membantu Pemerintah
dan Pemerintah Daerah dalam mengetahui
dan memetakan keberadaan dan potensi
kayu sampai ke tingkat jenis pohon.

Pilihan dan Rekomendasi kebijakan
(Policy options and recommendations)

Rujukan untuk konsultasi
(Sources consulted)
Lutfy Abdulah (lutfyabdulah@yahoo.co.id atau
Hp.081284084443) - Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hutan.
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Lampiran
(Attachment)

Gambar 1. Peta Sebaran Magnolia spp. di Provinsi Sulawesi Utara

Gambar 2. Peta Sebaran Volume Magnolia spp. di Provinsi Sulawesi Utara
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Gambar 3. Konsumsi Produk Kayu Cempaka
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