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aBStraCt

This paper is concerned with the strategy of rational forest protection and exploitation 
in context of sustainable development with case studies in Romania beyond integration 
in European Union (E.U.).The main issue of this paper is strategy of rational forest 
protection and exploitation can be achieved if there is any correlation among: (1) 
multi-functionality of forest ecosystems, (2) forests and rural development, and (3) 
forests and sustainable development  and all of their elements are running well.  Multi-
functionality of forest ecosystems is closely related to conservation of biodiversity and 
relation between forestry and another sector which have implication in process of 
rural development. Forests and rural development contain political rural development, 
protection and sustainable forest management. Forests and sustainable development 
contains support and responsibility of politicians in forestry sector and their activities 
with another sectors to achieve equilibrium among economics, ecology, social and 
culture functions.

Key words: sustainable development, forest protection, rational forest exploitation, 
forest stewardship council

PenDaHULUan
Sebagaimana telah dirasakan oleh 

hampir seluruh negara di dunia tentang adanya 
ketidakseimbangan alam yang terjadi selama 
setengah abad terakhir ini seperti dampak 
pemanasan global, perkembangan industri yang 
tidak ramah lingkungan, semakin sedikit tutupan 
lahan di dunia dll. telah mendorong setiap 
negara baik secara sendiri-sendiri maupun dalam 
kerjasama internasional menerapkan strategi 
pengelolaan sumber alam untuk mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan. Negara Uni Eropa 
(U.E.) misalnya, telah melaksanakan sistem 
pemantauan kehutanan yang seragam dan 
berlaku untuk semua anggota negara U.E., 
termasuk Romania. Dengan penerapan sistem 
tersebut kondisi kesehatan di wilayah hutan dapat 
terpantau sehingga dapat dianalisis dan dicari 
solusi pemecahannya. Jadi, mereka berupaya 
agar proteksi hutan dapat tetap terjaga dan 
eksploitasi hutan dapat dikendalikan dengan mem-
pertimbangkan secara rasional riap pertumbuhan 
tegakan hutannya. Paper ini menyajikan sebagian 
strategi tersebut dengan mengambil satu studi 
kasus di Romania menjelang integrasi kedalam 

U.E. Tujuannya adalah agar dapat dijadikan 
sebagai bahan studi banding dengan strategi 
perlindungan dan eksploitasi hutan rasional di 
tanah air.

Romania terletak di Eropa Tengah bagian 
tenggara dengan populasi penduduk 22 juta jiwa. 
Sebelah utara berbatasan dengan Ukraina, timur 
dengan Moldova, barat daya dengan Bulgaria, 
barat dengan Serbia sedang sebelah barat laut 
dengan Hongaria. Bahasa resmi adalah bahasa 
Romania, berasal dari Bahasa Latin di Eropa 
Timur. Ibukota Romania adalah Bukarest 
(berpenduduk 2,5 juta jiwa) dan di negara 
tersebut terdapat 33 kota yang berpenduduk 
lebih dari 100.000 jiwa. Kota besar berdasarkan 
demografik, ekonomik dan pusat budaya a.l.: 
Cluj, Braşov, Craiova, Galaţi, Constansa, Sibiu 
Timişoara (bekas ibukota Turki pashalik), dll.

Secara historis, Romania pernah dijajah 
oleh Bangsa Turki pada tahun 1700-an dan 
setelah itu pemerintahan dilaksanakan dalam 
sistem monarkhi pada tahun 1866, fungsi 
parlemen diubah dengan diktator perseorangan 
(Partai Buruh Romania) pada tahun 1948-1965 
dan dilanjutkan dengan diktator proletar (Partai 
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Komunis Romania) s.d. tahun 1989. Regim 
komunis Ceasescu tumbang Desember 1989 
dan pada tahun 1990 dilaksanakan pemilihan 
presiden dan parlemen sehingga mulai tahun 
1991 Romania menjadi negara demokrasi 
dan negara berdasarkan hukum. Disamping 
itu Romania mendeklarasikan sebagai negara 
dengan sistem multi partai, menjamin hak-hak 
azasi manusia dan ekonomi pasar bebas. Dalam 
perkembangannya Romania berkeinginan untuk 
masuk menjadi anggota U.E. agar negaranya 
bisa maju dan makmur seperti anggota-anggota 
negara Eropa Barat yang telah lebih dulu 
bergabung dalam U.E. Lahan budidaya tanaman 
dan penggembalaan Romania mencakup hampir 
65% dari seluruh wilayah Nasional dimana pada 
pertengahan tahun 1990 mempekerjakan 32% 
lapangan kerja. Produk utama pertanian Romania 
diantaranya gandum, jagung, bunga matahari, 
anggur, daging sapi dan susu. Sebelumnya pada 
tahun 1980-an pada saat regim komunis berkuasa, 
90% tanah dikerjakan sebagai pertanian kolektif 
dan banyak lahan pertanian-kehutanan milik 
rakyat dijadikan sebagai lahan milik negara 
(nasionalisasi). Berkaitan dengan hal itu, maka 
tanah-tanah pertanian-kehutanan milik rakyat 
harus dikembalikan kepada pemiliknya semula 
sebagai salah satu persyaratan untuk dapat 
diterimanya Romania menjadi anggota U.E. 
Luas hutan nasional 6,2 juta ha (5,1 juta ha hutan 
negara dan 1,1 juta ha hutan rakyat). Kawasan 
hutan merupakan 27% total luas daratan (65% di 
pegunungan, 28% di perbukitan serta 7% dataran 
rendah). Sampai saat ini proses pengembalian 
hutan negara ke pemiliknya masih berlangsung 
terus dan pada saatnya nanti diperkirakan hutan 
negara menjadi sekitar 4 juta ha dan hutan rakyat 
menjadi sekitar 2,2 juta ha.

Pemerintah Romania membagi wilayahnya 
kedalam 6 (enam) kawasan pengembangan 
terpadu yaitu wilayah pengembangan Utara-Barat, 
Barat, Selatan-Barat, Utara-Timur, Selatan-Timur 
dan Selatan. Tujuan penetapan wilayah-wilayah 
pengembangan tersebut adalah untuk mengetahui 
keunggulan dan kelemahan setiap kawasan dan 
penetapan strategi pembangunan yang akan 
dilaksanakan. Dengan adanya pembagian wilayah 
pengembangan maka kegiatan proteksi dan 
eksploitasi hutan rasional di setiap wilayah dapat 
diketahui keunggulan dan kelemahannya serta 

dapat diterapkan strategi pembangunan hutan 
yang tepat di setiap wilayah tersebut.

MetODe PeneLItIan
Studi tentang eksploitasi hutan rasional 

yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan 
hutan berkelanjutan dilaksanakan pada tiga zona 
mulai dari dataran rendah (pada Ocolul Silvic- 
O.S. Griviţa, Direcţia Silvică Galaţi), perbukitan 
(O.S Huşi, Direcţia Silvică Vaslui) sampai 
pegunungan (O.S. Comăneşti, Direcţia Silvică 
Bacău). Ocolul silvic kedudukannya setingkat 
dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan dan 
Direcţia Silvică kedudukannya setingkat dengan 
Unit pada pengelolaan hutan jati Jawa di Perum 
Perhutani. Ocolul silvic ini merupakan suatu unit 
kesatuan yang berisi berbagai aktivitas untuk 
pelaksanaan silvikultur dalam rangka memenuhi 
tindakan keseluruhan rangkaian kerja baik pada 
manajemen hutan maupun perencanaan hutan 
atau penyusunan rencana karya pengusahaan 
hutan. Berdasarkan pengelompokan disdrik 
pengembangan wilayah, tempat studi terletak 
pada dua wilayah pengembangan yaitu: O.S. 
Comăneşti dan O.S. Huşi yang terletak pada 
wilayah pengembangan Utara-Timur (Nord-Est) 
dan O.S. Griviţa yang terletak pada wilayah 
pengembangan Selatan-Timur (Sud-Est). Studi ini 
dilaksanakan dalam tiga tahap yang dilaksanakan 
pada periode November 2005 s.d. Desember 
2006. Tahap pertama adalah pengumpulan 
berbagai data perencanaan hutan atau rencana 
karya pengusahaan hutan pada tingkat nasional 
yaitu pada Kementrian Pertanian, Kehutanan 
dan Pembangunan Pedesaan (Direktorat Politik, 
Strategi dan Perundang-undangan Kehutanan), 
Badan Nasional Kehutanan Romsilva, Institut 
Penelitian dan Perencanaan Hutan di Bukarest 
dan pada tingkat distrik, studi dilaksanakan 
dengan melakukan orientasi dan observasi secara 
langsung pada Direcţia Silvică Galaţi di Galaţi, 
Direcţia Silvică Vaslui di Vaslui dan Direcţia 
Silvică Bacău di Bacău. Tahap dua dilaksanakan 
pada tingkat ocolul silvic melalui aktivitas 
pengumpulan dan verifikasi data di lapangan 
(petak, anak petak, persemaian dll.), termasuk 
wawancara dengan tenaga teknis kehutanan, 
pekerja kehutanan dan observasi situasi beberapa 
cantoane (setingkat Resort Pemangkuan Hutan), 
brigăzi (setingkat Bagian Kesatuan Pemangkuan 
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Hutan) pada O.S. Griviţa (setingkat Kesatuan 
Pemangkuan Hutan) di Griviţa, O.S. Huşi di 
Huşi, O. S. Comăneşti di Comăneşti. Tahap tiga 
adalah melakukan analisis data perencanaan 
hutan dan penyelesaian studi di Bukarest. Data 
eksploitasi hutan rasional dianalisis dengan 
menggunakan analisis SWOT yang merupakan 
suatu teknik yang umum dilakukan pada tingkat 
awal perencanaan strategis. Ini merupakan teknik 
sederhana dan sering dijumpai pada penyiapan 
dan revisi perencanaan bisnis, penyelesaian suatu 
masalah manajemen atau dalam pengambilan 
keputusan.

HaSIL Dan PeMBaHaSan
a. Identifikasi titik Kuat dan Lemah, 

Pemanfaatan Peluang dan antisipasi  
ancaman pada Ketiga Ocolul Silvic 

Tabel 1. Analisis SWOT di Ocolul Silvic Griviţa
no. Analisis SWOT di Ocolul Silvic Griviţa.
I. Identifikasi titik KUAT (STRENGTHS)
1. Eksploitasi hutan terlaksana dengan baik dan produksi hasil hutan kayu pada  periode tahun 

2000-2005 terealisir sesuai jatah tebangan tahunan dan tidak melampaui jatah tebangan tahunan 
yang diperkenankan/AAC. Keberhasilan tersebut tercermin dalam eksploitasi hutan, baik yang 
dilaksanakan oleh perusahaan eksploitasi hutan maupun dikerjakan sendiri oleh ocolul silvic. 

2. Secara umum aksesibilitas kawasan perburuan di wilayah O.S. Griviţa adalah baik. Tidak terjadi 
perburuan ilegal. 

3. Perihal hama dan penyakit hutan, di lingkungan ocolul silvic tidak dijumpai adanya serangan 
yang hebat terhadap hutan. 

4. Tidak ada sumber polusi di sekitar ocolul silvic. 
5. Perihal roboh dan patahnya pohon karena angin dan salju dapat dinyatakan bahwa pada ocolul 

silvic tidak terdapat bencana yang cukup berarti di kawasan hutan tersebut.

6. Kondisi kesehatan hutan di lingkungan ocolul silvic pada periode tahun 2000-2005  relatif lebih 
baik, dibandingkan dengan tingkat nasional.  

7. Aksesibilitas hutan baik. Jaringan transportasi panjangnya 123.2 km yang terdiri dari jalan publik 
105.7 km dan jalan hutan 17.5 yang menjamin aksesibilitas 95% dengan kepadatan jalan 5.5 
m/ha.

8. Tersedia perencanaan hutan/RKPH ocolul silvic pada unit produksi dan studi general yang 
dijabarkan secara rinci tentang aspek teknik, realisasi RKPH periode sebelumnya, rencana 
pelaksanaan pengelolaan hutan, aplikasi RKPH misalnya:
 -   Aspek teknik berisi data fisik kawasan hutan di O.S. Griviţa (geomorfologi, geologi, topografi, 

hidrologi, tanah, pohon, vegetasi dll.), pengorganisasian wilayah, pengaturan proses produksi, 
perlindungan hutan, analisis efektivitas cara yang dilaksanakan dalam manajemen hutan, dll. 

- Realisasi RKPH berisi tentang realisasi besar dan struktur kawasan hutan, kondisi alam 
vegetasi, dll.

- Rencana pelaksanaan berisi rencana tebangan hutan dan penanaman kembali, menghitung 
nilai ekonomi produksi hasil hutan di luar kayu pada kawasan hutan tersebut. Rencana 
tindakan eksploitasi dibuat berdasarkan hasil inventarisasi tegakan hutan (potensi hutan) yang 
rinci dan teliti yang akan menuju pada manajemen sumber daya hutan yang berkelanjutan.

- Aplikasi RKPH berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan neraca aplikasi tahunan pada 
manajemen hutan (eksploitasi hutan dan penanaman kembali). 

Analisis SWOT pada tingkat ocolul 
silvic pada Direcţia Silvică:  Galaţi, Vaslui dan 
Bacău dilaksanakan untuk memberikan saran 
perbaikan untuk pengembangan produksi hutan 
dan perlindungan hutan di masa mendatang 
di tiga ocolul silvic yaitu: Grivită, Huşi dan 
Comăneşti.

Identifikasi titik kuat dan lemah, 
pemanfaatan peluang dan antisipasi ancaman 
pada Ocolul Silvic Griviţa

Berdasarkan pengamatan dari penelitian 
dan dokumentasi di atas, melalui pengambilan 
informasi di O.S. Griviţa dapat diidentifikasi 
titik kuat dan lemah, pemanfaatan peluang dan 
antisipasi ancaman, seperti disajikan pada tabel 
1.
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9. Beberapa aspek managemen hutan pada sistem FSC (Forest Stewardship Council):
- Managemen hutan memiliki banyak pengalaman dalam perencanaan hutan. 
- Manager memahami praktek kehutanan secara lebih baik, selaras dengan peraturan kehutanan 

spesifik yang berlaku (U.U. Kehutanan, peraturan-peraturan kehutanan, instruksi teknik, 
dll). 

- Manager memahami berbagai aspek legal tentang terjaminnya kesehatan dan perlindungan 
tenaga kerja.

- Manager memahami peranan produk dan jasa dari hasil hutan bagi perekonomian lokal.
- Secara umum tenaga kerja O.S. Griviţa bekerja secara profesional.
- Jatah tebangan jangka pendek (tahunan) dan panjang ditetapkan berdasarkan pengaturan 

hasil pada periode yang berjalan. 

II. Identifikasi titik LEMAH (WEAKNESS)
1. Terjadinya serangan serangga perusak daun.
2. Kebakaran hutan terjadi karena dekat dengan zona pertanian. 
3. Faktor ketidakstabilan yang terjadi di lingkungan ocolul silvic yaitu  kekeringan panjang, yang 

menyebabkan fenomena tegakan hutan yang kering, terutama pohon salcâm.
4. Tebangan ilegal terjadi di lingkungan ocolul silvic. 
5. Rata-rata  realisasi penanaman kembali lebih kecil dari rata-rata yang direncanakan. Berdasakan 

RKPH O.S. Griviţa 1997, rencana permudaan kembali 559,2 ha atau 55,9 ha/tahun, sedang total 
realisasi permudaan kembali pada O.S. Griviţa pada periode tahun 2000-2005 yaitu 197 ha atau 
32,8 ha/tahun. Demikian juga, dari analisis RKPH periode terdahulu, realisasi permudaan kembali 
di O.S. Griviţa hanya 75%. Pada RKPH rencana penanaman kembali 75,1 ha, realisasinya hanya 
55.9 ha.

6. Meskipun RKPH O.S. Griviţa rinci dan teliti, tapi sayangnya pembuatan RKPH tersebut tidak 
bisa dibuat tepat waktu pada 10 tahunan (ada kelambatan pada saat menyusun RKPH periode 
berikutnya). Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan manajemen hutan. 

7. Beberapa aspek manajemen hutan pada sistem FSC (Forest Stewardship Council):
- Terdapat situasi yang tidak sesuai dengan perencanaan hutan yang ditetapkan, misalnya: 

tebangan pemeliharaan tidak selalu dapat direalisir. 
- Petugas kehutanan secara umum belum memahami Konvensi tentang Keanekaragaman hayati 

dan konvensi internasional lainnya. Dokumen tentang konvensi tersebut tidak ditemukan di 
kantor ocolul silvic yang akan dapat dipelajari oleh pegawai kehutanan yang memiliki tugas 
khusus.  

- Tidak ada peraturan yang cukup terkait dengan perlindungan sempadan sungai (pembangunan 
zona rezervoir air).

- Tidak terealisasinya jumlah minimum 2 unit pos perondaan di canton dan juga tidak selalu 
tersedia jadwal kontrol lapangan. 

- Belum ada kebijakan formal dari kantor tentang pelaksanaan manajemen hutan yang sesuai 
dengan prinsip dan kriteria FSC. 

- Dalam banyak hal, unit silvik menderita karena adanya perubahan permanen tentang kawasan 
dan jumlah pemilik hutan yang mauk dalam komponen ocolul silvic.

- Diperlukan pembatasan yang jelas penempatan hutan yang di-retrocedate secara nasional dan 
penetapannya yang jelas di atas peta maupun lapangan, terutama lahan hutan yang kecil.

- Tidak selalu tersedia peralatan keselamatan kerja yang sesuai peraturan hukum yang berlaku, 
misalnya: kostum khusus untuk operator gergaji mesin, pelindung mata, masker pelindung 
pemakaian bahan-bahan kimia, dll. 

- Para pekerja tidak mengenakan peralatan pelindung untuk menjamin  keselamatan kerja. 
- Dalam banyak hal, tidak ditemukan pada ocolul silvic arsip evaluasi resiko kerja di setiap 

lokasi kerja
- Dalam pengorganisasian, belum melakukan survei evaluasi dampak sosial sebelum operasional 

lapangan dijalankan. 
- Pada O.S. Griviţa tidak ada kotak saran/pengaduan yang menunjukkan cara-cara pemecahan 

masalah sebagai bukti adanya tanggapan terhadap pihak-pihak yang mengadu.  
- Perusahaan eksploitasi hutan yang memenangkan pelelangan umum, terkait dengan 

kemampuan finansialnya masih banyak menggunakan peralatan lama yang menimbulkan 
dampak negatif pada hutan, misalnya: adanya kebocoran bahan bakar dan pelumas. 
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- Studi/inventarisasi tentang pencarian sumber-sumber hasil hutan yang dapat dimanfaatkan 
secara ekonomis masih sangat terbatas karena masih adanya ketergantungan pada hasil 
tunggal sumber kayu saja. 

- Unit manajemen hutan belum memiliki informasi yang sistematis tentang manajemen 
perburuan, walaupun bagian terbesar dari kawasan perburuan dikelola oleh pihak ocolul silvic 
itu sendiri.

- Belum ada suatu sistem evaluasi dampak lingkungan terhadap operasional kehutanan yang 
akan menimbulkan dampak lingkungan secara nyata.  

- Dalam praktek hutan, belum memperhatikan secara penuh ekosistem hutan, terutama dalam 
peninjauan eksistensi jenis-jenis yang langka, terancam dan hampir punah. 

- Peta hutan belum punya perhatian pada keanekaragaman hayati, walaupun peta tematik pohon 
dan jaringan jalan hutan sangat rinci dan teliti

- Tidak selalu memperhitungkan perlindungan habitat, misalnya habitat disepanjang aliran air. 
- Belum ada peraturan yang berkaitan dengan penanganan pohon yang mati di hutan.
- Cara perencanaan dan penempatan jaringan jalan tidak selalu memperhitungkan perlindungan 

aliran air yang dibutuhkan atau pencegahan erosi tanah. 
- Pekerja dalam penggunaan peralatan untuk perlindungan aliran air belum begitu profesional. 
- Masih terjadi proses erosi termasuk aliran air di sepanjang jaringan jalan. Tractor beroperasi 

di lapangan masih sering melintasi sumber-sumber aliran air. 
- Karena kondisi geomorfologi setempat, masih ada situasi dimana jaringan jalan berada di 

sepanjang aliran air kecil, pada umumnya di zona pegunungan. 
- Instruksi ekploitasi hutan tidak berisi peraturan khusus kriteria ini : pembatasan daerah aliran 

air, pembatasan kawasan yang dilindungi, dll.  
- Masih adanya penebangan di sepanjang aliran sungai. 
- Tidak semua petugas/pekerja hutan dari para pengusaha eksploitasi hutan memiliki keahlian 

dan ketrampilan di bidangnya. 
- Belum tersedianya tempat khusus penimbunan limbah hutan dari berbagai asal, termasuk 

penanganan substansi kimia berikut cara pelenyapannya. 
- Perencanaan hutan aktual berisi informasi dan tindakan manajemen hutan untuk jenis 

hutan yang menjadi perhatian (jenis-jenis pohon, rekreasi dan pemancingan) namun belum 
memperhatikan flora dan fauna yang langka, hampir punah, terancam dll. 

- Belum adanya pelaksanaan regulasi ketrampilan, yang mensyaratkan agar pegawai kehutanan 
profesional sesuai bidang kerja yang dilaksanakannya di lapangan. 

- Walaupun terdapat suatu sistem pemantauan jenis-jenis yang mendapat perhatian kehutanan, 
namun sistem tersebut belum diperluas untuk komponen-komponen keanekaragaman hayati. 

- Walaupun telah ada serangkaian peningkatan tindakan kegiatan konservasi hutan namun 
dirasa belum memadai, misalnya pada komunitas hutan, hutan yang menjadi tempattinggal 
jenis-jenis yang lengka, terancam dan hampir punah, dll. 

- Belum ada prosedur dan program khusus pemantauan pertemuan dengan komunitas lokal dan 
juga belum ada pemantauan elemen seperti: kualitas air, populasi satwa liar dll. 

- Cara-cara pelaksanaan konservasi hutan belum sepenuhnya dijalankan secara tepat atau belum 
cukup memadai. 

III. Pemanfaatan  PeLUang (OPPORTUNITIES)
1. O.S. Griviţa, D.S. Galaţi, judeţul Galaţi terletak Zona Moldova Centrală  dengan  titik kuat sbb: 

Kriteria:
- fisik-geografik, titik kuat: sumber daya alam kompleks di beberapa pedesaan);
- demografi, titik kuat: kecenderungan pertambahan penduduk, kelahiran meningkat, 

ketersediaan tenaga kerja;
- economi, titik kuat: meningkatnya tanah-tanah siap olah pada lahan  pertanian;
- tempat tinggal, titik kuat: meningkatnya jumlah bangunan tempat tinggal pada lima tahun 

terakhir;
- ekologi, titik kuat: kualitas udara yang baik, kawasan hutan tidak berpolusi. 

2. Berdasarkan pelaksanaan U.U. no. 18/1991, no. 1/2000 dan no. 247/2005, telah muncul struktur 
administarsi hutan swasta (ocolul silvic swasta). Situasi tersebut akan mendorong kemungkinan 
kerjasama yang saling menguntungkan antara  D.S. Galaţi - O.S. Griviţa dengan para pemilik 
hutan swasta. 
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3. Tersedianya proyek Penanaman kembali lahan pertanian yang rusak dalam rangka realisasi 
kontrak jual-beli reduksi emisi CO2. di judeţul Galaţi.

IV. antisipasi  anCaMan (THREATS)
1. Adanya kemungkinan serangan yang mengakibatkan bencana/gangguan biotik yang berasal dari 

ocolul silvic tetangganya: di sebelah utara ocolul (O.S. Bârlad dan O.S. Epureni) terjadi serangan 
hama Stereonichus fraxini Degeer, sedang di sebelah selatan ocolul (O.S. Tecuci dan O.S. Galaţi) 
terjadi kekeringan tanaman salcâm dan serangan hama Hyponomeuta rorellus.

2. Berdasarkan zonasi wilayah pedesaan Rumania, O.S. Griviţa, D.S. Galaţi, judeţul Galaţi terletak 
pada Zona Moldova Centrală (zona pedesaan dari Romania yang didominasi dengan faktor-faktor 
pengembangan yang terbatas) dengan karakteristik sbb.:
Kriteria :
- fisik-geografik, titik lemah: seismik makin meningkat, resiko terjadinya banjir, presipitasi 

yang berkurang (separuh wilayah di bagian timur);
- demografi, titik lemah: penurunan demografi di sebagian besar pedesaan dan adanya 

kecenderungan emigrasi yang berlanjut;
- ekonomi, titik lemah: perkembangan peternakan hewan sangat lambat, perkembangan industri 

juga lambat, menurunnya aktivitas di luar pertanian;
- sosial, titik lemah: meningkatnya tingkat mortalitas penduduk, sanitasi yang buruk;
- tempat tinggal, titik lemah: hampir semua kawasan tempat tinggal yang dibangun terbuat dari 

bahan material bangunan yang tidak tahan lama, penduduk yang berinstalasi air di rumahnya 
banyak berkurang;

- transport dan komunikasi, titik lemah: jaringan listrik dan telepon berkurang, keterbatasan 
akses langsung pada jalan besar dan kereta api di sebagian besar pedesaan;

- ekologi, titik lemah: tanah mudah terdegradasi.

3. Terjadi penebangan ilegal di luar kawasan hutan O.S. Griviţa yang dapat menimbulkan bencana 
hutan di O.S. Griviţa.

Hasil analisis SWOT pada O.S. Huşi dan 
O.S. Comăneşti pada garis besarnya tidak banyak 
perbedaan dengan yang terdapat pada O.S. Griviţa 
(Mardiatmoko, 2007).
B.  Usulan dari Sudut Pandang Pembangunan 

Berkelanjutan
1.  Konsep pembangunan berkelanjutan 

dan pembangunan pedesaan dalam   
hubungannya dengan prinsip-prinsip 
pembangunan hutan berkelanjutan

Secara konsepsual,  pembangunan 
hutan berkelanjutan dapat digambarkan dalam 
pelaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan. 
Menurut Enescu (2006), prinsip-prinsip umum 
Strategi Kehutanan Uni Eropa, yang dikenal 
dengan pengelolaan hutan berkelanjutan yang 
multifungsi merupakan cerminan politik 
pembangunan pedesaan melalui perpaduan tujuan 
ekonomi, sosial dan perlindungan lingkungan 
hidup kedalam suatu paket koheren tindakan 
sukarela dan implementasi program-program 
kehutanan di wilayahnya. Tindakan kehutanan 
pada pembangunan pedesaan, pada waktu yang 
sama, memberikan kontribusi pada realisasi 
suatu tujuan yang berkenaan dengan perubahan 

iklim dan konservasi keanekaragaman hayati. 
Jadi dalam hal ini, dapat disebutkan bahwa 
pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan 
komponen dasar dari pembangunan pedesaan. 
Konsep Pembangunan Pedesaan berkaitan 
dengan masalah kualitas hidup, yang berisi 
realisasi tiga aspek: kemakmuran ekonomi, 
stabilitas sosial dan perlindungan lingkungan. 
Konsep ini juga mengimplikasikan hasil tiga 
rencana berikut ini: ekonomi: peningkatan tingkat 
eksploitasi dan nilai ekonomi sumber daya; 
ekologi: menghindari degradasi lingkungan, 
pengurangan  pengeluaran lahan dari sirkuit 
pertanian; dan sosial: peningkatan jumlah tenaga 
kerja, merangsang penduduk agar berpartisipasi 
dalam praktek pariwisata, seperti tindakan 
regenerasi fisik dan psikis, dll. (Scrioşteanu, 
2006). Pada konsep Pembangunan Pedesaan, 
hubungan ekonomi dan lingkungan atau ekologi 
adalah sangat penting. Ekonomi merupakan 
suatu sistem terbuka dan sirkular dapat berfungsi 
hanya hanya karena adanya dukungan yang 
diberikan dasar ekologi. Prinsip beaya oportunity 
dan scarcity, sebagai tujuan alokasi efisien dari 
sumber daya alam yang terbatas (tak mencukupi) 
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memerlukan barang dan jasa lingkungan: 
berfungsinya penguraian limbah air dan udara 
bersih, ketenangan/ketidak gaduhan, lanskap 
yang terpelihara dll. Perlunya sampai pada suatu 
kompromi antara kebutuhan yang menginginkan 
pemanfaatan lingkungan di saat sekarang, melalui 
cara langsung (contohnya sebagai sumber bahan 
baku utama atau sebagai tempat penyimpanan 
limbah) dan yang menginginkan bersuka cita 
sekarang dalam pemanfaatan penjualan tidak 
langsung (seperti halnya lanskap yang indah, atau 
hutan yang kondisinya alamiah terjaga). 

Berdasarkan Resolusi Strategi Kehutanan 
Uni Eropa di tahun 1998, U.E telah menaruh 
perhatian akan pentingnya peran hutan yang 
multifungsi dan manajemen hutan berkelanjutan 
berdasarkan fungsi-fungsi hutan dipandang 
dari sudut sosial, ekonomi, lingkungan, ekologi 
dan budaya, untuk pembangunan masyarakat, 
dan secara khusus wilayah pedesaan. Sektor 
pertanian masa depan berhubungan erat dengan 
pembangunan zona pedesaan yang seimbang, 
yang mencakup hampir 90% dari teritorial U.E. 
Baik Strategi Kehutanan U.E. maupun Strategi 
Pertanian Romania memiliki kontribusi pada 
sektor kehutanan dalam penyediaan tenaga 
kerja, kesejahteraan lingkungan dan peningkatan 
perannya dalam konteks pembangunan pedesaan, 
secara khusus melalui nilai tambah dari tindakan 
dan partisipasi masyarakat pada pembangunan 
pedesaan tersebut. Dalam hal ini, dinyatakan 
bahwa sektor kehutanan merupakan bagian integral 
dari pembangunan pedesaan dan pendukung 
penggunaan lahan berkelanjutan yang perlu 
memasukkan manajemen hutan berkelanjutan 
dan peranan hutan yang multifungsi. 
2.  Strategi perlindungan dan eksploitasi 

hutan rasional ditinjau dari sudut 
pembangunan berkelanjutan 

Hutan menciptakan banyak manfaat 
dan memegang peran penting dalam ekonomi, 
keanekaragaman hayati, untuk siklus karbon global 
serta keseimbangan air dll. Hutan juga membentuk 
suatu sumber daya penting bagi pembangunan 
pedesaan, mendukung pusat kehidupan untuk 
ketersediaan tenaga kerja yang bermacam-macam 
pada penduduk lokal, untuk jutaan pemilik 
hutan termasuk perusahaan yang memiliki 
kaitan dengan hutan (Gheorghe, 2003). Dalam 

prakteknya, hubungan sektor kehutanan dengan 
sektor lainnya yang aktivitasnya berimplikasi 
dalam proses pembangunan pedesaan adalah 
banyak, contohnya: hubungan/koneksi sektor 
kehutanan dengan pertanian, industri pangan, 
industri farmasi, industri kerajinan tangan dan 
alat rumah tangga, sektor konstruksi, perlebahan 
dll. (Machedon, 2003).

Berdasarkan Resolusi Strategi Kehutanan 
Uni Eropa di tahun 1998, U.E. sangat menaruh 
perhatian akan pentingnya peran hutan 
yang multifungsional dan manajemen hutan 
berkelanjutan yang mendasarkan pada fungsi hutan 
ditinjau dari sudut  sosial, ekonomi, lingkungan, 
ekologi dan budaya untuk pembangunan 
masyarakat, khususnya pada zona pedesaan. 
Sektor pertanian dan kehutanan masa depan 
berhubungan erat dengan pembangunan yang 
seimbang zona pedesaan yang mencakup sekitar 
90% teritorial U.E. Baik Strategi Kehutanan 
U.E. maupun Strategi Pertanian Rumania telah 
memberikan kontribusi dimana sektor kehutanan 
mampu menampung tenaga kerja penduduk, 
kesejahteraan dan lingkungan serta peningkatan 
peranan hutan pada konteks pembangunan 
pedesaan, yang secara khusus memberikan 
nilai tambah pada masyarakat melalui aktivitas 
kehutanan yang dijalankan pada pembangunan 
pedesaan. Dalam arti ini, telah dinyatakan bahwa 
sektor kehutanan adalah bagian integral dari 
pembangunan pedesaan dan mendukung untuk 
penggunaan lahan berkelanjutan yang mencakup 
manajemen hutan berkelanjutan dan peranannya 
yang multifungsi. Berdasarkan  Constantin 
(2006), zona pedesaan perlu menjadi tempat 
kediaman/kehidupan dan tempat kerja yang 
lebih menarik, dan menjamin suatu kehidupan 
yang lebih kaya bagi penduduknya, dan juga 
menarik penduduk zona pedesaan untuk rekreasi. 
Tujuan umum pembangunan pedesaan adalah: 
reorganisasi wilayah (dari sudut kepastian sumber 
daya lahan berkelanjutan), konservasi sumber dan 
perlindungan keseimbangan ekologi, manajemen 
lahan dengan tindakan pengayaan lingkungan 
untuk perlindungannya dan potensi sumber 
daya produksi yang nilai ekonomis lebih baik, 
memperindah lanskap, kenyamanan pada waktu 
luang, penanganan jaringan komunikasi yang 
memberikan akses yang lancar dari maupun ke 
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zona pedesaan, pengayaan kenyamanan penduduk 
melalui pembangunan infrastruktur dan jasa.

Berdasarkan semua uraian di atas,  strategi 
perlindungan dan eksploitasi hutan rasional 
dalam visi pembangunan berkelanjutan, dapat 
dijabarkan melalui hubungan antara fungsi-fungsi 

hutan, peranan dan pentingnya hutan serta tujuan 
umum pembangunan pedesaan. Gambaran umum 
tentang strategi perlindungan dan eksploitasi hutan 
rasional dalam visi  pembangunan berkelanjutan 
disajikan pada gambar 1. 

gambar 1.  Strategi  perlindungan dan eksploitasi hutan rasional dalam visi pembangunan berkelanjutan
3.  Pembangunan kembali hutan dan 

keseimbangan lingkungan
Mempertimbangkan bahwa di masa 

lampau banyak kawasan hutan yang beralih 
fungsi menjadi lahan pertanian dan padang 
penggembalaan, dan peruntukan lainnya di luar 
sektor kehutanan, yang telah membawa dampak 
negatif terhadap keseimbangan lingkungan maka 
prioritasnya adalah pembangunan kembali hutan 
dan menciptakan keseimbangan lingkungan 
melalui proses penanaman kembali yang dimulai 
baik pada lahan pertanian maupun lahan hutan dan 
pengawasan dampak terhadap lingkungan. Dalam 
kasus ini, pelaksanaan perluasan kawasan hutan 
dan bentuk vegetasi hutan lainnya yang selaras 

dengan perencanaan pada manajemen kompleks 
teritorial serta prinsip-prinsip pembangunan 
pedesaan dilaksanakan melalui: penanaman 
kembali lahan terdegradasi, sesuai pengaturan 
kawasan hutan; dukungan tanaman silvik 
pada lahan yang dikeluarkan dari lingkungan 
pertanian, yang selaras dengan persyaratan 
pertanian berkelanjutan; dukungan laporan 
teknik dengan bahan-bahan penanaman kembali 
untuk menciptakan hutan baru pada zona-zona 
yang sedikit vegetasi hutannya; dukungan dalam 
merealisir penyangga hutan lindung, pangan 
dan kategori tanaman lainnya, di luar kawasan 
hutan, dll. Demikian juga, berdasarkan prinsip-
prinsip penanaman pada  sistem FSC (Forest 
Stewardship Council) program penanaman 



13

Gun Mardiatmoko

Jurnal Agroforestri  Volume III Nomor 1 Maret 2008

perlu menjabarkan kriteria-kriteria yaitu: 
Perlunya pendefinisian yang jelas tentang tujuan 
manajemen penanaman dalam perencanaan 
manajemen dan implementasi praktis, termasuk 
pembangunan kembali hutan dan konservasi 
hutan alam;  Proyek dan pelaksanaan penanaman, 
mensosialisaikan perlindungan, pembuatan 
kembali dan berbagai jenis konservasi hutan alam, 
pada pemilihan species untuk penanaman akan 
memperhitungkan daya adaptasi pada lingkungan 
spesifik serta tujuan manajemen yang ditetapkan. 
Dalam fungsi pembesaran/perluasan penanaman, 
dinamai prosen (dimantapkan melalui standar 
pada tingkat regional), akan dikelola pada tujuan 
pembangunan kembali tipe vegetasi yang berasal 
dari zona spesifik, dll. 

PenUtUP

Kesimpulan
1.  Strategi perlindungan dan eksploitasi hutan 

yang rasional dipandang dari pembangunan 
berkelanjutan, berisi hubungan berbagai 
fungsi hutan, peranan dan pentingnya hutan, 
tujuan umum pembangunan pedesaan, 
hubungan sektor kehutanan dengan pertanian 
dan berbagai industri yang menggunakan 
bahan baku dari hasil kayu dan non kayu. 

2.  Prioritas dalam pemulihan hutan/pembuatan 
kembali hutan dan keseimbangan lingkungan 
adalah dengan memperluas kawasan hutan 
dan bentuk vegetasi hutan lainnya, yang 

selaras dengan perencanaan manajemen yang 
kompleks dari teritorial dan prinsip-prinsip 
pembangunan pedesaan dan pelaksanaan 
penanaman. 

3.  Perihal penanaman kembali, rata-rata 
realisasi penanaman kembali di ketiga 
ocolul silvic lebih kecil dari rata-rata 
penanaman yang direncanakannya, dan pada 
konservasi  keanekaragaman hayati, belum 
terdapat suatu sistem pelaksanaan evaluasi 
lingkungan pada lingkup operasi kehutanan 
yang dapat menimbulkan dampak nyata 
lingkungan. 

Saran 
•	 Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama 

dengan organisasi komersial dan non 
pemerintah, dengan kelompok ilmuwan, 
para ahli dan komunitas lokal, dengan 
adminitrasi publik dalam pelaksanaan suatu 
politik konservasi untuk jangka panjang 
dan manajemen hutan, untuk setiap zona 
kehutanan di Rumania, terutama di wilayah 
pengembangan Nord-Est (Utara-Timur) dan 
Sud-Est (Selatan-Timur).

•	 RNP-Romsilva berkewajiban menyusun 
program t indakan  nas iona l  un tuk 
pembangunan hutan berkelanjutan dan 
mendukung penelitian ilmiah dan pendidikan 
kehutanan untuk tercapainya eksploitasi 
hutan berkelanjutan, pada kondisi ekonomi 
pasar dan pengevaluasian perlindungan 
hutan.
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