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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hutan Indonesia merupakan hutan tropis terluas nomor tiga di dunia setelah 

Brazil dan Kongo dengan luas hutan sekitar 1.860.359,67 km2 dan menempati 

urutan kedua untuk tingkat keanekaragaman hayati setelah Brazil (Ministry of 

Environment, 2009) dalam Forest Watch Indonesia (2011:1). Hutan berfungsi 

menjaga tata air, menyerap dan menyimpan karbondioksida, pencegah erosi, 

pencegah banjir, bentang alam, mengatur iklim, menjaga suhu dan kelembaban 

udara, pemeliharaan kesuburan tanah serta sumber material bagi kebutuhan 

makhluk hidup. Keanekaragaman flora dan fauna yang terdapat didalamnya 

sangat bermanfaat bagi industri farmasi/kerajinan, pariwisata dan ilmu 

pengetahuan. 

Pengelolaan hutan secara lestari di negara-negara tropis dengan 

menggunakan pola Atur dan Awasi atau sering disebut command and control 

yang bersifat mandatori dinilai gagal oleh para konsumen hijau (green 

consumers), terbukti perusakan lingkungan hutan tropis semakin parah, termasuk 

Indonesia. Sistem regulasi langsung atas atur dan awasi ini dilakukan dengan 

membuat undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup, dengan tujuan 

adanya kesiapan aparat untuk mendeteksi, merespon, dan memberikan sanksi 

terhadap pelanggaran secara cepat dan tepat (Hadi, 2014: vii). Namun demikian 

tiga prasyarat tersebut tidak bisa dilakukan dengan baik oleh pemerintah sehingga 

pendekatan command and control tidak efektif. Degradasi hutan di Indonesia 

telah terjadi dengan luasan yang sangat besar. Berdasarkan hasil analisis Forest 

Watch Indonesia (2015:5), laju deforestasi di Indonesia selama tiga periode ini 

mengalami penurunan akibat semakin menipisnya kawasan hutan Indonesia yakni 

1,8 juta ha/tahun dalam kurun waktu 1985-1997, sekitar 2,84 juta ha/tahun dalam 

kurun waktu 1997-2000 dan sekitar 1,51 juta ha/tahun selama tahun 2000-2009 

dan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015), laju 

deforestasi pada tahun 2009-2011 sebesar 0,45 juta ha/tahun , tahun 2011-2012 
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sebesar 0,61 juta ha/tahun, tahun 2012-2013  sebesar 0,73 juta ha/tahun dan tahun 

2013-2014 sebesar 397,4 ribu ha/tahun. Degradasi dan deforestasi hutan 

menimbulkan berbagai dampak buruk diantaranya pemanasan global dan 

perubahan iklim yang menimbulkan efek El nino. Kerusakan hutan di Indonesia 

terutama disebabkan oleh penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan dan 

lahan, kegiatan penambangan, peralihan fungsi hutan dan penebangan yang tidak 

lestari (unsustainable logging). 

Sistem sertifikasi ekolabel adalah salah satu sistem untuk mengatasi 

perusakan hutan tropis dan  tuntutan global dalam pengelolaan sumberdaya hutan 

yang berkelanjutan. Sistem ini dapat memberikan jaminan kepada konsumen 

bahwa produk kayu yang dibeli berasal dari bahan dasar yang diperoleh dari 

kawasan hutan yang dikelola dengan baik dan diakui secara luas dengan sistem 

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau Sustainable Forest Management (SFM). 

Pengelolaan Hutan Lestari merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan 

untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang ditetapkan, menyangkut produksi 

kayu dan non kayu dengan mengoptimalkan peran dan fungsi hutan secara lestari 

ekonomi, lingkungan, dan sosial (kemasyarakatan) tanpa mengurangi manfaat 

bagi generasi selanjutnya dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan 

fisik maupun sosial (kemasyarakatan) (Perum Perhutani, 2014). 

Pengelolaan Hutan Lestari menjadi salah satu sistem yang strategis dalam 

pengelolaan hutan pada saat ini baik tingkat nasional, regional dan global. 

Kepedulian terhadap penyelamatan lingkungan menjadi pertimbangan penting 

oleh para pihak dalam hubungannya pengelolaan hutan, yang selama ini lebih 

cenderung pada kepentingan aspek produksi (ekonomi). Berbagai inisiasi 

lembaga-lembaga internasional seperti International Tropical Timber 

Organization (ITTO), International Tropical Timber Agreement (ITTA), dan Food 

and Agriculture Organization (FAO) mendorong untuk perbaikan-perbaikan 

sistem pengelolaan hutan.  

Sejalan dengan perkembangan perdagangan internasional dan meningkatnya 

permasalahan di bidang lingkungan, konsumen di berbagai negara telah 

mempertimbangkan aspek lingkungan terhadap barang yang akan dibeli, 
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disamping persyaratan mutu, harga dan ketepatan waktu pengiriman. Oleh karena 

itu penerapan program ekolabel produk menjadi sangat penting dalam 

perdagangan. Hasil hutan utama Indonesia antara lain kayu gergajian, kayu lapis 

dan produk turunannya seperti pulp, kertas dan molding. Negara tujuan utama 

ekspor hasil hutan Indonesia adalah negara-negara Asia seperti Jepang, Singapura, 

Taiwan, Hongkong, Cina dan Korea Selatan. Negara tujuan lainnya yaitu negara-

negara Eropa dan Amerika. 

Salah satu pengguna sumberdaya hutan adalah industri furnitur kayu. 

Industri furnitur kayu merupakan industri yang potensinya sangat menjanjikan 

berdasarkan ketersediaan bahan baku kayu, penyerapan tenaga kerja, dan pasar 

ekspor yang sangat luas. Negara-negara pengimpor furniture terbesar di dunia 

seperti Amerika, Uni Eropa dan Jepang mensyaratkan ekolabel. Penguasaan pasar 

ekspor Indonesia baru  mencapai 2% masih sangat rendah dibanding Cina yang 

menguasai pasar ekspor hingga 14%. Hutan Indonesia merupakan salah satu yang 

terbesar di dunia, sangat potensial untuk mendukung peningkatan pangsa pasar 

ekspor mebel dunia. Sertifikasi ekolabel perlu didorong untuk membangun 

industri furnitur yang sustainabel. 

Tekanan internasional terkait pengelolaan hutan dan persyaratan label 

sertifikasi produk kayu untuk kegiatan impor serta melaksanakan tanggung jawab 

yang telah diamanatkan sesuai Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2010 tentang 

Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) yaitu bahwa tugas dan 

tanggung jawab Perum Perhutani adalah untuk melakukan Pengelolaan Hutan di 

Hutan Negara di Pulau Jawa dan Madura kecuali hutan konservasi, berdasarkan 

prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, 

mendorong Perum Perhutani untuk melakukan sertifikasi ekolabel. Sistem 

sertifikasi yang dilakukan oleh Perum Perhutani bersifat voluntary (sukarela) 

dengan menggunakan skema Forest Stewardship Council (FSC). Tujuan dari 

penerapan sertifikasi ekolabel oleh Perum Perhutani antara lain untuk. (1) 

mendapatkan pengakuan internasional bahwa Perum Perhutani telah melakukan 

pengelolaan hutan berdasar pada kaidah-kaidah kelestarian, (2) meningkatkan 
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kinerja perusahaan dan (3) meningkatkan nilai tambah produk-produk yang 

dihasilkan (Perum Perhutani, 2006) 

Unit manajemen hutan milik Perum Perhutani yang telah mendapat 

sertifikat ekolabel ada 8 (delapan) KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) yaitu : 

KPH Kendal, KPH Kebonharjo, KPH Cepu, KPH Randublatung, KPH Ciamis, 

KPH Madiun, KPH Banyuwangi Utara dan KPH Banten. KPH Kendal 

memperoleh sertifikat ekolabel sejak tahun 2011 hingga saat ini. Untuk 

mengetahui seberapa besar efektivitas sertifikasi ekolabel pada Perum Perhutani 

KPH Kendal maka perlu dilakukan penelitian dan hasilnya diharapkan akan 

menjadi masukan untuk perusahaan untuk perbaikan pengelolaan dan pelestarian 

hutan serta lingkungan yang lebih optimal. Tingkat efektivitas ditentukan dengan 

mengevaluasi tujuan sertifikasi yang telah dicapai dan manfaat sertifikasi 

(ekonomi, sosial dan ekologi) yang dirasakan oleh Perum Perhutani KPH Kendal. 

Sertifikasi dinyatakan sangat efektif jika secara keseluruhan tujuan dapat 

diwujudkan dan manfaat sertifikasi (ekonomi, sosial dan ekologi) yang secara 

signifikan dirasakan oleh Perum Perhutani KPH Kendal. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Sertifikasi ekolabel merupakan salah satu kebijakan hutan berbasis pasar 

yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest 

Management). Implementasi program sertifikasi diharapkan berpengaruh positif 

terhadap pengelolaan hutan serta mampu memberikan manfaat terutama bagi 

perusahaan serta pihak terkait lainnya ditinjau dari aspek ekologi, sosial, dan 

ekonomi. Bahkan lebih luas lagi, program sertifikasi diharapkan bermanfaat bagi 

masyarakat melalui pengaruhnya dalam mengatasi berbagai permasalahan 

lingkungan.  

Di sisi lain, sampai saat ini program sertifikasi di hutan produksi masih 

terbatas sehingga hanya beberapa daerah tertentu saja yang telah mendapatkan 

sertifikat tersebut. Apalagi image yang terbentuk bahwa pengelolaan hutan 

produksi lebih menitikberatkan pada keuntungan di sektor ekonomi. Dalam proses 

sertifikasi pada hutan produksi pasti tidak terlepas dari berbagai kendala. 
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Meskipun demikian, program sertifikasi merupakan salah satu instrumen yang 

baik untuk mencapai pengelolaan hutan lestari jika ada komitmen untuk terus 

melaksanakannya.  

Kawasan Hutan Perum Perhutani KPH Kendal merupakan salah satu 

kawasan hutan yang telah melakukan proses sertifikasi sejak tahun 2008 dan 

memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari standar FSC dari Woodmark Soil 

Association pada tahun 2011 hingga sekarang. Selama mendapatkan sertifikasi 

tersebut perlu diketahui apakah tujuan yang diinginkan telah dicapai dengan 

berbagai kendala yang ada. Perlu juga diketahui apakah sertifikasi hutan telah 

menjawab tujuan Perum Perhutani KPH Kendal. Analisis terhadap aspek-aspek 

ekonomi, ekologi dan sosial dengan berbagai indikator yang digunakan 

diharapkan mampu menguraikan efektivitas sertifikasi dalam mencapai tujuannya 

dari proses sertifikasi. Jika tujuan sertifikasi telah tercapai, maka secara logis 

sertifikasi telah memberikan pengaruh positif bagi pengelolaan hutan secara 

lestari serta memberikan manfaat bagi Perum Perhutani KPH Kendal. Pada 

kondisi tersebut, sertifikasi dapat dinyatakan efektif. Dari tingkat afektivitas dan 

kendala yang dihadapi akan dihasilkan alternative strategi untuk peningkatan 

implementasi sertifikasi ekolabel di Perum Perhutani KPH Kendal. Berdasarkan 

perumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah : 

a. Apa tujuan dari penerapan sertifikasi ekolabel ? 

b. Apa manfaat yang diperoleh oleh Perum Perhutani KPH Kendal dengan 

adanya sertifikasi ekolabel?  

c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sertifikasi 

ekolabel?  

d. Seberapa besar efektivitas sertifikasi ekolabel dalam pencapaian tujuan dan 

manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial  yang diperoleh oleh Perum Perhutani 

KPH Kendal?  

e. Strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk peningkatan implementasi 

sertifikasi ekolabel pada Perum Perhutani KPH Kendal? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang diuraikan di atas, 

maka penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk : 

a. Mengetahui tujuan dan pencapaian tujuan penerapan sertifikasi ekolabel 

b. Menganalisa manfaat ekonomi, ekologi dan sosial dari sertifikasi ekolabel  

c. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan sertifikasi ekolabel 

d. Mengetahui efektivitas pelaksanaan sertifikasi ekolabel pada Perum Perhutani 

KPH Kendal berdasarkan tujuan sertifikasi yang dicapai, dan manfaat 

sertifikasi yang dirasakan oleh Perum Perhutani KPH Kendal  

e. Menentukan strategi implementasi sertifikasi ekolabel pada Perum Perhutani 

KPH Kendal 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Memberikan informasi tentang efektivitas sertifikasi ekolabel pada Perum 

Perhutani KPH Kendal 

b. Memberikan informasi mengenai manfaat dan kendala pelaksanaan sertifikasi 

yang dapat dijadikan bahan perbaikan bagi Perum Perhutani KPH Kendal 

dalam penerapan sertifikasi  

c. Memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain terkait 

pengelolaan hutan yang telah dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Kendal 

secara umum dan buyer yang mensyaratkan sertifikat ekolabel 

 

1.5. Penelitian Terdahulu dan Keaslian Penelitian  

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sertifikasi ekolabel dan konsep 

sejenis pada beberapa pengelola hutan dan industri yang relevan dan menjadi 

acuan penelitian disajikan pada tabel 1.1. Dalam penelitan ini, penulis melakukan 

kajian tingkat efektifitas sertifikasi ekolabel yang dilaksanakan oleh Perum 

Perhutani KPH Kendal dengan melihat tujuan dan manfaat yang diperoleh KPH 

Kendal dengan melibatkan informan kunci yang terkait dalam pelaksanaan 

sertifikasi untuk menentukan prioritas strategi peningkatan implementasi 

sertifikasi. 
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Tabel 1.1. Penelitian terdahulu terkait dengan sertifikasi ekolabel 

No Peneliti    

(tahun) 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Tina Hesti W 

(2015). Tesis 

Sertifikasi Ekolabel 

Pada Perum 

Perhutani Sebagai 

Instrumen Untuk 

Mewujudkan 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

1. Pengelolaan Hutan yang 

dilakukan oleh KPH Cepu telah 

berdasar prinsip sertifikasi PHL-

FSC yang sejalan dengan prinsip 

pembangunan berkelanjutan  

2. Dampak ekologi (kesuburan 

tanah rendah, kualitas air sungai 

bebas pestisida), dampak sosial 

(penyerapan tenaga lokal cukup 

besar) dampak produksi (dana 

sharing cukup besar untuk usaha 

produktif) 

2 Haryo 

Santoso 

(2014). 

Disertasi 

Model Ekolabel 

Sebagai Instrumen 

Pengelolaan 

Lingkungan pada 

Industri Furniture 

di Jawa Tengah 

dan Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

1. Memberikan gambaran tentang 

jenis ekolabeling yang 

digunakan oleh perusahaan 

furniture di wilayah Jawa tengah 

dan DIY 

2. Ekolabel sebagai instrumen 

lingkungan yang mempunyai 

dampak positif signifikan 

terhadap lingkungan, hutan 

lestari, citra perusahaan , pangsa 

pasar dan laba 

3 Nining Assyh 

(2014). Tesis 

Efektivitas 

Implementasi 

Kebijakan 

1. Tidak terdapat perbedaan antara 

pengelolaan hutan rakyat yang 

sudah tersertifikasi legalitas kayu 
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Sertifikasi 

Legalitas Kayu di 

Hutan Rakyat 

(studi Kasus di 

Kabupaten 

Wonosobo 

Prov.Jawa Tengah 

maupun yang belum 

 

2. Sertifikasi legalitas kayu di hutan 

rakyat belum efektif 

4 Ivan Andita F 

(2011). Tesis 

Dampak Sertifkasi 

Terhadap 

Pengelolaan Hutan 

Rakyat (Study 

kasus Gabungan 

Oganisasi Pelestari 

Hutan Rakyat 

Wono Lestari 

Makmur, 

Sukoharjo Jawa 

Tengah) 

1. Manfaat sertifikasi secara 

ekologis (pemilihan jenis 

pohon, permudaan, pengaturan 

jarak tanam, pemeliharaan 

tanaman, dan sumber mata air 

melimpah) sedangkan manfaat 

secara psikologis yaitu 

pengakuan oleh stakeholder 

terhadap pengelolaan hutan 

rakyat secara lestari 

2. Dampak secara ekonomi belum 

ada yaitu belum dirasakannya 

peningkatan nilai jual kayu  

5 Nur Rohman 

(2010). Tesis 

Kajian Dampak 

Sertifikasi 

Pengelolaan Hutan 

Berbasis 

Masyarakat Lestari 

Terhadap Hutan 

Rakyat 

1. Persepsi positif dari masyarakat 

terkait pemberian sertifikasi 

2. Dampak sertifikasi pada aspek 

ekonomi (peningkaan ekonomi 

masyarakat) dan aspek sosial 

(peningkatan kapasitas 

masyarakat) dan aspek ekologi 

(perubahan tutupan hutan) 

3. Faktor yang mempengaruhi 

sertifikasi yaitu partisipasi aktif 
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anggota UMHR, keaktifan 

lembaga pengelola hutan rakyat, 

dukungan stakeholder dan 

pemasaran 

6 Erlina 

Daniyati 

(2009). Tesis 

Efektivitas Sistem 

Sertifikasi 

Pengelolaan Hutan 

di Hutan Rakyat 

(Studi kasus di 

Kabupaten Kulon 

Progo Provinsi 

DIY) 

1. Manfaat ekonomi (posisi tawar 

petani hutan rakyat masih 

lemah, harga premium masih 

rendah, harga kayu mengalami 

peningkatan meskipun kecil) 

2. Manfaat sosial (peningkatan 

pengetahuan yang berimplikasi 

pada penguatan kelembagaan 

hutan rakyat, peningkatan peran 

serta dalam pengelolaan, 

pengakuan publik) 

3. Manfaat ekologi (terjaganya 

iklim mikro dan fungsi 

hidrologi, kelestarian daur 

produksi, sumber air melimpah) 

4. Kendala yang dihadapi antara 

lain keterbatasan  pengetahuan 

petani hutan rakyat, biaya yang 

tinggi 

7 Masthur 

(2005). Tesis 

Tinjauan prinsip-

prinsip 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

Terhadap 

Penerapan ekolabel 

Produk Hasil Hutan 

Ekolabel yang diberlakukan pada 

produk hutan bepengaruh sangat 

besar dalam peningkatan  ekspor 

Indonesia dan pelestarian fungsi 

hutan 
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di Indonesia 

8 Ewald 

Rametsteiner 

dan Markku 

Simula 

(2002). 

Jurnal 

Forest 

Sertification-an 

Instrument to 

Promote 

Sustainable Forest 

Management? 

1. Sertifikasi hutan yang 

berkembang pesat di beberapa 

negara merupakan instrument 

untuk mewujudkan pengelolaan 

hutan lestari 

2. Sertifikasi hutan di Negara 

tropis dan Negara berkembang 

merupakan upaya untuk 

menjaga keanekaragaman 

hayati agar tetap lestari 

9 Rubik, 

Frankl, 

Pietroni & 

Scheer, 

2007). Jurnal 

Ecolabelling and 

Consumer toward a 

Refocus and 

Integrated 

Approach 

Faktor yang mempengaruhi 

kesuksesan atau kegagalan 

ekolabel antara lain kepedulian 

konsumen, kesadaran produsen, 

tuntutan pasar, peran stakeholder 

dan pendekatan terintegrasi 

10 Ramli 

(2009). 

Jurnal 

Awareness of 

Ecolabel in 

Malaysia’s Green 

Marketing 

Initiative 

Reaksi positif dari para konsumen 

di Malaysia terhadap ekolabel. 

Ekolabel memudahkan konsumen 

untuk memilih produk yang ramah 

lingkungan 

11 Maria 

Tysiachniouk 

dan 

Constance 

L.M (2015). 

Jurnal 

Certification with 

Russian 

Characteristics : 

Implications for 

Social And 

environmental 

Equity 

1. Jaringan lingkungan 

transnasional yang kuat dan 

stabil Sertifikasi mampu 

melindungi keberadaan kawasan 

High Conservation Value Forest 

(HCVF) 

2. LSM sosial nasional berhasil 
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mempromosikan prosedur 

keadilan melalui partisipasi 

masyarakat, tetapi belum 

mampu menangani masalah 

distribusi keadilan pada 

masayarakat lokal 

3. Sertifikasi belum mampu 

mengatasi hilangnya usaha kecil 

dan menengah di usaha 

kehutanan, kehilangan akses 

terhadap kayu gergajian dan 

kenaikan harga kayu bakar  

12 Anna Carlson 

& Charles 

Palmer 

(2016). 

Jurnal 

A Quality Meta-

synthesis of The 

Benefits of Eco-

labeling in 

Developing 

Countries 

Manfaat yang diperoleh dari 

sertifikasi di Negara berkembang 

antara lain harga premium dan 

akses pasar, pembelajaran, tata 

kelola, pemberdayaan masyarakat 

dan keuntungan reputasi 

13 Severin K. 

Kalonga & 

K.A. 

Kulindwa 

(2017). 

Jurnal 

Does Forest 

Certification 

enhance livehood 

Conditions? 

Empirical Evidence 

From Forest 

Management in 

Kilwa District, 

Tanzania 

1. Pendapatan rata-rata rumah 

tangga yang berasal dari hutan 

rakyat yang bersertifikat FSC 

lebih tinggi daripada 

pendapatan rumah tangga dari 

hutan rakyat yang tidak 

bersertifikat FSC 

2. Kepatuhan terhadap peraturan 

dan implementasi peraturan 

tentang kehutanan di desa yang 

berasal dari hutan rakyat 

bersertifikat FSC lebih efektif 
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dibanding dengan yang tidak 

bersertifikat FSC 

3. Penggabungan standar FSC 

kedalam kebijakan kehutanan 

menyebabkan peningkatan 

kondisi mata pencaharian 

 


