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 Struktur, Fungsi Hutan dan Restorasi 
Kegiatan restorasi yang dilaksanakan kadang tidak tepat sasaran, hal ini terjadi 
karena kurang atau tidak memahami bahwa hutan memiliki berbagai fungsi, 
yaitu Hutan Produksi, Hutan Konservasi dan Hutan Lindung. Kegiatan restorasi 
kadang disama ratakan meskipun memiliki fungsi hutan yang berbeda, sebagai 
contoh : karena euphoria konservasi, kegiatan restorasi senantiasa diarahkan 
menjadi hutan konservasi, padahal kawasan tersebut merupakan kawasan 
hutan yang memiliki fungsi produksi atau lindung. Hal tersebut adalah tidak 
benar, kegiatan restorasi harus dijalankan sesuai dengan fungsinya masing-
masing hutan karena struktur tegakannya berbeda. 
 
Pemahaman mengenai struktur hutan dan fungsi hutan ini menjadi hal yang 
penting karena kerusakan hutan selalu berkaitan dengan struktur dan fungsi 
hutan, hutan yang telah rusak akan mempunyai struktur tegakan yang 
berbeda dengan kondisi awalnya sehingga fungsi hutan tersebut akan 
terganggu. Struktur hutan senantiasa berkaitan erat dengan fungsi hutan, 
suatu struktur hutan akan membentuk hutan yang memiliki fungsi yang 
berbeda-beda, yaitu konsevasi, produksi atau lindung. Dalam kaitannya 
dengan kegiatan restorasi maka restorasi ditujukan untuk memulihkan 
kembali struktur tegakan seperti kondisi awalnya sehingga kawasan hutan 
tersebut dapat menjalankan fungsinya seperti fungsi awalnya. Adapun 
parameter suatu struktur tegakan diantaranya yaitu : kekayaan jenis, 
kerapatan, distribusi, dominasi, asosiasi, crown density. 
 

 Definisi Restorasi 
Restorasi biasanya terdiri dari kegiatan reklamasi (melibatkan kegiatan civil 
engineering, berhubungan dengan pemulihan kondisi tanah) dan  revegetasi 
(mengembalikan pohon, shrub, dll). Restorasi didefinisikan sebagai upaya 
memperbaiki atau memulihkan kondisi lahan yang rusak dengan membentuk 
struktur dan fungsinya sesuai (mendekati) dengan kondisi awal. 
 
Dalam kaitannya dengan rehabilitasi, rehabilitasi merupakan suatu general 
term untuk suatu kegiatan revegetasi yang tidak mempunyai tujuan spesifik, 
atau lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lingkup Restorasi 
Kegiatan restorasi harus dilakukan pada lahan-lahan bekas tambang mineral 
(nikel, batu bara, timah, emas/tembaga, bauxite, granit), oil dan gas, bekas 
kebakaran, bekas perambahan, bekas perumahan, karena tsunami/gempa 
 

 Ilmu yang terkait 
Adapun ilmu-ilmu yang terkait untuk melakukan kegiatan restorasi yaitu 
dendrology (mengenal jenis, performance tanaman), silvikultur (benih, 
penanaman dan pemeliharaan), tanah(TOXIC, CEC, pH, EC, hara essensial, 
struktur, teksstur), GPS (mapping of data). 
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