
eiring dunia mulai memasuki periode pascapandemi ( ), Indonesia 

S
post pandemic period

mengajak dunia untuk saling mendukung agar pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan 

berkelanjutan dalam hal pendidikan dan kebudayaan dalam agenda presidensi G20 dengan 

mengusung tema ” ”.Recover Together Recover Stronger

Sejalan dengan tema yang diusung, Kabu-

paten Gunungkidul memiliki kegiatan untuk 

memulihkan bumi kembali pascapandemi 

dengan mengadakan berbagai kegiatan 

kebudayaan bertajuk ruwatan bumi “rasulan 

atau nyadran”. Kegiatan ini tidak hanya 

menjadi atraksi wisata, namun juga memiliki 

kepedulian terhadap alam khususnya sumber  

air  dan  situs  budaya.

Masyarakat berinteraksi langsung dengan 

alam memproyeksikan kepedulian dalam 

merawat lingkungan untuk generasi kedepan. 

Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat 

mencoba 'Memerangi Deforestasi' dengan 

mempertahankan berbagai peran dan fungsi 

dari hutan. Sektor kehutanan sendiri masuk 

dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

ke-15 berupa “melindungi, memulihkan, dan

EDISI

03

Inventarisasi hutan memiliki ruang lingkup 

meliputi survei mengenai status dan keadaan 

fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya 

manusia, dan kondisi masyarakat yang tinggal 

di dalam atau sekitar hutan. Hasil dari 

inventarisasi hutan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan perencanaan dan pengelolaan 

hutan, oleh karena itu kegiatan ini harus 

dilakukan agar hutan tetap lestari. Hutan 

adalah ekosistem yang paling beragam secara 

biologis di darat, rumah bagi lebih dari 80% 

spesies hewan, tumbuhan, dan serangga darat. 

Mereka juga menyediakan tempat tinggal, 

pekerjaan dan keamanan bagi masyarakat 

yang bergantung pada hutan. Oleh karena itu, 

masa depan hutan dan kehutanan dalam 

pembangunan berkelanjutan ada di tangan 

kita bersama.

Pentingnya peran Forum internasional dalam 

menangani isu-isu terkait hutan secara 

h o l i s t i k  d a n  t e r i n t e g r a s i ,  d a l a m 

mempromosikan koordinasi dan kerjasama 

kebi jakan internasional .  Pent ingnya 

meningkatkan keterampilan (teknis dan 

profesional) untuk secara efektif merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan, rencana, 

program, penelitian dan proyek tentang 

pengelolaan, konservasi dan pembangunan 

berkelanjutan dari semua jenis hutan dan 

lahan.

Mengamati geliat ekspor produk kehutanan 

yang semakin menjanjikan dan didukung 

regulasi yang kondusif, membuat peluang 

optimalisasi pemanfaatan lahan hutan juga 

meningkat. Kebijakan multi usaha kehutanan 

akan memberikan akses dan ruang usaha yang 

lebih besar pada masyarakat sekitar hutan 

untuk bekerjasama dengan perusahaan dalam 

konteks pendekatan secara inklusif. Hal ini 

akan  memperkuat suara aksi yang dipimpin 

masyarakat untuk masa depan hutan 

berkelanjutan.



mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan 

ekosistem darat, mengelola hutan secara 

berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan 

menghentikan serta membalikkan degradasi 

lahan dan menghentikan hilangnya keaneka-

ragaman hayati”.

Hutan memiliki peran penting dalam 

mengurangi risiko bencana alam, antara lain 

banjir, kekeringan, tanah longsor, dan 

kejadian ekstrem lainnya. Di tingkat global, 

hutan mengurangi perubahan iklim melalui 

penyerapan karbon, berkontribusi pada 

keseimbangan oksigen, karbon dioksida dan 

kelembaban di udara dan melindungi daerah 

aliran sungai, yang memasok 75% air tawar di 

seluruh dunia.

Perlu diketahui, laju pengurangan sumber 

daya biologis seperti hutan lebih tinggi 

daripada laju regenerasinya. Kerusakan hutan 

tidak hanya dipengaruhi oleh kurangnya 

kesadaran masyarakat tapi juga pada 

kelemahan dalam suatu kebijakan berupa 

metode maupun mekanisme yang diadopsi 

untuk mendukung peran hutan seutuhnya. 

Peran hutan tidak hanya mencakup pada 

peran ekologi saja namun juga berkontribusi 

pada aspek ekonomi, sosial dan budaya. Perlu 

adanya pengarusutamaan pengelolaan dan 

praktik hutan lestari ke dalam kebijakan 

ekonomi dan pengambilan keputusan agar 

seluruh fungsi  saling mendukung.

Berbagai sertifikasi hutan diterbitkan pe-

merintah maupun lembaga internasional 

sebagai pengikat bahwa manusia tetap perlu 

menjaga habitatnya sendiri untuk menunjang 

pembangunan berkelanjutan. CV Dipantara 

yang menganut skema sertifikasi Forest 

Stewarship Council (FSC) memiliki peran 

besar untuk keberlangsungan kegiatan 

pendampingan kelompok hutan dan 

interaksinya dengan lingkungan. Sesuai 

dengan salah satu prinsip FSC mengenai nilai 

konservasi tingi (NKT), kepedulian terhadap 

alam khususnya sumber air dan situs budaya 

masuk dalam NKT ke-6. Sebagian besar 

prinsip fokus kepada kearifan lokal dan 

menghormati hak-hak adat tanpa me-

ninggalkan aspek ekonomi.

Permintaan pasar global pada beberapa tahun 

terakhir terhadap furnitur/olahan kayu 

meningkat. Pasokan kayu dari hutan rakyat 

pun tidak bisa diremehkan karena hutan 

rakyat di Jawa berpotensi memasok hingga 

40% dari kebutuhan nasional. Maka dari itu 

FSC meluncurkan kebijakan baru yaitu 

Standar Regional untuk Pengelolaan Hutan. 

Standar Regional untuk Pengelolaan Hutan 

yang Bertanggung Jawab untuk Petani Kecil 

di Indonesia telah disetujui dan mulai berlaku 

pada 1 Juli 2022. Standar ini dimaksudkan 

untuk digunakan oleh petani kecil Indonesia 

di perkebunan (Unit Pengelolaan kurang dari 

20 hektar) dan berlaku untuk kayu mentah dan 

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Standar tersebut telah ditulis dalam bahasa 

yang sederhana dan memberikan indikator 

yang realistis dan dapat dicapai yang relevan 

dengan keadaan petani kecil di Indonesia. 

Indonesia Regional Standard for Responsible 

Forest Stewardship (ERMFR) merupakan 

adaptasi dari ERMFR Asia-Pasifik untuk 

Petani Kecil dari Indonesia, India, Thailand 

dan Vietnam. Adaptasi nasional untuk 

Indonesia dikembangkan dan diterbitkan 

untuk menguj i  coba indikator  yang 

dikembangkan untuk keadaan tertentu di 

Indonesia.

Tujuan utama Standar Regional untuk 

Pengelolaan Hutan ini yaitu :
1. Fokus pada operasi petani kecil dan tulis 

indikator dalam bahasa yang lebih 

sederhana.
2. Mengatasi kekhawatiran yang diung-

kapkan oleh pemangku kepentingan, 

pemegang sertifikat dan lembaga 

sertifikasi.
3. Mempertimbangkan dimasukkannya 

mekanisme baru untuk meningkatkan 

akses dan biaya sertifikasi petani kecil.
4. Mencakup empat negara kritis di 

Kawasan Asia Pasifik; India, Indonesia, 

Thailand, dan Vietnam.
  
Selain kelebihan yang dimiliki oleh hutan 

rakyat, ada beberapa kelemahan bila 

dibandingkan dengan hutan tanaman seperti:
1. Potensi kayu yang belum diketahui.
2. Biasanya dipanen oleh petani dengan 

metode tebang butuh sehingga tidak bisa 

ditarget dengan jumlah tinggi karena 

juga berpotensi erosi disekitar pe-

mukiman.
3. Bentuk lahan hutan/tipe lahan yang 

berbeda-beda.
4. Luasan yang berbeda-beda.
5. Kepemilikan yang kurang jelas (tanah 

waris, belum balik nama, dst).
6. Jenis tanaman cenderung heterogen 

(tumpangsari, tanam campur, jenis 

pohon bercampur).
7. Informasi tanaman yang tidak diketahui 

karena biasanya turun temurun (tahun 

tanam, jenis konvensional/unggul, 

kwalitas,dsb).

Pasokan kayu hutan rakyat ditentukan oleh 

potensi kayu. Potensi diketahui melalui 

kegiatan inventarisasi. Inventarisasi hutan 

juga dapat digunakan untuk mengetahui dan 

memperoleh data dan informasi mengenai 

kondisi sosial, ekonomi, dan budaya 

masyarakat sekitar hutan serta jasa dan 

lingkungan alamnya. Inventarisasi hutan 

adalah sebuah proses untuk memperoleh 

informasi tentang kualitas dan kuantitas 

sumber daya hutan. Kegiatan inventarisasi 

menjadi dasar dalam perencanaan dan 

kebijakan dalam pengelolaan hutan.

Manajemen hutan berkelanjutan dan 

inventarisasi hutan dalam konsep terdahulu 

terletak pada produksi kayu. Namun konsep 

modern dalam manajemen hutan dan 

inventarisasi kawasan hutan mencakup 

mengenai berbagai fungsi hutan dalam 

pemahaman hutan sebagai suatu ekosistem. 

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus 

dilakukan dengan bijak, tidak hanya untuk 

kepentingan lingkungan, namun juga sebagai 

penghasil produk dan bahan mentah industri.
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