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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Skema sertifikasi yang digunakan dan beroperasi di Indonesia, beberapa 

diantaranya yaitu Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Forest Stewardship 

Council (FSC), lembaga-lembaga ini telah mengeluarkan sertifikat bagi hutan rakyat 

dengan tujuan penerapan skema-skema, untuk membantu kepentingan-kepentingan 

masyarakat dalam pengelolaan hutan dan menargetkan promosi kayu rakyat di pasar 

nasional dan internasional. (Hinrichs, Alexander, dkk. 2008), beberapa sertifikasi 

tersebut salah satunya Forest Stewardship Council (FSC) menunjukkan sertifikasi 

yang banyak di gunakan pada pengelolaan hutan lestari, yang skemanya mampu 

diterapkan pada pengelolaan hutan rakyat yang lestari.  

Forest Stewarship Council (FSC) dalam Standards Unit FSC (2014 ) bahwa 

organisasi internasional yang menyediakan satu sistem untuk akreditasi dan 

sertifikasi yang memungkinkan pemegang sertifikat untuk memasarkan produk dan 

layanan mereka, sebagai hasil dari pengelolaan hutan yang layak secara lingkungan, 

menguntungkan secara sosial dan berkesinambungan secara ekonomi. Sehingga 

sesuai diterapkan pada pengelolaan hutan rakyat, dengan harapan mampu 

memberikan keuntungan bagi masyarakat baik secara ekonomi sosial dan ekologinya. 

Menurut Awang (2001) bahwa Hutan rakyat juga dianggap bisa memberikan atau 

menumbuhkan berbagai manfaat, tidak hanya manfaat ekonomis bagi petani hutan, 

tapi dikatakan juga memberikan kemanfaatan sosial dan lingkungan yang cukup 

signifikan bagi masyarakat. 



2 

 

Pengelolaan hutan rakyat yang menerapkan prinsip FSC serta sudah 

terakreditasi sertifikasi FSC yaitu Koperasi Alas Mandiri KTI, koperasi ini juga 

memiliki wilayah kerja di 3 kecamatan dengan 20 desa yang terdiri dari 30 kelompok 

tani hutan rakyat, hal ini menunjukkan bahwa hutan rakyat yang di bawah 

pengelolaan Koperasi Alas Mandiri KTI ini telah menerapkan pengelolan hutan 

lestari (sustainable forest management ). 

Koperasi Alas Mandiri KTI ini bergerak di bidang perkayuan sebagai 

penyuplai kayu yang legal ke pabrik PT.Kutai Timber Indonesia yang bersertifikat 

FSC, serta mampu menerapkan pengelolaan hutan lestari yang diatur dalam prinsip 

FSC,Sertifikasi pada hutan rakyat ini juga harapannya mampu memberikan dampak 

ekonomi bagi masyarakat dan anggota koperasi serta selain itu juga mampu 

memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar serta sosial masyarakat, sehingga 

peneliti berharap perlu adanya pengkajian penerapan skema FSC pada hutan rakyat 

yang berada diwilayah kerja Koperasi Alas Mandiri KTI dengan tujuan untuk dapat 

mengetahui dan mendeskripsikan hasil dari penerapan skema FSC yang sesuai pada 

pengelolaan hutan rakyat dengan berlandaskan pada prinsip FSC   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas sertifikasi Forest Stewardship 

Council (FSC) memberian dampak pada pengelolaan hutan rakyat sehingga pada 

penelitian ini akan mengkaji bagaimana skema Forest Stewardship Council (FSC) 

pada hutan rakyat dan mengkaji bagaimana dampak penerapan skema Forest 

Stewardship Council (FSC) pada hutan rakyat yang berada diwilayah kerja Koperasi 

Alas Mandiri KTI.  



3 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan mengkaji skema Forest 

Stewardship Council (FSC) dan mengkaji dampak penerapan skema Forest 

Stewardship Council (FSC)  pada hutan rakyat yang berada di wilayah kerja Koperasi 

Alas Mandiri KTI  di Desa Pesawahan Kecamatan Tiris. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

mahasiswa kehutanan dan Koperasi Alas Mandiri KTI serta ilmu baru tentang 

dampak dari penerapan skema Forest Stewardship Council (FSC) pada hutan rakyat, 

dan diharapkan selanjunya akan ada pengkajian atau penelitian kembali yang lebih 

khusus tentang system Forest Stewardship Council (FSC) pada hutan rakyat. 


