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PENGANTAR 

 

Kepada Indonesia sebagai negara berdaulat, Allah SWT telah 

menganugerahi kekayaan sumberdaya alam hutan yang sangat besar, 

mencakup kurang lebih 60% luas daratannya. Sumberdaya hutan alam 

Indonesia sungguh istimewa, dengan faktor habitat dan iklim yang sangat 

baik yang dapat memberikan pertumbuhan biomassa yang tinggi, serta 

memiliki kekayaan keragaman hayati (biodiversity) dan non hayati 

(landscape) yang tinggi. Hal itu menunjukkan adanya kandungan potensi 

manfaat yang sangat besar bagi kemakmuran bangsa Indonesia. Takdir 

Tuhan YME berupa anugerah sumberdaya hutan alam yang potensinya 

besar itu hendaknya ditafsirkan secara bijaksana bahwa Allah SWT telah 

mengarahkan Bangsa Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan 

sumberdaya hutan alam hutan sebagai jalan dan sumber bagi kehidupan 

dan kesejahteraannya.  Dengan demikian anugerah sumberdaya hutan 

yang luas dan kaya keragaman hayatinya itu adalah juga berarti amanah 

atau titipan dari Allah SWT untuk dijaga dan dimanfaatakan bagi 

kesejahteraan warganya. 

Pengembangan perekonomian dari suatu negara akan mampu 

mencapai kemandirian yang berkelanjutan apabila didasarkan pada 

kepemilikan dan keunggulan sumberdaya-sumerdaya tertentu yang 

dimiliki di dalam negerinya. Indonesia dengan anugerah sumberdaya 

hutan yang istimewa itu, serta sumerdaya manusia dan budayanya yang 

secara historis dekat dengan hutan, sesungguhnya telah memiliki 

kesempatan dan jalan untuk membangun kemandirian dan keberlanjutan 

perekonomiannya. Yang dimaksud dengan kemandirian itu tidak berarti 

ketertutupan perekonomian dari dunia luar, tapi justru membangun 

kekuatan ekonomi internal itu agar mampu memimpin dalam 

bekerjasama dan bersinergi dengan pihak luar. Keterbukaan 

perekonomian suatu negara setelah memiliki fondasi secara internal yang 



 

 

ii 

 

cukup kuat sangat dibutuhkan untuk semakin meningkatkan 

kesejahteraan warganya.  

Pemahaman dan pemikiran pembangunan ekonomi seperti 

tersebut di atas masih belum kuat dan efektif dalam pembangunan 

ekonomi Indonesia, sehingga sekalipun sudah 75 tahun merdeka 

kenyataan menunjukkan bahwa peran sumberdaya hutan bagi kemajuan 

dan kesejahteraan masyarakat dan negara Indonesia  masih rendah, tidak 

sebanding dengan luas dan besarnya kepemilikan sumberdayanya sendiri, 

hanya berkontribusi kurang dari 1%. Kepemilikan sumberdaya hutan 

seluas 60% dari daratan Indonesia pernah memiliki peran yang besar di 

era 1970 sampai 1990-an, namun tidak lestari baik secara ekologi maupun 

secara ekonomi.  Bukanlah karena kehendak atau takdir dari Allah SWT, 

bahwa peran ekonomi kehutanan di Indonesia masih sangat rendah dan 

lemah, tapi karena masih sangat rendahnya peran dan kontribusi positif 

manusia Indonesianya sendiri dalam memanfaatkan sumberdaya hutan 

alam dengan berdasarkan kepada kebenaran dan keluasan ilmu 

pengelolaan hutan, khususnya ilmu ekonomi kehutanan yang sebenarnya 

sudah disediakanNya. Bangsa Indonesia sudah seharusnya menyadari dan 

mengakui sejak awal, bahwa sejak tahun 1970-an sampai sekarang telah 

berbuat salah urus dalam mengemban amanah pengelolaan dan 

pemanfaatan hutan, tidak hanya dalam hal landasan pemikiran dan 

keilmuannya, tapi juga sebagai akibatnya dalam pelaksanaannya yang 

tidak efektif dan tidak efisien. Dengan kata lain pengelolaan dan 

pemanfaatan sumberdaya hutan Indonesia selama ini tidak berdasarkan 

prinsip ekonomi yang ilmiah.  

Untuk dapat memahami permasalahan itu serta bagaimana 

pengelolaan sumberdaya hutan alam ke depan yang benar secara ilmiah, 

dalam buku teks ini dikemukakan pembahasan secara sistematis, yang 

diawali dengan relevansi dan pentingnya ilmu ekonomi dalam 

pengurusan sumberdaya hutan alam. Kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan tentang perlunya kesadaran dasar bahwa kebutuhan atau 
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kepentingan manusia yang perlu dipenuhi itu sangat beragam dan 

berlingkup luas, atau bersifat majemuk. Sementara itu diperlukan juga 

kesadaran bahwa adanya berkah sumberdaya hutan di Indonesia, baik 

hutan alam maupun tanaman, yang mengandung berbagai potensi 

manfaat yang sangat beragam, luas dan besar, yang apabila dikelola 

dengan tepat dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan majemuk 

manusia tersebut. Pembahasan dilanjutkan dengan lingkup ilmu ekonomi 

yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang baik, 

serta berbagai kriteria dan indikator yang relevan dan dapat digunakan 

untuk melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Dengan 

memahami semua bahasan-bahasan itu, para pembaca buku diharapkan 

dapat melihat bagaimana perspektif  perubahan kehutanan ke depan 

dalam mendukung kemajuan peradaban dan kelestarian ekosistem 

Indonesia.  

Pemikiran dasar ekonomi yang ilmiah perlu dikuatkan dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan kedepan. Pertama, 

bahwa kepemilikan sumberdaya alam pada umumnya, termasuk 

sumberdaya hutan adalah merupakan sumber utama atau andalan bagi 

kekuatan ekonomi Indonesia dalam menyejahterakan warganya. Kedua, 

kekuatan ekonomi Indonesia akan terwujud apabila manusia Indonesia 

berperan sebagai pencipta nilai tambah dari sumberdaya alam itu, yakni 

berperan sebagai produsen dan distributor atau pedagang. Produsen 

adalah pencipta nilai tambah produk, dan distributor adalah pencipta 

ketersediaan produk, sedangkan  konsumen di sisi yang lain adalah 

penerima nilai kegunaan. Ketiga, produsen dan distributor akan dapat 

berperan baik apabila dapat menyediakan produk yang terbaik, karena 

konsumen akan memilih nilai kegunaan yang terbaik. Kebaikan produk 

tidak hanya dilihat dari kriteria harga, tapi perlu dilihat dari 4 kriteria: 

jumlah, kualitas, harga dan penyediaan/ pelayanan, atau sangat populer 

dengan kriteria QQPD (Quantity, Quality, Price and Delivery). Dengan 

demikian, agar dapat berperan baik dan menjadi kekuatan ekonomi yang 
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nyata di dunia, manusia Indonesia harus mampu mengelola dan 

memanfaatkan  hutan sebagai penyedia produk dengan QQPD yang 

terbaik. 

Berdasarkan pemahaman dan pemikiaran diatas, Indonesia sangat 

berpeluang untuk menjadi pemeran ekonomi kehutanan terkuat di dunia, 

dimana Indonesia telah memiliki modal dasar: sumberdaya hutan, lahan 

dan iklim yang sangat unggul dibandingkan dengan negara-negara lain di 

dunia. Modal dasar yang sangat baik itu telah memberi keunggulan 

komparatif (comparative advantage), yang akan  mewujud menjadi 

kekuatan ekonomi apabila dilengkapi dengan keunggulan kompetitif 

manusia pengelolanya (competitive advantage). Untuk menunjang 

keunggulan kompetitif itu, berupa penerapan IPTEKS kehutanan yang 

lebih maju, diperlukan arahan ilmu ekonomi kehutanan, yaitu ilmu yang 

membahas perihal  bagaimana memanfaatkan sumberdaya hutan dan 

kehutanan seefektif dan seefisien mungkin dalam menciptakan QQPD 

dari berbagai produk kehutanan, untuk memenuhi kepentingan hidup 

manusia yang majemuk.  

Buku ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan bidang ekonomi kehutanan. Semoga buku ini 

bermanfaat bagi para mahasiswa dan praktisi serta pemerhati kehutanan. 

 

Bogor, 27 Maret 2021 

 

Dudung Darusman, Hardjanto, dan Bahruni 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Kebijakan Pimpinan IPB di awal tahun 2000-an yang kontroversial 

ternyata menjadi hikmah terwujudnya rumusan mata kuliah dan 

tersusunnya buku Ilmu Ekonomi Kehutanan ini yang diharapkan semakin 

sesuai dan memenuhi tuntutan zaman, serta antisipasi perkembangan ke 

depan. Kebijakan Pimpinan IPB yang dimaksud adalah mencerabut mata-

mata kuliah ilmu sosial-ekonomi dari Fakultas Pertanian, Perikanan, 

Peternakan, dan Kehutanan untuk digabungkan dalam Fakultas Ekonomi 

dan Manajemen dan Fakultas Ekologi Manusia. Pihak yang tidak 

sependapat, walaupun terpaksa harus menerima kebijakan tersebut, 

menganggap secara keilmuan aspek sosial-ekonomi itu sangat 

menentukan keutuhan ilmu dan keprofesian pertanian, perikanan, 

peternakan, dan kehutanan, ibarat satu sisi mata uang bila tidak ada maka 

uang menjadi tidak berfungsi dalam kehidupan nyata. Tanpa perintah 

atau ajakan dari manapun, dengan dasar pemahaman seperti itu semua 

dosen di Divisi Kebijakan Kehutanan khususnya lebih memilih tetap 

berada di Fakultas Kehutanan dan mengembangkan aspek sosial-ekonomi 

kehutanan yang berbeda dan lebih baik. Untuk itu ucapan terima kasih 

disampaikan kepada semua rekan-rekan dosen di Divisi Kebijakan 

Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB, yaitu Ir M. Chamim Mashar (Alm), Ir 

Sudaryanto MS (Alm), Prof Dr Ir Dudung Darusman, MA, Prof Dr Ir 

Hardjanto, MS, Prof Dr Ir Didik Suharjito,MS, Dr Ir Bahruni, MS, Dr Ir Iin 

Ichwandi, MSc F, Dr Ir Yulius Hero, MSc F, Dr Ir Leti Sundawati, MSc F,  Prof 

Dr Ir Dodik Ridho Nurachmat, MSc F, Prof Dr Ir Hariadi Kartodihardjo, MS, 

Prof Dr Ir Bramasto Nugroho, MS., dan Dr Ir Sudarsono Soedomo yang 

melalui berbagai diskusi, seminar, bahan tulisan, dan komunikasi ilmiah 

lainnya telah memberi sumbangan pemikiran dan menguatkan semangat 

dan tekad penyusunan materi kuliah dan buku ekonomi kehutanan ini.  

Melalui kebijakan Pimpnan IPB yang kontroversial itu, Allah SWT telah 

memberikan hikmahNya berupa kekuatan kepada kami bertiga untuk 

mengembangkan ilmu ekonomi kehutanan yang lebih komprehensif dan 
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integratif yang sudah lama dirasakan kebutuhannya dalam pendidikan 

sarjana kehutanan. Ilmu kehutanan yang ada selama itu masih sangat 

terbatas pada lingkup ekonomi pengusahaan/eksploitasi hutan. Di 

kemudian hari saat Pimpinan IPB gencar berusaha melakukan akreditasi 

internasional mulai menyadari kekeliruan kebijakannya itu.  

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fitta Setiajiati, MSi 

yang telah membantu menata tulisan sehingga siap untuk disampaikan ke 

percetakan dan penerbitan. Juga disampaikan terima kasih kepada Meli 

Sumarni staf sekretariat Divisi Kebijakan yang banyak membantu dalam 

menyiapkan bahan tulisan. 
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PENDAHULUAN 

 

Kerangka pemikiran ekonomi dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

sumberdaya hutan dan sumberdaya alam lainnya dimulai dari berpikir 

bahwa keberadaan sumberdaya hutan dengan seluruh potensi manfaat 

yang dikandungnya adalah bersifat sudah tertentu (given) sebagai 

anugerah dari Allah SWT dengan karakter proses produksi ekosistem. 

Kemudian arah pengelolaan dan pemanfaatannya ditentukan oleh apa 

yang menjadi kebutuhan para pihak yang terkait. Kedua hal itu 

mengarahkan pilihan pengurusaan hutan yang mampu memenuhi 

kebutuhan para pihak secara optimal dan dapat dipenuhi oleh proses 

produksi yang berkarakter ekosistem.  

Lingkup kepentingan hidup manusia 

Prinsip ekonomi kehutanan adalah memilih pemanfaatan yang 

terbaik dari sumberdaya hutan yang ada untuk memenuhi kebutuhan 

atau kepentingan para pihak atau pemangku kepentingan (stakeholders). 

Sementara itu, kebutuhan atau kepentingan para pihak itu tentu tidak 

bersifat tunggal, tapi lebih dari satu atau majemuk, yang ingin semaksimal 

mungkin diusahakan terpenuhi oleh setiap pilihan pemanfaatan yang 

diambil. Ragam atau variasi kepentingan para pihak dapat dilihat menurut 

jenis produk yang dibutuhkan: tangible-intangible, kayu-non kayu, 

sementara menurut para pihak: produsen-distributor-konsumen, 

pemerintah-pengusaha-masyarakat, dapat pula dilihat menurut tingkat 

kepentingan: individu pegawai, rumah tangga, perusahaan, 

pemerintahan lokal, daerah, pemerintah pusat/nasional, dan 

internasional.  Dengan semakin maju peradaban masyarakatnya, 

kebutuhan atau kepentingan itu juga semakin beragam, bahkan juga 

terjadi pergeseran dalam jenisnya, dari kebutuhan primer, ke sekunder, 

dan tersier.  

Kebutuhan atau kepentingan yang beragam dan bertingkat itu 

memilki kriteria kebaikan atau efisiensi masing-masing, yang harus 
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seimbang agar saling menguatkan bagi terciptanya kekuatan, 

kemakmuran, dan kesejahteraan. Sebaliknya bila tidak seimbang akan 

saling melemahkan. Misalnya kriteria efisiensi bagi rumah tangga pegawai 

berupa kecukupan sandang, pangan, papan, air dan udara bersih;  harus 

berada dalam batas kriteria efisiensi bagi pengusaha berupa cukup 

keuntungan agar kuat dan mampu untuk berkembang;  serta harus dalam 

batas kriteria efisiensi bagi berdirinya negara yang kuat dan berdaulat.  

Jadi suatu pilihan pengelolaandan pemanfaatan sumberdaya hutan 

dapat dianggap lebih baik apabila mampu lebih banyak memenuhi kriteria 

efisiensi yang menyeluruh itu. Tidak hanya untuk pelaku usahanya saja, 

tapi juga untuk masyarakat pada tingkat individu pegawai,  rumah 

tangga/keluarga, wilayah, Negara, dan bahkan tingkat dunia. 

Sesungguhnya secara umum pengelolaan dan pemanfaatan hutan 

sebagai suatu kegiatan ekonomi diketahui tidak hanya mampu lebih baik 

tapi juga diyakini mampu menjadi yang paling baik dalam memenuhi 

kriteria efisiensi yang menyeluruh itu. Oleh karena itu jangan sampai 

kehutanan sebagai kegiatan ekonomi menjadi tersingkirkan oleh kegiatan 

ekonomi lain yang tampak sangat menguntungkan bagi pelakunya, tapi 

menurunkan atau merusak kriteria efisiensi lainnya. Seringkali yang 

tampak menguntungkan bagi pelakunyapun ternyata bersifat sementara, 

tidak selamanya, karena secara keseluruhan system ekonomi akan 

menjadi lemah, kemudian cepat atau lambat akan menurun dan hancur 

juga, sebagaimana pilihan pengelolaan dan pemanfaatanhutan di Era 

1970  sampai 1990-an. 

Sumberdaya hutan dengan kandungan potensi manfaat  yang 

sangat luas, besar dan beragam, mempunyai kemampuan dan 

kesempatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan 

tersebut. Kebutuhan dan kepentingan manusia yang majemuk dari segi 

jenis produk, para pihak, tingkat kepentingan itu  secara potensial dapat 

dipenuhi oleh kombinasi pengurusan dan pemaanfaatan sumberdaya 

hutan yang tepat dan efisien. Dengan kata lain potensi manfaat 
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sumberdaya hutan alam yang sangat luas, besar dan beragam itu menjadi 

mubadzir atau disia-siakan apabila hanya dimanfaatkan untuk memenuhi 

satu kebutuhan atau kepentingan saja. 

Potensi manfaat hutan bagi manusia 

Hutan adalah sumberdaya anugerah Tuhan YME, yang dalam 

keadaan apa adanya  telah siap untuk dimanfaatkan, baik sebagai sumber 

bahan mentah, bahan baku ataupun produk jadi, untuk  menciptakan 

kesejahteraan umat manusia. Manfaat yang dikandungnya sangat 

lengkap, meliputi manfaat primer (papan, pangan, dan sandang), serta  

manfaat  sekunder dan tertier yang  lain, seperti  obat-obatan, siklus 

hidrologi, udara bersih dan segar, rekreasi, perlindungan cuaca dan iklim, 

dan berbagai manfaat lingkungan lainnya. Berbagai ragam 

tumbuhan/flora, hewan/fauna dan mikroba untuk bahan baku berbagai 

industri, memiliki pasar yang cukup besar, dan sangat dibutuhkan 

masyarakat. Kalaupun data statistik pasarnya yang ada masih rendah 

adalah bukan karena permintaan yang rendah tapi karena pasokannya 

yang kecil dan tidak teratur.  

Nilsson (1996)  menyatakan bahwa sumberdaya hutan dapat 

menunjang banyak aspek kehidupan, dengan menunjukkan Gambar 1 

bahwa kepemilikan sumberdaya hutan dapat dialokasikan untuk 

menghasilkan berbagai fungsi dan  manfaat bagi umat manusia, seperti: 

bahan kayu untuk industri kayu bangunan, serat, kertas, dan kemasan, 

bahan kayu untuk energi terbarukan, beragam bahan hasil hutan non-

kayu untuk industri, fungsi perlindungan tata air dan pengendalian erosi, 

objek ekoturisme dan rekreasi alam, fungsi penyerapan CO2, penyedia 

keragaman hayati dan habitat, cadangan lahan pertanian dan pemukiman 

penduduk. 
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Gambar 1 Berbagai fungsi hutan (Nilsson 1996) 

 

PROSEA (1995) menerbitkan 17 buku tentang beragam flora dari 

ekosistem hutan yang dapat dimanfaatkan untuk beragam industri: 

pangan, perkayuan, rotan, bamboo, serat, rempah, minyak atsiri dan 

pewarna alami, dan industri farmasi. Sumberdaya hutan juga memiliki 

potensi pangan yang sangat besar dan beragam, seperti: Padi (gogo dan 

rawa), Sagu, Ubi kayu, Arairut, Ganyong, Sukun, Ubi Jalar, Jagung, Kacang 

Tanah, Kedelai, Talas, Ubi Warna, Suweg/Porang, dan sebagainya, yang 

juga dapat dimanfaatkan sedbagai bahan industri. Seandainya dari hutan 

diusahakan juga untuk menghasilkan pangan, Suhardi et al. (19...) 

menaksir sumberdaya hutan dalam keadaan yang ada telah mengandung 

potensi pangan sebesar 1560 juta ton per tahun, sedemikian besarnya 

sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia dapat mejadi  pusat cadangan 

pangan dunia. 
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Tugas mahasiswa:  

Mencari data besarnya potensi hutan Indonesia (Sumber: Statistik 

Indonesia; Website KLHK; dll.), dalam hal:  

• Luas hutan alam, hutan tanaman, hutan rakyat 

• Luas 9 tipe hutan di Indonesia: hutan mangrove, hutan pantai, hutan 

rawa-gambut, .... dst. 

• Luas hutan berdasar fungsinya: produksi, lindung, konservasi 

• Potensi keragaman hayati dalam ekosistem hutan Indonesia 

• Produk ekspor kehutanan: yang ada dan potensial.  

 

Mandat ilmu ekonomi kehutanan 

Mandat atau peran ilmu ekonomi  kehutanan adalah mengarahkan 

agar pengurusan dan  pemanfaatan potensi manfaat yang majemuk dari 

ekosistem hutan dapat dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin 

dalam memenuhi kebutuhan manusia yang majemuk untuk mencapai 

kesejahteraannya.  Pemikiran dan arahan ilmu  ekonomi kehutanan tidak 

cukup secara parsial tapi perlu komprehensif  dan utuh,  karena meliputi 

berbagai ragam potensi manfaat dan berbagai ragam kebutuhan 

manusia.  

 

 

 

 

 

Gambar2 Mandat dan peran ilmu ekonomi kehutanan. 

Dalam wujud nyatanya pengelolaan hutan akan akan mampu 

menciptakan keseimbangan alam dan kenyamanan lingkungan hidup 

serta mampu memelihara keberlanjutan kehidupan warga dan 

peradabannya. Hal itu secara ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
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sangat mungkin dan mudah, yang membuat tidak mungkin atau sulit 

adalah pola berpikir lama yang terikat atau terjerat oleh budidaya produk 

tunggal dan massal. Allah swt telah memberikan modal awal tanpa 

pinjaman dan tanpa agunan, yaitu ekosistem hutan dengan kekayaan 

keragaman hayati yang tinggi, yang siap langsung dipanen dengan cara 

yang benar secara ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

Ilmu ekonomi kehutanan perlu mengarahkan efektivitas dan 

efisiensi itu dibangun pada semua tahap dan semua tingkat pengelolaan 

dan pemanfaatan hutan, mulai dari pembukaan wilayah, pemanenan 

bahan mentah, pengolahan menjadi bahan baku, fabrikasi menjadi 

produk, sampai distribusi dan konsumsi produk akhir. Setiap 

pemanfaatan jenis unsur memerlukan kelengkapan tahapan yang 

berbeda. Sebagai contoh, pengurusan dan pemanfaatan unsur kayu 

cenderung memerlukan tahapan proses yang relatif panjang kompleks, 

sehingga memerlukan biaya dan pengorbanan yang relatif besar, serta 

cenderung membuat gangguan nyata pada ekosistem dan unsur-unsur 

yang lain. Sedangkan pengurusan dan pemanfaatan unsur non-kayu dan 

jasa cenderung sebaliknya, tidak memerlukan tahapan proses yang 

panjang dan kompleks, sehingga memerlukan biaya dan pengorbanan 

yang relatif kecil, serta relatif sedikit menimbulkan gangguan pada 

ekosistem dan unsur-unsur yang lain. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Peran ilmu ekonomi dalam semua tahap pengelolaan dan 

pemanfaatan hutan 
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Pemikiran dan arahan ilmu ekonomi juga diperlukan pada semua tingkat 

kebutuhan atau kepentingan, mulai dari tingkat individu, rumah tangga, 

perusahaan, industri, wilayah-nasional, sampai tingkat internasional.  

 
Gambar 4 Peran ilmu ekonomi kehutanan dalam semua tingkat 

kepentingan. 

Ilmu ekonomi kehutanan perlu memberikan pemikiran dasar dan 

arahan efisiensi pada setiap tingkat atau level kepentingan ekonomi. Pada 

tingkat ekonomi produksi usaha terdapat kepentingan untuk 

mendapatkan  hasil produk yang baik dari bahan atau sumberdaya  yang 

digunakan, yang perlu menggunakan indikator efektivitas/efisiensi: daur 

optimum, kombinasi produk optimum, produktivitas fisik (randemen), 

dan produktivitas nilai (nilai tambah). Pada tingkat ekonomi perusahaan 

terdapat kepentingan untuk memperoleh pendapatan yang baik dari 

biaya/pengorbanan yang dikeluarkan, memilih bahan baku yang 

ekonomis untuk diusahakan, serta memelihara kekuatan perusahaan. 

Untuk itu perlu menggunakan indikator efisiensi jangka pendek: 

marginalitas bahan baku, dan profit ratio, serta indikator efisiensi jangka 

panjang: BCR, IRR, NPV, dan ROI. Untuk kinerja usaha menggunakan  

indikator: current ratio, quick ratio, debt ratio, debt to equity ratio, dan 

profit margin. Sedangkan pada tingkat ekonomi rumahtangga terdapat 
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kepentingan untuk mencukupi keperluan hidup dan kesejahteraan  

keluarga, yang perlu menggunakan indikator efisiensi: kontribusi dan 

periodisitas terhadap pendapatan keluarga, serta pemenuhan tingkat 

kecukupan pendapatan keluarga (UMR, Garis Kemiskinan). 

Pada tingkat ekonomi industri terdapat kepentingan untuk 

membuat semua jenis usaha yang terkait secara bersama cukup sehat, 

mampu tumbuh  dan berkelanjutan, serta dapat mengintegrasikan 

potensi-potensi ekonomi atau bisnis yang ada di lingkungan masyarakat 

lokal. Untuk itu perlu menggunakan indikator efisiensi industri berupa 

penyebaran keuntungan usaha yang  seimbang di antara semua unit 

usaha terkait, yang dapat dicapai melalui   pendaya-gunaan regulasi, 

fasilitasi, dan penyediaan infrastruktur.  

Pada tingkat ekonomi wilayah atau nasional terdapat kepentingan 

untuk berkontribusi kepada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,  

mendorong transformasi struktur ekonomi, serta meningkatkan 

penerimaan negara (pusat dan daerah). Untuk itu perlu menggunakan 

indikator efisiensi ekonomi secara makro: GDP, Gini Ratio, lapangan kerja, 

devisa, I-O Analysis, Analisis Keterkaitan Usaha ke Depan dan Belakang 

(forward-backward linkages), dan secara mikro: kontribusi pungutan 

pajak dan non-pajak, rente ekonomi.  

Pada tingkat ekonomi internasional terdapat kepentingan untuk 

membangun keunggulan produk-produk kehutanan, baik secara 

komparatif maupun kompetitif, serta untuk meningkatkan penguasaan 

pasar (market share, market leader). Untuk itu perlu menggunakan 

indikator efisiensi ekonomi: Biaya Sumberdaya Domestik (DRC), Rasio 

Biaya Tetap terhadap Biaya Variabel (fixed-variable cost ratio), nilai tukar 

valuta asing (exchange rate), kondisi fiskal dan moneter, welfare gain of 

export and import, dan market share and price.   

Dalam pengelolaanan dan pemanfaatan hutan secara ekonomi 

kelembagaan terdapat kepentingan untuk membuat para pihak yang 

terlibat berkontribusi positif terhadap ekonomi nasional, dan menerima 



 

 

9 

 

kesejahteraan secara berkeadilan. Untuk itu perlu menggunakan 

indikator efisiensi ekonomi: surplus produsen (producer surplus), surplus 

konsumen (consumer surplus), dan surplus sosial (sosial surplus) sebagai 

pengukur peningkatan/penurunan kesejahteraan (welfare gain-loss) 

untuk menilai beragam pilihan struktur pasar produk dan bentuk-bentuk 

kelembagaan lainnya.  

Sementara itu secara ekonomi sumberdaya dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan hutan terdapat kepentingan agar sumberdaya hutan 

memberikan kesejahteraan yang baik dan berkelanjutan bagi kehidupan 

dan peradaban, atau berarti  mendapatkan kecukupan dan kesejahteraan 

manusia dengan serendah mungkin pengorbanan ekosistem. Untuk itu 

perlu menggunakan indikator efisiensi ekonomi: rate of extraction, dan 

ecoservice efficiency, yang merupakan gabungan dari efisiensi semua  

tahap sejak pemanfaatan ekosistem sampai konsumsi akhir. Secara 

keseluruhan, ragam kepentingan beserta masing-masing kriteria dan 

indicator efisiensinya dapat diringkaskan pada Tabel 1 di halaman berikut.  

Perkembangan ilmu ekonomi kehutanan  

Ilmu ekonomi kehutanan sebelum ini masih mempelajari sebatas 

lingkup analisis efisiensi ekonomi  dalam pengusahaan hutan, khususnya 

optimalisasi keuntungan usaha. Ilmu Ekonomi Kehutanan ke depan ingin 

mempelajari lingkup analisis efisiensinya yang lebih luas, komprehensif 

dan integral, karena perlu mencakup pengurusan ekosistem hutan yang 

efisien dan lestari, serta memberi manfaat bagi para pihak:  pengusaha, 

rumah tangga, pemerintah regional, nasional, maupun internasional.  Di 

samping itu ilmu ekonomi kehutanan sebelum ini  masih terbatas pada 

faktor kelangkaan pasar sebagai situasi penentu keputusan produksi. Agar 

ilmu ekonomi kehutanan kemudian menjadi komprehensif dan integratif 

harus juga mempertimbangkan dua faktor pembatas  penting lainnya, 

yaitu faktor daya dukung produksi (carrying capacity) dari ekosistem 

hutannya, dan faktor kepentingan, serta kapasitas masyarakat setempat 

(lokal) sebagai pelaku ekonominya. 
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Ilmu ekonomi kehutanan yang ada sebelum ini juga masih melihat 

tegakan pohon, kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, rotan, getah dan 

lainnya adalah komoditi yang terpisah-pisah atau parsial, tidak melihat 

perpaduannya sebagai ekosistem hutan yang agar berproduksi secara 

efektif dan efisien harus lengkap dan utuh unsur-unsurnya. Suatu 

ekosistem menjadi tidak produktif atau bahkan menjadi rusak apabila 

dikelola dan dikelola dan dimanfaatkan secara parsial dan massal. 

Tabel 1 Kriteria dan indikator efisiensi ekonomi pada tingkat dan jenis     

kepentingan. 

Level-lingkup 

ekonomi: 

Kepentingan: Kriteria dan indikator 

efisiensi ekonomi: 

1.Ekonomi 

produksi  

Mendapat hasil produk yang baik 

dari bahan atau sumberdaya  yang 

digunakan. 

Produktivitas: daur optimum, 

kombinasi produk optimum. Produksi 

fisik: randemen. 

Produksi nilai: nilai tambah. 

2.Ekonomi 

perusahaan  

Memperoleh pendapatan yang baik 

dari biaya/pengorbanan yang 

dikeluarkan. 

Memilih bahan baku yang 

ekonomis untuk diusahakan. 

Memelihara kekuatan perusahaan. 

Jangka pendek atau usaha mapan: 

Marginali--tas bahan baku, Profit 

ratio.  

Jangka panjang: BCR, IRR, NPV, ROI,  

Eksternaliti: Extended BCA.  

Kinerja usaha: current ratio, quick 

ratio, debt ratio, debt to equity 

ratio,profit margin. 

3.Ekonomi 

rumah tangga  

Mencukupi keperluan hidup dan 

kesejahteraan  keluarga  

Kontribusi dan periodisitas terhadap 

pendapatan, UMR  

4.Ekonomi 

industri  

Membuat semua jenis usaha terkait 

sehat, tumbuh  dan berkelanjutan. 

Mengintegrasikan potensi 

ekonomi/bisnis lokal. 

Efisiensi/keuntungan menyebar 

seimbang melalui   pendaya-gunaan 

regulasi, fasilitas, dan infrastruktur. 

5.Ekonomi 

wilayah dan 

nasional 

- Memberi kontribusi kepada 

pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi. 

- Mendorong transformasi 

struktur ekonomi. 

- Meningkatkan penerimaan 

negara (pusat dan daerah) 

GDP, Gini Ratio, lapangan kerja, 

devisa, I-O Analysis, forward-

backward linkages. 

Pungutan pajak dan non-pajak, rente 

ekonomi  

 

6.Ekonomi 

internasional 

 

Membangun keunggulan 

komparatif dan kompetitif.  

Meningkatkan market share, 

market leader. 

DRC, fixed-variable cost ratio, nilai 

tukar valuta, fiskal, moneter, welfare 

gain of export & import, market 

share & price 
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Level-lingkup 

ekonomi: 

Kepentingan: Kriteria dan indikator 

efisiensi ekonomi: 

7.Ekonomi 

kelembagaan, 

(ekonomi 

kesejahteraan)  

Membuat para pihak berkontribusi 

positif terhadap ekonomi nasional, 

dan menerima kesejahteraan 

secara berkeadilan 

Producer-consumer surplus, sosial 

surplus-loss, welfare gain-loss pada 

beragam struktur pasar produk dan 

beragam kelembagaan. 

8.Ekonomi 

sumberdaya 

Sumberdaya memberi 

kesejahteraan yang baik dan 

berkelanjutan 

Mendapatkan kecukupan dan 

kesejahteraan manusia dengan 

serendah mungkin pengorbanan 

ekosistem  

Rate of extraction, eco-service 

efficiency, dampak multiproducts 

Eco-service efficiency, gabungan dari 

efisiensi tiap tahap pemanfaatan 

ekosistem sampai konsumsi akhir 

 

Tujuan ilmu ekonomi kehutanan 

Berdasarkan pemikiran dan arahan ilmu ekonomi yang telah 

dipaparkan di atas, dapat ditegaskan bahwa pengelolaan dan 

pemanfaatan hutan mempunyai tujuan-tujuan ekonomi yang 

komprehensif dan integratif sebagai berikut. 

1. Pada tingkat keluarga dari para pihak yang terlibat, pengurusan hutan 

diharapkan menjadi sumber utama pendapatan bagi kehidupannya, 

dan menjadi andalan pada saat keluarga membutuhkan. 

2. Pada tingkat perusahaan, pengurusan hutan diharapkan menciptakan 

keuntungan yang wajar,  menjadi gaya hidup (life style) dan menjadi 

kebanggaan profesi (professional pride). 

3. Pada tingkat wilayah atau daerah, pengurusan hutan diharapkan 

membuka lapangan kerja, menimbulkan efek ganda ekonomi, serta 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

4. Pada tingkat nasional atau negara, pengurusan hutan diharapkan 

menggerakan kegiatan ekonomi sektoral, meningkatkan Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB), serta membangun struktur  ekonomi yang 

lebih baik dan seimbang. 

5. Pada tingkat internasional, pengurusan hutan diharapkan 

menyejahterakan dan menyelamatkan lingkungan hidup bagi umat 

manusia. 
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Selanjutnya secara bertahap dan sistematis akan dipelajari berbagai 

aspek efisiensi ekonomi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, 

beserta berbagai kriteria dan indikator efisiensinya. Pembahasan akan 

dimulai dari efisiensi ekonomi produksi, ekonomi perusahaan, ekonomi 

rumah tangga, ekonomi industri, ekonomi wilayah, ekonomi 

internasional, sampai ekonomi sumberdaya alam dan ekonomi 

konservasi. 
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2. EFISIENSI EKONOMI PRODUKSI 

 

Keperluan adanya efisiensi produksi adalah agar pengurusan hutan 

mampu meningkatkan produktivitasnya, dengan memilih jenis 

pemanfaatan dan cara produksi yang menghasilkan  hasil/output yang  

tertinggi, baik kuantitas maupun kualitas, atau dalam mencapai 

hasil/output tertentu dapat digunakan input sumberdaya atau biaya yang 

paling rendah (hemat).  

Untuk memenuhi kepentingan tersebut dapat digunakan beberapa 

kriteria dan indikator efisiensi produksi, yakni kriteria produktivitas fisik: 

indikator daur optimum, kombinasi produk optimum, kombi nasi input 

optimum, dan rasio output-input, atau randemen. Sedangkan kriteria 

produktivitas nilai akan dipelajari indikator nilai tambah. 

Dalam mempelajari kriteria dan indikator efisiensi produksi 

pengurusaan hutan, pada bab ini secara berurutan akan dibahas topik 

pertumbuhan hayati hutan, daur optimum dan siklus tebang, kombinasi 

optimum produk majemuk, kombinasi optimum input majemuk, serta 

membahas randemen dan nilai tambah.  

Karakteristik proses produksi hutan 

Sebelum mempelajari proses produksi dan mencari pilihan yang 

paling efisien, terlebih dahulu perlu diketahui ada beberapa karakter atau 

ciri proses produksi hutan sebagai suatu ekosistem sebagai landasan 

pengurusan dan pemanfaatan sumberdaya hutan.  

1. Produktivitas ekosistem hutan sangat ditentukan oleh kelengkapan, 

keseimbangan, dan kesatuan seluruh unsur hayati dan non-hayati 

dari ekosistem. Tanpa kelengkapan, keseimbangan dan kesatuan itu 

produktivitasnya menjadi lebih rendah. 

2. Jenis dan kombinasi produk yang dihasilkan cenderung bersifat 

spesifik untuk setempat (lokal specific), karena faktor tempat tumbuh 

yang beragam dari satu lanskap ke lanskap lain. Ciri ekosistem pulau 
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(island ecosystem) membuat Indonesia memiliki keragaman faktor 

tempat tumbuh dan lanskap yang tinggi.  

3. Produk yang beragam jenis dan bersifat spesifik setempat sesuai 

untuk menjadi penggerak ekonomi lokal, serta lebih sesuai untuk 

sekala UMKM. 

4. Kombinasi produk: kayu-nonkayu; tangibles-intangibles; dan 

material-spiritual memberi kesempatan untuk adanya diversifikasi 

produk dan pasar, yang dapat menguatkan stabilitas pemasaran. 

5. Mengelola proses produksi ekosistem sama dengan mengelola ragam 

kelangkaan, dengan prinsip pengusahaan unsur/produk yang 

melimpah untuk mensubsidi silang unsur yang langka. 

6. Proses produksi hutan alam dimulai dengan memanen hasil yang ada 

dan sudah siap. Hal itu berarti tidak membutuhkan modal investasi 

awal pengadaan faktor-faktor produksi. Pendapatan dari hasil panen 

menjadi sumber modal untuk mengelola proses produksi selanjutnya. 

Dengan demikian pada dasarnya pengusahaan hutan alam  tidak 

perlu membayar biaya atau nilai waktu (bunga) atas modal usahanya, 

dengan kata lain pengusahaan hutan alam adalah wujud usaha tanpa 

riba, wujud usaha yang Islami.  

Pertumbuhan hayati hutan 

Proses produksi ekosistem dalam menghasilkan produk hayati 

memiliki karakteristik tertentu yang terlebih dahulu harus diketahui agar 

dapat menentukan keputusan produksi yang terbaik secara fisik dan 

nilainya. Untuk itu perlu diketahui perilaku pertumbuhan atau 

pertambahan hasil pada setiap tahun, yang dikenal dengan istilah Current 

Annual Increment, yang disingkat menjadi CAI. Jadi CAI adalah tambahan 

pertumbuhan volume atau massa fisik dalam setahun tertentu, atau pada 

tahun berjalan, dengan rumus CAIt = Vt – Vt-1 . Kemudian perlu diketahui 

perilaku rata-rata pertumbuhan sampai dengan tahun tertentu, yang 

dikenal dengan istilah Mean Annual Increment, yang disingkat menjadi 
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MAI. Jadi MAI adalah rata-rata pertumbuhan pertahun dari awal sampai 

dengan tahun tertentu, dengan rumus MAIt = Vt /t.  

Dengan mengetahui CAI dan MAI dapat menentukan pilihan 

produksi terbaik, yakni pilihan umur tebang yang optimum, atau disebut 

daur optimum. Untuk karakter proses produksi hayati yang total volume 

(V) umumnya mengikuti kurva sigmoid, produksi fisik belum dianggap 

terbaik sebelum umur tegakan memiliki produktivitas rata-rata yang 

tertinggi, atau berarti memiliki MAI tertinggi. Sesudahnya MAI akan 

menurun, tapi masih baik karena masih akan ada produksi tambahan atau 

CAI, namun  kemudian produksi fisik sudah dianggap tidak baik apabila 

sudah tidak ada lagi produksi tambahan  atau CAI sudah nol atau bahkan 

menjadi negatif. Dengan demikian pilihan umur produksi fisik yang 

terbaik, atau daur produksi terbaik berada pada tahun-tahun di antara 

MAI tertinggi dan CAI nol. Sebagai ilustrasi pengurusan hutan tanaman 

sengon seluas 1 Hektar dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.  

Tabel 2 Contoh pertumbuhan hayati tegakan Sengon luas 1 hektar 

Tahun Volume Tegakan (m3 per Hektar)  MAI (m3/Tahun) CAI (m3/Tahun) 

0 0 - - 

1 8 8 8 

2 20 10 12 

3 45 15 25 

4 90 22,5 45 

5 120 24 30 

6 140 23,6 20 

7 156 22,2 16 

8 170 21,1 14 

9 172 19,1 2 

10 168 16,8 - 4 

11 158 14,3 - 10 

 

Pertumbuhan hayati tersebut dapat digambarkan dalam bentuk grafik 

sebagai berikut. 
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 Gambar 5 Pertumbuhan volume tegakan total dan tahunan 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa MAImax sebesar 24 m3/tahun tercapai pada 

umur 5 tahun, kemudian CAI = 0 terjadi pada umur 9 tahun. Jadi daur 

optimum secara fisik berada pada umur antara 5 – 9 tahun. 

Daur optimum diterapkan pada pertumbuhan hayati dari hutan 

tanaman seumur, yang merupakan periode waktu antara satu kegiatan 

tebang habis sampai ke tebang habis berikutnya pada blok hutan 

tertentu. Daur optimum sebagai daur yang memberikan hasil produksi 

terbaik, dapat didasarkan pada pertimbangan volume fisik seperti 
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dicontohkan di depan, tapi dapat pula pertimbangan biologi atau 

regenerasi, di mana dipilih umur tegakan yang menjamin reproduksi bibit 

atau regenerasi yang terbaik. Daur optimum berdasarkan pertimbangan 

usaha didasarkan pada nilai pendapatan bersih atau keuntungan 

tertinggi, yang akan dibahas di belakang. 

Untuk pertumbuhan hayati pada hutan alam dengan sistim tebang 

pilih, istilahnya bukan daur optimum tapi siklus tebang, yakni periode 

waktu antara 2 waktu tebang yang beruurutan. Proses produksi tegakan 

tidak mulainya dari nol, tapi dari stok dengan CAI tertinggi sampai CAI nol. 

Pelanggaran tebang di hutan alam Indonesia pada tahun 1970-1980 an, 

yang disebut Cuci mangkok menurunkan stock sehingga dibawah 

kemampuan maksimum menghasilkan CAI-nya. Jadi produktivitas 

menjadi tidak optimum. 

 

Gambar 6 Pertumbuhan volume tegakan hutan alam dengan sistem 

tebang pilih (Davis, 1987). 

 

Daur finansial 

Setelah menentukan daur optimum secara fisik yang didasarkan 

pada  kurva pertumbuhan hayati, yang dalam contoh di atas pada rentang 

5 sampai 9 tahun, selanjutnya dapat ditentukan daur finansialnya, atau 

daur untuk memperoleh pendapatan bersih yang tertinggi, dengan cara 
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memasukkan satuan biaya produksi dan satuan harga dari produknya. 

Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.  

Tabel 3 Pertambahan biaya dan pendapatan tegakan sengon luas 1 hektar 

Tahun Volume 

(m3) 

Biaya Total 

( Rp Juta ) 

Harga Kayu 

(Rp Juta /m3) 

Pendapatan 

Total 

(Rp Juta) 

Pendapatan 

Bersih      

(Rp Juta) 

0 0 - - - - 

1 8 7,5 0,05 0,4 - 7,1 

2 20 15,0 0,15 3,0 - 12,0 

3 45 22,5 0,20 9,0 -13,5 

4 90 30,0 0,50 45,0 15,0 

5 120 37,5 0,60 72,0 34,5 

6 140 45,0 0,80 112,0 67,0 

7 156 52,5 1,00 156,0 103,5 

8 170 60,0 1,00 170,0 110,0 

9 172 67,5 1,00 172,0 104,5 

10 168 75,0 1,00 168,0 93,0 

11 158 82,5 0,80 126,0 43,5 

 

Pada contoh ini mempergunakan data dasar sebagai berikut: biaya 

pengelolaan Rp.7,5 juta tiap tahun;  harga kayu per m3 meningkat sesuai 

kegunaan dan kualitas kayu (kolom 4); daur fisik: 5-9 tahun. Terlihat dari 

tabel, nilai pendapatan bersih tertinggi adalah sebesar Rp.110 juta, yang 

dicapai pada umur (daur finansial) 8 tahun. Demikian pula lebih jelas 

terlihat pada ilustrasi grafik pada Gambar 7 sebagai berikut. 

 

Gambar 7 Pertambahan biaya dan daur finansial tegakan Sengon 1 ha. 
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Tugas mahasiswa: 

• Apabila ada tambahan biaya investasi penanaman di tahun 0 

sebesar Rp.10 juta/hektar, buat tabel dan grafiknya, serta tahun 

berapa daur optimumnya ? 

• Buat tabel dan grafiknya, serta tahun berapa daur optimumnya 

apabila pada contoh awal (tanpa biaya penanaman): kegunaan 

kayunya hanya untuk pulp/kertas, yang harganya tetap 

Rp.400.000/m3, berapapun ukuran diameter dan umur kayunya. 

• Pelajaran atau kesimpulan apa yang dapat diperoleh? 

 

Kombinasi optimum produk majemuk 

Analisis CAI, MAI dan Daur atau Siklus Tebang Optimum merupakan 

alat analisis efisiensi produksi dari  suatu produk tunggal tertentu, baik 

produk kayu mapun non-kayu. Namun karena hutan sebagai suatu 

ekosistem merupakan kombinasi berbagai unsur dan produk, baik produk 

hayati (flora, fauna,mikroba) maaupun non-hayati, masih diperlukan 

analisis efiensi produksi dari kombinasi dua atau lebih jenis produk 

(barang dan atau jasa). Untuk itu perlu diketahui dahulu 2 ragam 

kombinasi produk. 

a. Kombinasi dengan proporsi tetap secara teknis (Technically fixed 

proportion) yang bersifat komplementer. Sifat komplementer berarti 

naik-turunnya satu produk diikuti oleh naik-turunnya produk yang 

lain, atau bersifat sejalan. Misal: Kayu gergajian dengan kayu pulp dari 

sisa kayu penggergajian.  

b. Kombinasi dengan proporsi berubah/berbeda secara teknis 

(Technically variable proportion), yang bersifat substitut, atau 

kompetitif; atau trade off. Misal: kayu dan non kayu; produk kayu dan 

hidrologi; jenis pohon mahoni dan sengon, dan sebagainya. 
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Untuk kombinasi yang bersifat komplementer tidak perlu dianalisis 

kombinasi optimum lagi karena proporsi atau kombinasinya secara teknis 

sudah tertentu dan tetap. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah yang 

kombinasi output yang bersifat substitut.  Untuk memudahkan 

ilustrasinya akan diambil contoh untuk kombinasi 2 produk saja, karena 

yang diperlukan adalah pemahamannya. Untuk kombinasi 3 atau lebih 

produk, dengan landasan pemahaman yang sama analisis harus dibantu 

dengan model matematik. 

Adanya kesempatan kombinasi produk dalam mengurus dan 

mengusahakan hutan itu adalah berkah, karena memberi peluang yang 

lebih besar bagi  tercapainya kelestarian hutan, serta pendapatan usaha 

yang lebih besar atau maksimal. Pendapatan maksimal itu justru dicapai 

saat  tingkat produksi dari masing-masing produk masih dibawah daya 

dukung atau kapasitas maksimum lestarinya. Hal itu dapat dijelaskan 

dengan uraian analisis kurva kemungkinan produksi majemuk (production 

possibility frontier atau isocost) dan kurva pendapatan sama (isorevenue) 

sebagai berikut.  

 
Gambar 8 Kurva Kemungkinan Produksi pada berbagai tingkat investasi.  
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Dari Gambar 8 di atas, terlihat bahwa pilihan kombinasi dari dua 

atau lebih produk yang dapat dibuat dengan budget/investasi (Isocost) 

tertentu adalah semua titik kombinasi yang berada pada kurva 

kemungkinan produksi majemuk (PPF). Pilihan  di bawah kurva adalah 

mungkin tapi masih belum maksimal, dan di atas kurva sudah tidak 

mungkin (impossible), karena dibatasi oleh  sumberdaya yang bisa 

disediakan oleh budget yang ada. Penentuan titik yang terbaik di antara 

semua titik kombinasi pada kurva dapat dilakukan dengan memasukkan 

pertimbangan pendapatan maksimal yang dapat diperoleh.  

Untuk contoh analisis produksi yang sama dengan sebelumnya, 

yang diilustrasikan pada grafik berikut, dengan biaya investasi yang sama 

(isocost) sebesar Rp.67,5 juta (kurva I2), bila hanya produksi kayu dapat 

memiliki daya dukung (kapasitas produksi maksimum lestari) sebesar 172 

m3, atau bila hanya produksi air dapat memiliki daya dukung sebesar 5600 

m3. Pada kurva I2 terlihat kesempatan untuk memilih kombinasi produksi 

kayu dan air, misalnya (0 , 5600), atau (80 , 5000), atau (130 , 4000), 

........atau ...... atau (172 , 0). 

Dari grafik terlihat adanya titik singgung atau titik potong kurva 

produksi majemuk (PPF) dan kurva pendapatan sama (isorevenue R3) 

yang menunjukkan pilihan kombinasi produksi majemuk terbaik, pada 

kondisi/kapasitas dan biaya (budget) usaha tertentu. Terlihat pula bahwa 

kombinasi produk yang optimum/terbaik pendapatannya itu diperoleh 

pada tingkat produksi masing-masing produk yang dibawah daya dukung 

(kapasitas maksimum untuk kelestariannya). 

Kombinasi optimum yang dipilih adalah yang menghasilkan 

pendapatan total yang maksimal. Dengan harga jual kayu dan iar yang 

ada, terlihat kombinasi optimumnya adalah (156 , 3100) dengan 

pendapatan total Rp.233,5 juta. Sementara apabila hanya produksi kayu 

(172 , 0) dan hanya produksi air (0 , 5600) memberikan pendapatan total 

yang lebih rendah, masing-masing Rp 172 juta dan Rp 140 juta saja. 

Demikian pula hutan lebih lestari karena produksi kayu 156 m3 lebih 
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rendah dari daya dukungnya yang 172 m3, dan produksi air 3100 m3 lebih 

rendah dari daya dukungnya yang 5600 m3. Dari contoh ilustrasi itu, 

terlihat kekeliruan pengurusan dan pengusahaan hutan alam yang hanya 

menghasilkan produk tunggal kayu. 

  
 Gambar 9 Kombinasi optimum dua produk hasil hutan.  

Tugas mahasiswa 

• Pelajari Buku “Forest Resource Economics” Gregory (1972), 
halaman 257, Fig 13.2, dan halaman 260-262: Fig 13.4; 13.5, dan 

13.6. 

• Pada contoh di atas, apabila air semakin langka sehingga harga 

jualnya naik menjadi Rp 40.000/m3, buatlah tabel dan 

grafiknya. Bagaimana kombinasi produk kayu dan air optimum 

yang baru, dan berapa pendapatan (revenue)-nya?  

• Apa pelajaran atau kesimpulan yang diperoleh?  
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Kombinasi optimum input produksi 

Selanjutnya setelah di satu sisi menemukan pilihan kombinasi 

produk yang optimum, pada sisi yang lain diperlukan menemukan 

kombinasi input untuk memproduksinya yang juga optimum, misalnya: 

kombinasi antara tenaga kerja dan peralatan/ mesin. Perlu dipilih 

kombinasi input terbaik, atau dalam penggunaan mesin dan tenaga kerja 

dikenal istilah pilihan mekanisasi (capital intensive) atau pilihan padat 

karya (labor intensive). Hal itu dapat dianalisis dengan menggunakan 

kurva isoquant dan isocost berikut. Misalnya, telah dipilih kombinasi 

produk kayu dan air (156 , 3100). Untuk menghasilkan 156 m3 kayu 

(isoquant) dapat digunakan kombinasi tenaga kerja (labor) dan mesin 

seperti terlihat pada kolom 1 dan kolom 2 pada tabel berikut. Dengan tarif 

upah dan harga/biaya mesin, masing-masing Rp.3 juta/tenaga kerja dan 

Rp.5 juta/unit mesin, dapat dihitung total biaya input (isocost) yang 

terrendah, yakni kombinasi input (4 , 3) sebesar Rp.27 juta.  

Tabel 4 Kombinasi input dan biaya yang dibutuhkan. 

Kombinasi Input: Biaya (Rp Juta): 

Tenaga Kerja (Orang) Mesin-Alat (Unit) Tenaga Kerja Mesin-Alat Total 

15 0 45 0 45 

9 1 27 5 32 

6 2 18 10 28 

4 3 12 15 27 

3 5 9 25 34 

2 8 6 40 46 

 

Analisis kombinasi input optimum dapat digambarkan dengan ilustrasi 

Gambar 10 sebagai berikut. 
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 Gambar 10 Kombinasi optimum input mesin dan tenaga kerja. 

Dari grafik biaya  input total terrendah adalah Rp 27 juta, pada kombinasi 

4 HOK tenaga kerja dan 3 unit mesin. 

Tugas mahasiswa: 

Buat tabel dan grafiknya, serta kombinasi input optimumnya, bila biaya 

tenaga kerja turun menjadi Rp.1,9 juta/orang dan biaya mesin naik 

menjadi Rp.9 juta/unit.   

 

Randemen 

Efisiensi produksi dari suatu proses pengolahan secara fisik 

mengunakan indikator yang disebut randemen, yakni rasio antara 

banyaknya output yang dihasilkan dengan banyaknya input bahan yang 

digunakan. Dengan kata lain, randemen menunjukkan kemampuan 

secara fisik untuk mendapatkan hasil dari sejumlah sumberdaya tertentu. 

Randemendapat diusahakan semakin baik atau tinggi dengan semakin 

baik dalam penggunaan bahan, serta penerapan ilmu, teknologi dan 

manajemennya. Dalam keterbatasan sumberdaya, randemen hendaknya 

lebih diartikan sebagai kemampuan menghemat bahan secara fisik untuk 
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menghasilkan sejumlah produk tertentu. Rumus randemen adalah 

sebagai berikut. 

    Jumlah output 

Randemen =  ---------------------------- 

    Jumlah input 

Catatan: Satuan output dan input bisa sama atau berbeda. 

Pemanfaatan sumberdaya, termasuk pengolahan, yang baik 

dilakukan oleh pengusaha yang selain cukup profesional secara bisnis, 

juga cukup profesional secara teknis kehutanan agar dapat mengerti dan 

berkemampuan dalam menerapkan ilmu, teknologi dan manajemen 

hutan. Kebanyakan pengusaha kehutanan pada masa lalu masih sangat 

lemah profesionalismenya, terutama dalam profesionalisme teknis 

kehutanannya. Bahkan tidak sedikit pengusaha yang secara bisnispun 

tidak cukup profesional, sebagaimana akan dibahas pada bab selanjutnya 

(ekonomi perusahaan).  

Keuntungan usaha 

Apabila randemen merupakan indicator efisiensi secara fisik,  

keuntungan usaha merupakan indicator efisiensi secara finansial,  pada 

lingkup kepentingan terbatas bagi unit usaha yang bersangkuta. 

Keuntungan atau pendapatan bersih merupakan selisih pendapatan kotor 

(harga produk)  yang diterima dengan pengeluaran/biaya usaha yang 

dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan bisa berupa belanja input di dalam 

wilayah/system ekonomi atau dari belanja input dari luar (impor). 

Keuntungan usaha = Harga jual produk – biaya/belanja bahan baku - 

biaya/belanja lokal – biaya belanja impor 

Nilai tambah 

Apabila keuntungan usaha merupakan indicator efisiensi secara 

finansial, nilai tambah merupakan indikator efisiensi ekonomi. Nilai 

tambah adalah peningkatan nilai manfaat bagi sistem ekonomi yang 

lingkupnya tidak terbatas pada unit usaha yang bersangkutan. Biaya atau 
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belanja input yang diperoleh secara lokal adalah memberi nilai manfaat 

ekonomi kepada pihak atau pelaku usaha yang menyediakannya. Dengan 

kata lain, nilai tambah menggambarkan kenaikan nilai manfaat 

pengolahan suatu produk menjadi produk yang lebih hilir yang 

dikontribusi oleh para pelaku usaha lokal. Jumlah seluruh nilai tambah 

dari berbagai kegiatan ekonomi/produksi di suatu wilayah disebut Produk 

Domestik Bruto (PDB), di mana menggambarkan volume seluruh kegiatan 

ekonomi yang mampu dibuat dari pemanfaatan sumberdaya di wilayah 

tersebut.  Dengan kata lain tingginya PDB menunjukkan tingginya nilai 

kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan. 

Nilai tambah dihitung dengan rumus berikut: 

Nilai Tambah = Harga/nilai produk – biaya/belanja bahan baku – 

biaya/belanja impor. 

Dengan memperhatikan rumus keuntungan usaha sebelumnya, nilai 

tambah juga bisa dihitung sebagai penjumlahan keuntungan usaha 

ditambah biaya/belanja lokal. 

Nilai tambah = Keuntungan usaha + biaya belanja lokal. 

Nilai tambah pada dasarnya dapat diusahakan semakin meningkat 

apabila bahan mentah diproses sampai menjadi bahan baku, sampai ke 

produk konsumsi, serta menggunakan ipteks yang mutakhir dan lebih 

efisien. Tanpa penggunaan ipteks mutakhir yang lebih efisien, serta tanpa 

pengelolaan produksi yang hemat, produk olahan yang lebih hilir 

sekalipun mungkin saja harga outputnya meningkat, tapi tidak selalu 

berarti meningkat pula (+) dalam hal nilai tambahnya. Proses produksi 

pengolahan menjadi produk yang lebih hilir dianggap efisien hanya 

apabila dikembangkan akan: (a) menghasilkan nilai tambah yang positif, 

(b) nilai tambahnya lebih besar daripada apabila bahan itu langsung dijual 

(tidak diolah).  

Dengan kata lain proses produksi yang lebih hilir secara ekonomi 

perlu dilakukan bila mampu membuat harga produk meningkat lebih 
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besar daripada harga/nilai input eksternal (dari luar wilayah). 

Peningkatan nilai tambah secara umum dapat dilakukan dengan upaya 

memilah (sortasi), memilih (grading), dan mengolah bahan yang sebagai 

input berbiaya rendah.  

Sebagai contoh dapat diilustrasikan, apakah sebaiknya kayu bulat 

langsung diekspor, atau diolah menjadi kayu gergajian untuk ekspor, 

ataukah kayu gergajian untuk pasar domestik (dalam negeri),  apabila  

data/informasinya menunjukkan sebagai berikut.  

• Harga domestik kayu bulat = Rp.1.400.000/m3 

• Harga ekspor kayu bulat = US $ 400/m3 

• Kurs Rp 12.000/US$ 1. 

• Randemen kayu bulat kriteria ekspor = 0,95 

• Randemen penggergajian kriteria ekspor = 0,7 

• Randemen penggergajian kriteria domestic = 0,85 

• Biaya/input pengolahan: dalam negeri Rp.300.000/m3 + luar negeri 

Rp. Rp.700.000/m3 

• Harga kayu olahan domestik = Rp.5.000.000/m3 

• Harga kayu olahan ekspor = US$ 500/m3 

Maka dapat dianalisis keuntungan usaha/finansial dan nilai 

tambahnya pada Tablel 5 di halaman berikut. Dari Tabel 5 terlihat pada 

kondisi pasar domestic dan ekspor yang ada, pilihan pilihan terbaik adalah 

ekspor kayu bulat. Sekalipun harga kayu gergajian ekspor lebih tinggi, tapi 

karena kriteria atau persyaratan kayu gergajian ekspor lebih tinggi yang 

menyebabkan randemen untuk ekspornya lebih rendah, maka pilihan 

ekspor kayu gergajian menjadi tidak lebih baik dari  pilihan dijual 

domestik.   
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Tabel 5 Perhitungan nilai tambah dan keuntungan finansial   

Pilihan usaha: Ekspor kayu bulat: Ekspor kayu 

gergajian: 

Jual kayu gergajian 

domestik: 

Harga kayu bulat 

domestic  

RP. 1.400.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.400.000 

Randemen 

(kualitas ekspor) 

0,95 0,70 0,85 

Biaya 

penggergajian: 

a.Dalam/lokal  

b.Luar/impor  

 

- 

- 

 

Rp.   300.000 

Rp.   700.000 

 

Rp.   300.000 

Rp.   70.000 

Harga kayu bulat 

ekspor 1$ = 

Rp.12.000 

 

USD 400 per m3  

 

- 

 

- 

Harga kayu 

gergajian ekspor 

1$ = Rp.12.000 

 

- 

 

USD 500 

 

- 

Harga kayu 

gergajian 

domestik: 

 

- 

 

- 

 

Rp. 5.000.000 

Keuntungan 

finansial: 

0,95 (400 x 12.000) 

– 1.400.000  =  

 

Rp. 3.160.000    

0,7 (500 x 12.000) 

– (1.400.000 + 

300.000 + 700.000) 

= 

Rp. 1.800.000 

0,85 (5.000.000) – 

(1.400.000 + 

300.000 + 700.000) 

= 

Rp. 1.850.000 

Nilai tambah 

ekonomi = 

(biaya/input dalam 

negeri + 

keuntungan): 

 

0 + 3.160.000 = 

Rp. 3.160.000 

 

300.000 + 

1.800.000 = 

Rp. 2.100.000 

 

300.000 + 

1.850.000 = 

Rp. 2.150.000 

 

Perlu diperhatikan bahwa besar-kecilnya semua peubah: harga 

bahan baku, harga produk, randemen, biaya/belanja lokal dan impor 

dalam analisis di atas menentukan besar-kecilnya keuntungan usaha 

(efisiensi finansial) dan nilai tambah (efisiensi ekonomi). Kreativitas dan 

keterampilan penerapan iptek dan manajemen sangat dibutuhkan agar 

proses produksi lebih efisien secara finansial dan ekonomi sehingga 

mampu bersaing pada pasar yang lebih luas/internasional.  
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3. EFISIENSI EKONOMI PERUSAHAAN 

 

Dalam pengelolaan hutan, pemilihan suatu kegiatan pemanfaatan 

secara ekonomi perusahaan didasarkan pada kepentingan agar 

pengusahaannya menjadi kuat dan berkelanjutan. Kepentingan pertama 

adalah, bahwa pemanfaatan harus mampu memberikan pendapatan 

bersih yang positif atau tidak merugi, sehingga sumberdaya tidak 

mubadzir dan memperoleh efisiensi usaha terbaik, yakni berupa rasio 

yang tertinggi antara  pendapatan bersih (keuntungan) dengan biaya atau 

pengorbanan yang dikeluarkan. Kedua, mampu memupuk modal atau 

kekuatan untuk investasi baru atau pengembangan, dan mengurangi 

ketergantungan modal kepada hibah,  utang atau pinjaman. Serta ketiga, 

mampu membangun dan menjaga kinerja dan kesehatan perusahaan. 

Untuk mengukur efisiensi pencapaian kepentingan-kepentingan 

perlu digunakan beberapa kriteria dan indikator. Dalam jangka pendek 

perlu diketahui indikator: tahap keekonomian,  marginalitas bahan baku, 

dan profit ratio.  Sementara untuk jangka panjang perlu diketahui  

indikator: Benefit Cost Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR), Net 

Present Value (NPV), dan Return on Investment (ROI). Sementara itu 

untuk kepentingan efisiensi/kinerja pengolahan dapat menggunakan 

indikator kinerja perusahaan, seperti: current ratio, quick ratio, debt ratio, 

debt to equity ratio, dan profit margin.  

Materi bahasan yang perlu dipelajari mencakup tahapan 

keekonomian dari sumberdaya, analisis marginalitas, analisis usaha, 

analisis Discounted Cash Flow (DCF) atau lebih populer disebut Benefit 

Cost Analysis (BCA). Untuk  kesehatan  perusahaan perlu dibahas analisis 

likuiditas, analisis solvabilitas, dan analisis rentabilitas. 

Tahap keekonomian sumberdaya 

Tahap keeokonomian suatu sumberdaya adalah tahap 

perkembangan peran dan kemampuan kontribusi suatu sumberdaya 
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tersebut terhadap kegiatan ekonomi dan pasar. Tahap keekonomian juga 

menunjukkan peluang untuk diusahakan, ada yang sudah siap untuk 

dilakukan investasi usaha komersial, dan ada pula yang masih baru pada 

tahap investasi riset. Produk (barang dan jasa) yang dihasilkan dari 

sumberdaya dan berguna bagi manusia itu ternyata memiliki tahap  

keekonomian yang berbeda, mungkin memiliki tingkat keekonomian yang 

sangat rendah apabila  masih tidak langka, atau masih berlimpah. Dengan 

kata lain tahap keekonomian tidak bersifat tetap atau statis, tapi dinamis 

tergantung  kemajuan beberapa faktor penentunya. Tahap kemajuan 

keekonomian sumberdaya yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 6 di 

halaman berikut. Kemajuan kesejahteraan suatu masyarakat sangat 

ditentukan oleh kesesuaian antara langkah investasi dengan tahapan 

keekonomian dari potensi sumberdaya yang dimilikinya. 

Faktor-faktor yang menentukan atau mempengaruhi kemajuan 

tahap keekonomian suatu sumberdaya atau produk, di antaranya adalah 

factor-faktor berikut. 

1. Kemajuan penerapan IPTEKS, yang dapat meningkatkan nilai 

kegunaan produk dan efisiensi usahanya. 

2. Kemajuan budaya: paradigma, ahlak/moral, integritas (kesesuaian 

ilmu-preferensi–sikap-perilaku), kelembagaan, dan sebagainya, yang 

menentukan kemajuan IPTEKS yang dimiliki dan peran produk bagi 

kehidupan masyarakatnya.  

3. Kondisi atau kemampuan ekonomi (ketersediaan modal, 

infrastruktur, tata niaga, kewirausahaan, dan sebagainya), yang 

menentukan kemampuan merealisasikan dan menjaga keberlanjutan 

pengusahaannya. 

4. Kondisi sosial politik yang ada: pendidikan (ketersediaan tenaga kerja 

dan tenaga akhli), politik (keberpihakan, prioritas anggaran 

pembangunan, dominansi pemerintah), dan sebagainya, yang 

menentukan kondusivitas pengusahaannya. 
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Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh, sehingga suatu sumberdaya 

tertentu yang ada dan dinilai rendah tahap keekonomiannya di suatu 

wilayah atau negara tertentu, dapat dinilai sangat berharga oleh warga 

wilayah/negara lain, karena bagi mereka memiliki tahap keekonomian 

yang tinggi atau siap untuk diusahakan secara komersial. Ketimpangan 

kondisi faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan penilaian tahap 

keekonomian ini adalah awal dari kemungkinan ketidak adilan dalam 

kerjasama ekonomi antar wilayah atau antar negara. 

Tabel 6 Tahap kemajuan keekonomian sumberdaya.  

Tahap Tahap keekonomian Langkah  

pengelolaan dan 

pemanfaatan 

1 Belum ada pengetahuan, obyek  hanya bernilai 

warisan 

Riset dasar 

2 Sudah ada ilmu pengetahuan, obyek  bernilai 

keberadaan, nilai potensial  

Riset terapan 

3 Ada teknologi pemanfaatan, obyek  bernilai pilihan Riset produk 

4 Ada manajemen pemanfaatan, obyek bernilai guna Riset aksi 

5 Ada kelangkaan (ada supply dan demand), obyek 

bernilai ekonomi, muncul adanya harga 

Riset aksi, pilot 

project 

6 Ada keunggulan komparatif, obyek bernilai bisnis, 

layak usaha, menjadi sumber pendapatan 

Investasi dan riset 

usaha/bisnis 

7 Ada keunggulan kompetitif, Obyek bernilai unggul, 

dapat menguasai pasar 

Investasi 

pengembangan 

skala usaha 

 

Suatu produk apabila semakin langka akan menjadi semakin tinggi 

keekonomiannya dan semakin mungkin untuk dijadikan usaha produksi 

dan perdagangan komersial. Walaupun demikian, perlu tetap disadari 

bahwa sumberdaya yang menghasilkan produk yang keekonomiannya 

rendah karena tidak langka jangan lantas dianggap tidak bernilai atau 

tidak penting, apabila nyata-nyata bermanfaat dan diperlukan manusia. 

Tidak semua bahan yang dikandung ekosistem hutan dapat menciptakan 

usaha produksi dan perdagangan komersial, namun demikian perlu tetap 

terjaga dan tersedia. Dengan kata lain bahwa bahan-bahan  yang 

disediakan ekosistem hutan yang belum dapat dijadikan usaha komersial 
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tidak boleh kemudian dianggap tidak bernilai, atau tidak perlu ada/dijaga 

kelestariannya. Untuk menjaga kelestariannya perlu strategi subsidi silang 

dari pengusahaan produk/bahan yang tahap keekonomiannya tinggi 

kepada yang tahap yang  rendah.  

Sesungguhnya inilah inti dari tugas profesi pengurusan hutan, yakni 

berusaha meningkatkan tahap keekonomian dari berbagai unsur 

ekosistem hutan, serta menjaga dan melindungi unsur-unsur yang pada 

kondisi yang ada masih rendah tahap keekonomiannya. Penilaian 

sumberdaya yang belum menjadi usaha komersial dipelajari pada mata 

ajaran Penilaian Hutan. 

Marginalitas sumberdaya 

Adanya fenomena limbah kayu sebagai sumberdaya yang tidak 

dimanfaatkan, baik di lahan hutan, di logyard, di log pond, maupun di 

pabrik pengolahan senndiri, tidak hanya disebabkan karena tidak 

memenuhi syarat teknis sebagai bahan mentah ataupun bahan baku 

untuk diproses lebih lanjut, tapi seringkali juga karena sekalipun 

memenuhi syarat teknis tersebut apabila diproses lebih lanjut akan 

mubadzir, atau tidak akan menghasilkan tambahan keuntungan usaha 

atau nilai tambah bagi perekonomian. Sebagai suatu sumberdaya 

ekonomi pemubadziran seperti itu harus dihindari seawal mungkin, sejak 

pohon masih berada di dalam tagakan hutan. 

Marginalitas adalah kategori suatu sumberdaya sebagai bahan atau 

input produksi berdasarkan kemungkinan untung-ruginya apabila 

diusahakan atau diproses. Sesuatu input produksi disebut marginal 

apabila terus diolah akan memberikan keuntungan nol, disebut sub-

marginal bila memberikan keuntungan negatif, dan disebut super-

marginal bila memberikan keuntungan di atas nol. Dengan mengetahui 

marginalitas suatu input produksi, maka kegiatan produksi yang baik dan 

tidak mubadzir  adalah apabila hanya mengolah input yang super 

marginal, dan tidak mengolah input yang sub-marginal dan marginal.  
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Tabel 7 Analisis marginalitas pohon 

Diameter 

pohon 

(cm) 

Biaya panen*) 

(Rp juta/M3) 

Pendapatan 

kotor 

(Rp juta/M3) 

Pendapatan 

bersih 

(Rp juta/M3) 

Marginalitas: 

**) 

0 - 5 0,433 0,05 - 0,383 SM 

6 - 20 0,433 0,15 - 0,283 SM 

21 - 30 0,433 0,20 - 0,233 SM 

31 - 40 0,433 0,50 0,067 M – SU 

41 - 50 0,433 0,60 0,167 SU 

51 - 60 0,433 0,80 0,367 SU 

61 - 70 0,433 1,00 0,567 SU 

71 - 80 0,433 1,00 0,567 SU 

81 - 90 0,433 1,00 0,567 SU 

90 - 100 0,433 1,00 0,567 SU 

Keterangan : *) Lihat Tabel kombinasi input optimum sebelumnya, dengan 

produksi 156 m3 diperlukan biaya Rp.67,5 juta. **) SM = sub marginal, M 

= marginal, SU = super marginal. 

Dalam contoh pada  Tabel 7 di atas, yang dimaksud biaya panen 

atau biaya penebangan adalah biaya variabel, yang dibayar atau 

dikeluarkan bila penebangan dilakukan. Biaya panen pada contoh ini 

dianggap sama, yang dihitung per M3, sementara harga jual semakin 

mahal dengan semakin besar diameter kayu. Setelah pohon SU ditebang 

dan dipotong-menjadi kayu bulat (log), kemudian untuk diangkut dan 

diolah juga perlu dipilah lebih dulu antara log SM, M, dan SU, di mana 

hanya yang SU yang akan diangkut dan diolah lebih lanjut.  

Analisis pengusahaan 

Efektivitas dan efisiensi ekonomi dari suatu usaha pemanfaatan 

sumberdaya ditunjukkan oleh indikator besaran pendapatan bersih atau 

keuntungannya. Untuk usaha berjangka pendek atau dianggap tidak ada 

nilai waktu atas aliran uang (suku bunga), cukup dengan menggunakan 

indikator rasio keuntungan (profit ratio). Untuk usaha jangka panjang 

yang disertai anggapan adanya suku bunga atas modal perlu 

menggunakan indikator: benefit cost ratio (BCR), net present value (NPV), 

internal rate of return (IRR), dan return on investment (ROI).  
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Rasio Keuntungan (Profit ratio) 

Rasio keuntungan adalah perbandingan antara pendapatan bersih 

yang diterima terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan 

bersih adalah seluruh pendapatan kotor yang diterima dikurangi seluruh 

biaya yang dikeluarkan.  

   PENDAPATAN BERSIH  

PROFIT RATIO      =    --------------------------------- 

   TOTAL BIAYA  

Pendapatan bersih = Pendapatan kotor – Total biaya 

Rasio keuntungan sebagai indikator efisiensi ekonomi dapat 

ditingkatkan dengan penerapan IPTEK baru baik dalam proses produksi, 

distribusi dan pemasaran, sehingga menghasilkan peningkatan 

pendapatan kotor pada biaya tertentu, atau  menghasilkan penurunan 

biaya dan pengorbanan pada target pendapatan tertentu.  

Profit ratio cukup baik sebagai indikator untuk menggambarkan 

efisiensi usaha yang bersifat jangka pendek. Demikian pula cukup baik 

untuk menggambarkan efisiensi perusahaan berjangka panjang yang 

telah berjalan dengan mapan. 

Analisis usaha berjangka panjang dan berbunga atas modal 

Usaha di bidang kehutanan biasanya berjangka panjang dan 

dianggap terkena beban bunga atas modal. Walaupun bukan tidak 

mungkin usaha berjangka panjang yang tidak terkena bunga atas modal 

apabila preferensi waktu pemodalnya netral. Untuk mengukur efisiensi 

usaha jangka panjang dan terkena bunga atas modal digunakan analisis 

Aliran Uang Kas Terdiskonto (Discounted Cash Flow Analysis, DCFA).  

Analisis DCFA, atau BCA (Benefit Cost Analysis), secara lengkap 

terdiri dari rasio pendapatan-biaya (Benefit Cost Ratio, BCR), nilai 

sekarang bersih (Net Present Value, NPV), dan kecepatan pengembalian 

internal (Internal Rate of Return, IRR). 
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Faktor diskonto 

Faktor diskonto atau Discount Factor (DF) muncul karena adanya 

anggapan nilai uang dipengaruhi preferensi waktu pemilik/ penggunanya, 

yang secara umum dianggap positif. Preferensi waktu positif  adalah 

pikiran pengusaha yang menganggap sejumlah uang tertentu memiliki 

nilai yang lebih tinggi di masa sekarang daripada ditunda ke masa datang, 

atau berarti nilainya menjadi turun bila ditunda. Faktor diskonto-DF yang 

diturunkan dari anggapan itu digunakan sebagai faktor yang akan 

mengoreksi nilai uang masa datang (berarti mereduksi untuk preferensi 

waktu positif). 

Asumsi adanya preferensi waktu yang positif merupakan argumen 

perlu adanya suku bunga (rate of interest) atas dana pinjaman pada 

investasi usaha. Pada asumsi ini suku bunga dianggap insentif bagi pemilik 

modal untuk bersedia berinvestasi, sehingga dapat membuat kegiatan 

ekonomi berkembang dan produktif. Argumen lain adanya  DF adalah 

karena terjadinya inflasi (turunnya nilai uang terhadap barang). Namun 

argumen ini masih diperdebatkan mana yang penyebab dan mana yang 

akibat. 

Preferensi waktu netral 

Sesungguhnya perusahaan berjangka panjangpun dapat saja 

memiliki preferensi waktu netral atau nol,  sehingga tidak memerlukan 

beban bunga atas modal beserta DF-nya. Untuk analisis efisiensi usahanya 

menjadi lebih sederhana yakni kembali menggunakan analisis profit ratio.  

Dalam pengajaran agama Islam tidak dibolehkan adanya riba, yang 

menunjukkan adanya nilai waktu dari uan, hal mana berarti Islam 

mengajarkan preferensi waktu yang netral. Memang sesungguhnya 

secara prinsip tidak perlu adanya bunga atau riba,  karena yang 

sesungguhnya perlu adalah kegiatan ekonomi berkembang dan berjalan 

produktif yang tidak selalu harus berdasar motivasi insentif bunga. Surat 
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Al Ashr (..) 1-3 memberi motivasi yang sangat kuat kepada umat manusia 

untuk berbuat produktif dan bermanfaat buat pihak lain.  

Benefit Cost Ratio  

Benefit Cost Ratio atau BCR adalah indikator efisiensi relatif dari 

pengusahaan sumberdaya hutan, yakni  perbandingan (rasio) antara 

jumlah aliran manfaat atau pendapatan sepanjang masa pengusahaan 

yang telah dikenai faktor diskonto (discount factor), dengan jumlah aliran 

pengorbanan atau biaya sepanjang masa pengusahaan yang juga telah 

dikenai faktor dikonto. Makin tinggi rasio menunjukkan efisiensi usaha 

yang semakin baik.  

Bagi pengusaha yang sudah memasukkan keuntungan normalnya 

ke dalam struktur biayanya, ukuran BCR itu dianggap baik apabila di atas 

1,0. Keuntungan normal yang dimaksud adalah target keuntungan 

minimal yang dianggap harus diperoleh pengusaha, prosentase (n) dari 

total cost . Namun bila belum memasukkan keuntungan normal nilai BCR 

dianggap baik apabila di atas 1 + n.  

Net Present Value  

Net Present Value atau NPV adalah adalah indikator efisiensi 

mutlak dari pengusahaan sumberdaya hutan, yakni selisih antara jumlah 

aliran manfaat atau pendapatan sepanjang masa pengusahaan yang telah 

terkena faktor diskonto, dengan jumlah aliran pengorbanan atau biaya 

sepanjang masa pengusahaan yang telah terkena faktor dikonto.  

Pengusahaan apabila sudah memasukkan keuntungan normalnya ke 

dalam aliran biaya dianggap baik apabila indikator NPV bernilai positif 

atau di atas 0, dan makin besar semakin baik. Sebagai contoh sederhana 

perhitungan BCR dan NPV pada kasus pengusahaan kayu dari hutan 

tanaman sebagaimana telah dipelajari sebelumnya, dapat dlihat pada 

Tabel 8 di halaman berikut.  
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Tabel 8  Analisis profit ratio (PR) dan discounted cash flow (DCF) hutan 

tanaman Sengon 1 hektar 

Th Ct TC TR PR DF 

i=10% 

DCt DTC DTR NPV BCR 

1 7,5 7,5 0,4 - 0,95 1,1 6,8 6,8 0,36 - 6,4 0,05 

2 7,5 15 3 - 0,8 1,21 6,2 13,0 2,5 - 10,5 0,2 

3 7,5 22,5 9 -0,6 1,331 5,6 18,6 6,8 - 11,8 0,4 

4 7,5 30 45 0,5 1,464 5,1 23,7 30,7 7,0 1,3 

5 7,5 37,5 72 0,9 1,611 4,7 28,4 44,7 16,3 1,6 

6 7,5 45 112 1,5 1,772 4,2 32,6 63,2 30,6 1,9 

7 7,5 52,5 156 2,0 1,949 3,8 36,4 80,0 43,6 2,2 

8 7,5 60 170 1,8 2,144 3,5 39,9 79,3 39,4 2,0 

9 7,5 67,5 172 1,5 2,358 3,2 43,1 72,9 29,8 1,7 

10 7,5 75 168 1,2 2,594 2,9 46,0 64,8 18,8 1,4 

11 7,5 82,5 126 0,5 2,853 2,6 48,6 44,2 - 4,4 0,9 

 

Dapat dilihat pada tabel  beberapa hal sebagai berikut: 

• DF  =  (1 + i)t  

• Discounted Cost (DCt)  =  Cost tahunan (Ct)  dibagi oleh DF;  

• TDC = Total Discounted Cost, akumulasi 

• TDR = Total Discounted Revenue/Benefit  = Total Revenue (TR) 

dibagi oleh DF. 

• Dengan adanya i = 10%/tahun, optimum lebih cepat , di tahun ke-7.  

• Pada daur 7 tahun: NPV = Rp.43,6 juta (maksimum), dan BCR = 2,2 

(maksimum) 

• Pilihan daur lainnya memiliki NPV dan BCR lebih rendah.  

Internal Rate of Return  

Internal Rate of Return atau IRR adalah indikator ketahanan 

pengusahaan sumberdaya terhadap kenaikan suku bunga investasi, yakni 

tingkat suku bunga investasi yang apabila diterapkan pada pengusahaan 

akan menyebabkan indikator NPV-nya menjadi sama dengan 0, atau 

membuat tidak ada keuntungan yang diperoleh. Indikator IRR yang 

semakin jauh lebih tinggi di atas suku bunga investasi menunjukkan usaha 
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yang semakin kuat atau tahan terhadap perubahan atau guncangan 

ekonomi.  

Tugas mahasiswa: 

• Tuliskan rumus BCR dan NPV, dan IRR, serta jelaskan unsur-unsur di 

dalamnya! 

• Buatkan tabel dan grafik analisis DCFA/BCA dari contoh yang sama, 

namun dengan menggunakan modal usaha dengan suku bunga 15 % 

per tahun. 

• Dengan suku bunga 15% per tahun juga menjadi sama dengan IRR-

nya, apabila pada pilihan daur berapa tahun?  

• Semakin rendah suku bunga semakin besar NPV dan BCR yang 

diperoleh, atau menjadi insentif bagi pengusaha untuk 

mengambangkan usahanya, aktivitas perekonomian meningkat dan 

masyarakat lebih makmur. Apakah pemilik modal atau investor 

menurun kemakmurannya?   

 

Extended Benefit Cost Analysis 

Pengusahaan sumberdaya yang dilakukan dengan cara eksploitasi 

dari suatu ekosistem hutan biasanya memiliki dampak keluar, baik positif 

maupun negatif. Dampak positif  bersifat memberi manfaat/ pendapatan 

tambahan pada pihak lain pada lingkup ekonomi yang lebih luas. 

Sedangkan dampak negatif bersifat  mengganggu/ merusak, berarti 

kegiatan usaha itu menimbulkan biaya tambahan bagi pihak lain pada 

lingkup kepentingan ekonomi yang lebih luas. 

Dampak negatif sering disebut juga sebagai eksternaliti negatif, 

misalnya eksploitasi tegakan hutan dapat menimbulkan gangguan 

hidrologi (volume, kualitas, dan stabilitas aliran air). Sedangkan 

eksternaliti positif misalnya suatu pengusahaan hutan tanaman membuat 

munculnya mata-mata air baru untuk rumah tangga, pertanian, usaha 
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ekowisata dan pencegahan pemanasan global. Untuk melihat efektivitas 

dan efisiensi pengusahaan dengan eksternaliti tersebut juga 

menggunakan ukuran BCR, IRR, dan NPV, namun dengan memasukan (to 

internalize) nilai eksternaliti negatif ke dalam biaya (cost) dan nilai 

eksternaliti positif ke dalam manfaat (benefit). Metoda analisisnya 

disebut dengan Metoda BCA/DCFA Diperluas (Extended BCA/DCFA).  

Return on Investment  

Return on Investment atau ROI atau Pengembalian Modal adalah 

ukuran efisiensi yang ditunjukkan oleh lama (tahun) sampai seluruh 

modal dapat kembali. Indikator ini menunjukkan waktu atau saat (tahun) 

di mana pengusahaan memberi: Profit Ratio = 0, atau BCR = 1, atau NPV 

= 0. Semakin cepat ROI semakin baik karena modal yang sama segera 

kembali tersedia untuk dapat ditanamkan pada pengusahaan baru atau 

yang lain. Sehingga efisiensi investasi persatuan modal lebih tinggi, berarti 

ekonomi lebih cepat maju.  

Pengaruh kebijakan pemerintah 

Sebagaimana sudah dipelajari sebelumnya, indikator profit ratio, 

BCR, NPV, IRR, maupun  ROI, sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan 

kebijakan moneter yang dibuat Pemerintah. Kebijakan fiskal berupa 

alokasi APBN (Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara) untuk sektor 

tertentu, dapat menjadi insentif bagi pengusahaan di sektor tersebut. 

Sedangkan kebijakan moneter berupa ketetapan suku bunga bank sentral 

akan sangat menentukan besaran bunga pinjaman, dan faktor diskonto.  

Kebijakan fiskal atau anggaran Pemerintah dapat berupa 

keringanan biaya usaha, pelayanan kemudahan prosedur,  hemat waktu, 

membantu fasilitas pengolahan dan saluran pemasaran. Sementara itu 

kebijakan moneter, khususnya suku bunga dan nilai tukar uang dalam 

negeri terhadap valuta asing yang menjadi media transaksi perdagangan 

luar negeri. 
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Skala usaha optimum 

Setelah semua indikator pengusahaan jangka pendek dan jangka 

panjang sudah baik, perlu ditentukan sekala usaha optimum dari unit  

perusahaan, yang disesuaikan dengan: besaran biaya overhead 

pengusahaan, target total penghasilan  pihak pengusaha, dan sebagainya. 

Sekalipun suatu usaha memiliki viabilitas (semua indikator usahanya baik) 

mungkin tidak dipilih untuk diusahakan karena skalanya terpaksa sangat 

kecil. Secara umum, rumus analisis sekala optimum sebagai berikut. 

 
 

 

 

 

Demikian pula perlu ditentukan skala industri minimum wilayah, yang 

disesuaikan dengan kepentingan tertentu, misalnya: biaya infrastruktur, 

penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara atau daerah.  

Analisis kinerja keuangan perusahaan 

Setelah perencanaan produksi dan pengusahaan (jangka pendek 

dan panjang) ditetapkan, selanjutnya dijalankan/dikelola oleh suatu 

perusahaan. Dalam menjalankan perusahaan, diharapkan pimpinan 

perusahaan (direksi) mampu mencapai target atau sasaran perusahaan 

dengan lancar, aman dan berkelanjutan. Kekuatan dan kelincahan gerak-

langkah suatu perusahaan sangat tergantung pada ketersediaan dana 

atau cashflow untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Dana 

perusahaan itu ibarat darah yang harus cukup mengalir dalam tubuh agar 

seseorang bisa lincah beraktivitas dan produktif. Untuk melihat kondisi itu 

dilakukan analisis kesehatan usaha, di mana kelancaran, keamanan dan 

keberlanjutan usaha diukur dengan beberapa indikator efisiensi sebagai 

berikut. Adapun data keuangan yang diperlukan dalam analisis ini terlebih 

dahulu harus disediakan oleh akuntan perusahaan. 

- 

Skala Usaha Minimum =  

Biaya tetap total 

(= overhead cost) 

Harga 

jual/unit 
Biaya 

variabel/unit 
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1. Analisis likuiditas perusahaan.  Analisis ini diperlukan untuk 

mengetahui kesanggupan perusahaan memenuhi kewajiban 

keuangan jangka pendek. Ada 2 rasio likuiditas: 

       Current Assets 

a) Current Ratio = ----------------------------- 
    Current Liabilities 

 

Biasanya current ratio dianggap baik atau aman bila CR = 2 , lebih 

kecil tidak aman, karena berarti lebih besar aset ekonomi yang 

menganggur. 

     Current Asset -  Inventory 

b) Quick Ratio =  -------------------------------------------- 
           Current Liabilities 

 

Karena inventory  (produk persediaan) biasanya lama/susah 

dicairkan/diuangkan, maka tidak dimasukkan kedalam asset dan 

dibuat ukuran  QR, yang dianggap baik apabila QR = 1. 

2. Analisis Struktur Keuangan (Solvabilitas). Menunjukkan kemampuan 

perusahaan memenuhi segala kewajiban finansialnya, jangka pendek 

dan panjang, misalnya apabila perusahaan harus ditutup.  Ada 2 rasio 

solvabilitas: 

              Total Debt 

a) Debt Ratio = --------------------- 
              Total Asset 

 

    Total  Debt 

b) Debt to Equity Ratio = ---------------------- 
    Total Equity 

 Equity = modal sendiri, atau penyertaan modal, atau saham. 

3. Analisis kemampu-labaan perusahaan, yang diperlukan untuk 

menunjukkan efektivitas/efisiensi pengendalian harga pokok,   

digunakan  2 rasio rentabilitas: 
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    Sales – Cost of Product Sold 

a) Gross Profit Margin   =  ----------------------------------------- 

     Sales 

                           Net Income  

b) Net Profit Margin = -------------------- 

    Net Sales 

Indikator ini digunakan untuk mengukur laba bersih terhadap 

penjualan. 
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4. EFISIENSI EKONOMI RUMAH TANGGA 

 

Rumah tangga sebagai penyedia sumberdaya manusia (SDM) bagi 

pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus terpenuhi kepentingan 

ekonominya agar dapat menyediakan tenaga manajemen dan teknis yang 

berkuantitas cukup dan berkualitas tinggi. Pengelolaan dan pemanfaatan 

hutan diharapkan mampu mencukupi keperluan hidup dan membangun 

kesejahteraan  keluarga dari rumah tangga para pihak yang terlibat. 

Dengan demikian diharapkan dapat mempertahankan dan menjaga 

keberlanjutan pengurusan hutan itu sendiri, karena para pihak yang 

terlibat  merasa tercukupi kebutuhan hidup dan tingkat 

kesejahteraannya. Segala sesuatu akan semakin dijaga, dipelihara dan 

dipertahankan keberadaannya, oleh semua pihak yang merasakan 

manfaatnya. 

Kriteria dan indikator untuk melihat efisiensi ekonomi 

rumahtangga dari suatu kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan 

dapat menggunakan 2 pendekatan, pertama kontribusi pendapatan, yang 

dapat berupa kontribusi mutlak (nilai nominal,rupiah), maupun  

kontribusi relatif (%), serta pemenuhan Upah Minimum Regional (UMR), 

atau Garis Kemiskinan. Pendekatan kedua periodisitas pendapatan, yakni 

kesesuaian waktu dan besar pendapatan dengan waktu dan besar 

kebutuhan keluarga. 

Dengan demikian materi bahasan dari efisiensi rumah tangga ini  

akan meliputi analisis kontribusi pendapatan, analisis tingkat 

kesejahteraan: upah minimum regional (UMR), garis kemiskinan, dan 

analisis periodisitas pendapatan dan belanja rumah tangga.  

Kontribusi pendapatan keluarga 

Besarnya kontribusi  suatu usaha atau pekerjaan terhadap 

pendapatan menunjukkan  tingkat keutamaan usaha tersebut sebagai 

sumber pendapatan bagi bagi para pihak yang terlibat.  Dengan semakin 
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besar kontribusinya akan semakin utama dan dan diutamakan, artinya 

akan dijaga dan dipelihara sehingga dapat berkelanjutan atau lestari.  

Secara umum, rumus kontribusi pendapatan menurut Sukartawi 

(1984) dan Sayogyo (1977), sebagaimana dikutip dalam buku  Hutan 

Rakyat Pulai (Wijaya, Hardjanto, Hero, 2016) di  halaman 37-38, sebagai 

berikut. 

Kontribusi absolut (Sukartawi, 1984): 

Pendapatan total = P = Pa + Pb + Pc + Pd + Pe + ...............Pn: 

Pa....n = Pendapatan petani yang berasal dari berbagai pekerjaan, 

misalnya: (a) bersawah, (b) berkebun, (c) beternak, (d) hutan 

rakyat, dll. 

Kontribusi relatif (Sayogyo, 1977): 

Pendapatan relatif  (%) dari sumber ke i: 

     Pi 

 Pi % =  --------  x  100  
     P 

Pi % = prosentase pendapatan dari sumber ke i 

Pi     = Pendapatan dari sumber usaha ke i 

P      = Pendapatan total 

 

Periodisitas pendapatan keluarga 

Periodisitas pendapatan terhadap belanja menunjukkan 

kemampuan dan kesesuaian  pendapatan suatu hasil usaha dalam 

memenuhi kebutuhan belanja secara tepat jumlah dan waktunya. Suatu 

usaha sekalipun memiliki indikator ekonomi usahanya yang relatif 

rendah, bisa saja lebih dijaga dan dipertahankan apabila memiliki 

periodisitas pendapatan yang baik. Sebagai contoh atau buktinya  adalah  

kayu hutan rakyat yang seringkali dianggap dan diposisikan sebagai 

tabungan, artinya  mampu memenuhi kebutuhan belanja sewaktu-waktu 

yang relatif besar, baik yang terencana maupun yang tidak terencana 

(dadakan), seperti terlihat pada Tabel 9 di halaman berikut. 
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Tabel 9 Periodisitas pendapatan petani hutan rakyat. 

 

Periode: 

Kebutuhan 

belanja/pengeluaran: 

Pendapatan dari  

Hutan Rakyat – 

Agroforestri: 

Pendapatan dari 

non-Hutan 

Rakyat: 

Harian  Makanan  pokok, 

transportasi 

Tanaman  pangan Sawah 

Mingguan  Makanan  non-pokok,  

uang saku anak sekolah 

Pisang, salak Palawija 

Bulanan Uang listrik dan energi, 

honor pembantu 

Madu  Sawit, kelapa 

Tahunan  Uang SPP dan buku anak 

sekolah, uang pajak PBB, 

asuransi kesehatan 

Buah-buahan,  

ternak 

 

Kebun buah-

buahan, ..... 

Jangka 

panjang 

Menyekolahkan  anak ke 

universitas, menikahkan 

anak, ibadah haji, sakit  

berat. 

Kayu  Ternak sapi, 

kerbau, ..... 

 

Upah Minimum Regional  

Upah Minimum Regional (UMR) merupakan perkiraan tingkat 

pendapatan untuk mampu memenuhi kebutuhan belanja minimum per 

keluarga yang dianggap cukup layak untuk hidup di suatu wilayah atau 

regional tertentu. Harga berbagai kebutuhan hidup keluarga di berbagai 

daerah ternyata berbeda-beda. Dengan demikian untuk mencapai tingkat 

kesejahteraan tertentu yang dianggap wajar/normal dibutuhkan 

kesesuaian pendapatan keluarga yang tertentu pula. Suatu 

pengusahaan/pengurusan sumberdaya dianggap baik bila 

penghasilannya mampu membayar upah kepada setiap pegawainya sama 

atau lebih tinggi dari UMR. 

Garis Kemiskinan 

Selain dengan indikator UMR pendekatan serupa dapat juga 

dengan menggunakan angka Garis Kemiskinan, di mana semakin tinggi di 

atasnya memberi kesejahteraan yang semakin baik. Contoh angka Garis 

Kemiskinan menurut Sayogyo (1977) dihitung setara dengan sejumlah 
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kilogram beras, menurut Biro Pusat Statistik (BPS) sebesar $1/hari, dan 

menurut World Bank sebesar $2/hari.   

 

Tugas mahasiswa: 

a) Cari ketentuan UMR di Kabupaten Bogor sebesar Rp. ....../bulan, di 

Kabupaten Surakarta sebesar Rp... /bulan, dan di DKI Jakarta sebesar 

Rp... /bulan. (Cari dari sumbernya.) 

b) Cari angka Garis Kemiskinan menurut Sayogyo (1977), menurut 

Pemerintah Indonesia (Biro Pusat Statistik), dan menurut World 

Bank. 
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5. EFISIENSI EKONOMI INDUSTRI 

 

Industri adalah gabungan unit-unit usaha yang saling berkaitan 

dalam menciptaan produk tertentu  dan membentuk kesatuan agregasi 

pada wilayah ekonomi tertentu. Produk tertentu tersebbut dapat berupa 

produk antara atau produk akhir/konsumsi. 

Tabel 10  Contoh lingkup industri perkayuan 

Kegiatan pokok: Kegiatan pendukung/terkait (suppliers): 

Eksploitasi hutan Alat/mesin eksploitasi, bahan bakar, makanan, 

infrastruktur, dll. 

Penggergajiandan  kayu 

lapis 

Alat penggergajian, bahan bakar, makanan, transportasi, 

dll  

Pembuatan meubelair, 

produk kayu konsumsi 

mesin pengolahan, bahan bakar, makanan, 

jointery/perekatan, dll. 

Distribusi/Pemasaran  jasa: ekspedisi, transportasi. 

 

Kepentingan dari segi efisiensi industri adalah bahwa pengurusan 

hutan harus mampu membuat semua jenis usaha yang terkait berjalan 

sehat, bertumbuh  dan berkelanjutan. Juga harus mampu 

mendayagunakan dan mengintegrasikan berbagai  potensi ekonomi atau 

bisnis lokal. Dengan demikian kegiatan pengurusan hutan manjadi bagian 

integral dan saling menguatkan dalam keseluruhan kegiatan ekonomi 

masyarakat. 

Kriteria dan indikator yang dipergunakan untuk melihat efisiensi 

ekonomi industri adalah keseimbangan viabilitas dan kinerja usaha dari 

seluruh perusahaan yang terkait. Hal itu berati pengurusan hutan mampu 

membuat ketercapaian indikator efisiensi usaha (Profit Ratio, BCR, IRR, 

NPV) dari seluruh perusahaan yang terkait, dengan penyebarannya secara 

seimbang. Untuk itu akan dibahas tentang gabungan atau kesatuan unit-

unit usaha agregasi dalam suatu lingkup industri, serta upaya regulasi 

pemerintah baik dalam hal penyediaan infrastruktur, kebijakan subsidi, 

pajak, dan non-pajak.  
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Kesatuan agregasi industri 

Perlu adanya kesatuan dan viabilitas berama dalam suatu lingkup 

industri dapat dilihat dari ungkapan sebagai berikut. “Overall the 

development  and growth of any industry ..... will depend upon the 

availability of combination of products and services........ To create such 

combinations will typically require a number of related investments. But 

the return to any  one investment on its own may be insufficient  ............. 

,  ...... eventhough the whole combination of investment would earn a 

satisfactory rate of return......”  (Thomas. 2004). 

Adalah kenyataan bahwa setiap kegiatan usaha termasuk 

pengusahaan sumberdaya dalam ekosistem hutan selalu memiliki 

keterkaitan atau ketergantungan dengan kegiatan pengusahaan lain di 

wilayahnya.  Keterkaitan  itu tidak terhindarkan, baik dengan penyedia 

(supply) input maupun dengan pengguna (demand) output. Dengan 

demikian keberlanjutan dan viabilitas suatu usaha tertentu sangat 

ditentukan oleh keberlanjutan seluruh usaha lain yang terkait, di dalam 

lingkup industri yang bersangkutan. Oleh karena itu sangat diperlukan 

kondisi viabilitas seluruh usaha dalam lingkup industri yang seimbang 

(tidak berarti harus sama), di mana yang kurang viable harus dibantu oleh 

yang lebih viable. Untuk meningkatkan dan menjaga keseimbangan 

viabilitas antar usaha yang terkait dalam suatu wilayah perlu instrumen 

regulasi, baik yang berupa insentif: subsidi, riset dan pengembangan, 

pembinaan, sampai penyediaan infrastruktur bersama, maupun yang 

bersifat  disinsentif: pungutan pajak dan non-pajak.  

Insentif subsidi 

Insentif berupa instrumen subsidi adalah bersifat menambah 

pendapatan (benefit), atau mengurangi biaya (cost). Subsidi diberikan 

kepada sebagian usaha dalam lingkup industri tertentu yang dianggap 

perlu dikuatkan peran dan kontribusinya, agar dapat menunjang 

kesehatan dan keberlanjutan seluruh usaha di industri tersebut. Dengan 

kata lain subsidi diharapkan membuat kinerja usahanya menjadi lebih 
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baik sehingga kemudian menjadi lebih sehat dan lestari dalam 

mendukung industri.  

Disinsentif pungutan 

Disinsentif pungutan dapat berupa pajak dan non-pajak adalah 

bersifat menambahi biaya atau mengurangi pendapatan. Pungutan 

dikenakan kepada sebagian usaha tertentu yang dianggap kuat 

viabilitasnya dan dianggap mampu menunjang kesehatan seluruh 

industri. Dengan pungutan dari sebagian usaha yang kuat dapat dijadikan 

sumber kontribusi terhadap peningkatan dan keseimbangan seluruh 

kegiatan industri di wilayahnya, yang sesungguhnya nanti akan kembali 

berguna bagi  viabilitas keberlanjutan usahanya sendiri.  

Pungutan pajak dan non-pajak bersifat disinsentif yang bersifat 

mengurangi pendapatan, atau menambahi biaya variabel, atau 

menambah biaya tetap. Pungutan disebut bersifat ad-valorem bila 

dikenakan berdasar banyaknya unit produk yang dihasilkan, jadi bersifat 

variabel. Sedangkan pungutan yang bersifat lumpsum bila dikenakan 

berdasar unit perusahaan, dan tidak berdasar banyaknya produk yang 

dihasilkan, jadi bersifat tetap.  

Insentif infrastruktur 

Infrastruktur fisik maupun non-fisik adalah instrumen insentif, yang 

biasanya berupa penambahan fasilitas umum (fisik dan non 

fisik/administrasi) bagi para pelaku usaha, yang berarti dapat 

menurunkan biaya karena terjadi penghematan, atau dapat 

meningkatkan pendapatan karena harga output yang diterima produsen 

meningkat. Infrastruktur fisik dapat berupa: jalan, jembatan, pelabuhan, 

fasilitas: air, listrik/energi, dan lain-lain. Infrastruktur non fisik dapat 

berupa: peraturan/perizinan usaha, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan 

sebagainya. 

Suatu pengusahaan sumberdaya dianggap baik apabila dalam 

kondisi lingkungan usaha yang ada dapat berjalan cukup sehat dan 
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lestari, serta dapat menunjang kesehatan dan kelestarian seluruh usaha 

dalam lingkup industrinya. Pengaruh kebijakan insentif dan disinsentif 

tersebut di atas dapat digambarkan pada Gambar 11 dan  Gambar 12 

berikut. 

 

Gambar 11 Subsidi Biaya Variabel 

 

 
Gambar 12 Subsidi Biaya Tetap 
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Pemilihan kebijakan ekonomi 

Berdasarkan sifat pengaruh dari pilihan kebijakan industri di atas, 

dapat diringkas pemilihan kebijakan yang sesesuai sebagai berikut. 

Tabel 11 Pengaruh pilihan kebijakan terhadap keuntungan dan volume 

produksi 

Pilihan kebijakan: Keuntungan/ 

profit: 

Volume 

produksi: 

Untuk yang 

kuat 

Pajak,  

non-pajak 

Ad-valorem Turun  Turun  

Lumpsum Turun  Tetap  

Untuk yang 

lemah: 

Subsidi  Ad-valorem Naik  Naik  

Lumpsum  Naik  Tetap  

 

Tugas mahasiswa: 

a. Jenis /unit usaha apa saja yang diperlukan dalam : Industri Kertas ?  

b. Jenis /unit usaha apa saja yang diperlukan dalam : industri 

plywood/kayu lapis ? 

c. Buat grafik (computer graphics) pengaruh pajak dan non-pajak yang 

ad-valorem dan yang lumpsum. 

 

Kasus overeksploitasi pada HPH periode 1980-an 

Pungutan Pemerintah kepada pengusaha HPH sebagai pemanfaat 

sumberdaya hutan berupa pungutan non pajak dan bersifat ad-valorem, 

artinya dihitung berdasarkan jumlah kayu yang dieksploitasi, yakni:  

IHH/royalty, DJR/dana jaminan reboisasi, dan lain-lain. Pada saat ada 

gejala overeksploitasi (penebangan jauh melebihi AAC) pemerintah 

menaikkan tarif pungutan tersebut agar produksi/eksploitasi menurun 

kembali pada tingkat AAC lestari. Namun karena kapasitas pemerintah 

dan aparat hukum yang rendah dalam mengontrol pelaksanaan 

eksploitasi/produksi, pelaksanaan pungutan yang resminya bersifat ad-

valorem dalam prakteknya berubah menjadi bersifat lump-sum, sehingga 

kenaikan tarif tidak direspons dengan menurunkan produksi. Dengan 
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demikian gejala overeksploitasi berjalan terus, hanya dalam 2 dekade 

sampai dengan tahun 1990-an pengusahaan HPH, sumberdaya hutan 

alam Indonesia mengalami kerusakan dan produksi jatuh sampai di 

bawah 10 juta m3 pertahun. Kapasitas pemerintah dan aparat hukum 

yang rendah juga disebabkan banyak oknum pejabat yang menjadi unsur 

pimpinan HPH. 

Struktur insentif investasi  

Terdapat beragam pilihan bentuk isentif untuk menguatkan 

sebagian pengusaha yang masih lemah dalam suatu industri, yang pada 

dasarnya dibedakan antara insentif yang bberdampak mereduksi biaya 

modal, mereduksi biaya operasional, dan mengamankan investasi atau 

usaha (Thomas, 2004), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 12 berikut. 

Tabel 12 Pilihan insentif investasi  

Reduksi biaya 

modal: 

Reduksi biaya 

operasional: 

Pengamanan investasi: 

1. Bantuan/hibah 

modal 

1. Reduksi/bebas pajak 

langsung dan tidak 

langsung  

1. Jaminan perlindungan terhadap 

nasionalisasi dan aturan yang 

merugikan 

2. Pinjaman lunak 2. Subsidi training 

tenaga kerja 

2. Repatriasi thd modal, 

keuntungan, deviden, suku bunga 

3. Partisipasi saham 3. Tarif tersubsidi untuk 

bahan kunci (bahan  

baku, energi, dll) 

3. Jaminan terhadap kapasitas 

investasi. 

 

4. Provisi 

infrastruktur 

4. Kebijakan khusus 

terhadap depresiasi 

4. Jaminan ketersediaan staf 

terdidik/ terlatih 

5. Penyediaan lahan 

dengan pola 

konsesi 

5. Pembebasan pajak 

ganda 

5. Garansi pinjaman 

6. Bebas pajak/tarif 

bahan Konstruksi 

 6. Penyediaan izin kerja bagi tenaga 

kunci dan bimbingan teknis. 

 

Peran penting dan perspektif UMKM kehutanan 

Dalam suatu industri, keberadaan pengusaha bersekala menengah, 

kecil dan mikro yang sehat biasanya dapat menguatkan ketahanan 

keseluruhan industri. Umumnya usaha bersekala UMKM (Usaha 
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Menengah, Kecil dan Mikro) adalah pengusaha lokal, sehingga UMKM 

menjadi strategis untuk membangun industri dan ekonomi lokal yang 

berkelanjutan. UMKM mampu membangun struktur sosial-ekonomi yang 

dapat  menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Uni Eropa (EU) 

meyakini bahwa agar mereka bisa bersatu, perlu UMKM yang banyak dan 

kuat. Pemilahan sekala usaha didasarkan kepada besarnya modal usaha 

dan jumlah tenaga kerja yang dilibatkan. Sebagai contoh, usaha 

menengah adalah perusahaan dengan tenaga kurang dari 250 orang, 

sedangkan perusahaan mikro dengan tenaga kurang dari 10 orang. 

UMKM sangat mungkin dan sangat perlu dikembangkan dalam 

bidang kehutanan, karena banyaknya jenis produk yang optimum apabila 

diusahakan pada skala usaha yang relatif kecil. Sebelum kebijakan 

kehutanan pada rejim Pemerintahan Orde Baru, UMKM di bidang 

kehutanan berperan sangat besar dan penting, di antaranya  berupa: 

perusahaan penebangan (terutama dengan sistim geng), penggergajian 

(sistim panglong), usaha tanaman (buah-buahan, kayu manis, kemenyan, 

kemiri), serta berbagai masyarakat peramu: pengumpul rotan, 

pengunduh madu, damar, getah jelutung, dan sebagainya.  

Oleh rejim Orde Baru seluruh kawasan hutan alam produksi 

diberikan hak konsesi kepada pengusaha HPH yang bersekala besar, dan 

menutup akses dan mematikan UMKM tersebut. Setelah rejim Orde Baru 

berakhir dan masuk Era Reformasi 1998: (1) diadakan kembali hak 

pengusahaan hutan (IUPHHK) sekala 100 Ha.  (2) Hutan Tanaman Rakyat 

(HTR) sekala maksimum 15 Ha. Namun karena kurang persiapan dalam 

membangkitkan kembali UMKM, kebijakan tersebut pada 

pelaksanaannya belum berhasil. Sedikit sekali kemajuan karena beberapa 

aturan/regulasi  masih belum mendukung, bahkan masih cenderung 

membatasi dan menekan UMKM, sehingga tidak segera terbentuk 

industri berbasis UMKM yang kuat dan viable.  

Untuk itu diperlukan penghapusan segala bentuk aturan yang 

masih membatasi dan menekan viabilitas usahanya, agar UMKM mampu 
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mandiri dalam membangun: a) Kekuatan persaingan yang sehat di pasar, 

b) Memelihara regenerasi dan keberlanjutannya. Kebijakan kemitraan 

dengan pengusaha skala besar seringkali tidak berhasil karena UMKM 

seringkali dimarjinalkan oleh pengusaha sekala besar dan perusahaan 

pemilik asing. UMKM masih hanya menjadi “weak counterparts”, atau 
“sleeping partner”, “yg memungut remah-remahnya”, dan sebagainya. 
Usaha hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan (air dan wisata 

alam) yang berkarakter khas lokal menjadi harapan besar dan lebih cocok 

utk diusahakan secara mandiri oleh UMKM. 
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6. EFISIENSI EKONOMI WILAYAH DAN NASIONAL 

 

Pilihan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di suatu wilayah atau 

negara sangat diharapkan memenuhi kepentingan efisiensi ekonomi 

wilayah dan nasional yang bersangkutan, terutama dalam hal-hal sebagai 

berikut. 

1. Mampu memberi kontribusi kepada pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi, untuk mengimbangi pertambahan penduduk dan 

mengatasi ketimpangan antara yang kaya dan miskin. 

2. Mendorong transformasi struktur ekonomi, yakni pergeseran titik 

berat sektor ekonomi dari sektor primer, ke sektor sekunder dan 

tersier,  di mana pertumbuhan dan kemajuan ekonomi bergeser dari 

produk kebutuhan primer ke  produk kebutuhan  sekunder dan tersier 

3. Menciptakan efek ganda (multiplier effects) ekonomi, baik dalam hal 

pendapatan maupun lapangan kerja di wilayah yang besangkutan, 

yakni meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang terkait, 

baik terkait ke depan (forward linkages) maupun terkait ke belakang 

(backward linkages). 

4. Meningkatkan penerimaan negara (pajak dan non-pajak), baik bagi 

pemerintah pusat maupun pemerintah  daerah, yang sangat 

dibutuhkan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. 

Kriteria dan indikator efisiensi 

Untuk melihat efisiensi ekonomi wilayah suatu kegiatan 

pengelolaan dan pemanfaatan hutan dapat dipergunakan beberapa 

indikator sebagai berikut. Pertama, indikator Pendapatan Domestik 

Bruto-PDB (Gross Domestic Product-GDP) untuk menunjukkan 

kemampuan kontribusinya  dalam peningkatan pendapatan. Kedua, 

indikator Penciptaan Devisa untuk menunjukkan kemampuan 

kontribusinya dalam penyediaan sumber pembayaran luar negeri. Ketiga, 
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indikator penyerapan tenaga kerja untuk menunjukkan kemampuan 

kontribusinya dalam mengatasi pengangguran yang berpotensi 

menimbulkan berbagai masalah sosial-politik. Keempat, indikator Efek 

Ganda Ekonomi (forward and  backward linkages) untuk menunjukkan 

kemampuan kontribusinya dalam  merangsang atau menggerakan 

kegiatan-kegiatan ekonomi lain yang akan semakin meningkatkan 

pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Kelima, indikator Gini Ratio 

untuk menunjukan kemampuan kontribusinya dalam mengatasi 

ketimpangan pedapatan antara warga yang kaya dengan yang miskin. 

Sedangkan yang keenam, indikator penerimaan pajak dan non-pajak 

untuk menunjukkan kemampuan kontribusinya dalam peyelenggaraan 

negara atau pemerintahan. 

Materi bahasan berikut akan meliputi: Pendapatan Domestik 

Bruto, Penciptaan devisa, Penyerapan tenaga kerja,  Efek ganda ekonomi, 

Pemerataan atau distribusi pendapatan dan lapangan kerja, dan 

kontribusi terhadap pendapatan negara.  

Pendapatan Domestik Bruto 

Pendapatan Domestik Bruto atau PDB dari suatu wilayah atau 

regional merupakan ukuran untuk menunjukkan volume aktivitas 

ekonomi di wilayah yang bersangkutan. PDB juga dianggap dapat 

menggambarkan kemakmuran masyarakat suatu wilayah karena 

merupakan penjumlahan seluruh nilai tambah kegiatan ekonomi dari 

seluruh warganya. PDB  secara nasional, atau disebut Gross National 

Product (GNP), dan secara wilayah/regional disebut disebut Gross 

Regional Product (GRP), atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Suatu sektor ekonomi  secara awam dianggap semakin penting dan 

diutamakan apabila secara statistik memberi kontribusi PDB yang besar 

baik secara absolut maupun secara relatif. Perhitungan PDB suatu 

wilayah/negara biasanya didasarkan pada penjumlahan statistik dari 

pendapatan kotor seluruh sektor ekonomi yang ada. Namun dalam hal ini 

perlu diingat bahwa statistik pada umumnya masih terbatas kepada 
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angka kuantitatif dan nilai menurut harga pasar, sedangkan aktivitas 

ekonomi dan kemakmuran mencakup pula nilai non-kuantitatif dan non-

pasar. Sesungguhnya, atau pada prinsipnya, suatu pengusahaan 

sumberdaya dianggap berperan penting terhadap perekonomian dan 

kesejahteraan warga di wilayahnya tidak hanya karena berkontribusi 

secara kuantitatif berdasar harga pasar, tapi juga secara kualitatif 

berdasar nilai non-pasar.  

Penghitungan PDB 

Karena beberapa kompleksitas  dan kelemahan pengelolaan data 

statistik yang ada, maka penghitungan PDB terpaksa dilakukan melalui 

beberapa pendekatan, yakni melalui pendekatan produksi, pendekatan 

pendapatan, atau melalui pendekatan pengeluaran. 

A. Pendekatan produksi: 

PDB = Nilai-harga pasar dari seluruh barang & jasa akhir diluar input 

antara. 

     = Jumlah nilai tambah dari seluruh barang dan jasa. 

PDB-kotor = Nilai output – Input antara 

PDN-neto  = PDB – Penyusutan aset 

PN (Pendapatan Nasional) = PDN + Pendapatan neto dari luar negeri. 

(Pendapatan neto dari luar negeri = devisa) 

 

B. Pendakatan pendapatan: 

PDB = Nilai faktor-faktor produksi dari seluruh sektor ekonomi 

Faktor produksi terdiri atas unsur: Gaji, Upah, Biaya Sewa, Biaya bunga 

atas modal, keuntungan Kotor (termasuk penyusutan barang modal), 

dan Pajak Langsung  
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C. Pendekatan pengeluaran: 

PDB = Nilai semua komponen permintaan akhir. 

Permintaan akhir terdiri atas: Konsumsi rumah tangga, belanja 

perusahaan yg tdk mencari untung (seperti sumbangan, CSR), belanja 

pemerintah, pembentukan  modal tetap, perubahan stok, Ekspor neto 

(=Expor – impor) 

PDB = C + I + G + (X – M) 

dimana: C= konsumsi, I=investasi, G=belanja pemerintah, (X-

M)=eskpor neto 

 

Telah dikemukakan terdahulu bahwa kelemahan perhitungan PDB 

masih ada dan perlu terus diperbaiki, yakni akibat kesalahan statistik yang 

terbatas pada nilai/harga pasar. Ada faktor lain yang menyebabkan 

kelemahan perhitungan PDB yakni kekeliruan dalam pendefinisian 

sektoral.  

Pengurusan kehutanan sekalipun  sesungguhnya secara nyata 

berkontribusi besar dalam perekonomian wilayah, yakni menjadi 

penopang atau tulang punggung bagi seluruh perekonomian,  ternyata 

menurut rumus yang ada memiliki angka PDB yang kecil. Hal itu karena 

sebagian besar kontribusinya diklaim masuk ke sektor lain. Akibatnya 

menjadi keliru pengurusan hutan dianggap tidak penting dan dengan 

demikian tidak diutamakan dalam program pembangunan ekonomi 

negara.  Hal ini untuk sementara dikoreksi dengan adanya perhitungan 

PDN, PDB Hijau, PDB Satelit, karena untuk mengoreksi definisi sektoral 

menyangkut perubahan undang-undang yang prosesnya menyangkut 

pertimbangan politik dan memerlukan waktu yang panjang. 

PDB Relatif Kehutanan 

Kontribusi  PDB relatif kehutanan, yang diukur dalam prosentase 

(%) baik pada tingkat nasional maupun tingkat propinsi, dan dalam 2 
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dekade terakhir terus menurun, seperti terlihat pada grafik dan tabel 

berikut. Dengan rumus perhitungan PDB yang berlaku sekarang, yang bias 

kepada nilai manfaat pasar tidak aneh apabila kontribusi kehutanan 

hanya sekitar 2 % saja. Namun yang menghkhawatirkan adalah kontribusi 

relatif itu terus mengalami penurunan, yakni khawatir semakin kuat 

kekeliruan anggapan kurang pentingnya sektor ekonomi kehutanan.   

 
Sumber : Background Study RPJMN Kehutanan 2015-2019 

Gambar 13. Kontribusi relatif (%) kehutanan terhadap PDB Nasional  

Apabila rumus perhitungan GNP diperbaiki sebagaimana mestinya, 

sektor kehutanan dan pertanian di Indonesia akan terlihat sebagai sektor 

ekonomi yang sangat penting dan perlu diutamakan. PDB Kehutanan 

rendah adalah karena banyak produk  hutan yang belum dihitung, karena 

secara umum masih bersipat non-marketable  atau juga karena 

dimasukkan ke GNP sektor lain. Penurunan kontribusi PDB relatif yang 

terus menurun itu juga terjadi di wilayah yang sektor kehutanannya 

selama ini cukup penting, seperti dapat dilihat pada Tabel 13 berikut. 
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Tabel 13  Penurunan kontribusi kehutanan dalam pendapatan daerah. 

No Provinsi Kontribusi kehutanan terhadap ekonomi wilayah  

(%) 

2007 2008 2009 2010 2011 

1 Papua Barat 8,3 8,1 7,1 5,7 4,5 

2 Riau 6,0 5,7 5,7 5,4 4,8 

3 Sulawesi Tengah 4,0 4,0 4,0 3,8 3,7 

4 Kalimantan Tengah 3,4 2,6 2,1 1,9 1,7 

5 Papua 2,5 2,5 2,1 2,3 2,4 

6 Maluku Utara 2,3 2,0 2,0 1,9 1,8 

7 Kalimantan Timur 2,2 2,0 1,8 1,7 1,5 

8 Lainnya (rataan) 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 

Sumber: Statistik PDRB per provinsi (2012). 

Berdasarkan hasil penelitan Fahutan IPB (1999) di Provinsi Jambi 

dan Kalimantan Tengah dengan definisi lingkup sektoral yang berlaku, 

dapat dikatakan bahwa beberapa sektor non-kehutanan telah mengklaim 

PDB (nilai tambah) sektor kehutanan, yakni sektor perhubungan 

(transportasi sungai dan danau); sektor energi (listrik PLTA); sektor 

perindustrian (industri hilir kayu dan non-kayu, manufacturing); sektor 

pertanian (air irigasi); sektor pariwisata (objek wisata alam); dan sektor 

domestik (rumah tangga). Apabila nilai tambah yang diklaim sector non 

kehutanan itu diperhitungkan sebagai nilai tambah sektorkehutanan, 

maka kontribusi PDB kehutanan diperkirakan lebih dari 20 %.  

Penciptaan devisa 

Selisih nilai ekspor dan impor yang terkumpul dalam valuta asing 

(foreign currencies) disebut sebagai devisa. Dengan ekspor dapat 

menambah, dan dengan impor dapat mengurangi cadangan devisa. 

Devisa sangat penting secara ekonomi karena dibutuhkan untuk 

mendapatkan berbagai kebutuhan input produksi dan konsumsi yang 

tidak tersedia di dalam negeri. Potensi ekspor dari kehutanan, baik HHK 

maupun HHBK, baik yang tradisional maupun yang baru, memiliki prospek 

dan potensi yang sangat besardalam penciptaan devisa negara.  
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Penyerapan tenaga kerja 

Kontribusi pengusahaan sumberdaya dalam penciptaan 

kemakmuran warga suatu wilayah tidak hanya melalui peningkatan 

pendapatannya tapi juga melalui penyerapan tenaga kerja atau 

penurunan tingkat pengangguran. Sebagaimana pepatah yang 

mengatakan: “apabila ingin memberi kebahagiaan berilah pekerjaan”. 
Betapa banyak bukti bagaimana suatu masyarakat mengalami 

kehancuran ekonomi, sosial dan budaya karena terjadi pengangguran 

massal. 

Penyerapan tenaga kerja secara absolut menggunakan indikator 

jumlah HOK (Hari Orang Kerja) dan penyerapan tenaga kerja secara relatif 

menggunakan indikator % terhadap angkatan kerja secara keseluruhan. 

Kegiatan pengurusan dan pengusahaan hutan dianggap baik bila mampu 

menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan di 

wilayahnya. Selain kesesuaian dalam jumlah/kuantitas, juga harus ada 

kesesuaian dalam bidang keahlian/keterampilan, dan kesesuaian dalam 

tingkat/level  keahlian/keterampilan dan jabatan. Menjadi tidak baik, 

atau tidak efisien secara ekonomi wilayah apabila ketersediaan lapangan 

kerjanya tidak dapat diisi oleh sumberaya manusia lokal.  

Efek ganda ekonomi 

Suatu kegiatan ekonomi dapat digambarkan kepentingan dan 

keutamaannya dengan melihat besar dukungannya terhadap volume 

ekonomi lain yang ditopang melalui kebutuhan input dan pasok 

outputnya, atau yang disebut dengan efek ganda (multiplier effects). 

Semakin besar efek ganda yang diberikan suatu pengusahaan 

sumberdaya semakin penting dan utama bagi kemakmuran dan 

kesejahteraan warga suatu wilayah. Hasil penelitian Fahutan IPB (1999) 

efek ganda ekonomi di kedua provinsi (Kalteng dan Jambi) dapat 

ditunjukkan pada Gambar14 berikut.  
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Gambar 14 Keterkaitan ke belakang dan ke depan dari sektor kehutanan 

Kegiatan ekonomi lain yang ditopang sebagai pengguna output 

disebut keterkaitan ke depan (forward linkages), dan yang ditopang 

sebagai penyedia input disebut keterkaitan ke belakang (backward 

linkages). Perhitungan efek ganda ekonomi wilayah dapat menggunakan 

metoda yang sederhana, yakni Analisis Basis Ekonomi (Economic Base 

Analysis), atau menggunakan metoda yang lebih teliti dan rinci, yakni 

Analisa Input-Output atau lebih dikenal sebagai Input-Output Analysis. 

Analisis basis ekonomi 

Metoda analisis yang lebih mutakhir dan teliti dalam melihat 

efekganda ekonomi adalah apa yang disebut Analisis Input Output (I-O 

Analysis), namun untuk mempelajarinya perlu dasar pemahaman ilmu 

ekonomi pembangunan wilayah yang lebih dalam. Untuk kesempatan ini 

cukup menggunakan  Metoda Basis Ekonomi. Dalam teori basis ekonomi 

seluruh aktifitas perekonomian di suatu wilayah/regional secara 

sederhana dapat digolongkan dalam dua sektor yakni : sektor Basis dan  

sektor Non-basis. Aktifitas dari sektor basis memiliki peran sebagai 

penggerak utama (prime mover) dalam pertumbuhan suatu wilayah. 
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Sektor basis merupakan kegiatan ekonomi dengan produk yang 

berorientasi ekspor (keluar batas wilayah perekonomian yang 

bersangkutan). Semakin besar ekspor suatu wilayah semakin kuat dan 

efisien dalam memajukan pertumbuhan ekonomi wilayah. Setiap 

perubahan, baik pengkitan maupun penurunan, yang terjadi pada sektor 

basis menimbulkan efek ganda (multiplier effect) dalam perekonomian 

wilayah. Sementara itu kegiatan non Basis adalah kegiatan yang 

menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang berada 

di dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Luas lingkup 

produksi dan pemasarannya adalah bersifat lokal. 

Indikator sektor basis : kuosien lokasi (Location Quotient = LQ) 𝐿𝑄 = 𝑉𝑖(𝑠) ∕ 𝑉(𝑠)𝑉𝑖𝑟 ∕ 𝑉𝑟  

Keterangan: 

• Vi(d) = PDRB suatu sektor di Kabupaten/Kota (d= district) 

• V(d) = PDRB total Kabupaten/Kota 

• Vi® = PDRB suatu sektor di tingkat provinsi (r = region) 

• V(r)= PDRB total tingkat provinsi 

Pengganda basis = PDRB Total / PDRB Basis 

 

Pilihan pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus diusahakan 

memberikan efek ganda ekonomi yang semakin besar bagi kesejahteraan 

warga di wilayahnya. Sebagai contoh upaya untuk  meningkatkan Efek 

Ganda Ekonomi dari pengusahaan industri perkayuan di suatu wilayah 

adalah dengan adanya pengembangan industri perkayuan yang  berciri 

maju, modern dan secara bersama-sama bersekala besar, yang 

menggunakan bahan-bahan yang tersedia lokal/dalam negeri, yang 

bersinergi dengan supplier bahan baku yang bersekala lebih  kecil, 

sederhana, dan tersebar pada wilayah pedesaan, serta yang menyerap 

kayu rakyat dengan silvikultur penanaman dan eksploitasinya dilakukan 

oleh rakyat setempat.  
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Kontribusi terhadap penerimaan negara 

Kontribusi terhadap penerimaan negara diperlukan untuk biaya 

penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah. Pengusahaan 

sumberdaya dianggap leih baik bila memberi kontribusi lebih besar 

kepada anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) dan anggaran 

penerimaan dan belanja daerah (APBD), yakni melalui pembayaran pajak 

dan/atau retribusi. Khusus sumberdaya alam yang secara undang-undang 

dikuasai dan dimiliki negara, setiap pengusahaannya harus dapat 

membayar retribusi pendapatan sebesar  kelebihan keuntungan di atas 

keuntungan normal usahanya, yang disebut rente ekonomi (RE):   

RE =  Harga jual – (biaya produksi + keuntungan normal) 

Topik rente ekonomi akan dibahas lebih rinci dalam  topik efisiensi 

pemanfaatan sumberdaya hutan alam. Penerimaan negara dari 

pengusahaan hutan alam, sekalipun jenis pungutannya banyak,  selama 

ini jumlahnya dinilai masih sangat rendah.  Penerimaan negara bukan 

pajak (PNBP) selama ini mengalami perubahan baik jenis maupun 

tarifnya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.  

Tabel 14 Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor kehutanan. 

Jenis penerimaan Jumlah penerimaan (Rp. Milyar), pada tahun: 

2007 2008 2009 2010 2011 

A. PNBP SDA      

1. Pend. Iuran Tetap 0,1 - - - - 

2. DR 1.368,2 1.643,0 1.455,1 1.721,4 1.822,9 

3. PSDH 669,7 618,5 674,4 797,3 868,6 

4. IHPH 67,5 68,2 74,2  271,5 119,3 

5. PKH - - 169,5 175,8 432,6 

6. DPH 0,4 - 0,6 8,0 0,1 

7. DPEH 0,9 - 0,4 0,1 4,3 

8. IASL/TA 1,1 - 7,8 6,2 6,2 

9. Pungutan masuk Wisata 

Alam 

2,9 - 6,7 19,5 26,7 

JUMLAH SDA 2.111,9 2.329,7 2.388,7 2.999,8 3.280,5 

B.PNBP Lainnya 3,4 16,0 8,9 179,2 213,1 

TOTAL 2.115,3 2.345,7 2.397,6 3.179,0 3.493,6 

Sumber : Background study RPJMN Kehutanan 2015-2019 
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Pemerataan pendapatan 

Indikator PDB baru dapat menunjukkan kemakmuran ekonomi 

secara total dari keseluruhan warga suatu wilayah. Lebh jauh untuk 

melihat pemerataan kemakmuran ekonomi pada masing-masing 

warganya perlu ditunjukkan dengan kurva distribusi pendapatan atau 

biasa diseut Kurva Lorentz (Todaro, 1989)  sebagaimana dapat dilihat 

pada grafik pada Gambar 15 berikut. Indikator Rasio Gini secara 

sederhana adalah perbandingan antara pendapatan kotor dari bagian 

tertentu (x%) warga terkaya dengan pendapatan kotor dari  bagian 

tertentu (x%) warga termiskin. Semakin besar Rasio Gini semakin timpang 

pemerataan pendapatannya. 

 

 

Gambar 15 Kurva distribusi pendapatan atau Kurva Lorenz. 

 

 

 

 

 

50 

A 

0 

50 

100 

100 

Persentase 

kumulatif 

pendapatan 

(Qi) 

Persentase kumulatif penduduk (Pi) 

I 

II 



 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

 

7. EFISIENSI EKONOMI KELEMBAGAAN DAN 

KESEJAHTERAAN 

 

Yang dimaksud dengan kelembagaan (institutions) di sini adalah 

kebijakan (policy) dan aturan main (rule of conduct ) yang ditetapkan para 

pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, yang dalam 

pelaksanaannya akan sangat berpengaruh pada naik-turunnya 

kesejahteraan para pihak yang terlibat. Wujud nyata kelembagaan yang 

dimaksud misalnya berbentuk: pengenaan dan besaran pajak atau 

subsidi, aturan perijinan atau pelarangan, kebijakan fiskal (khususnya 

anggaran pembangunan di bidang yang bersangkutan), kebijakan 

moneter (khususnya suku bunga pinjaman), nilai tukar valuta asing, dan 

penyediaan fasilitas infrastruktur. 

Dari sudut kepentingan efisiensi ekonomi kelembagaan dan 

kesejahteraan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan diharapkan  agar 

dapat membuat para pihak, baik produsen, distributor, maupun 

konsumen  dapat menerima kebijakan, sehingga semua pihak rela terus 

berkontribusi positif terhadap perekonomian wilayah dan nasional. Hal 

itu dapat terjadi apabila kebijakan yang diambil dapat membuat para 

pihak merasa mendapatkan hak dan kewajiban dalam sistem 

perekonomian  secara adil. 

Untuk melihat efisiensi ekonomi dari suatu kelembagaan tertentu 

dipergunakan kriteria dan indikator: surplus produsen (producer surplus), 

surplus konsumen (consumer surplus), dan surplus sosial (sosial surplus),  

dan peningkatan-penurunan kesejahteraan (welfare gain-loss). Materi 

bahasan berikut akan membahas tentang pengaruh atau dampak dari  

kebijakan pajak-subsidi, fiskal, moneter, valuta asing, dan infrastruktur.  
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Surplus produsen dan surplus konsumen 

Surplus produsen (producer surplus) menunjukkan nilai 

kesejahteraan produsen yang berupa kelebihan margin keuntungan 

produksi dari para produsen karena  berproduksi  pada harga jual yang  

yang diterimanya. Sedangkan surplus konsumen (consumer surplus) 

menunjukkan nilai kesejahteraan konsumen yang berupa kelebihan nilai 

kepuasan konsumsi yang dirasakan konsumen di atas harga beli yang 

dibayarkannya. Jumlah kedua surplus produsen dan konsumen tersebut 

dianggap menggambarkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat 

(social surplus). Secara grafis dapat dilihat pada Gambar 16 sebagai 

berikut. 

 
  Gambar 16 Surplus produsen dan surplus konsumen  

Peningkatan dan penurunan kesejahteraan  

Dalam struktur pasar kompetisi sempurna kegiatan ekonomi dapat 

menciptakan surplus sosial secara maksimal, dan membaginya antara 

pihak produsen dan pihak konsumen secara seimbang atau adil.  

Sedangkan struktur pasar monopolistik tidak dapat menciptakan dan 

membagi surplus secara maksimal dan seimbang, di mana cenderung 

lebih menguntungkan (surplus gain) pihak produsen atau penjual, dan 

merugikan (surplus loss) pihak konsumen atau pembeli.  Untuk struktur 

pasar monopsonistik cenderung sebaliknya dari pasar monopolistik.  
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Fenomena peningkatan-penurunan surplus (surplus gain-loss) 

sangat berpengaruh terhadap dinamika peningkatan dan penurunan 

kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan atau pengusahaan hutan dan 

suatu sumberdaya pada umumnya. 

Pengaruh kelembagaan pajak dan subsidi 

Surplus gain-loss yang disebut juga welfare gain-loss tidak terjadi 

hanya karena ragam (a) struktur pasar produk, tapi juga karena adanya 

beragam (b) kelembagaan atau aturan yang berlaku yang dibuat pihak 

yang berwenang, yang di antaranya adalah pajak atau subsidi. Pajak atau 

subsidi dapat dikenakan baik kepada produsen maupun konsumen. 

Pengenaan pajak bagi produsen dapat berupa pajak input produksi yang 

berakibat naiknya biaya produksi (kurva S), atau pajak hasil/output yang 

berarti menurunkan harga yang diterima produsen (kurva D). Sementara 

itu pengenaan pajak bagi konsumen akan berarti peningkatan harga yang 

harus dibayar konsumen (kurva S). 

Pengaruh kelembagaan fiscal 

Kebijakan fiskal yang dimaksud di sini khusus dalam hal alokasi 

anggaran pendapatan dan belanja negara ke dalam sektor-sektor 

pembangunan dan perekonomian. Alokasi yang lebih besar pada sektor 

tertentu akan menjadi insentif dan membuat kegiatan serta kinerja sektor 

tersebut (kurva S) menjadi lebih tinggi, atau terjadi peningkatan surplus 

sosialnya. 

Pengaruh kelembagaan moneter 

Kebijakan moneter yang dimaksud di sini adalah beban biaya 

keuangan yang ditanggung pengusaha karena penggunaan dana 

pinjaman. Turunnya suku bunga pinjaman akan menjadi insentif untuk 

melakukan dan meningkatkan kegiatan usaha (naiknya kurva S), karena 

penurunan beban biaya atas modal. Suku bunga pinjaman bank di 

Indonesia dibanding negara lain masih dianggap terlalu tinggi  oleh para 
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pengusaha pada umumnya (menyebabkan turunnya kurva S), terutama 

bagi para pengusaha pemula. 

Pengaruh nilai tukar valuta asing 

Perdagangan luar negeri (ekspor-impor) sangat dipengaruhi oleh 

nilai tukar valuta asing, yakni berapa banyak uang dalam negeri untuk 

dapat ditukar dengan setiap satuan mata uang asing yang dijadikan dasar 

transaksi.  Semakin banyak, artinya semakin lemah, uang dalam negeri 

akan menjadi insentif atau pendorong bagi pelaku ekspor, namun 

menjadi disinsentif atau penghambat bagi pelaku impor. Usaha produk 

kehutanan sangat sesuai untuk menghadapi (dan menahan) tendensi 

pelemahan nilai tukar valuta asing, setidaknya dalam jangka panjang.  

Pengaruh pembangunan infrastruktur 

Pembangunan atau penyediaan infrastruktur di sisi produksi akan 

dapat menurunkan biaya produksi (naik kurva S) di satu sisi, dan/atau 

menaikan harga di produsen (naik kurva D), serta di sisi yang lain  dapat 

menurunkan harga di konsumen (karena naiknya kurva S). ketersediaan 

infrastruktur secara keseluruhan akan dapat meningkatkan  volume 

kegiatan ekonomi total dan meningkatkan pemerataan kesempatan 

ekonomi antar pihak dan antar wilayah. Lebih lanjut, peningkatan nilai 

dan volume kegiatan ekonomi yang sehat akan menjadi penentu bagi 

pelaku usaha untuk mau menjaga keberadaan dan kelestarian 

sumberdaya. 

Pengaruh kelembagaan perijinan atau pelarangan 

Kelembagaan perijinan membuka peluang adanya kegiatan 

pengusahaan atau munculnya supply, sehingga dapat memunculkan 

surplus produsen, kemudian surplus konsumen dan surplus sosialnya di 

masyarakat. Perijinan yang sulit dan memberatkan sama artinya dengan 

penghambatan, bahkan seperti halnya pelarangan. Sebaliknya 

kelembagaan pelarangan membuat tidak muncul atau hilangnya supply, 

kemudian hilangnya surplus produsen, surplus konsumen dan surplus 
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sosialnya di masyarakat. Kedua kelembagaan itu perlu dipertimbangkan 

dengan sangat hati-hati karena menyangkut muncul, hilang, dan 

perkembangan dunia usaha, yang berarti hidup-matinya masyarakat. 

 

Tugas mahasiswa: 

• Gambar grafik pengaruhnya terhadap surplus produsen, konsumen, 

dan sosial dengan adanya kelembagaan/kebijakan berikut: 

• Pengenaan pajak bagi konsumen, misalnya bagi pengunjung objek 

wisata, pelanggan restoran, dsb. 

• Peningkatan anggaran negara (kebijakan fiskal) untuk program 

Hutan/Kayu Rakyat. 

• Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan. 
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8. EFISIENSI EKONOMI INTERNASIONAL 

 

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan diharapkan 

mampu memenuhi beberapa kepentingan ekonomi internasional, yakni: 

mengembangkan perdagangan internasional yang berguna untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat bilateral dan multilateral, 

meningkatkan devisa sebagai sumber dana pembangunan negara, dan 

membangun keunggulan komparatif dan kompetitif dari produk-produk 

kehutanan Indonesia di pasar dunia. 

Untuk melihat efisiensi ekonomi internasional dapat digunakan 

indikator: peningkatan kesejahteraan masyarakat (welfare gain of export 

& import). pangsa pasar (market share & market leadership), devisa 

(foreign earnings), biaya sumberdaya domestik (Domestic Resource Cost - 

DRC), dan rasio biaya tetap (fixed to variable cost ratio). Untuk 

mempelajari indikator-indikator tersebut akan dibahas: teori dan analisis 

perdagangan internasional, surplus produsen, konsumen, dan sosial 

(producer, consumer, and sosial surplus) karena adanya perdagangan 

internasional. 

Teori ekonomi internasional 

Perdagangan internasional akan terjadi bila ada produk komersial 

tertentu di negara A yang dapat menjadi substitut produk serupa di 

negara B, serta negara A yang memiliki kemampuan supply produk tinggi 

tapi memiliki potensi demand rendah, dan negara B yang potensi 

demand-nya tinggi tapi kemampuan supply-nya rendah. Sementara itu 

kedua negara dapat dihubungkan atau diakses  satu sama lain, dan 

difasilitasi oleh ketersediaan infrastruktur keras (transportasi, akomodasi, 

dll) dan lunak (peraturan imigrasi, media online, dll) yang memadai.  

Perdagangan  internasional dari produk-produk kehutanan terjadi 

di mana kelebihan produksi (excess supply) dari produk kehutanan di 

Indonesia diserap oleh kelebihan permintaan (excess demand)  dari 
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produk itu di negara lain.  Harga produk Indonesia bagi negara asing 

adalah harga keseimbangan produk di Indonesia ditambah biaya 

transport + akomodasi + pajak-nonpajak, yakni ditambah sebesar tc, atau 

pb  =  pa  +  tc, seperti dapat dilihat pada Gambar 17 berikut. 

 
Gambar 17 Mekanisme ekonomi internasional: grafik keseimbangan 

aliran produk ekspor dan impor (Gisser 1981, halaman 330) 

 

Hubungan ekonomi internasional berupa ekspor dan impor pada 

dasarnya akan membuat peningkatan kesejahteraan warga dari negara 

yang terlibat, yang ditunjukan oleh peningkatan surplus sosialnya, 

sebagaimana dapat ditunjukkan oleh Gambar 18 berikut. 

 

Gambar 18 Pengaruh ekspor-impor terhadap surplus produsen dan 

konsumen 
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Kasus ekspor dari Indonesia 

Pada masyarakat Indonesia sebelum adanya ekspor, terjadi 

keseimbangan yang rendah dari produksi-konsumsi, yakni menghasilkan 

consumer surplus (Cs), producer surplus (Ps). Sesudah adanya  ekspor 

mendorong keseimbangan produksi di Indonesia naik dan membuat Ps 

naik, namun konsumsi dalam negeri turun dan membuat Cs turun. 

Walaupun demikian, volume ekonomi total naik karena kenaikan Ps lebih 

tinggi dari penurunan Cs, atau Sos (sosial surplus) sebagai wujud 

kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia menjadi naik.  

Pada negara lain sebagai rekan dagang, sebelum adanya impor,  

terjadi keseimbangan yang menghasilkan consumer surplus (Cs), producer 

surplus (Ps). Sesudah adanya impor mendorong keseimbangan produksi 

di negaranya turun dan membuat Ps turun, namun konsumsinya naik dan  

membuat Cs naik. Walaupun demikian volume ekonomi total naik karena 

kenaikan Cs lebih tinggi dari penurunan Ps, sehingga kesejahteraan 

seluruh masyarakat di negara tersebut (Sos) menjadi naik.  

Argumen keterbukaan ekonomi yang membuat kedua belah pihak 

lebih sejahtera dianggap kuat. Di satu sisi kemampuan ekspor dari suatu 

negara akan meningkatkan kesejahteraan warganya dengan peningkatan 

surplus produksinya, sementara di sisi lain, negara tujuan dengan 

kemampuan impornya akan meningkatkan kesejahteraan warganya 

dengan peningkatan surplus konsumennya.  

Keterbukaan ekonomi adalah kesempatan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Namun demikian harus disikapi dan 

diantisipasi oleh pihak yang tertekan (Cs di negara eksportir dan Ps di 

negara importir) dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan 

ekonominya. Dengan demikian akan semakin meningkatkan lagi 

kesejahteraan (welfare gain of export & import) bagi warga masyarakat 

kedua negara. Untuk produk kehutanan Indonesia sangat potensial untuk 

berusaha menjadi eksportir (setidaknya net-eksportir) dari produk-

produk olahan akhir , baik kayu maupun non-kayu.  
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Jadi masalah yang timbul dengan adanya keterbukaan ekonomi itu 

bukan pada keterbukaan itu sendiri, tetapi pada efisiensi dan kreativitas 

manusia para pihak yang terlibat! Jika efisiensi mampu ditingkatkan, yang 

berarti comparative advantage dan competitive advantage meningkat, 

maka tentu tidak hanya harga (P), tapi seluruh QQPD meningkat sehingga 

dicari konsumen, dan keterbukaan ekonomi sangat efektif untuk 

meningkatkan surplus sosial. 

Dilema negara lamban 

Masalahnya adalah kemampuan dan kesigapan dalam 

memanfaatkan peluang usaha akibat adanya keterbukaan ekonomi . 

Tentu akan dimanfaatkan oleh siapa yang mampu dan sigap, siapapun 

yang tidak mampu dan tidak sigap hanya akan jadi penonton, bahkan yang 

sudah jadi pelaku usaha juga bisa tersisih, sebagaimana contoh industri 

meubel jati di Jepara. Tanpa sikap antisipatif baik dari pemerintah sebagai 

penentu kebijakan, maupun sikaf produkstif dan efisien dari pelaku usaha 

dalam negeri, serta kelambanan menyikapi pasar dapat membuat 

kesempatan bisnis tertentu dikuasai negara lain. Sehingga, sosial surplus 

akibat keterbukaan ekonomi di Indonesia kemudian diambil/dipetik lagi 

oleh pihak lain, atau terjadi apa yang disebut kebocoran ekonomi.  

Peningkatan devisa 

Devisa yang sangat dibutuhkan untuk membeli kebutuhan produksi 

dan konsumsi dari luar negeri, karena di dalam negeri tidak tersedia, 

dapat tercipta dengan adanya hubungan ekonomi internasional. Jadi 

ekonomi internasional juga sangat diperlukan untuk penciptaan devisa.  

Suatu kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya hutan dianggap 

efisien dan  penting, apabila dengan mengekspor produknya dapat 

memberi kontribusi penciptaan devisa yang besar, baik secara absolut 

mapun relatif. Secara umum produk-produk kehutanan Indonesia sangat 

memungkinkan untuk perdagangan internasional dan penciptaan devisa. 
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Pengaruh nilai tukar valuta asing 

Pengaruh nilai tukar valuta asing yang menguat, atau mata uang 

dalam negeri melemah, akan cenderung meningkatkan ekspor, karena 

akan menerima pendapatan (dalam mata uang dalam negeri) yang lebih 

besar. Namun di sisi lain akan cenderung menurunkan impor dan 

pinjaman luar negeri, karena biaya impor dan utang luar negeri jadi lebih 

mahal atau boros. Sebaliknya apabila nilai tukar valuta asing yang 

melemah, atau mata uang dalam negeri menguat, akan cenderung 

menurunkan ekspor dan menaikkan impor. Yang sesungguhnya 

diperlukan adalah keseimbangan atau kestabilan pada tingkat tertentu 

yang tidak terlalu kuat atau lemah agar kepentingan ekspor dan impor 

terpenuhi. 

Kehutanan Indonesia yang berpotensi tinggi 

Sumberdaya hutan Indonesia secara alami telah memiliki 

keunggulan komparatif yang berarti memiliki keunggulan-keunggulan 

dibanding sumberdaya sejenis di negara lain di dunia. Apabila 

sumberdaya manusia Indonesia dapat meningkatkan keunggulan 

kompetitifnya dengan berbagai inovasi pengembangan pengusahaan 

hasil hutan dari hulu sampai hilir yang efektif dan efisien, maka  ekspor 

produk kehutanan Indonesia dapat menguasai pangsa pasar dunia.  

Keunggulan komparatif produk kehutanan Indonesia juga memiliki 

Domestic Resource Cost (DRC) yang rendah, dimana untuk menciptakan 

setiap $ hasil ekspor produknya hanya sedikitatau hampir tidak 

membutuhkan input $ devisa dari luar. Semakin rendah DRC dari suatu 

kegiatan ekonomi  membuat ekspor semakin baik, artinya semakin hemat 

menggunakan devisa, sehingga devisa bersih Indonesia menjadi semakin 

besar.  DRC biasanya dinyatakan biaya $ per $1 devisa. Sebagai contoh, 

DRC produk hasil hutan umumnya sangat rendah, sedangkan DRC 

komoditi ekspor tekstil dan alas kaki umumnya tinggi. 
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Keunggulan kompetitif dan daya saing pasar 

Keunggulan dan daya saing dibangun oleh 2 pilar: (1) Keunggulan 

komparatif karena kepemilikan sumberdaya alam, dan (2) Keunggulan 

kompetitif karena efiisiensi penerapan teknologi dan manajemen. 

Keunggulan komparatif karena kepemilikan sumberdaya hutan yang baik 

masih sangat membutuhkan keunggulan kompetitif  karena efisiensi 

penerapan teknologi dan manajemen dalam pengolahan dan pemasaran 

produknya, yakni dalam meningkatkan aspek QQPD, untuk dapat 

bersaing di pasar, atau dipilih dan disukai konsumen.  

Jadi, keunggulan komparatif adalah keunggulan dalam persaingan 

pasar yang dibangun oleh kepemilikan sumberdaya yang lebih 

baik/produktif. Sedangkan keunggulan kompetitif adalah keunggulan 

dalam persaingan pasar yang dibangun oleh kemajuan IPTEKS dan 

kepiawaian/kemajuan manajemen dalam mencapai efektivitas dan 

efisiensi produksi yang tinggi.  

Gabungan kedua keunggulan itulah yang dapat memenangkan 

persaingan pelayanan pasar dalam hal: quantity, quality, price and 

delivery (QQPD). Misalnya harga jual produk yang mahal akan 

menyebabkan daya saing pasar yang rendah. Bahkan untuk pasar luar 

negeri atau ekspor diperlukan harga output yang cukup rendah sehingga 

tidak hanya harus lebih rendah dari harga di luar negeri tapi juga harus 

mampu menutupi biaya-biaya pemasaran ekspornya sendiri. Salah satu 

indikator untuk melihat keunggulan itu adalah rasio biaya tetap dan biaya 

variabel (fixed-variable cost ratio). 

Rasio biaya tetap dan biaya variable 

Suatu pengusahaan sumberdaya yang baik biasanya menggunakan 

manajemen dengan perbandingan biaya tetap dan biaya variabel (fixed-

variable cost ratio) tertentu yang cukup rendah dan dianggap wajar atau 

normal. Apabila lebih besar dari itu dianggap boros karena membuat 

harga output mahal, dan dianggap mubadzir karena tidak meningkatkan 
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produktivitas. Sedangkan apabila lebih kecil dari itu dianggap terlalu 

menekan dan menyulitkan pengelola.  Dalam banyak pengusahaan 

sumberdaya di Indonesia, termasuk di kehutanan, rasionya cenderung 

masih sangat tinggi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 16 berikut untuk 

produk gondorukem dalam disertasi Fachrodji (2010), sehingga 

melemahkan daya saing produknya di pasar, baik di dalam dalam maupun 

luar negeri.  

Tabel 15 Struktur pendapatan dan biaya industri gondorukem tahun 2008  

No. Uraian RRC % Brazil % Indonesia  % 

1 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Harga Jual (US $/ton) 

Harga Getah s/d  

Pabrik (US $/ton) 

-  Randemen, % 

-  Nilai bahan baku 

 

Biaya Produksi  

(US $/ton) 

-  B pengolahan 

-  B depresiasi 

-  B overhead 

 

Biaya Pemasaran 

(US $/ton) 

900 

 

703 

(88) 

799 

 

84 

 

76 

4 

4 

 

6 

 

 

79 

 

89 

 

10 

 

9 

0,5 

0,5 

 

1 

820 

 

486 

(85) 

572 

 

163 

 

105 

6 

52 

 

7 

 

 

65 

 

77 

 

22 

 

14 

1 

7 

 

1 

800 

 

338 

(84) 

402 

 

259 

 

146 

4 

109 

 

4 

 

 

51 

 

60 

 

39 

 

22 

1 

16 

 

1 

Jumlah biaya, US $/ton 889 100 742 100 666 100 

Keuntungan, US $/ton 11 
 

78 
 

134 
 

Sumber: Disertasi Facrodji (2010). 

Keadaan yang sama juga terjadi untuk produk sutera alam dalam 

disertasi Sadapotto (2010), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 16 

berikut. 
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Tabel 16 Struktur pendapatan dan biaya industri sutera alam tahun 2009  

No Uraian  Enrekang, 

Indonesia 

 
Soppeng ,  

Indonesia 

 
Luoding  

City, RRC 

 

 
(Perhektar, 

pertahun) 

(Rp.1000) (%) (Rp.1000) (%) (Rp.1000) (%) 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

5 

Harga Penerimaan 

kokon 

Biaya variabel 

. Bibit ulat 

. Kapur, Kaporit, dll 

. Pemasaran 

Biaya tetap 

. Pajak lahan, dll 

. Penyusutan alat  

   fasilitas, dll 

Biaya total 

Pendapatan bersih 

HPP per kg kokon 

7.338 

 

1.321 

538 

734 

49 

3.311 

96 

3.215 

 

4.632 

2.706 

11 

 

 

29 

 

 

 

71 

 

 

 

100 

3.810 

 

1.380 

417 

934 

29 

1.187 

55 

1.132 

 

2.567 

1.243 

11 

 

 

54 

 

 

 

46 

 

 

 

100 

31.069 

 

8.932 

1.952 

6.980 

0 

2.783 

0 

2.783 

 

11.715 

19.354 

7 

 

 

76 

 

 

 

24 

 

 

 

100 

Sumber: Disertasi Sadapotto (2010). 

Pelajaran bagi Indonesia 

Dari dua contoh industri gondorukem dan sutera alam di atas, 

terlihat biaya produksi bahan mentah Indonesia jauh lebih rendah 

daripada di China, artinya secara komparatif Indonesia unggul,  yakni 

karena anugrah kondisi lahan dan iklim yang lebih baik untuk 

pertumbuhan dan produksi kedua komoditi tersebut. Namun kemudian 

biaya produksi dan pengolahan di Indonesia jauh lebih tinggi, terutama 

dalam biaya overhead yang jauh lebih boros daripada di China.  

Demikian pula dalam upaya pemasaran kedua komoditi itu oleh 

Indonesia masih relatif kurang atau lemah. Sehingga kinerja QQPD secara 

keseluruhan  Indonesia lebih rendah dari China dalam ekonomi 

internasional, di mana: harga yang diterima Indonesia lebih rendah, 

market share lebih rendah dan tidak sepadan dengan potensi produksi 

bahan mentahnya. Sekalipun proses produksi alami (anugerah Tuhan) di 

Indonesia unggul, proses produksi oleh sumberdaya manusia 

pengelolanya ternyata masih buruk atau rendah.   
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Manajemen dan teknologinya masih kalah efisisen, atau 

ketinggalan. Kepemerintahan (governance) di Indonesia, baik di lembaga 

pemerintah maupun swasta masih masih relatif boros, akibat sifat 

koruptif dan bergaya mewah dan berlebihan. Agar dapat meningkatkan 

efisiensi ekonomi internasionalnya, pengurusan dan pengusahaan 

sumberdaya hutan di Indonesia perlu berubah, beradaptasi, dan 

berinovasi. 

Peran inovasi untuk keunggulan kompetitif 

Inovasi dan kreativitas dapat diperoleh melalui riset dan 

pengembangan (R&D), yang dapat menciptakan temuan-temuan baru 

yang mampu menghasilkan: (1) harga produk yang lebih terjangkau, (2) 

produk dgn nilai  kemanfaatan lebih tinggi, (3) penurunan resiko dan 

gangguan produksi, dan (4) membuat produk baru. Inovasi dan kreativitas 

ini dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan menambahi 

keunggulan komparatif sehingga menawarkan QQPD yang lebih baik, 

sehingga disukai dan laku di pasar dunia. 
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9. EFISIENSI EKONOMI SUMBERDAYA ALAM BAGI 

KEHIDUPAN-PERADABAN 

 

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan diharapkan mampu 

memenuhi kepentingan efisiensi ekonomi dalam hal: menjaga 

keberlanjutan sumberdaya hutan sebagai sumber ekonomi yang baik bagi 

pengusaha, masyarakat dan negara, serta menjaga keberlanjutan 

sumberdaya alam dalam memelihara kehidupan dan peradaban bangsa. 

Untuk melihat efisiensinya dapat menggunakan kriteria dan indikator: 

kecepatan optimum pengambilan/pemanenan (optimum rate of 

extraction/ exploitation/ harvesting), rente ekonomi sumberdaya alam, 

dan Efisiensi Pelayanan Ekosistem. Dalam melihat efisiensi ekonomi 

sumberdaya alam ini akan dibahas perihal: analisis eksploitasi optimum, 

sebagai lanjutan dari analisis efisiensi ekonomi produksi: daur dan siklus 

tebang optimum, analisis rente ekonomi sumberdaya alam, dan analisis 

efisiensi pelayanan ekosistem (EPE). 

Peran pemanfaatan sumberdaya bagi kehidupan dan peradaban 

Untuk melihat peran atau kontribusinya perlu dilihat dua hal: (a) 

kemajuan kapasitas SDM dalam menerapkan IPTEKS yang terbaik (state 

of the arts, technologycal and management ceilings), dan (b) daya serap 

pasar. Peran atau kontribusi maksimal apabila kondisi kedua hal tersebut 

juga maksimal, artinya mampu sepenuhnya memanfaatkan semua 

manfaat yang dikandung sumberdaya. Sementara itu peran atau 

kontribusi nyata berdasarkan realita kondisi menurut apa yang nyata 

(real) sekarang di lapangan, yakni sesuai dengan kapasitas SDM dalam 

penggunaan IPTEKS dan daya serap pasar yang ada.  

Sifat sumberdaya  

Dari segi ketersediannya, sumberdaya dibedakan antara 

sumberdaya terbarukan dan tidak terbarukan. Sumberdaya tak 



 

 

84 

 

terbarukan (non renewable/ exhaustible resources) adalah sumberdaya 

yang pertumbuhan/ pertambahannya (flow) tidak mampu menggantikan 

persediaan (stock) yang terambil selama periode pengusahaannya. 

Contohnya sumberdaya tak terbarukan adalah sumberdaya alam minyak 

bumi, batubara, besi dan sumberdaya tambang lainnya.  

Sedangkan sumberdaya terbarukan (renewable/ biological 

resources) adalah sumberdaya alam yang 

pertambahan/pertumbuhannya (flow) cukup cepat sehingga mampu 

mengganti persediaan (stock) yang terambil selama waktu 

pengusahaannya. Contohnya adalah sumberdaya alam hutan, perikanan, 

dan sumberdaya hayati (biological resources) pada umumnya. 

Kapasitas/daya dukung atau carrying capacity(ies) hutan ditunjukkan oleh 

Total Volume sebagai stock, dan CAI-MAI. 

Pemanenan optimum sumberdaya hutan 

Analisis pemananen optimum melalui dua tahap penentuan, 

pertama penentuan daur-siklus tebang optimum untuk menentukan  

manfaat ekonomi secara fisik dan nilainya yang terbaik/tertinggi. Kedua, 

penentuan kecepatan ekstraksi optimum (optimum rate of extraction) 

ditentukan dengan cara membagi seluruh potensi (luas, volume) dengan 

lama daur-siklus tebang optimumnya. Penentuan daur dan kecepatan 

pemanenan optimum itu akan memberi manfaat ekonomi maksimum 

secara lestari atau berkelanjutan bagi kehidupan dan peradaban.  

Kesesuaian dengan Jatah Tebang Tahunan (Annual Allowable Cut, 

AAC) merupakan indikator untuk melihat efisiensi pemanfaatan 

sumberdaya hutan. Apabila lebih besar dari AAC tidak efisien dalam arti 

berlebihan dan merusak sumberdaya, atau tidak berkelanjutan. 

Sementara apabila lebih kecil dari AAC juga tidak efisien dalam arti 

mubadzir, atau tidak memberi manfaat maksimum bagi kehidupan dan 

peradaban. AAC dapat dihitung berdasar ukuran luas per waktu, yakni 

luas seluruh hutan yang diusahakan dibagi dengan daur optimum (hektar 
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per tahun), atau berdasar ukuran volume per waktu, yakni total volume 

seluruh tegakan hutan dibagi daur optimum (m3 per tahun).  

Upaya peningkatan kontribusi bagi kehidupan dan peradaban 

Pengurusan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dapat 

ditingkatkan kontribusi ekonominya melalui beberapa upaya, yakni:  

peningkatan jenis, jumlah dan kualitas produk hasil hutan, dan 

pengusahaan produk majemuk (multi product). Hal itu dapat dicapai 

dengan penerapan IPTEKS mutakhir dalam seluruh tahap pengurusan 

hutan, mulai pembukaan hutan, pemanenan bahan mentah, pengolahan 

bahan baku dan produk, sampai dengan konsumsi/penggunaan akhir. 

Sementara itu perlu ditunjang oleh upaya peningkatan daya serap pasar 

(supply dan demand) dengan penurunan-peniadaan suku bunga investasi. 

Upaya peningkatan kontribusi bagi kehidupan dan peradaban pada 

prinsipnya adalah upaya peningkatan efisiensi pelayanan ekosistem  

(EPE), sebagaimana akan dibahas pada topik keberlanjutan kehidupan-

peradaban di bagian akhir bab ini. 

Rente ekonomi sumberdaya hutan 

Untuk sumberdaya hutan di Indonesia yang sebagian besar menjadi 

milik negara, pengusahaannya oleh pihak swasta perlu ketepatan dan 

kejelasan hubungan bisnis antara kedua belah pihak. Hubungan yang 

tepat dan jelas harus diturunkan  dari sumber hukum yang paling utama, 

yakni UUD 45 Pasal 33 yang menegaskan bahwa bumi dan air beserta 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar2nya kemakmuran rakyat.  

Negara atau pemerintah tidak harus menjadi pelaku usaha 

pemanfaatan sumberdaya hutan, tapi harus mengatur sehingga diperoleh 

nilai yang maksimal untuk menyejahterakan masyarakat, dengan tidak 

merugikan pelaku usahanya. Nilai maksimal yang dimaksud adalah 

berupa rente ekonomi dari kepemilikan sumberdaya alam hutan oleh 

negara atas nama rakyat Indonesia. Jadi suatu sumberdaya alam, dalam 
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hal ini hutan, dianggap memberi manfaat secara efisien apabila di satu sisi  

memberi tingkat keuntungan yang normal atau wajar kepada pelaku 

usahanya, dan di sisi lain memberi rente ekonomi sebagai penerimaan 

negara yang maksimal bagi negara sebagai pemiliknya. 

Negara atau pemerintah sebagai pemilik sumberdaya hutan tidak 

akan mendapat manfaat bila tidak diusahakan oleh pelaku usaha. Oleh 

karena itu yang paling dulu adalah prinsip membuat pelaku mau berusaha 

dan berlanjut dalam usahanya, yang untuk itu ia berhak tercukupi 

keuntungan normal atau wajarnya. Setelah itu menjadi hal yang prinsip 

adalah pemilik berhak penuh untuk mengambil kelebihan atau surplus di 

atas keuntungan normal atau wajar tersebut. Berdasarkan prinsip ini 

berarti penerimaan pemerintah akan berfluktuasi sesuai dengan stabilitas 

yang dinamis dari dunia usahanya. Dengan demikian pemerintah secara 

dinamis akan menyesuaikan dan bertanggungjawab apabila terjadi 

kekurangan atau defisit usahanya. Dengan prinsip hubungan itu maka 

pelaku usaha yang yang jujur dan berintegritas akan merasa pasti dan 

stabil dalam berusaha, sehingga kemudian sumberdaya hutan menjadi 

terjaga keutuhannya. 

Teori rente ekonomi 

Rente ekonomi adalah nilai sewa maksimum yang dapat diperoleh 

pemilik sumberdaya, yang dikenakan kepada pengusaha yang 

memanfaatkan sumberdaya tersebut, dalam batas bahwa pengusaha 

tersebut tetap dapat memelihara kelangsungan usahanya. “It is defined 
as the surplus of income above the minimum supply price it takes to bring 

a factor into production” (Barlowe, 1972). Dengan definisitersebut, rente 

ekonomi bagi pemerintah selaku pemilik sumberdaya dapat dihitung 

sebagaimana pada Gambar 19 berikut. 
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Gambar 19 Perhitungan rente ekonomi pemanfaatan sumberdaya 

Kelembagaan pengusahaan dan kontribusi rente bagi pemerintah  

Untuk dapat menjalankan dan menjamin prinsip hubungan usaha 

tersebut di atas, pilihan kelembagaan yang paling sesuai adalah “Kontrak 
Penebangan atau Pemanenan”, melalui lelang (bidding selection) yang 

keputusannya diberikan kepada pengusaha yang paling efisien, yakni 

penawar rente ekonomi tertinggi. Pada pilihan kelembagaan ini 

pemerintah sebagai pemilik harus membuat rencana pemanenan lestari, 

kemudian menyerahkan pelaksanaan pemanenan dan pemasaran 

hasilnya kepada pelaku usaha. Untuk itu diperlukan data dan informasi, 

serta kemampuan administratif pemerintah yang cukup untuk membuat 

rencana dan pengawasan/pengendalian. Proses ini mensyaratkan 

pemerintah sebagai pemilik hutan harus memiliki data dan informasi 
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sumberdaya di satu sisi, dan rekam jejak calon pengusaha di sisi lain yang 

lengkap dan akurat. 

Pada awal pengusahaan hutan alam oleh rezim Orde Baru, karena 

waktu itu data/informasi tidak/belum tersedia, dan rendahnya 

kemampuan administratif yang ada, pemerintah terpaksa mengambil 

pilihan “konsesi hutan”, sebagai the second best. Pemerintah 

menyerahkan hak sepenuhnya pengelolaan  suatu luasan kawasan 

sumberdaya hutan alam kepada pengusaha, selama periode tertentu 

(masa konsesi).  Sebagai konsekwensinya perhitungan rente ekonomi 

menjadi tidak transparan dan penerimaan pemerintah tidak maksimal. 

Hal itu tidak seharusnya terjadi apabila para pengusaha dan birokrat tidak 

berperilaku atau berbudaya “pemburu rente” (rent seekers). Sebagai 

perbandingan antara dua pilihan dapat dilihat pada Tabel 17 berikut. 

Tabel 17 Karakteristik dan konsekuensi pilihan kelembagaan  

pengusahaan hutan 

 Kontrak pemanenan/pemasaran: Konsesi kawasan hutan: 

Instrumen 

penerimaan: 

 

Rente ekonomi = pendapatan total 

dikurangi seluruh biaya dan  

keuntungan normal 

Bersifat dinamis, mengambang 

sesuai amanat UUD 45 psl 33. 

Iuran atau fee = iuran izin 

usaha (license fee)  + iuran 

hasil (royalties) 

Bersifat tetap (fixed), dan 

tidak sesuai dengan UUD 45 

psl 33. 

Efisiensi 

usaha dan 

kondisi pasar: 

Pelaksana usaha tidak bisa untung 

besar, tetapi dijamin menerima 

keuntungan normal, dan terbebas 

dari rugi 

Pelaksana usaha dapat 

menerima untung besar, 

tidak dijamin menerima Np 

dan terbebas dari rugi. 

Prasyarat, 

prakondisi: 

Pemerintah perlu data base yang 

cukup, serta perlu governance 

capacity yang memadai 

Tidak perlu, 

diwajibkan/dibebankan 

kepada pengusaha. 

 

 

Tinjauan pengurusan hutan Masa Orde Baru 

Dengan sistim konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) sejak tahun 

1970-an sampai sekarang, yang kepemerintahannya (governance) tidak 

transparan,  tarif pungutan Iuran Hasil Hutan yang didapat Pemerintah 
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hanya US$ 2 per m3 kayu bulat di area penebangan, padahal penelitian 

Darusman (1976) dengan rumus perhitungan rente sesuai dengan 

metoda ilmiah, dan pilihan sistem kelembagaan kontrak penebangan, 

seharusnya Pemerintah menerima US$ 8 per m3. Dengan pilihan sistem 

kelembagaan yang tepat Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan 4 

kali lipat, atau berarti juga bahwa untuk mendapat penerimaan 

Pemerintah yang sama dengan saat itu, tidak harus menebang seluas saat 

itu tapi dapat menghemat hutan dengan cukup menebang ¼ nya saja. 

Beberapa penelitian lain yang dilakukan Transtoto (1990), WALHI (1991), 

dan Sutopo (1992) semakin menguatkan kesimpulan tersebut. 

Keberlanjutan kehidupan-peradaban 

Dengan mempelajari dan mengetahui seluruh jenis efisiensi dalam 

rentang produksi dari pemanenan sumberdaya alam sampai produk 

konsumen akhir, akan dapat diketahui efisiensi total yang ada atau dicapai 

sampai saat sekarang. Kemudian dengan peluang melaksanakan berbagai 

upaya peningkatan efisiensi dengan penggunaan IPTEKS yang tersedia 

dapat diketahui efisiensi total maksimum yang dapat dicapai. Selain 

penggunaan IPTEKS yang tersedia, juga dengan perubahan dari pola hidup 

berhadapan (PHB) menjadi pola hidup sejajar (PHS) yang memegang 

prinsip kebersamaan dan kerjasama, baik antar rantai ekonomi, golongan 

agama, profesi, maupun politik dapat semakin meningkatkan capaian 

efisiensi total maksimum tersebut. Selanjutnya dengan peningkatan 

kapasitas yang akan dicapai itu, dapat dihitung berapa jumlah umat 

manusia yang bisa dilayani dan disejahterakan hidupnya.  

Apabila semua peluang upaya peningkatan seperti diuraikan di atas 

dilakukan, kemungkinan besar dapat ditunjukkan bahwa berapapun 

jumlah umat manusia yang harus dilayani, asalkan tidak serakah, akan 

dapat disejahterakan oleh sumber rezeki bumi milik Allah yang satu ini. 

Kebersamaan dan kerjasama dalam PHS seperti tersebut di atas tidaklah 

harus berarti menjadi tercampur dan terbaur dalam profesi rantai 

ekonomi, agama dan ideology politik. Semua tetap berada pada posisi dan 
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perannya masing-masing, hanya bekerja sama dalam keseluuruhan 

proses ekonomi saja. Kalaupun diperlukan adanya ideologi politik yang 

mendasari kerjasama tersebut, bukanlah ideologi liberalisme-demokrasi, 

ataupun komunisme-otoritarian, tapi ideologi kelestarian kehidupan 

manusia dan SDA. 

Dapat ditegaskan lagi bahwa keberlanjutan kehidupan-peradaban 

manusia sangat  ditentukan oleh keberlanjutan  sumberdaya ekonomi 

yang mendukungnya, khususnya untuk Indonesia adalah ketersediaan 

sumberdaya alam yang dimilikinya. Keberlanjutan ketersediaan 

sumberdaya alam itu sangat ditentukan oleh tingkat efisiensi dari seluruh 

tahap pengusahaan atau pemanfaatannya, yakni sejak tahap 

pengambilan bahan mentah, pengolahan, pembuatan produk, sampai 

tahap konsumsinya. Makin efisien pengusahaan atau pemanfaatannya 

maka akan semakin besar manfaat sumberdaya alam bagi manusia, 

dan/atau semakin hemat dan lestari sumberdaya alamnya. 

Efisiensi diukur untuk setiap tahap, sejak tahap pembukaan 

ekosistem hutan, pengambilan bahan mentah, pengolahan bahan baku, 

pemaduan produk akhir (artifacts), pendistribusian, sampai tahap 

konsumsi produk akhir oleh masyarakat pada tempat dan saat yang 

dibutuhkan, seperti dapat dilihat pada Gambar 20. Perpaduan efisiensi 

keseluruhan tahap itu digambarkan oleh Efisiensi Pelayanan Ekosistem 

(EPE) sebagai berikut.  
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Gambar 20 Efisiensi Pelayanan Ekosistem 

Dari Gambar 17 di atas dapat dilihat manfaat dari peningkatan 

efisiensi dari secara keseluruhan, pertama akan dapat meningkatkan 

ketersediaan produk konsumsi yang dapat dihasilkan dari unit luas 

ekosistem hutan tertentu, atau kedua akan dapat menurunkan luas 

penggunaan ekosistem hutan dalam menghasilkan tingkat ketersediaan 

produk konsumsi tertentu. Untuk kepentingan peningkatan 

kesejahteraan lebih tepat dipilih kebijakan pemanfaatan yang pertama, 

sedangkan untuk kepentingan keberlanjutan kehidupan dan peradaban 

yang semakin dianggap penting dan strategis, lebih tepat dipilih kebijakan 

kedua. Dengan demikian dalam menghadapi semakin terbatasnya 

sumberdaya hutan, sebaiknya Imu Ekonomi Kehutanan mendorong 

pilihan kebijakan ekonomi yang  menggunakan sumberdaya hutan 

sehemat mungkin. 

Upaya peningkatan EPE 

Peningkatan EPE dapat dicapai dengan berbagai penerapan IPTEKS 

kehutanan yang tersedia, dapat melalui 2 upaya sebagai berikut.  
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1. Penciptaan inovasi baru dalam membuat: produk yang semakin 

bermanfaat bagi lebih banyak orang, dan produk yang lebih kuat dan 

awet, produk bernilai tambah tinggi, dan randemen yang lebih baik.  

2. Penerapan Tiga R, yakni reduce = mengurangi penggunaan/konsumsi; 

reuse = menggunakan kembali produk bekas, dan recycle = mengolah 

kembali produk bekas. 

Pada tahap pelaksanaan pembukaan ekosistem hutan peningkatan 

efisiensinya karena penerapan inovasi baru ditunjukkan dengan 

peninkatan potensi tegakan pohon berdiri yang dapat di panen pada 

setiap unit luas eksosistem hutan. Kemudian pada tahap penebangan 

atau eksploitasi ditunjukkan dengan peningkatan angka faktor eksploitasi, 

pada tahap pengolahan ditunjukkan dengan peningkatan angka 

randemen, pada tahap pembuatan atau manufactring produk 

ditunjukkan oleh rasio produk (output) terhadap bahan (input), dan pada 

tahap konsumsi ditunjukkan oleh rasio jumlah konsumen terhadap 

produk yang dikonsumsi, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 21 

berikut. 

 
Gambar 21 Rasio EPE pada tahapan kegiatan produksi. 

Contoh analisis EPE pengusahaan hutan untuk kepentingan 

pemukiman dapat dilihat pada Gambar 22 sebagai berikut. 
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  Gambar 22  Analisis EPE hutan untuk pemukiman. 

Apabila misalnya inovasi IPTEKS mampu membuat peningkatan: 

efisiensi pembukaan wilayah dari yang ada (0,7) misalnya dengan 

penerapan RIL (reduced impact logging) menjadi naik sebesar 10 %, 

kemudian efisiensi penebangan yang ada (0,8) dengan keterampilan dan 

peralatan yang lebih baik naik sebesar 10 %, efisiensi pengolahan kayu 

(randemen) yang ada 0,7 dengan teknik dan keterampilan yang lebih 

tinggi naik sebesar 10 %, dan efisiensi pembuatan rumah yang ada 1 

rumah tiap 10 m3 kayu konstruksi dengan teknik sipil bangunan yang 

lebih baik naik sebesar 10 %, serta daya tampung rumah yang ada 4 orang 

tiap rumah dengan rekayasa design baru naik  sebesar 10 %. Dengan 

kemajuan upaya-upaya inovasi IPTEKS tersebut di atas dapat menaikan 

efisiensi pelayanan ekosistem (EPE) sebesar 46,4 %, yang diperoleh dari 

perhitungan: EPE  =  1,1 x 1,1 x 1,1 x 1,1 x 1,1 =  1,464. 

Apabila kemudian ditambah lagi dengan upaya Tiga R, misalnya 

masing-masing R meningkat 10 %, akan dapat menaikan EPE 33,1 %, dari 

perhitungan: EPE = 1,1 x 1,1 x 1,1 = 1,331.  Dengan demikian kedua 

kelompok inovasi tersebut secara keseluruhan dapat menaikkan EPE 94,9 

%, atau hampir 2 kali lipat (EPE = 1,464 x 1,331 = 1,949).  Artinya dengan 

memanfaatkan luasan ekosistem hutan yang sama dapat  meningkatkan 

penghuni rumah 1,949 kali lipat, atau juga berarti untuk melayani 

penghuni yang sama dapat menghemat ekosistem hutan, yakni cukup  
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hanya memanen atau memanfaatkan 0,51 bagian (separuh) luasan 

ekosistem hutan saja.  

Sekalipun terjadi pertambahan penduduk yang cukup tinggi 

misalnya 2 % pertahun, di mana kemudian populasi pendududk  yang 

perlu rumah meningkat menjadi 2 kali lipat dalam waktu kurang lebih 35 

tahun, semestinya masih tidak harus menambah pembukaan luasan 

ekosistem hutan apabila ilmu-ilmu kehutanan dalam 35 tahun ke depan 

mampu meningkatkan efisiensi  unsur-unsur IPTEKS dan Tiga R pada 

semua tahap pemanfaatan masing-masing minimal 10 %, yang mana hal 

itu tampaknya tidak sulit dan sangat mungkin diupayakan. Dengan 

demikian kemilikan luasan sumberdaya hutan yang sama akan tetap 

mampu menunjang kehidupan dan peradaban manusia dalam 35 tahun 

ke depan.  

Hal itu menjadi tantangan dan garapan profesi kehutanan yang 

sesungguhnya sangat mungkin untuk dicapai. Inilah jalan ikhtiar untuk 

mendapat kelapangan rezeki yang dijanjikan Allah swt kepada umat 

manusia, khususnya Indonesia. Sesungguhnya tugas manusia itu adalah 

terus tawadlu dan istikomah berupaya dengan menggunakan ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya, untuk menemukan dan membuat 

kebaikan-kebaikan (fastabikhul khairat). Manusia tidak perlu memikirkan, 

apalagi khawatir, terhadap kecukupan rezekinya di kemudian hari. 

Dengan pola pikir seperti itu, jadi bagaimana tanggapan pembaca 

terhadap teori Robert Maltus? 

Menemukan dan menerapkan upaya-upaya inovatif itu merupakan 

amanat dan tugas yang  terus  bersinambung untuk mencapai tingkat 

pemanfaatan atau pengorbanan ekosistem hutan yang sekecil mungkin.  

Pengembangan ilmu-ilmu kehutanan, khususnya ekonomi kehutanan 

memang harus berpegang teguh pada kerangka pikir EPE, karena pada 

saat yang bersamaan dengan amanat dan tugas untuk menghasilkan 

manfaat kesejahteraan bagi manusia, juga mengemban amanat untuk 
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menjaga dan memelihara kelestarian fungsi-fungsi ekosistem hutannya 

dengan sebaik mungkin.  

Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa dengan memahami 

kerangka pikir ecoservice efficiency bagi kehidupan-peradaban manusia, 

maka uapaya manusia dapat dilakukan pada 2 sisi, di satu sisi bagaimana 

pengambilan sumberdaya hutan yang semakin hemat, dan di sisi lain 

bagaimana agar  kemanfaatannya bagi kehidupan manusia yang semakin 

bertambah besar, sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup dari 

populasi manusia yang terus bertambah.   
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10. EKONOMI PENGELOLAAN KONSERVASI 

 

Konservasi secara utuh memiliki 3 tujuan yang harus dicapai secara 

efektif dan efisien, yakni perlindungan (protection), pengawetan 

(preservation) dan pemanfaatan (utilization). Dalam kondisi sumberdaya 

untuk pelaksanaan pengelolaan konservasi yang terbatas, pola berfikir 

ekonomi konservasi perlu digunakan, dalam arti bagaimana agar 

pelaksanaannya tidak hanya efektif tapi juga efisien. Karena tujuan 

konservasi yang ingin dicapai sudah tertentu atau ditentukan, maka 

kepentingan efisiensi ekonomi dalam pengelolaan konservasi dapat 

diartikan lebih spesifik dengan kecukupan penyediaan sumberdaya, 

khususnya anggaran biaya (budget), dan penggunaannya yang sehemat 

mungkin. Ringkasnya, pada konstalasi tujuan konservasi di suatu wilayah 

yang sudah tertentu, maka kriteria dan indikator keberhasilan atau 

efisiensi ekonomi dari pengelolaan konservasi adalah kecukupan 

sumberdaya untuk mencapai keberhasilan tujuannya. 

Sumberdaya yang seringkali kritis untuk pelaksanaan pengelolaan 

program konservasi biasanta adalah anggaran biaya. Sumber anggaran 

biaya untuk pengelolaan konservasi yang berasal dari bantuan luar juga 

seringkali bercirikan: tidak mencukupi keperluan, tidak ada kepastian dan 

keberlanjutan, kecenderungan menurun, dan membuat pengelolaan 

konservasi bias kepentingan luar, yang secara keseluruhan menyebabkan 

pengelolaan konservasi menjadi tidak sehat dan kuat. Sumber dana dari 

bantuan luar untuk program apapun termasuk program konservasi 

memang cenderung membuat program tersebut menjadi bias kepada 

kepentingan sponsor. Oleh karena itu dalam program konservasi perlu 

dikembangkan juga kegiatan pemanfaatan yang masih mungkin dilakukan 

dan dapat memberi pendapatan bersih sebagai sumber anggaran 

pengelolaan konservasi secara keseluruhan.  
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Ekosistem hutan konservasi sesungguhnya mengandung berbagai 

potensi bisnis yang dapat sejalan dengan prinsip pemanfaatan dalam 

konservasi, yaitu (1) sesuai dengan daya dukungnya (carrying capacity), 

(2) pemanfaatan lestari, (3) ekonomi dan bisnis hijau. Disesuaikan dengan 

prinsip pemanfaatan dalam konservasi tersebut, yang lebih 

berkepentingan pada kelestarian atau keberlanjutan sumberdaya, maka 

konsep dasar pengembangan usaha pemanfaatan yang sesuai harus 

berpegang pada 2 prinsip pelaksanaan usahanya, yakni  “kelimpahan 
membiayai kelangkaan” dan “memanen nilai kelangkaan secara 
terkendali”. Berbagai produk yang berkelimpahan dalam wilayah 

konservasi, yang sudah dikenal baik oleh masyarakat tradisional, bernilai 

tinggi, dan sudah dikenal juga oleh pasar dunia, diantaranya adalah: 

rotan, kayu manis, kemenyan, gaharu, damar, dan berbagai produk jasa 

dan lingkungan seperti air dan wisata alam.  

Paradigma baru ekonomi konservasi  

Paradigma baru ekonomi konservasi yang perlu dibangun ke depan 

adalah bahwa: semua unsur ekosistem yang berguna adalah mungkin 

untuk dimanfaatkan secara bijaksana, yakni sesuai daya dukungnya 

(carrying capacity) dengan adanya pengaturan atau pengendalian, tidak 

mengikuti nafsu  keserakahan dan ketamakan, serta tidak berpegang 

pada aturan yang membolehkan mutlak ataupun melarang mutlak. 

Pemanfaatan terkendali dapat dilihat ilustrasinya pada Gambar 20 di 

halaman berikut. Paradigma baru yang dimaksud dapat melihat bahwa 

kepentingan ekonomi dan ekologi tidak selalu dilematis, tapi 

memungkinkan untuk diselaraskan, bahkan bersifat sinergis dan saling 

mendukung.  

Paradigma baru seperti itu sangat sesuai dengan tuntunan atau 

pedoman Allah SWT dalam Al Qur’an, Shad (38) 27: “Dan Kami tidak 

menciptakan langit dan bumi  dan apa yang ada di antara keduanya 

dengan sia-sia belaka”.. dan Al Baqarah (2) 29: “Dialah Allah, yang 
menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...”. Demikian pula dalam 
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hal keharusan sesuai dengan carrying capacity, yang sesuai dengan isi 

pesan Al Hadits bahwa: “Orang cerdas adalah orang yang mampu 
menundukkan hawa nafsunya .......” (H.R. Tirmizi).  Paradigma baru itu 

sesungguhnya sudah disadari dan dipesankan pula sebagai filsosofi awal 

dari gerakan konservasi dunia: “Conservation is not for the sake of 

conservation, but for the benefits of the people” (Ir Priyono 
Hardjosentono, 1970) 

 
Gambar 23  Pemanfaatan terkendali dalam ekonomi konservasi,  

 

Arsitektur ekonomi  tradisional untuk konservasi  

Kegiatan usaha pemanfaatan di kawasan konservasi, memang tidak 

cocok dengan menggunakan arsitektur ekonomi yang terdiri dari pelaku 

usaha bersekala besar dan padat modal, tapi  sangat cocok dilakukan oleh 

pelaku usaha tradisional yang bersekala kecil dan padat karya. Arsitektur 

ekonomi tradisional yang mengusahakan berbagai produk hasil hutan, 

yang sangat sesuai dengan tujuan pemanfaatan dalam konservasi itu 

bercirikan (1) khas wilayah tertentu (Lokal specific products) seperti: jasa 

lingkungan, HHBK (termasuk produk khusus: tumbuhan hias, tumbuhan 

obat, hewan peliharaan, dan hewan untuk obat),  (2) adanya diversifikasi 

produk dan diversifikasi pasar; (3) pelaku produksi bahan mentah 
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bersifat: lokal, sekala kecil, populasi banyak; (4) berpadu dan berjejaring 

dengan produsen bahan baku dan barang jadi pada level yang lebih tinggi: 

regional dan nasional. Arsitektur dengan model jejaring ini telah terbukti 

membuat ekonomi produksi kehutanan masa lalu menjadi besar dan 

kenyal (resilient), yakni kuat terhadap gejolak dinamika perubahan pasar.  

Paradigma baru kepemerintahan konservasi  

Paradigma kepemerintahan  dalam wujud pengaturan 

kelembagaan dalam mengelola konservasi selama ini telah dianggap tidak 

efektif dan efisien lagi untuk mencapai tujuan konservasi sendiri. Dalam 

suatu lokakarya Departemen KSHE Fakultas Kehutanan IPB tanggal 20 

Nopember 2017 beberapa ilmuwan yang juga menjadi praktisi di 

lapangan memperkuat penilaian itu. Ir Adi Susmianto, MSc 

mengungkapkan: “Keberhasilan perlu leadership: adaptive management, 
diskresi”. Dr Wahyu mengungkapkan: “10 tahun di pusat membuat 
banyak PP, menyesal di lapangan tidak dibutuhkan”. Dr Rahmat 

mengungkapkan: “Inovasi penggunaan video perilaku untuk inventarisasi 
badak, manajemen Langkap, serta ide wisata badak”. Pada era disruptif 

ke depan mereka menekankan pentingnya penyesuaian (adaptive) 

dengan kondisi nyata, dan inovatif-kreatif untuk dapat mencapai 

keberhasilan (success). Dari pendapat dan penilaian tersebut dapat 

ditegaskan bahwa:”Future needs less and less law and regulation. L&R is 

indeed to protect and to secure a certain policy, but it is also to put a 

governance trapped in the cage, unable to adapt the changing future 

conditions and policies. Future do need more and more innovations  to 

manage diversity”. 
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11. PERSPEKTIF EKONOMI KEHUTANAN KE DEPAN 

 

Setelah mengenal dan memahami seluruh kriteria dan indikator 

efisiensi ekonomi kehutanan yang komrehensif dan integratif pada bab-

bab sebelumnya, seorang profesional rimbawan dapat menentukan 

pilihan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang terbaik di suatu wilayah 

hutan tertentu. Pada bab-bab terdahulu telah dibahas indikator efisiensi 

dalam memenuhi masing-masing kepentingan ekonomi pada lingkup: 

produksi, perusahaan, rumahtangga, industri, wilayah/nasional, 

internasional, kelembagaan, sumberdaya alam, dan konservasi.  Prinsip 

pemilihan dapat dilakukan baik secara objektif-kuantitatif, misalnya 

jumlah nilai total indikator tertinggi dengan pembobotan tertentu pada 

masing-masing kepentingan,  ataupun secara subjektif-kualitatif setelah 

melihat angka-angka indikator efisiensi dari masing-masing 

kepentingannya. Hanya dengan pertimbangan efisiensi ekonomi yang 

komprehensif dan integratif tersebut, hutan dan kehutanan dapat 

berkontribusi besar dan nyata bagi kemakmuran warga dan kekuatan 

negara Indonesia.  

Pertimbangan strategis 

Selain dengan melihat angka-angka indikator efisiensi seperti 

tersebut di atas, sebagai pertimbangan strategis dalam pemilihan dapat 

didahulukan pertimbangan pengembangan pengusahaan yang potensi 

sumberdaya dan/atau pangsa pasarnya besar. Sebaiknya juga 

mendahulukan pengusahaan yang baik dan seimbang indikator-indikator 

efisiensinya agar memiliki ketahanan atau resiliensi usaha yang lebih 

kokoh dan stabil. Di samping itu perlu memperhatikan pilihan yang 

memiliki peluang penerapan IPTEKS yang lebih baik untuk peningkatan 

kinerja efisiensinya. 

 



 

 

102 

 

Kematangan sikap dan keteguhan tekad 

Sikap keterbukaan sangat dibutuhkan untuk bersinergi atau 

bekerja sama dalam membangun ekonomi kehutanan yang lebih besar 

dan cepat. Dalam perspektif ke depan tidak akan ada pihak yang memiliki 

dan unggul dalam kepemilikan semua sumberdaya yang dibutuhkan, 

sehingga sangat diperlukan kerjasama dengan parapihak baik secara 

lokal, nasional, maupun internasional. Untuk itu yang diperlukan adalah 

kematangan sikap dan keteguhan tekad, bukan kekhawatiran ataupun 

kecirigaan.   

Sebagai contoh, akhir-akhir ini muncul kekhawatiran dan 

kecurigaan terhadap perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat dan 

pengusaha lokal sekitar hutan, sampai dengan kekhawatiran dan 

kecurigaan akhir-akhir ini terhadap investasi asing dari China yang 

disebutnya sedang melanda Indonesia. Kekhawatiran dan kecurigaan 

seperti itu sesungguhnya sudah terbukti tidak perlu, bahkan telah 

menyebabkan kontra-produktif terhadap kemajuan perekonomian 

Indonesia. Sekadar mengambil pelajaran dapat dilihat kembali 

kekhawatiran dan kecurigaan yang sama pernah terjadi tahun 1970-an 

terhadap gelombang investasi dari Jepang yang disebutnya pula melanda 

Indonesia, yang tanpa kematangan sikap dan keteguhan tekad terus 

bergolak, sampai berpuncak pada amarah pada peristiwa Tragedi Malari 

1978. Setelah kemudian 50 tahun berjalan, bisa dibayangkan apa jadinya 

perekonomian Indonesia bila tidak ada keterbukaan bersinergi dengan 

perekonomian negara lain. Sikap skeptis atau khawatir dan curiga 

terhadap perhutanan sosial dan bentuk-bentuk kolaboratif dengan 

masyarakat dan pengusaha lokal juga telah membuat pengelolaan dan 

pemanfaatan hutan oleh pengusaha besar swasta dan BUMN tidak 

semakin baik, bahkan terjadi banyak kemunduran-keunduran.  

Dalam perspektif ke depan professional rimawan harus 

menguatkan kematangan sikap dan keteguhan tekad untuk menjadi 

pengusaha dalam lingkup ekonomi kehutanan yang berpotensi sangat 
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besar dan luas. Selama ini bangsa Indonesia, khususnya professional 

rimbawan enggan menjadi pengusaha dari sumberdaya yang dimilikinya, 

tapi lebih suka menjadi pegawai dengan gaji yang sekalipun rendah 

asalkan kontinyu. Mereka lebih suka membiarkan penguasaan 

sumberdaya hutan dan  pemilihan dan penetapan usaha terbaik kepada 

professional non-rimbawan atau bahkan pihak asing. Sangat perlu 

dikuatkan keasdaran bahwa hidup-matinya, merdeka-tidaknya, atau 

bubar-tidaknya suatu bangsa atau negara sangat tergantung pada warga 

pengusahanya. 

 

JADILAH PENGUSAHA DARI BERBAGAI SUMBERDAYA HUTAN YANG ADA 

DI INDONESIA !!!!!  
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