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INTISARI 
 
 

Berbagai aspek dalam pengembangan hutan rakyat telah banyak dilakukan baik 
dari sisi budidaya maupun sosial. Hal yang masih sangat perlu ditingkatkan ialah 
pengembangan industri  terpadu atau terintegrasi dengan bahan baku yang berasal dari 
hutan rakyat. Persyaratan pertama dalam pengembangan industri dalam kaitan dengan 
hutan rakyat ialah bahasan yang mendalam tentang karakteristik kayu dari hutan rakyat. 
Selanjutnya  pengembangan edukasi masyarakat yang tidak hanya meliputi aspek teknis 
pengusahaan hutan rakyat tetapi juga aspek teknologi pengolahan produk dari hutan 
rakyat serta inovasi pengembangan produk tersebut disertai peningkatan pengetahuan 
lingkungan/kesehatan berkaitan dengan industri perkayuan. Secara umum  saat ini 
diprediksi akan adanya pasokan bahan baku dimasa datang dengan diameter kecil serta 
dalam jumlah  yang besar sesuai kecepatan pengembangan hutan rakyat yang terjadi. 
 Dengan latar belakang tersebut maka pada tulisan ini akan dibahas beberapa 
karakteristik kayu dari hutan rakyat dan alternatif meningkatkannya serta kemungkinan 
pengembangan industri terpadu dengan bahan baku dari hutan rakyat. Dari aspek industri 
dipandang perlu sekali adanya sosialisasi kesepakatan  standarisasi produk serta sistem 
sortasi yang perlu dikembangkan berbasiskan jenis komoditi yang relevan pada suatu 
daerah.  
 Akhirnya dengan contoh contoh alternatif pengembangan produk dari hutan rakyat 
diharapkan tulisan ini dapat memberikan inspirasi kepada seluruh pemangku kepentingan 
dalam pengembangan hutan rakyat. 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 

 Perkembangan  teknologi pengolahan bahan baku kayu telah mencapai tahap 
yang dapat mengolah aneka bahan baku dengan aneka kualitas. Pada saat ini yang 
menjadi pembatas ialah ketidak tersediaan bahan baku bagi industri perkayuan. Jadi 
teknologi tidak masalah tetapi keberlanjuan ketersediaan bahan baku menjadi problema 
pokok bagi industri perkayuan. Hal tersebut terjadi karena adanya ketergantungan bahan 
baku dari sumber hutan primer. Degradasi hutan secara langsung akan menekan 
pertumbuhan industri perkayuan. Hutan rakyat rupanya akan dapat dijadikan salah satu 
solusi untuk pemenuhan bahan baku. Persyaratan pertama dalam pengembangan industri 
dalam kaitan dengan hutan rakyat ialah bahasan yang mendalam tentang karakteristik 
kayu dari hutan rakyat. Selanjutnya  pengembangan edukasi masyarakat yang tidak hanya 
meliputi aspek teknis pengusahaan hutan rakyat tetapi juga aspek teknologi pengolahan 
produk dari hutan rakyat serta inovasi pengembangan produk tersebut disertai 
peningkatan pengetahuan lingkungan/kesehatan berkaitan dengan industri perkayuan 
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INDUSTRI PERKAYUAN 
 
 

Dari bahan baku kayu orang dapat memanfaatkan secara langsung misalnya 
untuk bangunan, konstruksi interior dan sebagainya tetapi saat ini pemenfaatan tidak 
langsung telah banyak sekali dilakukan sampai orang tidak sadar kalau pakaian yang kita 
pakai sebagian berasal dari kayu yang telah dirai menjadi selulusa yang kemudian 
diderivasi menjadi rayon yang dipintal dan dijadikan bahan kain (Soenardi, 2000). Dari 
sejarah industri yang pertama kali berkembang ialah industri penggergajian kemudian 
berkembang menjadi industri kayu lapis , papan partikel, papan serat , industri kertas serta 
rayon. Banyak kemungkinan pengembangan yang bisa dilakukan namun karena 
pertimbangan ekonomi tidak diaplikasikan dalam skala industri. Hal tersebut misalnya 
industri alkohol dari kayu, industri gula dari kayu, industri bahan peledak dari kayu dan 
sebagainya. Dengan kata lain industri perkayuan dapat melingkupi rantai yang sangat 
panjang tergantung kita mau memilih jalur yang mana yang dikehendaki. 
 
 

BAHAN BAKU DARI HUTAN RAKYAT 
 
 

 Hutan rakyat sebagai sumber bahan baku industri adalah sesuatu yang sangat 
masuk akal dan mempunyai prospek cerah sepanjang dikelola secara lestari dan rasional. 
Hal yang selalu jadi pertimbangan ialah penggunaan kayu dari hutan rakyat yang variasi 
baik kualitas maupun kuantitasnya maupun jenisnya sangat besar. Berkaitan dengan hal 
ini maka perlu dilakukan studi yang mendalam tentang beberapa hal berikut (Becker, 
1992) : 
1. Penelitian tentang potensi sumber bahan baku 
2. Penelitian yang berorientasi pada kualitas kayu 
3. Penelitian yang berorientasi pada pengerjaan kayu 
4. Penelitian yang berorientasi pada produk 
5. Penelitian tentang daur ulang bahan kayu 
Setelah kelima hal tersebut dipikirkan kiranya sangat arif kalau juga dibicarakan 
kemungkinan pengembangan industri terintegrasi yang diharapkan dapat menampung 
keanekaragaman bahan baku serta memberikan nilai tambah pada semua produk hasil 
hutan yang ada. 
 
 

ALTERNATIF  PENGEMBANGAN INDUSTRI TERINTEGRASI 
 
 

 Pengembangan industri terintegrasi bukan berarti industri besar dengan aneka 
produk raksasa, namun penekanan lebih pada pengelolaan yang terintegrasi sehingga 
proses produksi menjadi efisien dan tidak banyak limbah yang terjadi. Disamping 
persoalan teknis jenis produk yang perlu mendapat perhatian ialah mekanisme 
transportasi dan penyiapan serta  penyimpanan bahan baku. Hal ini perlu mengingat kita 
ada di daerah tropis dan bahan baku kayu termasuk bahan yang degradable yang akan 
mudah rusak oleh cuaca maupun pelapukan karena jasad lain. 
 Pada industri terintegrasi yang pertama perlu dilakukan justru pendidikan pada 
masyarakat akan pentingnya bahan baku kayu disertai contoh konkrit serta pemberian nilai 
yang layak pada bahan baku tersebut. Dengan kata lain, apresiasi terhadap produk dan 
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bahan kayu harus meningkat lebih dulu. Dengan demikian jaringan bahan baku dapat 
dibentuk dengan mudah dan peningkatan kualitasnya karena tergantung rakyat yang 
mengelola akan lebih mudah diusahakan. 
 Langkah berikutnya ialah pemilihan jenis produk sesuai karakteristik bahan di 
hutan rakyat, diikuti penentuan kapasitas industri yang sesuai. Dengan sendirinya langkah- 
langkah pembentukan pasar bagi produk tersebut perlu dilakukan. Kemungkinan ini sangat 
luas mengingat sumber bahan bagi bukan hutan alam. Hal tersebut mulai diminati pasar 
yang kesadaran lingkungannya cukup tinggi serta peka terhadap kerusakan alam. 
 
 

JARINGAN  BAHAN BAKU 
 
 

 Jaringan bahan baku merupakan jaringan yang dapat kita identikkan dengan 
koperasi. Disini perlu dikembangkan adanya silo-silo atau gudang bahan kayu serta 
permesinan yang diperlukan. Kalau dulu dari hutan rakyat dikeluarkan kayu dan arang, 
mungkin ke depan mestinya yang keluar ditambah dengan serpih kayu dan arang aktif. 
Tentu usaha yang perlu dirintis ialah pengembangan chipper yang mobile serta tanur-tanur 
aktivasi untuk pembuatan arang aktif. Dengan demikian perlu adanya jadwal-jadwal 
khusus atau tempat dimana bahan tersebut dapat diperjualbelikan. Yang harus diingat 
ialah bahwa pengusahaan bahan baku dipahami sebagai sektor riil yang akan memberikan 
produk utama sedang sektor jasa sebagai pelumas saja agar kegiatan tersebut lancar. 
Konsekuensinya ialah sektor jasa jangan sampai mengambil keuntungan lebih besar dari 
petani hutan rakyat. 
 
 

EDUKASI BAGI PETANI HUTAN RAKYAT 
 
 

Edukasi yang dikembangkan ialah paket lengkap dari silvikultur, pengelolaan, 
teknologi dan konservasinya. Sampai saat ini paket lengkap tersebut belum banyak 
dilakukan sehingga sering terjadi salah persepsi yang kurang bermanfaat. Sudah saatnya 
lembaga perguruan kehutanan membuka pintu bagi petani hutan rakyat untuk menempuh 
beberapa mata kuliah yang sesuai. Hal tersebut kelihatan tidak lazim namun demikianlah 
kalau kita ingin melihat ilmu itu bermanfaat bagi rakyat banyak. Sangat dimungkinkan pula 
adanya lembaga edukasi hutan rakyat yang mempunyai tempat praktek yang memadai 
sehingga belajar dilakukan langsung dari alam.  

Edukasi sebaiknya disertai dengan contoh-contoh nyata aneka produk yang dapat 
dihasilkan. Hal tersebut telah dikembangkan berkaitan dengan kayu diameter kecil maka 
orang berinovasi membuat dinding berongga dari kayu yang ternyata harganya sangat 
mahal dan diminati masyarakat. Disamping itu landasan budaya perlu dipertimbangkan 
kalau kita ingin mengembangkan industri untuk pasar dalam negeri.  
Berikut contoh produk dari kayu diameter kecil yang dikembangkan di Jerman:     
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Gambar: Dinding berongga dari kayu diameter kecil yang telah dibuat papan 

 
 

KEBIJAKAN SUBSIDI DENGAN ALASAN LINGKUNGAN 
 
 

 Subsidi pada petani hutan rakyat bisa saja dilakukan asal saja tepat pada sasaran. 
Beberapa ketidaktepatan pemberian subsidi ialah karena mekanisme yang dikembangkan, 
bukan karena kurangnya uang subsidi. Subsidi pada petani harus mendidik yaitu harus 
didasarkan pada prestasi capaian kerja, misalnya kualitas hutan yang dikelola. Bentuk 
subsidi dapat berupa uang tunai atau keringanan pajak yang harus dibayar atau 
pembebasan. Dari aspek lingkungan, subsidi pada petani hutan dapat dibenarkan karena 
usaha mereka menolong secara langsung penanganan pencemaran yang dilakukan oleh 
industri yang lain. Jasa menetralisir udara dan pemberian udara bersih dari hutan yang 
dikelola sebaiknya dihargai dan sumber dana bisa dari industri yang lain yang ikut andil 
mencemari lingkungan.  
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