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CAN
TREE 
PLANTING
SAVE OUR PLANET?

PRINSIP KEBERHASILAN 
PENANAMAN POHON 
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https://events.globallandscapesforum.org/digital-forum-tree-planting/


Libatkan pemangku kepentingan5.

 Membangun kembali bentang alam multifungsi4.

Menanam beragam spesies 2.

Perhatikan ekosistem non-hutan3.

Dimulai dengan bibit 1.

Masyarakat di dalam perencanaan6.

Menanam pohon tidaklah sederhana. Jauh sebelum penanaman dilakukan, 
pertimbangkan terlebih dahulu spesies dan genotipenya, serta lokasi material 
penanaman. Rencanakan juga kebutuhan seperti biaya, keuntungan, metodologi 
dan prosedur penanaman. 

Menanam beragam spesies pohon dapat meningkatkan 
keanekaragaman hayati dan membangun ketahanan ekologi. 
Menanam spesies asli dibandingkan spesies dari luar area lebih 
memperkuat keanekaragaman hayati dengan menyediakan 
rumah bagi satwa dan tanaman asli. 

Menanam pohon bukanlah satu-satunya jalan untuk merestorasi bentang 
alam. Ekosistem lain seperti padang rumput misalnya, memiliki fungsi 
penting dan tidak seharusnya dikonversi menjadi hutan. 

Bentang alam hutan memiliki fungsi lebih dari sekadar menyimpan 
karbon. Hutan menghasilkan buah, kacang-kacangan dan kayu, 
menyokong penghidupan, meningkatkan nutrisi tanah dan 
mengatur siklus air. Mosaik bentang alam dan sistem wanatani 
yang menggabungkan penanaman pohon dan pertanian dapat 
mengoptimalkan berbagai fungsi hutan. 

Memutuskan lokasi, waktu dan metode penanaman membutuhkan 
pembicaraan dengan seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat, pengelola 
sumber bibit, persemaian skala kecil, ilmuwan, organisasi non-pemerintah, 
pemerintah dan organisasi internasional perlu secara aktif dilibatkan untuk 
menjamin keberhasilan program penanaman pohon.

Masyarakat harus menjadi inti dari program penanaman pohon. 
Inisiatif penamanan pohon harus berbasis pada kebutuhan aktual 
dari penerima manfaat penanaman di masa depan, serta 
mengutamakan pengembangan sumber bibit dan persemaian lokal. 
Pengaruh penanaman pohon terhadap masyarakat perlu 
diperhatikan dan inisiatif ini harus berorientasi pada pengembangan 
bentang alam yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, 
terlepas dari gender, usia, status ekonomi dan sosial. 

PRINSIP-PRINSIP BERIKUT DIRANCANG UNTUK MENINGKATKAN 
KEBERHASILAN INISIATIF PENANAMAN POHON:

POHON YANG TEPAT UNTUK  
TEMPAT YANG SESUAI DAN
TUJUAN YANG BENAR

TUJUAN YANG BENAR 
Spesies dan sumber benih dipilih 
berdasarkan tujuan, kondisi dan 
kebutuhan lokasi penanaman. Tujuan 
penanaman di antaranya yaitu produksi 
(pangan, kayu, pakan dll.) dan/atau 
jasa (pengendalian longsor, naungan, 
manajemen daerah aliran sungai, 
karbon dll.).

Dalam konsep bentang alam 
multifungsi (hutan, pertanian, 
perkebunan, taman), pepohonan 
berperan dalam menyokong 
penghidupan dan lingkungan. 

TEMPAT YANG SESUAI 
Pohon seharusnya ditanam di 
lingkungan yang sesuai. Diperlukan 
pemahaman terkait performa, 
kemampuan adaptasi, kemampuan 
bertahan hidup, serta pola 
pertumbuhan pohon sebagai bagian 
dari ekosistem yang sehat. Sumber 
yang baik dan spesies yang tepat 
dapat menjamin adaptabilitas. Pohon 
seharusnya ditanam di lokasi yang 
menyediakan sumber daya pendukung 
dan memiliki tata kelola pemanfaatan 
lahan yang jelas, partisipasi kuat 
dari masyarakat, serta provisi jangka 
panjang dalam perencanaan dan 
pemantauan.

POHON YANG TEPAT 
Pohon (asal usul, sifat genotipe) 
dari sumber bibit yang tepat 
akan cocok bagi kemanfaatan 
dan lingkungannya. Penanam, 
baik individu maupun komunitas 
perlu secara seksama 
mempertimbangkan tujuan 
yang ingin dicapai, kebutuhan 
manajemen, dan opsi implikasi 
terkait budi daya termasuk potensi 
dampak di luar tujuan utama, 
dampak sosial, lingkungan dan 
nilai keanekaragaman hayati. 
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PRINSIP-PRINSIP BERIKUT DIRANCANG UNTUK MENINGKATKAN 
KEBERHASILAN INISIATIF PENANAMAN POHON:



 Libatkan masyarakat dan berikan
 perangkat yang diperlukan8.

Kembangkan jaringan pengetahuan7.

Pertimbangkan regenerasi alami vs. penanaman9.

Informasi mengenai kesesuaian spesies, sumber benih, manajemen dan 
pengembangan rantai nilai harus menjadi bagian integral dari penanaman pohon. 
Upaya ini akan mendorong pengembangan jaringan pengetahuan bagi produsen, 
distributor dan pelaku budi daya.

Membantu hutan dalam beregenerasi secara alami sering kali menjadi pilihan yang 
lebih baik dalam restorasi hutan ketika sumber regenerasi alami tersedia dan suksesi 
alami terfasilitasi secara aktif. Upaya ini lebih murah dibandingkan penanaman pohon, 
dan menghasilkan bentang alam yang lebih sesuai dengan lingkungan hidupnya – 
meskipun perubahan iklim mungkin membutuhkan migrasi terbantu. 

Pembibitan berpotensi menjadi lebih baik dan pohon akan lebih 
produktif ketika individu atau masyarakat diberikan sumber daya 
dan pelatihan yang diperlukan. Masyarakat dan petani dari semua 
usia, gender dan status memiliki peluang yang sama untuk dapat 
berpartisipasi dalam penanaman pohon, mulai dari perencanaan 
hingga pemantauan. 

People-Centric Nature-Based Land Restoration through Agroforestry: A Typology
A systematic review of the socio-economic impacts of large-scale tree plantations, worldwide
When is a forest a forest? Forest concepts and definitions in the era of forest and landscape restoration
Do timber plantations contribute to forest conservation?
Forest restoration: Getting serious about the ‘plus’ in REDD+
Participatory monitoring to connect local and global priorities for forest restoration

Bacaan lebih lanjut:

CIFOR-ICRAF
Berdiri pada 1993 dan 1978, CIFOR dan ICRAF merupakan pusat ilmu pengetahuan dan pembangunan bersama, yang unggul 
dalam melakukan penelitian dalam pembangunan mengenai isu terbesar yang dihadapi bentang alam global. Kami berkomitmen 
pada bentang alam berkelanjutan dalam tatanan dunia yang berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kami 
memaksimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan terbaik untuk menghapus kelaparan, mengurangi kemiskinan, menyediakan 
energi terjangkau dan bersih, melindungi kehidupan di daratan, dan memerangi perubahan iklim.

worldagroforestry.org
United Nations Avenue, Gigiri, Nairobi, 
Kenya

cifor.org 
JI. CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat 
16115, Indonesia

CIFOR-ICRAF merupakan anggota CGIAR, kemitraan penelitian global untuk keamanan pangan masa depan, dengan fokus 
pada pengurangan kemiskinan, meningkatkan keamanan pangan dan nutrisi, serta sistem sumber alam berkelanjutan. 
Kami juga berupaya keras melalui seluruh program kami dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 
Perjanjian Paris.

Ikuti kami:

#ForestsMatter

https://www.cifor.org/knowledge/publication/7709
https://www.cifor.org/knowledge/publication/7029
https://www.cifor.org/knowledge/publication/6304
https://www.cifor.org/knowledge/publication/5929
https://www.cifor.org/knowledge/publication/7075
https://www.cifor.org/knowledge/publication/6838
http://www.worldagroforestry.org/
http://www.worldagroforestry.org/
https://www.cifor.org/
https://www.cifor.org/
https://www.cgiar.org/

