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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar belakang 

Ekosistem hutan adalah bagian yang sangat penting dalam keseimbangan 

alam dan kelangsungan hidup manusia. Hutan menjadi habitat dari berbagai 

macam spesies flora dan fauna. Hutan juga menjadi tempat tumbuhnya pohon 

sebagai bahan utama produksi kayu dan papan. Hutan juga menyimpan banyak 

kandungan mineral, minyak dan gas yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

Selain itu hutan sangat berperan dalam penyerapan air hujan yang dapat 

menghindarkan terjadinya longsor dan banjir. 

Keberadaan hutan dengan segala potensi dan manfaatnya perlulah kita jaga 

dan lestarikan. Pelestarian hutan adalah tugas dan tanggung jawab semua elemen 

masyarakat. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga 

ekosistem flora dan fauna yang di dalamnya. Selain itu kita bisa memanfaatkan 

sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan kita dengan arif dan bijak. 

Namun kondisi hari ini kian marak kita temui penebangan hutan atau pohon 

secara liar dan tidak bertanggung jawab. Kondisi ini tentunya dapat merusak 

keutuhan ekosistem hutan yang pada akhirnya berdampak negatif bagi 

lingkunagn dan kehidupan masyarakat sekitar.  



 

2 

 

2. Rumusan masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Apa penyebab terjadinya penebangan pohon secara liar? 

2) Apa dampak negatif dari penebangan pohon secara liar? 

3) Bagaimana upaya mengatasi permasalahan penebangan pohon secara liar? 

 

3. Tujuan penulisan 

Tujuan kami membuat makalah ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok 

Fisika Lingkungan. Adapun tujuan khusus dari penulisan makalah adalah : 

1. Untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya penebangan pohon secara 

liar. 

2. Untuk mengetahui dampak negatif dari penebangan pohon secara liar. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan penebangan 

pohon secara liar. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

1. Hutan dan Lingkungan  

1) Definisi hutan  

Menurut Spurr (1973), hutan dianggap sebagai persekutuan antara 

tumbuhan dan binatang dalam suatu asosiasi biotis. Asosiasi ini 

bersama-sama dengan lingkungannya membentuk suatu sistem ekologis 

dimana organisme dan lingkungan saling berpengaruh di dalam suatu siklus 

energi yang kompleks. 

Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, mendefinisikan 

hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber 

daya alam hayati yang didominasi jenis pepohonan dalam persekutuan dengan 

lingkungannya, yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan. 

Menurut Dengler, Hutan adalah suatu kumpulan atau asosiasi 

pohon-pohon yang cukup rapat dan menutup areal yang cukup luas sehingga 

akan dapat membentuk iklim mikro yang kondisi ekologis yang khas serta 

berbeda dengan areal luarnya. 
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2) Jenis-jenis hutan  

Menurut Marsono (2004) secara garis besar ekosistem sumberdaya hutan 

terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: 

a. Tipe Zonal yang dipengaruhi terutama oleh iklim atau disebut klimaks 

iklim, seperti hutan tropika basah, hutan tropika musim dan savana.  

b. Tipe Azonal yang dipengaruhi terutama oleh habitat atau disebut klimaks 

habitat, seperti hutan mangrove, hutan pantai dan hutan gambut. 

 

3) Definisi Lingkungan  

Lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar atau sekitar mahluk hidup. 

Para ahli lingkungan memberikan definisi bahwa Lingkungan (enviroment 

atau habitat) adalah suatu sistem yang kompleks dimana berbagai faktor 

berpengaruh timbal-balik satu sama lain dan dengan masyarakat 

tumbuh-tumbuhan. 

Menurut Ensiklopedia Kehutanan menyebutkan bahwa Lingkungan adalah 

jumlah total dari faktor-faktor non genetik yang mempengaruhi pertumbuhan 

dan reproduksi pohon. Ini mencakup hal yang sangat luas, seperti tanah, 

kelembaban, cuaca, pengaruh hama dan penyakit, dan kadang-kadang 

intervensi manusia. 

 

http://tinjauan-pustaka-online.blogspot.com/2013/12/pengertian-lingkungan.html
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4) Lingkungan Hutan dan Masyarakat Sekitar  

Pola hubungan saling ketergantungan antara manusia dan hutan dalam 

suatu interaksi sistem kehidupan adalah keniscayaan. Hutan di negeri ini 

mendapat beban demikian lama dan berat sebagai penggerak perekonomian 

bangsa, dan kini telah sampai pada titik nadir berakumulasinya masalah sosial, 

ekonomi, budaya dan ekologi. 

Jika tekanan terhadap hutan terus terjadi, maka hutan akan semakin 

berkurang dan bencana dampak ekologi akan berantai ke sektor-sektor lain, dan 

pada gilirannya akan berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas 

(Isnaeny, 2004). Beberapa terobosan untuk menata pengelolaan hutan 

Indonesia harus segera dilakukan. Pengelolaan hutan yang berbasis pada 

masyarakat (social forestry) mungkin menjadi salah satu alternatif yang perlu 

mendapatkan pembahasan dan perhatian yang serius dari semua pihak. 

Pengelolaan hutan dalam social forestry meliputi seluruh kegiatan pengelolaan 

secara komprehensif yaitu menanam, memelihara, dan memanfaatkan. 

Untuk terlaksananya pengelolaan yang komprehensif perlu penguatan 

kelembagaan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Di 

samping kelembagaan kemitraan, penguatan sistem pengelolaan dan sistem 

usaha berbasis masyarakat sangat menentukan keberhasilan social forestry. 

Kini masalahnya adalah bagaimana pengelolaan hutan berbasis masyarakat 

terkait dengan konsep ekologi yang berkelanjutan. 
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Rambo (1982) menyatakan bahwa sistem sosial dan ekosistemnya selalu 

menunjukkan interaksi dinamik dan terjadi perubahan pada sistem yang 

disebabkan oleh sistem yang lain, sehingga menimbulkan perubahan baru pada 

sistem tersebut. Interaksi ini adalah sebuah gaya yang tidak terputus. 

Interaksi antara dua sistem dapat dianalisis melalui perpindahan (aliran) 

energi, material dan informasi antara dua sistem tersebut dengan komponen 

individualnya. Dalam interaksi antara lingkungan alam (ekosistem) dan 

manusia, manusia merupakan pelaku pembangunan. 

Masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan kehidupan yang 

bersentuhan langsung dengan hutan merasakan dampak keberadaan hutan 

secara langsung, baik dalam arti positif maupun negatif. Maka sangat beralasan 

menempatkan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai mitra utama 

pengelolaan hutan menuju hutan lestari. 

 

2. Hutan di Kaltim  

1) Kondisi dan Potensi Hutan di Kaltim  

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, maka tekanan terhadap 

lingkungan pun makin meningkat, terutama terhadap hutan. Bisa dikatakan, 

makin tinggi LPP makin tinggi pula laju kerusakan hutan (deforestasi). 

Menurut Goeltenboth (1992), kerusakan hutan tropis awalnya bisa 
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disebabkan banyak hal, misalnya karena pertumbuhan penduduk, kemiskinan, 

masalah utang luar negeri dan kondisi perekonomian yang buruk. Namun untuk 

sebagian besar penyebab utamanya karena perluasan lahan pertanian dan 

perkebunan, pembangunan berbagai proyek swasta besar, serta eksploitasi 

berlebihan terhadap sumberdaya kayu. 

Sedangkan menyangkut penduduk asli disebutkan, bahwa selama 

berabad-abad, penduduk asli dalam memanfaatkan hutan tanpa merusak 

keseimbangan ekosistem. Bisa dikatakan bahwa penyebab utama terjadinya 

kerusakan hutan ialah akibat sikap rakus sebagian pendatang dalam 

mengeksploitasi lingkungan. 

Diperkirakan penebangan hutan berlangsung dengan kecepatan sekitar 1 

persen per tahun, atau sekitar 20-40 hektar hutan hilang tiap menit. Keberadaan 

hutan tropis, termasuk hutan di Kalimantan, terancam oleh dua kegiatan, 

pertama adanya penebangan secara selektif, terutama untuk menyediakan 

bahan baku industri kayu (Logs, sawn wood, plywood); kedua adanya 

penebangan seluruh areal, baik untuk kegiatan pertanian tebar bakar 

(slash-and-burn agriculture) atau perladangan, membuka perkebunan, 

peternakan, pertambangan atau industry kayu. 

Menurut Wana Khatulistiwa (1992), dua penyebab utama kerusakan hutan 

tersebut, jika tidak segera dikendalikan dan diperbaiki skenario antisipasinya, 

oleh banyak kalangan dikhawatirkan akan memperparah laju deforestasi yang 
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selama ini terjadi. 

Dalam jangka panjang kerusakan hutan akan berdampak negatif terhadap 

kehidupan liar (wildlife), perekonomian global dan lokal, mutu kehidupan 

masyarakat sekitar hutan dan iklim. Bagaimanapun laju deforestasi harus 

dikendalikan, terlebih jika mengingat hutan Kalimantan secara ekologi dan 

ekonomi merupakan salah satu yang terpenting di dunia. 

Hutan Kalimantan mengandung ribuan spesies burung, reptil dan amfibi. 

Selain itu merupakan “bank genetik” untuk keperluan pemuliaan tanaman 

(plant breeding), serta banyak terdapat tumbuhan obat-obatan dan florikultur 

seperti anggrek. Selain kayu, hutan di Kalimantan juga menghasilkan 

tengkawang, damar, bambu, minyak kayu putih, terpentin, gondorukem, rotan, 

sirap, arang, madu, dan sebagainya. 

Fungsi ekologi hutan berkaitan dengan isu mengenai pemanasan global 

dan bocornya lapisan ozon. Bagaimanapun hutan di Kalimantan memberikan 

kontribusi yang tak sedikit terhadap keseimbangan ekosistem Kalimantan. 

Seperti melindungi daerah aliran sungai (DAS), menyeimbangkan berbagai 

siklus unsur hara dan siklus hidrologi, sumber karbon, mengurangi pencemaran 

udara dan mempengaruhi iklim mikro. Sudah selayaknya di kota-kota yang 

memiliki unit-unit industri seperti Bontang, Balikpapan, Banjarmasin, dan 

sebagainya disediakan areal khusus untuk hutan kota. 

Menurut laporan FAO tahun 1989, ternyata laju kerusakan hutan di 
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Kalimantan mencapai lebih dari 600 ribu hektar per tahun, dan merupakan yang 

paling tinggi dibanding pulau-pulau lainnya di Indonesia. Hal tersebut tentu 

saja patut digaris-bawahi, jangan sampai laju kerusakan tersebut makin tidak 

terkendali. 

Jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, tak mustahil suatu saat di Kalimantan 

terjadi proses penggurunan (desertifikasi). Di Planet Bumi sudah ada Gurun 

Sahara, Gurun Gobi, dan sebagainya. Nah, jangan sampai ada yang dinamakan 

Gurun Kalimantan. Sudah semestinya prinsip pengelolaan hutan yang 

berkelanjutan benar-benar diterapkan.  

 

2) Motif Terjadinya Penebangan Pohon Secara Liar di Kaltim  

Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai 

koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktek illegal logging. 

Penebangan – penebangan yang dilakukan tanpa menggunakan kaidah– 

kaidah dan norma norma yang berlaku, yang sering disebut sebagai 

penebangan liar atau illegal logging, menjadikan hutan kehilangan fungsi 

pokoknya. Akibatnya lebih lanjut dari hilangnya fungsi hutan ini adalah 

banyak terjadinya banjir, tanah longsor, turunnya mutu tanah, perambahan 

hutan yang berakibat semakin menyempitnya areal hutan, berkurangnya 

pendapatan masyarakat disekitar hutan, dan dampak selanjutnya adalah 

berkurangnya kemampuan biosfer menyerap CO2 yang berakibat pada 
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penambahan tinggi suhu dipermukaan bumi atau sering disebut sebagai 

pemanasan global, sehingga tidak menempatkan lagi hutan sebagai paru-paru 

dunia. Oleh karena itu,menempatkan hutan sebagai bagian dari upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan memanfaatkan hutan 

dengan sebaik-baiknya. 

Walaupun angka penebangan liar yang pasti sulit didapatkan karena 

aktivitasnya yang tidak sah, beberapa sumber tepercaya mengindikasikan 

bahwa lebih dari setengah semua kegiatan penebangan liar di dunia terjadi di 

wilayah-wilayah seperti daerah aliran sungai Amazon, Afrika Tengah, Asia 

Tenggara, Rusia dan beberapa negara-negara lain. Masalah yang kompleks 

tersebut bagi pembangunan kehutanan namun menyadari arti pentingnya 

hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya adalah masalah 

dari illegal loging. Maka, mutlak hutan harus melakukan pelestarian hutan 

serta melindungi keberadannya demi kelangsungan hidup umat manusia itu 

sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku illegal logging yang hanya 

mencari keuntungan pribadi semata. 

Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan 

ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan 

masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Global warming membawa 

dampak seringnya terjadi bencana alam di Indonesia, seperti angin puyuh, 

seringnya terjadi ombak yang tinggi, dan sulitnya memprediksi cuaca yang 
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mengakibatkan para petani yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia 

sering mengalami gagal panen.  

Global warming juga mengakibatkan semakin tingginya suhu dunia, 

sehingga es di kutub mencair yang mengakibatkan pulau-pulau di dunia akan 

semakin hilang terendam air laut yang semakin tinggi volumenya.Hutan yang 

lebat, pepohonan hijau yang terhambar sepanjang kepuluan Kalimantan, 

membawa suatu berkah dan nilai kekayaan alam yang tidak terhingga pada 

bangsa ini. Semua kekayaan atas sumber daya hutan yang berlimpah telah 

mengubah manusia menjadi serakah dan tidak terkendali dalam 

memanfaatkan sumber daya yang ada dengan berbagai cara. Yang marak dan 

menjadi masalah nasional adalah banyaknya kasus ilegal logging di daerah 

yang masih menyimpang hutan, tidak terkecuali Kalimantan Timur.Hampir 

setiap hari ada berita terjadinya pencurian, perambahan, kerusakan hutan, dan 

illegal logging, begitu besar nilai kekayaan sumber daya hutan, sehingga 

menarik beberapa oknum pejabat dari tingkat kampung sampai birokrat 

Jakarta berebut untuk menikmati madunya hutan dalam ramuan korupsi 

dengan cara melakukan tindakan illegal logging dan celakanya dalam rana 

hukum tindakan dalam kasus korupsi dan illegal logging yang dilakukan 

mendapat putusan bebas. 
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3) Kerusakan Hutan Kaltim akibat Tambang 

Pertambangan batubara, mulai dari awal hingga akhir kegiatannya selalu 

menimbulkan problema. Tidak hanya persoalan izin, namun juga kerusakan 

lingkungan yang ditimbulkan hingga yang terparah merenggut korban jiwa 

akibat tidak adanya reklamasi pasca-tambang. Cerita pahit ini terekam jelas di 

Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. 

Seperti halnya Sumatera Selatan, yang juga banyak terdapat penambangan 

batubara, Kalimantan Timur sebelum 1980-an, dikenal sebagai daerah pemasok 

kayu. Diperkirakan, sekitar 11 juta meter kubik berangkat ke luar negeri dari 

wilayah ini. Hasil monitoring dan investigasi Jaringan Advokasi Tambang 

(Jatam) menunjukkan, total penguasaan lahan tambang di Kalimantan Timur 

(Kaltim), sekitar 7 juta hektar. Terdiri dari 1.451 izin usaha pertambangan (IUP) 

dengan luas 5.314.294,69 hektar, 67 perjanjian karya pengusahaan 

pertambangan batubara (PKP2B) yang menguasai lahan sekitar 1.624316,49 

hektar, serta 5 kontrak karya dengan luas konsesi 29.201.34 hektar. 

Merah Johansyah, Dinamisator Jatam Kaltim, menjelaskan begitu banyak 

dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan 

Timur ini. Di antaranya, selain menyebabkan kerusakan hutan dan aneka 

hayatinya, juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat. 

Sejak 2008, banjir pun melanda Kalimantan Timur, khususnya Kota 

Samarinda. Satu-satunya kota di Indonesia yang ada aktivitas batubara tersebut, 
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mengeluarkan banyak biaya untuk mengatasi dampak banjir. Periode 

2008-2010, biaya penanggulangan dampak banjir mencapai  Rp 107,9 miliar, 

kemudian meningkat menjadi Rp 602 miliar periode 2011-2013. Angka ini 

diluar biaya rehabilitasi kerusakan jalan umum akibat pengangkutan batubara 

yang mencapai Rp 37,6 miliar. 

Hingga saat ini, sekitar 150 lubang bekas tambang batubara yang tidak 

direklamasi. Lubang tersebut, luasnya rata-rata mencapai satu hektar dengan 

kedalaman lebih dari 50 meter. 

 

3. Cara mengatasi Kerusakan Hutan Akibat Penebangan Liar 

Makhluk hidup di dunia ini sangatlah bergantung kepada hutan karena 

sangat banyak fungsi hutan bagi makhluk hidup itu sendiri. Beberapa fungsi 

hutan yang dapat di rasakan yakni sebagai paru paru dunia karena dapat 

menyerap gas karbondioksida yang berbahaya bagi manusia dan menghasilkan 

gas oksigen yang sangat di perlukan bagi manusia. Hutan juga dapat menjadi 

salah satu sumber ekonomi bagi manusia, sebab dengan hutan, dapat di hasilkan 

dari pohon-pohon yang dimiliki hutan tersebut. 

Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai habitat bagi flora dan fauna  karena 

dengan adanya hutan flora dan fauna yang ada di dunia ini dapat hidup dan 

mengembangbiakkan habitat mereka. Hutan juga berfungsi ntuk mencegah 
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terjadinya bencana-bencana yang dialami masyarakat saat ini. Seperti 

bencana  penyebab banjir dan tanah longsor yang mana hutan akan menyerap 

air-air yang melimpah, bencana longsor yang akan di alami oleh masyarakat yang 

bertimpat tinggal d tebing-tebing yang mana hutan akan menjaga keteraturan 

permukaan tanah pada bagian tebing tersebut. 

Dengan itu, maka diperlukannya cara melestarikan hutan tersebut. berikut 

beberapa cara melestarikan hutan : 

1) Melakukan reboisasi 

Reboisasi adalah salah satu alternatif untuk melestarikan hutan. 

Reboisasi itu sendiri adalah menanam kembali hutan-hutan yang sudah rusak 

yang merupakan cara mencegah hutan gundul, yang di kira tidak layak lagi 

untuk di tempati dan digunakan oleh makhluk hidup, sehingga hutan akan 

tetap terjaga keberadaannya dan tetap bisa di gunakan oleh manusia 

dalam ruang publik kehidupan. Dengan adanya reboisasi tersebut, hutan 

akan semakin tetap hidup. Selain itu, dengan adnaya reboisasi, hutan akan 

kembali menghijau dan terus menghijau dan akan menjadi lestari dan bersih. 

2) Menerapkan sistem tebang pilih 

Seperti yang sudah di jelaskan, bahwasanya salah satu manfaat hutan 

bagi manusia adalah sumber ekonomi yakni dari pohon-pohon hutan tersebut. 

namun, meskipun begitu, banyak manusia yang sembarangan menebang 
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demi faktor ekonomi mereka, sehingga tidak adanya sistem tebang pilih. 

Dengan adanya sistem tebang pilih ini, akan dapat mengurangi dampak 

penebangan hutan secara liardan dalam jumlah besar-besaran. Selain itu 

system ini juga berguna untuk masyarakat agar tidak sembarang dalam 

melakukan penebangan hutan. 

3) Menerapkan sistem tebang-tanam 

Sistem ini sangatlah berguna bagi pelestarian hutan yang harus 

dijalankan. Sistem penebangan hutan yang kemudian diganti dengan 

menanam hutan yang telah ditebang agar hutan tetap terjaga keberadaannya. 

Seperti halnya sebuah tanggungjawab di mana setelah dilakukannya 

penebangan hutan, di tanamnya lagi pohon-pohon agar ada ganti dari proses 

penebangan tersebut. dengan menanam kembali pula atas apa yang sudah di 

tebang, maka hutan akan tidak menjadi gundul dan hutan akan tetap terjaga 

kelestariannya dan akan terhindar dari penyebab pemanasan global. 

4) Melakukan penebangan secara konservatif 

Melakukan Penebangan secara konservatif adalah penebangan dengan 

cara menebang pohon yang sudah tidak berproduktif lagi di hutan tersebut, 

sehingga tidak terjadinya kesalahan penebangan di mana ada pohon yang 

masih muda atau pohon yang masih bias berproduktif dan di gunakan di 

potong secara sembarangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi 

manusia itu sendiri. Menebang pohon yang suda tidak berproduktif lagi juga 
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akan memberikan lahan untuk menanam kembali pohon-pohon dalam proses 

penghijauan serta dapat melestarikan hutan tersebut. 

5) Memberikan sangsi bagi penebang yang melakukan penebangan 

sembarangan 

Memberikan sanksi di sini dengan maksud agar penebang yang 

melakukan penebangan secara sembarangan jera terhadap apa yang sudah 

dilakukannya. Selain masyarakat yang harus menjaga kelestarian hutan, 

pemerintah juga harus ikut terlibat dalam pelestarian hutan. Pemerintah 

harus ikut turun tangan dalam pelestarian hutan. Sebaiknya, pemerintah juga 

memberikan sanksi yang berat bagi para pelakunya, yang bisa membuat 

mereka jera dan tidak melakukan kesalahan mereka lagi. 

6) Tidak membuang sampah sembarangan di hutan 

Contoh kecil dan nyata yang seringkali manusia lakukan adalah dengan 

tanpa atau dengan sengaja membuang sampah sembaranagn di hutan. 

Bahkan putung rokok pun di buang sembarangan. Hal ini sangat rawan 

sekali terjadinya bencana yang tidak dinginkan. Seperti kebakaran hutan 

yang seringkali di alami oleh negara Indonesia saat ini. Dengan adanya 

kebakaran hutan, akan sangat berdampak pada fungsi lingkungan hidup bagi 

manusia itu sendiri seperti halnya kabut asap yang dapat menggangu 

aktivitas sehari hari. 
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7) Melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan 

Keberadaan mahkluk hidup di hutan sangatlah di pentingkan dan perlu 

juga untuk dilindungi. Hal ini di perlukan karena keberadaan mahluk hidup 

ini perlu di jaga agar tidak mengalami kepunahan yang di sebabkan 

kebakaran hutan maupun penebangan hutan secara sembarangan yang telah 

banyak di lakukan oleh manusia demi kepentingan pribadi mereka. 

Kepedulian harus di terapkan oleh manusia saat ini, karena sudah banyak 

flora dan dauna di dunia ini yang semakin punah dan terganggu lingkungan 

dan keberadaanya akibat dari ulah manusia sehingga kita haru memiliki cara 

melestarikan flora dan fauna. 

8) Tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan 

Banyak sekali para remaja atau dewasa yang jika ada suatu kunjungan 

atau mendatangi hutan-hutan yang ada di pegunungan banyak sekali hal hal 

yang sudah di lakukan. Seperti meninggalkan jejak mereka dengan cara 

mengukir suatu tulisan di batang pohon yang ada di hutan tersebut, atau 

mencoret-coretnya dengan sesuatu yang membuat kelestarian hutan menjadi 

berkurang. Hal ini sangat perlu untuk di cegah agar pohon-pohon tersebut 

menjadi terjaga dan bersih. 

9) Mengurangi penggunaan kertas berlebih 

Kertas yang dibuat di pabrik-pabirk sangat perlu di perhatikan dalam 
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jumlah yang di perlukan dan tidak dihambur-hamburkan atau berlebih karena 

akan mempercepat proses terjadinya efek rumah kaca. Dengan menekan 

produksi penggunaan kertas yang berasal dari pepohonan hutan, hutan akan 

menjadi tetap terjaga kelestariaannya dan menekan pula proses penebangan 

hutan secara berlebih. 

10)  Mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan 

Belakangan ini, negara Indonesia maupun negara tetangga lainnya 

sangat merasakan dampak dari terjadinya kebakaran hutan yang di alami 

oleh indonesia saat ini. Dampak tersebut yakni bencana kabut asap. Kabut 

asap yang terjadi di Indonesia saat ini terjadi karena adanya kebakaran hutan 

yang terjadi dimana-mana. Maka dari itu, pemerintah sangat perlu 

mengindentifikasi apa apa yang menyebabkan kebakakaran tersebut terjadi. 

Selain itu diperlukan juga untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang 

akan akan merambat dant erus merambat yang emgakibatkan kabut asap dan 

merugikan berbagai sektor dalam negara seperti sektor pendidikan dan 

sektor perekonomian negara. 

11)  Melakukan seminar pelestarian hutan 

Dengan melakukan seminar untuk menjaga pelestarian hutan, di 

harapkan bagi masyarakat betapa pentingnya melakukan pelestarian hutan. 

Selain itu, diberikan pula apa manfaat hutan bagi manusia dan mahkluk 

hidup lainnya serta fungsi-fungsi yang dapat di ambil untuk 
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kepentingan-kepentingan positif. Dan juga, tidak hanya manfaat manfaat saja, 

akan tetapi dampak yang akan terjadi jika manusia itu sendri tidak 

melakukan pelestarian terhadap hutan. Seperti akan terjadinya bencana yang 

akan di alami oleh manusia yakni kabut asap, banjir yang akan terjadi 

dimana mana sebab tidak ada penampungan bagi air yang meluap, tanah 

longsor bagi manusia yang bertempat tinggal di tebing-tebing. 
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BAB III 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dengan beberapa penyampaian materi dan hasil data tertulis dari makalah ini, 

maka dapat di simpulkan : 

1) Sumber daya hutan adalah sumber daya alam yang sangat besar potensi dan 

manfaatnya bagi mausia dan keberlangsungan ekosistem yang ada didalamnya. 

2) Pemanfaatan lahan hutan yang tidak bertanggung jawab akan memberikan 

dampak sosial dan fisik yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan 

merusak alam yang tentunya sangat sulit untuk mengembalikan pada kondisi 

awal. 

3) Kerusakan hutan akibat penebangan pohon secara liar dapat diatasi dengan 

beberapa cara yaitu melakukan reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih, 

menerapkan sistem tebang-tanam, melakukan penebangan secara konservatif, 

memberikan sangsi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan, 

dan tidak membuang sampah sembarangan di hutan. 
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2. Saran 

Dari materi yang disimpulkan, terdapat beberapa saran yang kami 

kemukakakn, diantaranya : 

1) Sumber daya hutan dengan keberadaan ekosistem pohon yang kaya haruslah 

dipelihara dan dilestarikan serta dimanfaatkan secukupnya dengan bijak. 

2) Untuk menambah pengetahuan sekitar pemanfaatan lahan hutan di Kaltim, 

perlu diselenggarakan forum diskusi ilmiah yang nantinya bisa menjadi 

topik-topik ilmiah yang dapat dijadikan penelitian oleh orang lain. 

3) Sebagai mahasiswa dan juga warga masyarakat kaltim, diharapkan ada aksi 

simpatik yang menyuarakan akan pentingnya pelestarian hutan dan mencegah 

penebangan pohon secara liar. 
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