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HutanHutan

•Kayu
•Rotan
•Getah
•Buah
•Kayu bakar
•Satwa liar
•Air bersih
•dll

•Pemandangan alam
•Menyerap dan menimpan karbon
• Iklim mikro
•Memelihara kesuburan tanah
•Mengendalikan debit sungai
•dll

Barang

Jasa

Keluaran dan Manfaat Hutan yang Dapat Diperoleh Berdasarkan WujuKeluaran dan Manfaat Hutan yang Dapat Diperoleh Berdasarkan Wujudnyadnya
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HutanHutan

• Kayu
• Buah-buahan
• Binatang untuk diburu
• Keindahan untuk rekreasi 

alam
• Udaya yang segar untuk 

kenyamanan dan kesehatan

•Pemeliharaan keanekaragaman 
hayati

•Pengendalian erosi dan banjir
•Pengendalian penyakit tanaman 
pertanian atau tanan hutan 
industri

Manfaat 
langsung

Manfaat 
tidak 

langsung

Keluaran dan Manfaat Hutan Berdasarkan Cara Penggunaan KeluarannKeluaran dan Manfaat Hutan Berdasarkan Cara Penggunaan Keluarannyaya Onrizal - 2007 4

HutanHutan

Fungsi Produksi/Ekonomi
• Keseluruhan hasil hutan yang dapat dipergunakan untuk 

memenuhi kehidupan manusia dalam melakukan berbagai 
tindakan ekonomi
HH utk bahan baku industri; kayu bakar; jasa hutan air bersih 
untuk dijual secara komersial

Keluaran dan Manfaat Hutan Berdasarkan konsep pengelolaan hutan Keluaran dan Manfaat Hutan Berdasarkan konsep pengelolaan hutan lestarilestari

Fungsi Ekologis
• Berbagai bentuk jasa hutan yang diperlukan dalam memelihara 

dan meningkatkan kualitas lingkungan
Mengendalikan erosi; memelihara kesuburan tanah; habitat flora 
fauna; mengendalikan penyakit tanaman pertanian

Fungsi Sosial Budaya
• Barang dan jasa yang dihasilkan oleh hutan yang dapat 

memenuhi kepentingan umum, terutama masyarakat di sekitar 
hutan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan 
hidupnya
Lapangan pekerjaan;lahan bercocok tanam; penyediaan kayu 
bakar; pendidikan; penelitian; budaya & keagamaan

Onrizal - 2007 5

Bagaimana nilai ekonomi hutan Bagaimana nilai ekonomi hutan 
selama ini dihitung?selama ini dihitung?

• Hasil hutan yang dinilai secara 
ekonomis dan dimasukkan dalam 
Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 
terbatas pada beberapa jenis hasil 
hutan yang memiliki nilai komersial, 
yaitu nilai ekonomi dalam arti sempit 
saja
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Contoh (Statistik Kehutanan & 
Perkebunan 1999/2000 [Dephut, 
2000] macam-macam produksi 
hasil hutan yang dianggap 
pendapatan:

1. Kayu bulat
2. Kayu gergajian
3. Kayu lapis

Bagaimana nilai ekonomi hutan Bagaimana nilai ekonomi hutan 
selama ini dihitung?selama ini dihitung?
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Bagaimana nilai ekonomi hutan Bagaimana nilai ekonomi hutan 
selama ini dihitung?selama ini dihitung?

Contoh (Contoh (lanjutanlanjutan))::
4. Hasil hutan bukan kayu 

– rotan, gondorukem, terpentin, minyak kayu putih, 
damar, sagu, sutera, kopal, lebah madu, 

– Satwa, mencakup: mamalia, primata, burung, reptilia, 
buaya, ikan hias, amfibia, coral, kupu-kupu, kura-kura, 
anthropoda, & tanduk rusa 

– tumbuhan selain kayu, misal: pakis, anggrek, gaharu, 
cycas, & daun lidah buaya

5. Hasil penjualan tanda masuk pengunjung 
Taman Nasional dan Hutan Wisata lainnya
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Bagaimana nilai ekonomi Bagaimana nilai ekonomi 
hutan selama ini dihitung?hutan selama ini dihitung?
• Jadi, bebagai manfaat lain yang dapat diberikan 

oleh hutan tetapi tidak memiliki nilai komersial 
(dapat diperdagangkan), masih belum dihitung
Manfaat yang dapat diberikan oleh hutan selalu 
dinilai lebih rendah, dan jauh lebih rendah dari 
nilai manfaat yang sebenarnya diperoleh dan 
dirasakan dalam kegiatan pembangunan
Contoh: 
– mencegah terjadinya erosi, banjir, dan tanah longsor 

sama sekali tidak dihitung sebagai pendapatan dari 
hutan
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Bagaimana nilai ekonomi Bagaimana nilai ekonomi 
hutan selama ini dihitung?hutan selama ini dihitung?

• Bagaimana kalau hutan itu 
dihilangkan (tidak dipelihara) dan 
bencana alam tidak terjadi, bukan 
kah menyediakan biaya untuk 
memelihara hutan itu menjadi sia-
sia dan penghamburan saja?

TIDAK!TIDAK!
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Bagaimana nilai ekonomi Bagaimana nilai ekonomi 
hutan selama ini dihitung?hutan selama ini dihitung?
1. Pemeliharaan hutan dengan tujuan seperti itu 

hanya perlu dilakukan pada hutan-hutan 
tertentu yang fungsi untuk melindungi wilayah 
di sekitarnya dari berbagai bentuk bencana 
alam yang sangat tinggi, yaitu
– Hutan-hutan pada tempat yang curam
– Tanahnya sangat peka erosi
– Hutan pada tempat ketinggiannya dari permukaan laut 

sangat tinggi, misalnya hutan lindung.
Jadi biaya yang diperlukan dapat dihitung secara rasional!
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Bagaimana nilai ekonomi Bagaimana nilai ekonomi 
hutan selama ini dihitung?hutan selama ini dihitung?
2. Bilamana di tempat-tempat tersebut 

keberadaan hutannya dipertahankan, maka 
tempat tersebut akan dapat pula dipergunakan 
untuk kepentingan penggunaan lain yang dapat 
memberikan pendapatan, tanpa harus merusak 
hutannya

3. Keberadaan hutan di tempat itu dapat pula 
memberikan berbagai jasa ekologis lainnya, 
selain untuk perlindungan terhadap bencana 
alam tersebut
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Nilai Ekonomi Jasa EkologisNilai Ekonomi Jasa Ekologis
• Ekosistem Hutan Dunia: 

– US $ 4,7 triliyun (4,7 x 1012) per tahun
– ≈ 15% dari total Produk Nasional Bruto 

tahunan seluruh negara didunia
(Costanza 1997 dalam Gardner dan Engelman, 1999)

• Ekosistem Hutan Tropika.
– US $ 2000 per ha per tahun
– > 6 x nilai jasa untuk hutan pada tempat 

beriklim sedang (temperate forest) dan hutan 
daerah kutub (boreal forest)
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Nilai Kontribusi Hutan dalam Nilai Kontribusi Hutan dalam 
Pembangunan NasionalPembangunan Nasional

1. Nilai Sosial

2. Nilai Ekologi / Lingkungan

3. Nilai Ekonomi
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Nilai Kontribusi Hutan dalam Nilai Kontribusi Hutan dalam 
Pembangunan NasionalPembangunan Nasional

1. Nilai Sosial
• Saat ini, hampir 50% penduduk Indonesia, 

baik langsung maupun tidak langsung, 
menggantungkan hidupnya kepada hutan 
(Anwar, 2000)
• Tersedianya lapangan pekerjaan dalam kegiatan 

pengelolaan hutan dan industri kehutanan dalam 
arti luas

• Berbagai kegiatan usaha lain yang berhubungan 
dengan hasil hutan dan keg pengelolaan hutan

• Belum termasuk fungsi hutan dalam menyediakan 
berbagai bentuk jasa untuk kepentingan kegiatan 
budaya, keagamaan dan aktivitas sosial
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Nilai Kontribusi Hutan dalam Nilai Kontribusi Hutan dalam 
Pembangunan NasionalPembangunan Nasional

2. Nilai Ekologi / Lingkungan
• Nilai jasa perlindungan terhadap 

pencegahan erosi dan pengendapan 
lumpur dalam wilayah DAS ≈ US $ 22 
M/th (Anwar, 2000)

• Nilai jasa hutan untuk menyimpan 
karbon dengan tarif sebesar US $ 
10/ton/th (Anwar, 2000) 
0,5 x 120,4 jt ha x 250 ton/ha x US $ 10/ton/th 
= US $ 150,1 M/th
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Nilai Kontribusi Hutan dalam Nilai Kontribusi Hutan dalam 
Pembangunan NasionalPembangunan Nasional

2. Nilai Ekologi / Lingkungan
• Nilai-nilai tsb baru sebagian dari jasa 

ekologis hutan di Indonesia. Bagaimana 
dengan nilai jasa ekologis lainnya? Misal:

• Nilai perlindungan terhadap banjir pada awal tahun 2002 
(Jakarta dll) atau lainnya. Banjir tersebut diduga akan 
terjadi pula di tempat lain jika hutannya dibabat habis

• Nilai kenaekaragaman hayati, berupa jasanya sebagai 
habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang nilainya 
sangat tinggi dan belum diketahui, serta nilai 
perlindungan terhadap hama dan penyakit tanaman 
pertanian 
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Nilai Kontribusi Hutan dalam Nilai Kontribusi Hutan dalam 
Pembangunan NasionalPembangunan Nasional

3. Nilai Ekonomi
Secara umum dan kualitatif nilai ekonomis 
peran hutan dalam pembangunan nasonal 
Indonesia sangat penting dan besar

• Hasil hutan, terutama kayu, merupakan modal awal 
pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan 
yang dimulai tahun 1969, disamping minyak bumi

• Era 1969-1994, hasil hutan secara keseluruhan telah 
memberikan kontribusi dalam meningkatkan 
pendapatan per kapita pneduduk Indonesia dari US $ 
70 (1969) menjadi US $ 884 (1994) [Kompas 3 April 
1995]
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Nilai Kontribusi Hutan dalam Nilai Kontribusi Hutan dalam 
Pembangunan NasionalPembangunan Nasional

3. Nilai Ekonomi
• Periode 1989-1999: sumbangan devisa dari 

industri perkayuan saja = 20% dari total 
devisa negara (Kartodiharjo, 1999)

• Tahun 1994-1998: Devisa dari hasil ekspor 
kayu gergajian dan kayu lapis = US $ 15,3 M 
(Suhendang 2002)

• Era reformas 1999-2000: devisa dari hasil 
ekspor kayu gergajian dan kayu lapis = US $ 
2,7 M. Namun jika dihitung dengan ahsil 
kayu olahan lainnya = US $ 4,4 M
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Nilai Kontribusi Hutan dalam Nilai Kontribusi Hutan dalam 
Pembangunan NasionalPembangunan Nasional

3. Nilai Ekonomi
Gambaran tsb masih sebagian saja, 
yaitu besarnya devisa dari hasil 
ekspor hasil hutan kayu pada 
periode 1969-2000
Nilai ekonomi lain belum dihitung!
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Apa Peran Hutan 
dalam Pembangunan 
Nasional Indonesia di 

Masa yang Akan 
Datang?

(Kumpulkan pekan depan sebelum kuliah; 

1 kelompok 5-7 orang)


