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KATA PENGANTAR

Wilayah Indonesia memang merupakan salah satu wilayah dikawasan Asia yang
mempunyai hutan yang cukup luas. Sayangnya hutan-hutan yang ada di Indoneisa tidak begitu
terawatt bila dibandingkan dengan beberapa negara di eropa misalbya. Masyarakat Indonesia
masih menjadikan hutan sebagai kepentingan sesaat dan bukan menjadikan hutan sebagai aset
bangsa dalam upaya mempertahankan kelestarian lingkungan.
Hutan mempunyai kedudukan dan peraturan sangat penting dalam menunjang
keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan sebagai sumber kekayaan alam,
bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hutan sebagai salah satu
penentu sistem kehidupan manusia dan memberikan manfaat serbaguna yang dibutuhkan
sepanjang masa guna pemenuhan kebutuhan manusia terhadap produk-produk dan jasa hutan.
Kerusakan sumber daya hutan dan lahan akibat pemanfaatan eksternalitas positif secara
parsial (kayu) dan pengurangan luas kawasan hutan oleh sebagian kecil orang yang pada
dasarnya bermukim jauh dari sumber daya hutan tersebut, telah memberi eksternalitas negative
terhadap kehidupan masyarakat disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang didukung
sumberdaya hutan tersebut.
Buku ini setidaknya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi hutan dan upaya-upaya
pelestariannya. Buku hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi kita dalam upaya
menjaga dan memelihara lingkungan khususnya hutan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak.

Samarinda, Juni 2010

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Peran dan Posisi Hutan
A. Prawacana
B. Manfaat Penelitian
Kehutanan dan Permasalahannya
A. Prinsip-prinsip Kehutunan
C. Konservasi Hutan
Implementasi Prinsip-Prinsip KTT Bumi Dalam Perangkat Hukum Kehutanan
A. Prinsip-prinsip Implementasi dalam Perangkat Hukum Kehutanan
B. Peraturan Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia
C. Keberlanjutan Fungsi Hutan dan Ekosistemnya
Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan di Jawa Timur
A. Prinsip-Prinsip Kehutanan dalam Pembangunan Kehutanan di Jawa Timur
B. Pengelolaan Kawasan Hutan di Jawa Timr
C. Kerusakan dan Rehalibitasi Hutan
D. Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan
Kesimpulan dan Saran Penilitian
A. Kesimpulan Hasil Penelitian
B. Saran Hasil Penelitian
Daftar Pustaka

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

