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ABSTRACT

(The Management of Sustainable Natural Production Forests suitable for the 
Moluccan Islands) 

The failure of sustainable forest management is mostly due to the lack of integration 
of the forestry sector into the existing Regional Development Program. This study was 
aimed at the improvement of forestry management in general by conducting an analysis 
of forest land uses and their changes related to the regional development concepts
Results show that the TGHK policy could not guarantee the sustainability of forests, 
on the contrary contributed to the deforestation. The integration processes of forestry 
development require an establishment of a new forest land use plan (TGH). Although 
the forests have experienced heavy loggings, there can still be sustainable-management 
as long as the permanent forest management unit (KPHP) is strictly applied. Ideally 
there should be 26 KPHPs of natural forests in the Moluccas, while the intention to 
develop small-scale community KPHPs in areas of less than 100.000 hectares needs 
to be studied further.

PeNDaHUlUaN
Kepulauan Maluku sebagai bagian dari 

wilayah negara Indonesia, merupakan wilayah 
kepulauan yang sangat berbeda dengan daerah 
lainnya, karena memiliki kurang lebih 1027 
buah pulau dan memiliki keragaman geobiofisik, 
sosial ekonomi, dan budaya sangat besar. Kon-
disi wilayah yang demikian, telah dipaksakan 
melalui konsep pembangunan sentralistik selama 
kemerdekaan Indonesia, menimbulkan banyak 
permasalahan yang telah mengancam integritas 
ekosistem kepulauan, bahkan telah menimbulkan 
bencana lingkungan dan sosial bagi sebagian 
masyarakat kepulauan ini.

Permasalahan yang dihadapi dalam pen-
gelolaan hutan lestari di Maluku sangat luas dan 
saling terkait satu dengan lainnya. Apabila dikaji 
secara mendasar, permasalahan utamanya terle-
tak pada tidak sinkronnya konsep pembangunan 
sektoral khususnya sektor kehutanan dengan 
konsep pembangunan wilayah sehingga dalam 
mengimplementasikannya tidak sesuai dengan 
kondisi ekologi, ekonomi dan sosial budaya 
masyarakat kepulauan. 

Penelitian dirancang berdasarkan teori 
dasar ekologi, ekonomi dan sosial budaya ma-
syarakat lokal yang saling terkait dan terintegrasi 
dalam satu kesatuan konsep, yang selanjutnya 
dijabarkan dalam lima aspek pokok yaitu aspek 
sumberdaya hutan, aspek kelestarian hasil, aspek 
konservasi, aspek sosial ekonomi dan aspek 
institusi. Penjabaran teori tersebut dimaksudkan 
untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan 
yang komprehensip dan memberikan arah dalam 
merubah orientasi pembangunan saat ini. Pem-
bangunan yang ditawarkan berorientasi pada 
pembaharuan sistem pengelolaan hutan sesuai 
tuntutan perubahan paradigma yaitu pengelo-
laan berbasis sumberdaya hutan dan lingkungan 
(resource ecosystem based management), dan 
berbasis masyarakat (community based forest 
management) dalam satu kesatuan yang ter-
integrasi sebagai landasan dalam pelaksanaan 
otonomi daerah.

Tujuan utama penelitian ini adalah (1) 
menganalisis kondisi tata guna lahan hutan dan 
proses perubahannya, dan mengintegrasikannya 
dengan RTRWP untuk menetapkan TGH yang 
baru; (2) menganalisis proses deforestasi yang 
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terjadi dengan faktor-faktor yang mempengaru-
hinya; (3) menganalisis keberadaan HPH dan 
potensi tegakan hutan alam produksi untuk 
menunjang pengelolaan hutan alam produksi 
lestari; dan (4) merancang pembentukan unit pen-
gelolaan hutan alam produksi lestari (KPHP).

BaHaN DaN metODe
Penelitian ini menetapkan populasi adalah 

seluruh wilayah daratan kepulauan Maluku. 
Karena sifat penelitian ini, maka data yang 
diperlukan adalah biogeofisik wilayah, sosial, 
ekonomi, dan budaya, diperoleh dari seluruh 
wilayah kepulauan Maluku berupa data primer 
dan sekunder. Sumber data berasal dari penelitian 
lapangan, wawancara, penelitian laboratorium, 
peta-peta, citra satelit, data statistik, laporan hasil 
penelitian dan hasil seminar. Analisis potensi 
hutan digunakan hasil Inventarisasi Hutan Nasi-
onal (IHN) sebagai dasar. Cara penarikan sampel 
yang digunakan dalam IHN adalah rancangan 
pencuplikan satu lapis yang sistematis (Systemat-
ics One Stage Sampling) dengan menggunakan 
sampel klaster.

Model analisis yang digunakan yaitu 
Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan meng-
gunakan program Integrated Land and Water 
Information System (ILWIS) 2.1 for Windows 
sekaligus dapat menganalisis citra satelit, yang 
dikembangkan oleh International Institute for 
Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC), the 
Netherland. Proses deforestasi di analisis dengan 
menggunakan modell regresi berganda.

HaSIl PeNelItIaN DaN 
PemBaHaSaN

tata Guna lahan
Tata guna lahan hutan (TGHK) tahun 1982 

mengalami perubahan yang sangat pesat, sesuai 
hasil evaluasi dengan peta vegetasi/penutupan 
lahan (1989). Hasilnya menunjukkan bahwa la-
han yang masih ditutupi hutan di Maluku seluas 
6.465.734 ha (82,79 %) yang terdiri dari hutan 
dataran rendah 6.013.784 ha, hutan rawa 40.974 
ha, hutan mangrove 206.281 ha dan hutan dataran 
tinggi 204.010 ha. Sedangkan Areal Penggunaan 
Lain (APL) yang masih ditutupi hutan seluas 685 
ha (0.01 %) pada hutan dataran rendah. Ternyata 

tata guna lahan hutan atau fungsi hutan telah 
banyak mengalami perubahan yang ditunjukkan 
oleh adanya areal tidak berhutan, yang terjadi di 
seluruh fungsi hutan, meliputi lahan kering tidak 
produktif (Lktp), lahan basah tidak produktif 
(Lbtp), lahan pertanian (Ptn), lahan perkebunan 
(Pkb) dan penutupan lahan lainnya (Pll). Luas 
lahan tidak berhutan seluruhnya 1.343.889 ha 
(17,21 %) yang terdiri dari 1.340.906 ha berada 
di kawasan hutan, sedangkan 2.983 ha berada di 
Areal Penggunaan Lain (APL).

Penetapan TGH sebagai hasil integrasi 
dengan RTRWP dan dievaluasi perubahan veg-
etasinya, sampai dengan tahun 1996. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa luas lahan hutan 
seluruhnya yang masih ditutupi hutan 6.513..024 
hektar (82,77%). Sedangkan luas areal yang ti-
dak berhutan 1.355.403 hektar (17,23 %). Luas 
kawasan hutan seluruhnya 7.219.047 (91,75 
%) yang terdiri dari areal berhutan 6.112.711 
hektar (77,69 %) dan areal yang tidak berhutan 
1.106.336 hektar (14,06 %), sedangkan luas APL 
mengalami peningkatan menjadi 649.380 hektar 
(8,12 %) yang terdiri dari areal berhutan 400.313 
hektar (5,09 %) dan areal tidak berhutan 249.067 
hektar (3,17 %).

Hasil integrasi TGHK dalam RTRWP 
yang menghasilkan TGH, menunjukkan peruba-
han tata guna lahan yang signifikan yaitu pada 
TGHK terdapat luas HPK yang sangat tinggi ± 
46,03% dan kawasan hutan tetap (HL, HSA-W, 
HP, HPT) hampir sama dengan HPK ± 53,92%. 
Sedangkan pada TGH, HPK mengalami penu-
runan menjadi 31,64 % dan areal hutan tetap 
(HL, HSA-W, HP, HPT) mengalami peningkatan 
menjadi 60,10 %. Peningkatan luas pada areal 
hutan tetap menunjukkan kenaikan secara merata 
pada areal hutan yang dilindungi (HL, HSA-W) 
menjadi 24,49 % dan areal hutan produksi tetap 
(HP, HPT) menjadi 35,61 %. Perubahan tersebut 
hampir terjadi pada seluruh unit lahan, di seluruh 
gugus pulau. Sedangkan pada TGHK terjadi se-
baliknya hutan yang harus dilindungi lebih kecil 
dan tidak tersebar di seluruh gugus pulau.

Penetapan TGHK yang tidak berlandas-
kan pada asas kelestarian dan tidak terintegrasi 
dengan RTRWP, menjadi tumpang tindih imple-
mentasi program pembangunan sektoral yang 
mendorong terjadinya proses deforestasi yang 
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menyebabkan perubahan TGHK. Kebijakan 
pengelolaan hutan dengan HPH, pemberian IPK, 
tanpa diikuti dengan perencanaan dan penga-
wasan yang baik, merupakan sumber KKN baru 
yang menyebabkan kerusakan hutan/deforestasi 
semakin pesat. Selain itu sistem pengelolaan hu-
tan belum melibatkan masyarakat lokal, sehingga 
terjadi konflik kepentingan. Aktivitas masyarakat 
berupa peladangan berpindah, penebangan kayu 
ilegal yang ditunjang oleh pemodal besar atau 
penguasa, semuanya memberikan kontribusi 
terhadap proses percepatan deforestasi.

Penetapan TGH masih tetap terdapat 
lahan yang tidak berhutan karena kerusakan 
hutan/deforestasi terus terjadi tanpa terkendali 
secara baik. Deforestasi terjadi hampir pada se-
luruh unit lahan hutan (fungsi hutan), terutama 
hutan yang harus dilindungi (HL dan HSA-W). 
sedangkan deforestasi terbesar terjadi pada HPK 
di seluruh gugus pulau. Deforestasi masih terus 
terjadi yang lebih pesat lagi sampai saat ini teru-
tama sejak dicetuskannya era reformasi tahun 
1998. Walaupun demikian TGH ini dapat diper-
tahankan sebagai dasar penggunaan lahan yang 
lebih permanen. Seluruh rencana pembangunan 
kehutanan dan sektor lainnya harus didasarkan 
pada TGH tersebut. Pada gambar 1. di perlihat-
kan kondisi tata guna hutan tetap (TGH) dengan 
kondisi hutan yang rusak pada tiap-tiap fungsi 
hutan di tiap gugus pulau.

Seluruh fungsi hutan (HL, HAS-W, HP, 
HPT, HPK) pada 8 gugus pulau terdapat areal 
yang tidak berhutan atau mengalami kerusakan 
(deforestasi) yang cukup luas. Proses deforestasi 
berjalan terus tanpa henti, sejak ditetapkan tahun 
1996. Sampai saat ini TGH sudah berumur 10 ta-
hun, dengan tingkat deforestasi rata-rata 2,9 – 3,5 
% maka TGH sudah mengalami perubahan yang 
besar. Belakangan ini, akibat kerusuhan dan tidak 
terkendalinya kebijakan pembangunan, perusa-
haan hutan sekitar 37 unit HPH yang beroperasi 
sejak awal sudah mengalami kemacetan karena 
sebagian areal hutan sudah tidak memiliki potensi 
kayu atau mengalami kerusakan berat. kebijakan 
pemerintah juga memberikan kontribusi terbesar 
terhadap proses deforestasi karena pembangunan 
sektoral yang tumpang tindih.

Deforestasi juga dianalisis dengan meng-
gunakan model regresi berganda, dengan 3 

variable bebas yang berpengaruh nyata yaitu ker-
apatan penduduk (P/L), produktivitas pertanian 
pangan (Y), dan variable lain/perubahan waktu 
(t). Sedangkan variable tingkat pendapatan tidak 
berpengaruh nyata. Perbedaan nyata juga pada 
seluruh gugus pulau (D) kecuali gugus pulau 5 
tidak berbeda nyata dibandingkan dengan gugus 
pulau 8. Hasil analisis diperoleh persamaan re-
gresi sebagai berikut:

In (F/l) = - 0,838 P/l + 1,265 Y - 0,028 t + 
1,160 D1 + 1,043 D2 + 1,176 D3 + 1,427 D4 
+ 0,134 D5 + 0,858 D6 + 0,614 D7

Variabel kepadatan penduduk (P/L) 
menunjukkan hubungan terbalik (negatif) den-
gan proporsi hutan. Hal ini berarti bahwa setiap 
peningkatan kepadatan penduduk sebesar 1 
orang/km2 akan mengurangi penutupan hutan 
yang besar. Variabel produktivitas pangan (Y) 
menunjukkan hubungan positif yang berarti 
bahwa setiap peningkatan 1 Kw produksi pangan 
per hektar akan dapat mengurangi deforestasi 
yang cukup besar dan variabel perubahan waktu 
(t) merupakan pengaruh faktor lain, selain kepa-
datan penduduk dan produksi pangan. Variabel 
perubahan waktu (t) menunjukkan hubungan 
yang terbalik (negatif), hal ini berarti setiap 
perubahan waktu terjadi penurunan proporsi 
hutan/deforestasi. 

Variabel perubahan waktu (t) merupakan 
gabungan dari banyak faktor penyebab peruba-
han proporsi hutan. Pengaruh faktor-faktor itu 
hanya dapat ditentukan secara umum, belum 
secara khusus dan terperinci, terhadap peruba-
han proporsi hutan/deforestasi. Faktor-faktor 
tersebut antara lain program pemerintah untuk 
memanfaatkan lahan (pembukaan jalan baru, 
pembangunan kantor, pembangunan perumahan, 
transmigrasi). Selain itu yang sementara ramai 
dibicarakan adalah penebangan liar (illegal log-
ging).

Hasil proyeksi dengan mengembangkan 
3 skenario selama 70 tahun, di mana terjadi de-
forestasi dari tahun ke tahun, sehingga sisa hutan 
menurun terus-menerus, yang dapat ditunjukkan 
pada diagram Gambar 2. Skenario pesimistik 
menunjukkan deforestasi terbesar, karena kebi-
jakan yang tidak mengarah pada perbaikan untuk 
mencegah terjadinya deforestasi. 
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Gambar 1. Kondisi Tata Guna Hutan pada Tiap Gugus Pulau di Maluku 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa penempatan 
HPH tidak hanya pada Hutan Produksi (HP, 
HPT, HPK), tetapi juga masuk pada hutan yang 
harus dilindungi yaitu Hutan Lindung (HL) dan 
Hutan Suaka Alam-Wisata (HSA-W). Hal ini 
hampir merata pada sebagian besar HPH pada 
tiap gugus pulau. 

Gugus pulau 1 terdapat 172.600 hektar 
areal yang harus dilindungi (HL, HSA-W) ma-
suk dalam areal HPH terdiri dari 158.500 hektar 
terdapat dalam areal HL dan 14.100 hektar masuk 
dalam areal HSA-W yang luasnya tersebar pada 
13 HPH. Gugus pulau 2, terdapat 30.100 hektar 
areal yang harus dilindungi (HL, HSA-W) masuk 
dalam areal HPH, terdiri dari 24.900 hektar areal 
HL dan 5.200 hektar areal HSA-W yang luasnya 
tersebar pada 4 HPH. Gugus pulau 3, terdapat 
176.300 hektar areal yang harus dilindungi (HL, 
HSA-W) masuk dalam areal HPH, terdiri dari 
155.400 hektar areal HL dan 9.300 hektar areal 
HSA-W yang luasnya tersebar pada 14 HPH. 
Gugus pulau 5, terdapat 58.800 hektar areal 
yang harus dilindungi masuk pada areal HPH, 
seluruhnya terdapat pada areal HSA-W yaitu PT. 
Budhi Nyata. Gugus pulau 6, terdapat 400 hektar 
areal yang harus dilindungi masuk dalam areal 
HPH, seluruhnya terdapat pada areal HL yaitu 
PT. Alam Nusa Segar yang telah diambil alih 
oleh PT. Inhutani I. 

Gugus pulau 8 terdapat 1 HPH yaitu PT. 
Witang Rimbah belum diperoleh hasil pemetaan 
sehingga belum dapat ditetapkan letaknya sesuai 
TGHK. Secara keseluruhan pada kelima gugus 
pulau yang diuraikan di atas, maka persentasi 
areal hutan yang dilindungi, yang masuk dalam 
areal HPH tertinggi pada gugus pulau 5 sebesar 
58,68 %, menyusul gugus pulau 3 sebesar 14,40 
%, gugus pulau 2 sebesar 7,50 %, gugus pulau 
1 sebesar 6.64 % dan yang terendah yaitu pada 
gugus pulau 6 sebesar 0,21 %.

Pengelolaan areal HPH dengan adanya 
perubahan vegetasi hutan/penutupan lahan dari 
tahun ke tahun selama HPH beroperasi, yang 
ditandai dengan terjadinya lahan tidak produk-
tif/areal tidak berhutan yang terdiri dari lahan 
kering tidak produktif (Lktp), lahan basah tidak 
produktif (Lbtp), lahan pertanian (Ptn), perke-
bunan (Pkb) dan penggunaan lain (Pll). Hasil 
analisis menunjukkan bahwa perubahan lahan 

Skenario optimistik menunjukkan de-
forestasi terendah karena langkah-langkah 
kebijakan yang lebih optimal. Sedangkan ske-
nario moderat menunjukkan deforestasi rata-
rata, antara scenario pesimistik dan optimistik. 
Grafik menunjukkan bahwa walaupun kebijakan 
diupayakan sesuai scenario optimistik hutan 
tetap mengalami deforestasi, sehingga sampai 
dengan tahun 2050-2070, hutan di kepulauan 
Maluku, sudah habis seluruhnya. Kenyataan 
pada era otonomi ini, tidak ada sedikitpun upaya 
pembaharuan terhadap kebijakan kehutanan baik 
di tingkat provinsi (Maluku dan Maluku Utara), 
maupun di tingkat kabupaten. Kebijakan saat 
ini, lebih merusak dengan pemberian areal hu-
tan tanpa perencanaan, IPK dan pencurian kayu 
yang merajalela. Dengan demikian kemungkinan 
deforestasi hutan lebih para dari gambaran yang 
terdapat pada skenario pesimistik.
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Gambar 2. Sisa Luas Hutan Tiap 10 Tahun 
sesuai dengan Tiga Skenario di Maluku

Pengelolaan Hak Pengusahaan Hutan 
(HPH)

Sejak mulai di kembangkan HPH di 
Maluku sampai tahun 1996 sudah diberikan ijin 
kepada 37 perusahan HPH. Penyebaran HPH 
pada enam gugus pulau tidak merata dari segi 
jumlah maupun luasnya. Gugus pulau 1 terdapat 
16 HPH dengan luas areal 1.491.900 hektar, 
gugus pulau 2 terdapat 4 HPH dengan luas areal 
402.400 hektar, gugus pulau 3 terdapat 14 HPH 
dengan luas areal 1.225.400 hektar, gugus pulau 
5 terdapat satu HPH dengan luas areal 100.200 
hektar, gugus pulau 6 terdapat satu HPH den-
gan luas areal 162.800 hektar dan gugus pulau 
8 terdapat satu HPH dengan luas 50.000 ha 
(belum dipetakan). Untuk mengetahui pemba-
gian areal HPH sesuai tata guna hutan (TGHK) 
dilakukan tumpang tindih kedua peta tersebut. 
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hutan pada areal HPH cukup luas dengan luas 
keseluruhan 316.800 hektar, yang terdiri dari 
Lktp seluas 191.900 hektar, Lbtp seluas 3.500 
hektar dan lahan pertanian, perkebunan dan 
penggunaan lain (Ptn, Pkb, Pll) seluas 121.400 
hektar. Lahan kering tidak produktif sangat luas, 
hal ini membuktikan bahwa pengelolaan hutan 
oleh HPH sangat lemah, belum dapat memenuhi 
asas kelestarian hutan.

Penetapan HPH yang tidak sesuai fungsi 
hutan, selain areal yang harus dilindungi masuk 
pada HPH, juga lahan yang mempunyai habitat 
khusus seperti hutan rawa (Hs) seluas 23.700 
hektar, hutan mangrove (Hm) seluas 18.400 
hektar telah mengalami perubahan yang ditandai 
dengan adanya Lbtp seluas 3.500 hektar. Selain 
itu aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang 
ditandai dengan adanya lahan pertanian, perkebu-
nan dan lahan lainnya (Ptn, Pkb, Pll) merupakan 
aktivitas masyarakat dalam areal HPH seluas 
121.400 hektar. Luas areal hutan yang masih 
efektif untuk diperhitungkan potensinya (Hr) pada 
areal HPH, seluruhnya seluas 3.005.300 hektar.

Gambaran secara menyeluruh tentang 
pengelolaan hutan seperti yang dijelaskan di atas, 
baik tata guna lahan hutan berdasarkan TGHK, 
maupun perubahan vegetasi/penutupan lahan 
akibat proses deforestasi, tidak dapat menjamin 
kelestarian hutan di Maluku. Selain itu areal 
HPH yang tidak menyatu pada satu areal yang 
kompak, tersebar pada pulau-pulau kecil dan me-
miliki luas yang sempit dengan pengawasan yang 
tidak berjalan secara baik, semakin mempertegas 
bahwa kelestarian hutan di Maluku, semakin jauh 
dari apa yang diharapkan. Terutama kelestarian 
ekosistem dan sumberdaya hutan yang menjadi 
konsep dasar pengelolaan hutan saat ini. Saat ini 
sebagian besar HPH sudah tidak beropersi lagi. 
Para pemilik HPH hanya pergi begitu saja, tanpa 
bertanggung jawab. Kenyataan ini membuktikan 
bahwa hutan telah mengalami kerusakan berat, 
yang akan berdampak secara luas terhadap ling-
kungan pulau-pulau kecil, yang pada gilirannya 
berdampak pada faktor ekonomi dan sosial 
masyarakat. Dengan demikian diperlukan pe-
rubahan mendasar terhadap sistem pengelolaan 
hutan produksi dan pembangunan wilayah di 
Kepulauan Maluku.

Potensi tegakan Hutan Produksi
Hasil analisis potensi tegakan hutan rata-

rata pada seluruh areal hutan alam, pada seluruh 
strata hutan menunjukkan adanya perbedaan baik 
itu jumlah pohon per hektar, maupun volume per 
hektar untuk seluruh jenis pohon maupun jenis 
niagawi. Perbedaan yang sangat menyolok juga 
terjadi pada potensi tegakan hutan alam yang 
belum ditebang dan yang sudah ditebang. Selu-
ruh hutan produksi (HP, HPT, HPK) yang belum 
ditebang sampai dengan tahun 1996 sekitar 45 % 
atau mendekati luas 2,68 juta hektar. 

Jumlah pohon per hektar maupun volume 
rata-rata pada hutan yang telah ditebang/areal 
bekas tebangan menunjukkan perubahan yang 
sangat besar, rata-rata kurang dari 50 % diband-
ingkan terhadap areal yang belum ditebang, baik 
terhadap seluruh jenis maupun jenis niagawi. 
Jumlah pohon untuk seluruh jenis (diameter 20 
Cm +) hutan belum ditebang, tertinggi (144,7 
N/ha) pada HP dan terendah (134,6 N/ha) pada 
HPT, sedangkan pada areal yang sudah ditebang 
jumlah pohon tertinggi (67,4 N/ha) pada HP dan 
terendah (50,8 N/ha) pada HPK. Hal ini berarti 
bahwa jenis non niagawi juga ikut ditebang atau 
mengalami kerusakan sangat besar. Hal yang 
sama terjadi pada jenis niagawi (diameter 20 Cm 
+), jumlah pohon per hektar tertinggi (36,6 N/ha) 
berada pada HPT dan terendah (33,2 N/ha) pada 
HPK, untuk hutan yang belum ditebang, sedan-
gkan untuk hutan yang sudah ditebang jumlah 
pohon tertinggi (19,1 N/ha) berada di HPT dan 
terendah (15,5 N/ha) berada di HPK. 

Perbedaan antara jumlah pohon per 
hektar maupun volume rata-rata seluruh jenis 
dengan jumlah pohon per hektar maupun volume 
rata-rata jenis niagawi menunjukkan perbedaan 
sangat tinggi, hal ini memberikan indikasi bahwa 
masih banyak jenis pohon yang belum dapat 
dimanfaatkan secara baik. Selain itu pengusaha 
HPH cenderung memanfaatkan jenis dengan nilai 
ekonomis tinggi dan mengabaikan jenis pohon 
yang bernilai ekonomis rendah. Hal ini yang 
sering mendorong pengusaha HPH melakukan 
penebangan di luar aturan yang telah ditetapkan, 
yang memperbesar kerusakan hutan dan limbah 
hasil tebangan. Hasil penelitian menyimpulkan 
bahwa faktor konversi dari kayu hasil tebangan 
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di hutan sampai ke tepi jalan mencapai sebesar 
50 %.

Gambaran aktual tentang kondisi hutan 
yang belum ditebang (hutan primer), dan hutan 
yang sudah ditebang (hutan bekas tebangan), 
menunjukkan bahwa hutan bekas tebangan 
mengalami kerusakan yang sangat berat. Hal ini 
seperti digambarkan di atas bahwa jumlah pohon 
jenis niagawi (diameter 20 Cm +) yang jauh 
melebihi persyaratan pohon inti yang ditetap-
kan dalam TPTI sebesar 25 pohon per hektar, 
sedangkan pada hutan yang sudah ditebang 
memiliki pohon inti jauh lebih kecil. Fakta ini 
memberikan indikasi bahwa pengelolaan hutan 
oleh HPH, telah mengancam kelestarian hutan 
yang menjadi hukum dasar dalam pembangu-
nan kehutanan. Hal yang sama juga bila dilihat 
pada jumlah pohon dan volume rata-rata pohon 
masak tebang.

Komposisi dan ukuran anakan (semai, 
sapihan dan pancang) dan pohon muda (diam-
eter 20 – 49,9 cm) memberikan indikasi untuk 
menduga besarnya tingkat permudaan dalam 
suatu tegakan hutan. Berdasarkan komposisi dan 
ukuran permudaan dapat direncanakan tindakan 
silvikultur untuk menghasilkan pohon-pohon 
yang nantinya akan menghasilkan tegakan yang 
layak untuk mencapai kelestarian hutan. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa jumlah anakan 
dan pohon muda secara konsisten lebih tinggi di 
hutan belum ditebang yang dapat diartikan terjadi 
kerusakan pada saat hutan ditebang. Sedangkan 
jumlah permudaan paling tinggi di HPT dan 
HP pada vegetasi hutan dataran rendah.Tingkat 
permudaan dan luas bidang dasar berdasarkan 
kelompok spesies dan gambaran tentang volume 
rata-rata per hektar, dapat dijelaskan bahwa 
permudaan pada tingkat anakan/semai, sapihan 
maupun tiang cukup tersedia untuk menjamin 
pertumbuhan berikutnya. Jumlah anakan dan sa-
pihan tertinggi berada di HPT dan HP, sedangkan 
terendah di HPK. Tingkat tiang tertinggi berada 
di HP dan HPK, sedangkan terendah di HPT. 
Begitupun kecenderungan yang hampir sama 
terjadi untuk jenis komersial (Meranti, Keruing, 
Dipterocarpacae lain, dan komersial lain).

Pembenahan terhadap sistem pengelo-
laan hutan harus berdasarkan kondisi aktual 
yaitu sisa hutan yang belum ditebang dengan 

menerapkan sistem TPTI secara baik dan den-
gan memperhatikan kondisi hutan yang sudah 
ditebang melalui inventarisasi secara detail dan 
penelitian secara mendasar dalam pengembangan 
teknologi yang sesuai untuk pemulihan kondisi 
tersebut sesuai rencana pengelolaan hutan les-
tari yang telah ditetapkan melalui pengelolaan 
KPHP. Hasil IHN yang sudah dilaksanakan lebih 
dari 10 tahun, dengan adanya deforestasi yang 
demikian pesat, kondisi HPH sudah mengalami 
kehancuran, dan berbagai aktivitas yang tidak 
terkendali, kemungkinan potensi hutan yang 
digambarkan di atas, sudah mengalami penu-
runan bahkan kerusakan.
Pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan 
Produksi (KPHP)

Hasil analisis memperlihatkan penye-
baran tata guna hutan dalam kecamatan, yang 
tercakup dalam 25 DAS pada masing-masing 
gugus pulau. Kecamatan tidak kompak atau 
menyatu dalam satu DAS tertentu, tetapi tersebar 
secara tidak teratur pada beberapa DAS. Keti-
daksesuaian kecamatan di dalam DAS, dapat 
memberikan gambaran yang jelas bagi para 
perencana ditingkat kabupaten/kotamadya untuk 
mengarahkan perencanaannya dan pengawa-
sannya pada masing-masing kecamatan yang 
tercakup dalam satuan DAS tertentu, untuk men-
jamin tercapainya kelestarian. Walaupun DAS 
yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan, 
belum sesuai dengan kondisi pulau kecil, namun 
untuk sementara dipakai sebagai dasar, yang 
kemudian diperlukan penelitian dan penetapan 
yang sebanarnya. Dalam jangka menengah dan 
panjang perlu dibenahi kesesuaian batas-batas 
kecamatan, kabupaten, sehingga jelas kedudu-
kannya di dalam DAS, pulau dan gugus pulau, 
pada tingkat detail.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pem-
bagian KPHP tidak seluruhnya dapat mencapai 
luas minimal yang ditetapkan yaitu 100.000 ha. 
Sedangkan KPHP yang mencapai 100.000 ha 
atau lebih setelah dilakukan koreksi lingkun-
gan, ternyata luas yang dapat dieksplotasi tidak 
mencukupi atau dengan kata lain luas lahan yang 
harus dilindungi dalam KPHP cukup luas dan hal 
itu harus mendapat perhatian khusus. Selanjutnya 
dari hasil pembagian tersebut, perlu ada pertim-
bangan dalam penetapan sub-KPHP terhadap 
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pembagian KPHP yang tidak mencukupi luas 
100.000 ha. Rencana areal KPHP yang tidak 
mencukupi luas minimum, yang terletak pada 
DAS di pulau tersendiri tidak diperkenankan 
menjadi sub KPHP pada KPHP di pulau lain. 
Untuk itu diperlukan pengkajian khusus untuk 
menetapkan status KPHP tersebut. Sedangkan 
untuk areal KPHP yang mendekati luas minimum 
dapat digabungkan dengan satu atau lebih sub 
KPHP terdekat, apabila KPHP tersebut tidak 
dapat menjamin kelestarian.

KPHP yang perlu mendapat pengkajian 
khusus adalah KPHP I (DAS Sabatai), KPHP 
X (DAS Bacan) pada gugus pulau 1. KPHP III 
(DAS Mangole) pada gugus pulau 2. KPHP I 
(DAS Wetar) pada gugus pulau 8. KPHP tersebut 
perlu mendapat pengkajian khusus karena luas-
nya kurang dari luas minimum yang diharapkan, 
dan terletak pada pulau tersendiri yang tidak 
diperkenankan untuk menjadi sub-KPHP pada 
KPHP di pulau lain. Pengkajian khusus dimak-
sudkan untuk memberikan gambaran apakah 
secara ekonomis dengan potensi tegakan yang 
ada dapat menjamin kelestariannya.

KPHP yang dapat dipertimbangkan untuk 
digabungkan dengan KPHP terdekat karena luas 
yang tidak mencukupi adalah KPHP VII (Lamo-
Pintatu) digabungkan dengan sub-KPHP terdekat 
yaitu Sub-KPHP I (Barasei-Pintatu) dan Sub-
KPHP II (Barasei) pada gugus pulau 1. KPHP 
I (Taliabu) digabungkan dengan Sub-KPHP I 
(Taliabu) pada gugus pulau 2. KPHP IV (Kawa-
Natu) digabungkan dengan Sub-KPHP I (Kawa) 
pada gugus pulau 3. Sedangkan sisa KPHP yang 
lain pada masing-masing gugus pulau ditetapkan 
sebagai KPHP mandiri. Gugus pulau 1 terdapat 
sembilan KPHP mandiri; gugus pulau 2 terdapat 
dua KPHP mandiri; gugus pulau 3 terdapat enam 
KPHP mandiri; gugus pulau 5 terdapat satu 
KPHP mandiri; dan gugus pulau 6 terdapat satu 
KPHP mandiri.

Alokasi lahan hutan produksi seluruhnya 
untuk KPHP HTI dan KPHP hutan alam atau 
KPHP Tebang Pilih Tanam Indonesia (KPHP 
TPTI) seluruhnya seluas 3.765.124 ha. Pada 
gugus pulau 1 seluas 1.655.532 ha yang terbagi 
pada sepuluh KPHP, dua sub-KPHP dan satu 
KPHP HTI. Pada gugus pulau 2 seluas 246.184 
ha yang terbagi pada dua KPHP, satu sub-KPHP 

dan tiga KPHP HTI. Pada gugus pulau 3 seluas 
1.441.485 ha yang terbagi pada tujuh KPHP, 
satu sub-KPHP dan satu KPHP HTI. Pada gugus 
pulau 5 seluas 143.842 ha untuk satu KPHP dan 
pada gugus pulau 6 seluas 93.159 ha untuk satu 
KPHP.

Luas masing-masing KPHP tidak selu-
ruhnya dapat dieksplotasi, tetapi sebagian lahan 
harus dilindungi sebagai upaya melakukan ko-
reksi faktor lingkungan, untuk melindungi lahan 
atau habitat tertentu yang sangat peka terhadap 
perubahan lingkungan. Dari luas seluruh KPHP 
terdapat areal yang harus dilindungi seluas 
899.782 ha atau 23,90 %. Hal ini berarti bahwa 
hanya 2.865.337 ha atau 76,10 % dari seluruh 
KPHP yang dapat dieksploitasi. Sesudah koreksi 
faktor lingkungan, dilanjutkan dengan identifi-
kasi sosial budaya atau koreksi sosial budaya. 
Dalam identifikasi sosial budaya maka faktor 
penduduk dan masyarakat merupakan faktor 
penting.

Identifikasi faktor sosial budaya masyara-
kat dalam rangka penetapan KPHP, diperlukan 
pengkajian secara mendetail, untuk menggali 
kembali nilai adat istiadat masyarakat setempat, 
termasuk institusi yang pernah ada dan insti-
tusi-institusi baru yang masih relevan dalam 
mengangkat peranan masyarakat lokal. Desa 
sebagai basis kehidupan masyarakat yang berada 
di dalam dan sekitar KPHP pada DAS tertentu di-
identifikasi nilai-nilai adat istiadat dan dibangun 
partisipasi masyarakat untuk secara demokratis 
menetapkan batas-batas wilayah yang dimiliki 
desa secara adat maupun perorangan dan turut 
terlibat dalam proses perencanaan, pengambi-
lan keputusan, pengelolaan dan pengawasan. 
Seluruh KPHP, calon sub KPHP, KPHP khusus 
dan KPHP HTI pada setiap DAS dan gugus pu-
lau, merupakan unit pengelolaan terkecil yang 
merupakan salah satu ekosistem dalam ekosistem 
DAS, pulau dan gugus pulau yang harus diiden-
tifikasi komponen-komponennya secara detail. 
Secara makro seluruh ekosistem KPHP telah 
teridentifikasi menyangkut TGH, kondisi fisik 
wilayah berupa sifat-sifat lahan (sistem lahan), 
vegetasi, keragaman hayati, proses deforestasi, 
areal yang belum ditebang dan sudah ditebang, 
potensi produksi dan permudaan, penyebaran 
sungai, kondisi sosial ekonomi dan budaya 
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masyarakat lokal yang akan dijabarkan lebih 
detail pada inventarisasi dan pemetaan tingkat 
semi-detail dan detail.

PeNUtUP

Kesimpulan
Penetapan TGHK tidak dapat menjamin 

kelestarian hutan karena alokasi lahan untuk 
HPK sangat luas, sedangkan HL sangat rendah 
dan tidak merata pada seluruh gugus pulau. 
Kebijakan pembangunan hutan juga mendo-
rong terjadinya deforestasi. Proses integrasi 
pembangunan kehutanan dalam pembangunan 
wilayah memerlukan penyesuaian dan peneta-
pan TGH yang baru dan didasarkan pada asas 
pengelolaan hutan lestari. TGH lebih bersifat 
permanen dengan alokasi HPK lebih rendah 
dan tidak dapat dikonversikan. HL mengalami 
peningkatan dan merata di seluruh gugus pulau. 
Penerapan asas pengelolaan hutan lestari yang 
baru, dapat menjamin eksistensi TGH, keles-
tarian hutan dan lingkungan pulau-pulau kecil 
secara menyeluruh.

Areal hutan yang dialokasikan untuk 39 
HPH, seluas 3.382.600 hektar sampai dengan 
tahun 1996, hanya sekitar 87,04 % berada di 
areal hutan produksi. Sisanya sebesar 12,96 
% termasuk areal hutan lindung. Pengelolaan 
hutan oleh HPH tidak didasarkan pada asas 
pengelolaan hutan lestari dan telah berdampak 
pada kerusakan lingkungan. Pemulihan kembali 
kondisi hutan memerlukan peninjauan terhadap 
kondisi ekosistem dan keberadaan sumber daya 
hutan, yang terkait dengan potensi tegakan hutan 
produksi (HP, HPT, HPK). Potensi permudaan 
dan produksi pada hutan belum ditebang dan 
yang sudah ditebang menunjukkan perbedaan 
yang besar karena hutan bekas tebangan mengal-
ami penebangan yang berat, tetapi masih dapat 
dikelola dengan baik untuk mencapai kelestarian, 
terutama dalam pengelolaan KPHP. 

Ancaman terhadap kelestarian hutan dan 
ekosistem pulau-pulau kecil, sesuai dengan ciri 
dan sifat-sifatnya memerlukan kebijakan yang 
mendasar, terintegrasi dan menyeluruh. Peruba-
han tata guna hutan sebagai hasil integrasi den-
gan konsep pembangunan wilayah merupakan 
titik pijak pembangunan sektor kehutanan yang 
diharapkan dapat terintegrasi dengan pembangu-

nan sektor lain. TGH, sesuai gambaran landscape 
pada seluruh ekosistem dalam ekosistem DAS di 
tiat-tiap gugus pulau menjadi dasar pengelolaan 
lestari, walaupun dalam kenyataannya bahwa 
batas ekosistem DAS tidak sinkron dengan batas 
administratif di tingkat kecamatan/kabupaten, 
tetapi DAS harus menjadi dasar pengelolaan 
pembangunan untuk mencapai kelestarian ling-
kungan pada setiap gugus pulau. 

Penataan kembali hutan alam produksi 
untuk membentuk unit pengelolaan KPHP dalam 
DAS di setiap gugus pulau, menghasilkan 26 
KPHP TPTI yang hanya terdapat pada enam 
gugus pulau. Lima areal hak pengusahaan HTI 
yang sudah ada ditingkatkan menjadi KPHP HTI 
dan tidak dilakukan pengembangan KPHP HTI 
baru. Lahan hutan produksi yang telah teralokasi 
untuk seluruh KPHP TPTI dan KPHP HTI seluas 
3,8 juta hektar, tetapi hanya 2,9 juta hektar (76,10 
%) yang dapat dieksplotasi. Sisanya seluas 0,9 
juta hektar (23,90 %) harus dilindungi. Pena-
taan kembali sistem pengelolaan hutan lestari 
memerlukan perubahan kebijakan menyeluruh 
dan terintegrasi.

Hasil penelitian ini, dengan menggunakan 
data sekitar tahun 1996, maka sampai saat ini 
sudah mencapai kurang lebih 10 tahun. Sesuai 
proses deforestasi yang terjadi demikian pesat, 
kurang lebih 2,9 – 3,5 % pada delapan gugus 
pulau, bahkan kemungkinan lebih tinggi, karena 
tidak ada pengendalian, yang berarti lebih meru-
sak dengan IPK, pencurian kayu (illegal logging), 
bahkan sebagian HPH sudah berhenti aktivitas-
nya. Hal ini berarti TGH yang ditetapkan sudah 
mengalami perubahan yang besar dan potensinya 
sudah menurun.

Implikasi Kebijakan
Penelitian ini telah menghasilkan dua 

konsep penting yaitu (1) integrasi pembangunan 
kehutanan dalam pembangunan wilayah disebut 
konsep makro dan (2) rancangan pembentukan 
KPHP disebut konsep mikro, yang merupakan 
penjabaran dari konsep makro. Dengan demikian 
kedua konsep ini saling terkait dan terintegrasi 
sebagai konsep dasar dari perubahan paradigma 
pembangunan, menuju pembangunan lestari 
(sustainable development). Konsep ini menjadi 
dasar pengelolaan hutan lestari dalam mengisi 
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konsep otonomi daerah yang telah diberlakukan 
sejak bulan Januari 2001.

Konsep yang dihasilkan merupakan para-
digma baru yang sangat berbeda pendekatannya 
dan belum dipahami secara mendasar. Konsep 
tersebut perlu diso-sialisasikan kepada seluruh 
masyarakat terutama dimulai dari pengambil 
kebijakan. Setelah itu, pemerintah daerah segera 
mengintegrasikan seluruh rencana pembangunan 
sektoral dalam pembangunan wilayah didasar-
kan pada konsep makro. Hal ini berarti seluruh 
rencana dinas-dinas pada tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota sudah terpadu/sinkron dengan 
RTRWP/RTRWK. Konsep makro tersebut 
selanjutnya melalui DPRD dibahas bersama 
pemerintah dan seluruh komponen masyarakat 
(stakeholder) untuk ditetapkan dengan peraturan 
daerah (PERDA), sebagai dasar perencanaan 
mikro dan alat kontrol dalam pelaksanaan pem-
bangunan.

Seluruh sektor pembangunan perlu men-
jabarkan konsep makro ke dalam perencanaan 
mikro (konsep mikro) yang berlandaskan pada 
asas pengelolaan hutan lestari. Perencanaan 
mikro seluruh sektor yang berkaitan dengan 
daratan, harus terintegrasi dalam satuan DAS. 
Hal ini harus dapat menjamin kelestarian ling-
kungan. dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. 
Kelestarian gugus pulau dan kepulauan Maluku 
secara menyeluruh adalah faktor utama yang 
harus dijamin. Agar kelestarian dapat dijamin, 
maka perlu diupayakan penyatuan batas wilayah 
administratif pemerintahan dengan batas wilayah 
ekologi dalam hal ini DAS dan gugus pulau. 
Harus diperhatikan pula bahwa secara ekologis 
hubungan antara gugus pulau tidak dapat dipisah-
kan sehingga hak otonomi pada daerah kabupaten 
tidak sertamerta mengabaikan hubungan antar 
gugus pulau. 

Konsep mikro yang telah menetapkan 26 
KPHP pada enam gugus pulau, akan ditindak lan-
juti dengan kegiatan penyusunan rencana karya 
KPHP TPTI. Hasil rencana karya KPHP TPTI, 
harus dapat mengintegrasikan seluruh areal HPH, 
hak-hak adat masyarakat, dan hak desa yang 
tercakup dalam kawasan KPHP TPTI. Seluruh 
areal KPHP TPTI telah tertata dalam petak dan 
anak petak dengan memiliki sifat dan ciri-ciri 
biogeofisik yang lebih seragam dan bersifat 
permanen, yang dijadikan sebagai unit perlakuan 
pengelolaan dan basis data KPHP TPTI. Seluruh 
basis data KPHP TPTI dirancang dalam SIG dan 
selalu diperbaharui dengan data citra penginder-
aan jauh yang terbaru dan melalui kegiatan survai 
dan inventarisasi lapangan. Faktor penting dan 
strategis untuk menunjang keberhasilan penera-
pan konsep ini, diperlukan peningkatan kualitas 
sumber daya manusia yang memadai, terutama 
melalui pengembangan pendidikan profesional 
setingkat SMK dan politeknik (community col-
lege) yang berbasis sumber daya alam pada setiap 
gugus pulau.

Saran
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dija-

dikan sebagai model untuk melakukan perubahan 
paradigma pembangunan kehutanan saat ini di 
Indonesia menuju pengelolaan hutan lestari. 
Model itu disesuaikan dengan kondisi biogeo-
fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat 
dari wilayah yang akan dikembangkan. Peneli-
tian dan pengembangan harus terus dilaksanakan 
terutama untuk mengkaji seluruh komponen 
ekosistem DAS pulau-pulau kecil, hubungan 
ekologi antar pulau dalam pembentukan gugus 
pulau, sistem pengelolaan KPHP sebagai suatu 
ekosistem dan sistem pemerintahan otonomi. 
Selain itu hasil penelitian ini dikembangkan 
menuju terbangunnya teori-teori baru dalam 
pengembangan ilmu kehutanan.
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