
 

 

 

 

VI. PENGELOLAAN HUTAN 

A. Aspek Kondisi Areal 

Kegiatan Pengelolahan hutan diawali dengan kegiatan iventarisasi hutan. Hasil 

iventarisasi tersebut diantaranya mengenali kondisi areal hutan. Untuk daerah yang 

memiliki kemiringan 25 % – 45 % (Curam) tentunya dalam perencanaan pengelolahan 

harus diperhatikan. Untuk daerah yang datar atau landai dalam pengelolaan akan 

berbeda dengan daerah yang memiliki lereng yang curam atau sangat curam. Dari citra 

landsat 8 tahun 2015 terlihat kondisi tutupan lahan di beberapa daerah kawasan hutan 

berubah menjadi tutupan non hutan terutama kegiatan berladang. Hal ini harus 

diperhatikan, kecenderungan tiap tahun bukaan lahan semakin luas. Selain kegiatan ini 

ilegal, bukaan ladang pada daerah dengan kemiringan yang curam dapat menimbulkan 

erosi bahkan longsor. 

 
B. Aspek Potensi 

Secara umum hasil hutan dapat dibedakan menjadi hasil hutan berupa kayu dan 

non kayu. Potensi kayu yang tinggi di hutan produksi dapat digunakan sebagai 

pemanfaatan hasil hutan kayu. Dalam pemanfaatan ini perlu diperhatikan penanaman 

ulang atau melakukan tebang pilih. Potensi non kayu yang terdapat di KPHP Maria 

Donggomasa wilayah Donggomasa diantaranya madu dan rotan. Untuk lebih baiknya 

dalam pengelolaan perlu dilakukan iventarisasi sentral penghasil madu hutan dan rotan.  

C. Aspek Sosial Ekonomi 

Agar hutan dapat dikelola secara lestari, ada beberapa aspek yang menyangkut 

sumber daya manusia yang perlu diperhatikan, antara lain : 

• Profesionalisme tenaga kerja 

• Kesejahteraan Pegawai 

• Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dari anggota masyarakat yang tinggal di 

dalam dan di sekitar hutan 

• Hak tradisional masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan non-kayu serta kegiatan 

spiritual 

• Pendidikan dan kesehatan anggota masyarakat di sekitar hutan 

• Bantuan-bantuan baik berupa bimbingan, penyuluhan maupun berupa material agar 

kehidupan dan kemandirian anggota masyarakat yang ada di sekitar hutan dapat 

ditingkatkan. 
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Dimasa depan KPH diharapkan mampu mandiri secara finansial bahkan 

memberikan manfaat pendapatan bagi negara dan untuk kesejahteraan rakyat terutama 

masyarakat di sekitar kawasan hutan. Untuk memberi dasar yang kuat bagi visi ini, perlu 

mendukung kegiatan pengembangan ekonomi dan sosial dalam KPH seperti 

pengembangan inisiatif bisnis, pengembangan hutan berbasis masyarakat, mendorong 

pecadangan wilayah kelola masyarakat, juga medukung identifikasi potensi bisnis dan 

potensi kerjasama dengan para pihak dalam kelola KPH. 

 

 


