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Ringkasan Eksekutif (Executive summary)
Peralatan pemanenan modern yang biasa
digunakan di hutan alam dan hutan tanaman
industri dirasa kurang pas (over power) jika
digunakan di areal hutan rakyat, karena
memerlukan kekuatan mesin besar, biaya
investasi, operasional, dan pemeliharaan yang
tinggi sehingga kurang eﬁsien untuk memanen
kayu berdimensi kecil dan areal yang tidak
terlalu luas. Rekayasa dan inovasi alat
pemanenan kayu yang eﬁsien untuk hutan
rakyat diperlukan. Rekayasa alat tersebut
dikenal sebagai Alat Pemanenan Tepat Guna
(APTG). Expo-2000 G3, modiﬁkasi sepeda
motor dan traktor pertanian, dan inovasi alat
ukur volume merupakan beberapa APTG yang
dapat digunakan dalam pemanenan hutan
rakyat di Indonesia. Alat angkut kayu Expo3
2000 G3 mampu mengeluarkan kayu 1,72 m
-1
-3
jam dengan biaya sekitar Rp80.400 m
tergantung jarak dan jumlah muatan kayu yang
diangkut. Pengeluaran kayu menggunakan
sepeda motor modiﬁkasi memiliki

3

-1

produktivitas rata-rata sebesar 1,12 m jam
-1
hm . Alat ini cocok digunakan pada kondisi jalan
yang tidak dapat dilalui kendaraan besar dan
tidak terlalu lebar. Modiﬁkasi traktor pertanian
dengan tambahan alat bantu sebagai alat sarad
memiliki produktivitas rata-rata sebesar 2,075
m3 hm-1 jam-1 dengan biaya Rp56.000 m-3 hm-3.
Inovasi alat ukur volume pohon juga
dikembangkan untuk membantu petani hutan
rakyat menaksir volume kayu yang dijualnya.
Harga pembuatan pita volume tersebut kurang
dari Rp10.000 per lembarnya. Alat ukur ini
praktis dan mudah penggunaannya serta murah
pengadaannya. Pengembangan APTG didukung
hasil-hasil penelitian dan standar teknologi yang
menjamin keamanan dan keselamatan kerja.
Dukungan dari Dinas Kehutanan terkait
diperlukan untuk memberi ruang
perkembangan inovasi APTG, sehingga
pengelolan hutan rakyat menjadi lebih baik dan
keberlanjutan.
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Pernyataan Masalah (Statement
of the issue/ problem)
Hutan rakyat merupakan hutan yang berada di
lahan milik rakyat dengan luas minimal 0,25 ha
atau khusus di Pulau Jawa luasannya bahkan
kurang dari 0,25 ha1)2). Tanaman dalam hutan
tersebut bisa homogen atau campuran dengan
umur yang bervariasi. Sebagai gambaran, luas
hutan rakyat di Provinsi DIY tahun 2019
mencapai 78.400,27 ha yang tersebar di
Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul,
dan Sleman dengan jenis kayu jati, sengon, dan
3)
mahoni . Selain itu, luas hutan rakyat di Provinsi
Jawa Barat tercatat 973.860 ha atau sekitar
26,25% dari luas Jawa Barat (3,7 juta ha) dan
kemampuan produksi sebesar 1,945 juta m3
pada tahun 2017 dengan menerapkan
diversiﬁkasi pemanfaatan dan penerapan zero
waste dalam pemanenan kayu4).
Pemanenan kayu dilakukan sesuai kebutuhan
petani hutan sehingga pohon bisa ditebang
habis atau tebang pilih dengan umur dan
dimensi kayu tidak seragam. Pemilik lahan hutan
biasa menjual pohon miliknya saat masih
berdiri kepada tukang tebas dengan harga yang
sudah disepakati. Tukang tebas (pemborong)
inilah yang kemudian melaksanakan
penebangan, penyaradan, dan pengangkutan ke
luar areal menggunakan alat dan cara
pelaksanaan yang biasa dilakukannya.
Teknik pemanenan kayu tepat guna di hutan
rakyat masih diperlukan. Lahan yang terletak di
antara persawahan, pekarangan, bahkan dekat
pemukiman dan tak jarang ditemukan jauh di
12)13)14)
bukit-bukit serta tersebar tidak terpusat
menjadi pertimbangan utama. Selain itu, dimensi
kayu yang tidak terlalu besar13), pola tanaman
beragam dan tidak seumur serta sistem panen
sesuai kebutuhan masih sering dijumpai.
Dengan demikian, hutan rakyat memiliki
kriteria pengelolaan yang spesiﬁk sehingga
memerlukan teknik pemanenan kayu tepat
guna.
Peralatan modern yang biasa digunakan di
hutan alam atau hutan tanaman industri dirasa
kurang pas jika digunakan di areal hutan rakyat.

Pernyataan Masalah
(Statement of the issue/ problem)

Hal ini disebabkan oleh terlalu besarnya
kekuatan mesin alat berat dan tingginya biaya
investasi, operasional, maupun pemeliharaan
alat berat jika digunakan di hutan rakyat.
Sementara itu, hutan rakyat memiliki
karakteristik kayu berdimensi kecil dan skala
luasan areal yang tidak terlalu besar serta
letaknya tersebar (spot-spot). Dengan kata lain,
telah terjadi kondisi yang disebut over power.
Oleh karena itu, rekayasa alat pemanenan kayu
atau APTG diperlukan untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Tentunya dengan tetap
mengacu pada gatra teknis memungkinkan,
gatra ekonomis menguntungkan, gatra sosial
yang dapat diterima masyarakat, dan gatra
ekologis yang harus ramah lingkungan.

Temuan Kunci (Key ﬁndings)
APTG ditujukan untuk meningkatkan
produktivitas, lebih eﬁsien, dan diharapkan lebih
ekonomis. Salah satunya berupa alat
pengeluaran kayu sistem kabel layang Expo2000 G3 yang dioperasikan pada kondisi
lapangan curam (Gambar 1). Rata-rata
produktivitas yang dihasilkan sebesar 1,72 m
jam-1, tergantung jarak dan jumlah muatan kayu
yang diangkut. Biaya yang dikeluarkan sekitar
-3
Rp80.400 m . Biaya investasi alat sebesar
Rp72.500.000 dan biaya operasi sebesar
-1
Rp138.587,39 jam . Dengan produktivitas 1,72
m /jam, biaya investasi akan kembali setelah
3
produksi mencapai minimal 900 m atau setelah
alat dioperasikan dalam waktu 524 jam5).

Gambar 1. Alat angkut kabel layang EXPO-2000G34)
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Sebagai gambaran, jika pengeluaran kayu
dilakukan dengan tenaga manusia (pikul)
sedikitnya 2 orang, maka biaya pengeluaran
kayu sebesar Rp300.000 m-3. Cara ini akan
terkendala jika sortimen kayu berukuran lebih
besar dan topograﬁ lapangan berat. Dengan
demikian, penggunaan tenaga manusia dirasa
kurang manusiawi.
Demikian juga untuk pengeluaran kayu ke
pinggir hutan pada kegiatan pemanenan kayu
yang terletak di antara rumah penduduk.
Pengeluaran kayu menggunaan sepeda motor
modiﬁkasi menjadi lebih eﬁsien. Sepeda motor
dimodiﬁkasi sedemikian rupa sehingga
potongan kayu dapat dimuat di samping kiri
dan kanan bagian sepeda motor serta pada
bagian ban belakang sepeda motor dililitkan
alat bantu berupa rantai untuk mengurangi

Temuan Kunci
(Key ﬁndings)

selip terutama pada saat hari hujan (Gambar
2)5). Penggunaan sepeda motor modiﬁkasi ini
mampu mengeluarkan kayu sebanyak
3
-1
0,753–0,506 m jam dengan kisaran jarak
6)
115–161 m . Modiﬁkasi motor juga dapat
dilakukan dengan menempatkan muatan kayu di
bagian depan tempat duduk pengemudi
6)
(Gambar 3) . Modiﬁkasi ini mampu
mengeluarkan kayu pinus sebesar 1,12 m3 jam-1
hm-1 dengan biaya pembelian sepeda motor
modiﬁkasi sebesar Rp6 juta-an7). Pengeluaran
kayu dengan sepeda motor yang dimodiﬁkasi
dirasa lebih memudahkan gerakan dan cocok
untuk kodisi jalan yang tidak dapat dilalui
kendaraan besar serta lebih eﬁsien. Meskipun
demikian, penggunaan motor modiﬁkasi ini
memerlukan keterampilan pengemudi motor
yang berpengalaman.

Gambar 2. Pengeluaran kayu dengan sepeda motor modiﬁkasi5)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

3

Mendorong Penggunaan Alat Pemanenan Kayu Tepat Guna di Hutan Rakyat

Temuan Kunci
(Key ﬁndings)

Kelebihan penggunaan APTG antara lain lebih
murahnya biaya baik pengadaannya maupun
pengoperasiannya; penggunaan teknologi yang
relatif sederhana; sesuai untuk kegiatan
ekonomi skala kecil; dan tidak tergantung pada
11)
barang import . Sementara itu, kelemahannya
antara lain kurang mampu menangani dimensi
kayu besar dan kurang menemukan orang yang
kreatif mengembangkannya9).

Gambar 3. Sepeda motor modiﬁkas dengan muatan kayu
di bagian depan6)

Modiﬁkasi traktor pertanian yang dilengkapi
alat bantu sebagai alat sarad kayu juga sudah
8)9)
diujicobakan . Rata-rata produktivitas yang
3
-1
dihasilkan sebesar 2,075 m hm jam dengan
-3
-1
biaya Rp56.000 m hm . Biaya investasi traktor
pertanian tersebut sebesar Rp210 juta (tahun
2005). Pemilihan alat sarad traktor pertanian ini
perlu mempertimbangkan kemudahan
tersedianya traktor pertanian di sekitar areal
hutan. Traktor pertanian modiﬁkasi ini cocok
digunakan pada kondisi lapangan datar dan
sistem pemanenan kayu tebang habis.
Inovasi alat ukur volume pohon dikembangkan
untuk membantu petani hutan rakyat menaksir
volume kayu yang akan dijualnya. Hal ini
didasarkan pada kenyataan bahwa petani hutan
sering dibohongi oleh tukang tebas perihal
volume kayu yang dijualnya, sehingga banyak
dirugikan. Pita volume Budiman (Gambar 4)
dikembangkan untuk memberi pengetahuan
kepada petani hutan cara menghitung volume
10)
pohon berdiri secara cepat . Selain itu, alat
ukur ini praktis dan mudah penggunaannya juga
murah pengadaannya. Harga pembuatan pita
volume tersebut kurang dari Rp10.000 per
lembarnya. Meskipun demikian, penggunaan pita
volume ini terbatas pada jenis pohon tertentu
dan di daerah tertentu. Terdapat tiga jenis pita
volume Budiman yang berlaku secara lokal,
yaitu pita volume sengon, pita volume mahoni,
dan pita volume jati.

Pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan
dan kepentingan yang tinggi (key players) dalam
pengelolaan hutan rakyat adalah Dinas
Kehutanan Provinsi yang bertanggung jawab
sebagai perencana, perlindungan, pemanfaatan
dan monitoring serta evaluasi terhadap realisasi
(15)(16)(17)(18)
pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan
.
Dinas Kehuatan juga berperan sebagai
regulator peredaran kayu dan fasilitator usaha
hutan rakyat yang digambarkan oleh adanya
penyuluhan, bantuan program, pengawasan
peredaran kayu dan memprakarsai
terbentuknya organisasi kelompok tani
(19)
swadaya . Dinas Kehutanan juga berperan
dalam memberikan pelatihan-pelatihan yang
(20)
diperlukan masyarakat setempat . Hal ini
didukung dengan jumlah tenaga penyuluh
(21)
kehutanan dan pertanian yang memadai .
Selain penyuluh, pendampingan kelompok hutan
rakyat biasanya dilakukan oleh LSM yang
dimulai dari awal hingga membantu
(22)
menghubungkannya dengan pasar industri .

Gambar 4. Alat ukur pita volume pohon Budiman9)
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Peran peneliti dan akademisi adalah
memberikan kritikan, solusi atas suatu masalah
ataupun hasil kajian dan dapat mempengaruhi
kebijakan yang dijalankan oleh Dinas
Kehutanan. Selain itu peneliti dapat
berkolaborasi dan kerja sama dalam kegiatan
studi dan riset(17).
Industri rental merupakan salah satu penyedia
peralatan pemanenan. Desain kelembagaan
dapat dilakukan melalui pembentukan
organisasi dan aturan main yang melibatkan
pemilik industri rental, Dinas Perindustrian
terkait yang diketahui oleh Pemerintah Daerah
(melalui Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan,
Perkebunan, dan Kehutanan serta Unit
Pelaksana Teknis Perkebunan Kehutanan) atau
(24)
Pemerintah Kecamatan setempat .

Foto: freepik.com/wirestock

(Policy options and recommendations)

Pilihan dan Rekomendasi
kebijakan (Policy options
and recommendations)
Pemangku kepentingan yang terlibat
dalam kebijakan penggunaan APTG untuk
kegiatan pemanenan kayu di hutan rakyat
yang mempunyai pengelolaan spesiﬁk
berdasarkan peran dan kepentingannya
terdiri dari tiga pihak, yaitu: 1) Dinas
Kehutanan dan KLHK sebagai key players
terkait kebijakan penjaminan pengelolaan
hutan rakyat; 2) para petani kayu
termasuk pemborong dan industri
sebagai defender yang memerlukan
komunikasi seimbang melalui peningkatan
dasar pengetahuan petani akan taksiran
volume pohon berdiri yang akan dijual
sehingga diperoleh harga kesepakatan
yang pas; dan 3) pihak peneliti atau
akademisi sebagai intermediator atau
fasilitator dalam dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan.
Sementara itu, strategi kebijakan dapat
ditempuh dengan membangun kelompok
tani hutan rakyat, pemberian penyuluhan,
pelatihan, dan pembinaan untuk
meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan petani terkait pengelolaan
hutan rakyat khususnya kegiatan
pemanenan hasil hutan rakyat yang
optimal. Selain itu juga harus membangun
kerja sama antara petani dengan
pemerintah daerah (Dinas Kehutanan
atau Dinas terkait), akademisi dan peneliti
ataupun LSM untuk mendukung kegiatan
pemanenan dan pemasaran hasil hutan.
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Rujukan untuk konsultasi
(Sources consulted)
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