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Abstrak.
Alhir - akhir ini penrsahaan kehsanm me,ngbadapi kemrmgkinan berkurangnya pasokan kayu

dan peningl€tan 
-biaya 

rmtuk mememrhi k€bumban lingkungar. DaIm paper ini"kami

menylrtakan kerangla tradisional alokasi dua zona lahan, yang terdiri dmi zona cadangan

ekologi dan zona pengetolaan hutan tednt€grasi, dengan skema triad (tiga zona) yang

menumfaman satu- zona yang didedikasikan unfi* produksi kayu intensif, Kemudian

dimodelkm masalabnya sebagai pemograman bilangan bulat camplre (mixed integer

. Masatahnya diselesaitan dengan menggmakan pendekatan pencarian langsung(

a direct search apProach )'

Krte kunci: matujerw.n lrutan terintegfasi, pemogr€nn$t bilangan bulat camptraa resemasi,

produksika)ru, zanasi



PENDAHI'LUAN

tn;tran dapat dikelolauntuk beb€rryamanfaal Di antaraberbagai keuntungan dei hutao antara

lain p6da produksi kayu dm pe,meliharaail linglnmgan yang sering bertetfangan seffEa langsung.

Hutan cagar alam sangat penting rmtuk melindrngi nilai-nilai ekologis, tetapi rlalam banyak
ka5lls perlindungan nilai-nilai ekologis tidak datrd dicapai hanya dengan reservasi hutan saja
Kombinasi dari reservasi yang dilindrmgi dan manajeme,n dai hutan yang tersisa rmtuk produksi

kayu dan pemeliharaan nilai+ilai ekologis diangg4 sebagai pendekatan terbaik dalam

konservasi bi,ologis [l0]. Hal ini disehrt dalarn be6agai literatur dengan istilah-istilah seperti

pengelolam ekosiste,q manajemen terintegrasi dan manajemen p€manfaatan butan ganda

t3l.Kami menggmakan istilafu rnanafemen terint€grasi dalam paper ini untuk menggambarkan

manajemen huan sebagai sebuah kegiatan Silvicultural, lajrt dan pemilihan waktu pan€n dipilih
rmtuk naemperhitunglan semua mtrcam keunfirngan dari hutan secara bersamaan.

Manajemen teriutegrasi telah diadopsi oleh bmyak negam rmtr* mergelola hutm negeri

mauplm hutan swasta- Pencapaian dari tujum-tujuaa manajerren terintegrasi biasanya

didapatkan melalui mekanisme pengatrnan. Ada banyak contoh dari keberhasilan pelaksanaan

sistem terintegrasi yang merupakan persyaratan pengelolaan hutan terintegrasi, terutama

didorong oleh penekanan yang lebih besar pada Arjnan lingkungan, sehingga mongakibatkan

berkurangnya pasotan kayu dan biaya produksi di beberapa daerah. Efek negatif

prodr*si kalmdari mrrajemen terihtegrasi sangd serius di Btrat laut Pasifik dan Kanada Barat

di mana konflik lahan hutan yang t€rjadi sangatlah dramatis.

Peningkatail tekanan rmtuk molindungi lingkungan dinyatakan sebagai permintaan rmtuk

urea n"s"*usilingtungan yang lebih besar dan peraturan yang lebih ketat pada lahan hutan yang

dikelola meoye6atrkao beberapa analis menganjurkan pemisanan ruang pemanfaatan hutan

brftannya ifiegrasi ruailg pemanfaatan hutan flfl. Dalam pap€r ini, kami melihat pemisahan

lahansebagai zonasi.
Untuk -"oingkutrao manajemen ekologi dan ekmomi hutan, [15] menyarankan kerangka tiga

zona (fiiad) i*S t r-*ok zona produlcsi kayu intensif di saurpirig resenrasi lingkungan dan

zona manajernen terintegrasi.
pertanyaan utma yang di4ukan oleh prapembuat kebijakarU pengelola hutan dan

akademisi di USA t 7 ldan Carledrall , 14 , l1 ] adalah apak* dan dalam kondisi apa zonasi

dapatmengimbangi CarrpatcpaOaproduksi kayu dari peningtatan lingkungan - Dalant

pa;f,rini,kaminengembangkan modeltiaduntukmeaentukanukuranminimumdarizona

i"ia"*i ka1nr, , lokasi dan jadwal perawatan yang akan mengkompensasi volume yang hilang

dan petuang ekonomi yang hilang . Kinerja dua zona atternatif (tanpa zona produksi kayu)

digunakan sebagai Patokan .
Kami mulai-pada bgian berikutnya dengan membatns masalah zonasi secara lebih rinci.

Formulasi model disajikan dalam bagian 3, algoriha disajikan dalam bagan 4' berikuhya

diskusi dan kesimpulan di bagian 5 -
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DESKRIPSI MASALAH

Segregasi ruang dari manajamen hutan ganda dengan menggunakan zonasi dan
pembuatan zona produksi kayu intensif adalah sebuah ide yang sudah cukup lama ada, tetapi
baru al*rir-akhir ini ide ini menarik banyak perhatian karena usaha yang diambil untuk
menyediakan perlindungan lingkungan melalui pelarangan panen. Berbagai penelitian dalam
literatur kehutanan telah mendiskusikan pertanyaan penting tentang zonasi. Keputusan tentang
zonasi adapadatingkat perencaruran strategis yang biasanya berurusan dengan ukuran dan lokasi
dari zona tersebut dengan hanya beberapa penelitian mengalamatkan pada kesahihan zonasi dan

kemampuannya untuk mencapai banyak tujuan.

[4] adalah sala]r satu dari orang yang pertama yang mendiskusikan alokasi dari unit hutan
yang ditentukan secara spasial ke penggrrnaan yang berbeda. Mereka menghitung masalah

alokasi lahan sebagai program bilangan bulat linear campuran, yang mana memperluas model
penjadwalan panen spatial klasik dari FORPLAN [8]. Menambahkan komponen alokasi lahan

spatial ke model penjadwalan panen mengakibatkan pada pengurangan nilai panen pada masa

sekarang dan juga volume panen total([4], Tabel 15-17,p.650). U8l mengalamatkan zonasi pada

tingkat stategis dari perencanaan hierarkis dan menambahkan komponen pembangunan jalan ke

masalah alokasi lahan.Masalahnya juga mereka formulasikan menjadi sebuah program mixed-
integer linier. [2] mempelajari efek dari alokasi dari lahan hutan kepada produksi kuyo,
konservasi alam dan rekreasi. Dia'memformulasikan masalah zonasi sebagai model penugasan

kuadrat dengan fungsi objektif yang mengkombinasikan hubungan spatial dari unit lahan dengan

kecocokannya unhrk fungsi tertentu. [6] memeriksa dampak dari mengelompokkan zona panen

kayu dan kategori kegunaan lahan dari waktu ke walchr. Dia menggunakan simulasi

dari model alokasi panen kayu untuk membandingkan zonasi statis dengan alternatif dinamis
yang berbeda.

Datam beberapa keputusan kebijakan tentang zonasi, lahan hutan paling tidak produktif
dan tidak dapat diolah telah diatokasikan untuk cadangan tanpa memperhatikan akibat ekologis

dari keputusan tersebut. Sebuah cara yag mungkin digunakan untuk melindungi nilai ekologis
adalah dengan memasang target untuk menjaga proporsi tipe ekologis yang berbeda. K+nsep drui

beberapa ekosistem yang diwakilkan oleh lahan hutan yang tidak dipanen diperkenalkan oleh

pro$am 'manusia dan alam' UNESCO (LINESCO 1974) dan digunakan sebagai prototipe dari

tlcsain rcscrv'a;i alam. Daiaun modol kami , karni mcmformulasikam batarsarr ckologis scbagai

representasi ekologis.
Solusi yang bisa digunakan sebagai kompensasi permintaan lingktrngan termasuk

pengurangan biaya manajemen, peningkatan produktifitas ciengan peningkatan silvikultur,
mengurangi ba.,asan lingkungan di porsi dasar lahan hutan dan spesialisasi penggunaan laharr.

Beberapa dari snlusi ini bertentangan safu sama lain. Solusi lain seperti penanatnan spesies yang

cepat tumbuh dan berbiaya manajemen yang rendah bisa jadi tidak dapat diterima secara

iinginmgan dan secara sosiai.
Dirlalam papcr im. diperiksa ke.mungkinan rlari pen*qg,-lnaen sehteh kermh?rtesi 4,=ri

spesialisasi penggunaan lahan dan pengurangan batasan lingkungan pada sebuah porsi dari dasar

tahan hutan. Masalah triad sudah didiskusikan dengan hubungannya ke pendekatan dua zona

+1:1i=i:3 Fii:i:#: C.l+g$Si i:1,h.+- 3+3ia* 3+i?3 :i!*g:.3jc*:.';- t,Ji=ii:gi*.5i 3i=. ii3*Ir''33:.. i'=*3 pSFCi i:ii
dicari area minimum dari produksi kayu intensif yang akan menutupi kerugian dari panen kayu

dan kesempatan finansial yang hilang( dalam bentuk nilai total pada saat ini) karena peningkatan



area yang dicadangkan dan kendali ekologis yang lebih ketat dalam skema dua zona.

Keuntungan ekonomi potensial dari alokasi lahan triad bisa dapat diperoleh dari peningkatan

efisiensi produksi dan berkurangnya biaya manafemen di zona produksi kayu. Pengurangan

biaya manajemen di zona produksi kayu diakibatkan oleh pengenduran batasan peraturan.

Pengenduran peraturan lingkungan dalam zona produksi kayu tidak selalu berarti eliminasi dari

seftrruh batasan, ltu hanya mengenali bahwatidak semuabatasan lingkungan sarna pentingnya

untuk konservasi hutan atau bahwa peraturan tersebut tidak perlu diterapkan secara setara ke

keseluruhan hutan. Tidak juga semua peraturan mempunyai pengaruh yang sama pada biaya

panen. Batasan ekologis dengan prioritas &rtinggi seperti perlindungan dari ailea ripmian dan

penyimpanan dari koridor kehidupan di alam, bisa tetap ada dalam zona produksi kayu,

sementara peraturan mahal lainnya seperti batasan ketetanggaan dan syarat lain untuk menjaga

darlatau meningkatkan kuatitas visual dari lanskap hutan" bisa direnggangkan atau dibuang. Jika

zonasi akan efektif dalam meningkatkan hasil kayu sekaligus memenuhi tujuan lingkungan,

peningkatan silvikultur di zona produksi kayu diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan

i*it. Pada saat yang sama, peningkatan silvikultur harus menguntungkan di zona produksi lsyu:
Manajemen dan biaya kepatuhan peraturan dikurangi di kedua zona produksi kayu dan reservasi

yang relatif ke biaya yang terjadi dibawah manajemen terintegrasi .

MODEL FORMULASI

Dalam paper ini dikemb*dt* dua model untuk memecahkan alokasi lahan Hasik dan

masalah **u3r** peqiadwalan melewati ruang temporal dan spasial [4, 18].-Hutan dibagi

menjadi unit-unit yang rnencerminkan pertimbangan administratif, geografis dan operasional.

Sebuah resolusi spasial besar digunakan untuk menangani masalah alokasi lahan umum

$ementara keprrtusan spasial lainnya (seperti batasan ketetanggaan dan membangun jalan) untuk

tingkat taktis-atau operasional pef,encanann. Masalahnya dimodelkan dari pe.rspektif operator

r**tu dengan *,r*ri bahwa lahan yang dialokasikan untuk cadangan ekologi tidak memberikan

manfaat ekonomi. Sebuah asumsi tambahan bahwa lahan yang dialokasikan untuk kegunaan

yang berbeda tidak berubatr dari wa}f,u ke wa*tu.
Masalah alokasi penggunaan lahan dan penjadwalan pemeliharaan manajemen

dimodelkan sebagai program bilangan bulat linear campuran.

Unsur-unsur model didefinisikan sebagai berikut. Misalkan hutan dibagi menjadi unit-unit u eU
dan M adatah himpunan manajemen stata. Sebuah manajemen stratum m e M didefinisikan

dalam hal spesies, kualitas situs, ekosistem dan kategori usia. Jika karakteristik hutan tertentu

hanrs ditekankan dalam model, M dapat dipartisi sedemikian rupa. Pada paper ini, di ungkapkan

batasan ekologis dalan hal representasi yang diperlukan ekosistem eeE, , di mana E adalah

himpunanindiksekosistem.AndaikanN"cM,eeEmerupakanpartisidariMolehekosistem
e e E (4 nlf, =A,Yi, j e E,M = 9",).Partisi 

lain dari himpunan M yang mungkin adajika

diperlukan.
Andaikan Z adalah himpunan zona saling eksklusif yang setiap satuan lahan dapat

diberikan, yaitq produksi kayu (TP), cadangan (R) dan manajemen terintegrasi (IM), Z = {TP,
R, IM). p (z) adalah himpunan rezim manajemen yang tepat untuk zotra z dan P : VpG)

adalah himpunan semua rc:71m. Rezim dibedakan menurut intensitas pengelolaan kayu, dan

berkisar dari tidak ada panen kedasar, luas dan manajemen intensif. Rezim 'tidak ada panen'

terdiri dari perencanaan, perlindungan dan akses terbatas ke daerah-daerah yang disisihkan untuk



tujuan ekologi. Di bawah rezim dasar, kami mempertimbangkan regenerasi alami dari sisa

panen, sementara rezim yang luas mengasumsikan regenerasi buatan. Baik rezim dasar maupun

iuas meliputi kegiatan silvikultur setelah regenerasi. Manajemen intensif mencakup praktek-

praktek ritrritott* yang berbeda setelah regenerasi buatan dari sisa panen yang telah gundul.

b"ttg* asumsi bahwa sekali rezim yang dipilih untuk satu strat4 rezim tersebut akan diterapkan

setelahnya. Semua rezim kecuali 'tidak ada paned satu meliputi penranenan sebagai kegiatan

manajemen. Setiap renmterdiri dari satu set perawatan. Pada paper ini dipertimbangkan sebuah

perawatan untuk menjadi jadwat kegiatan silvikultur dan panen selama horison perencanaan

u"t"t pengelolaan stata tertentu. Jika kita menunjukkan Pl : { tidak ada panen } danP2:

{dasar, luas, intensif}, maka P (R): Pl, dan P (Ilv|: P (TP): Pt U Pz .

Andaikanvl^,, adalah volume (m3 / ha) dan v** nilai sekarang ($ /ha) dari kayu strata

m yang dikelola oleir perawatan p. Biaya perawatan tergantung pada manajemen stratum dan

penggunaan khusus yang strata tersebut dikelola. Andaikankan c,,^,0 adalahbiaya diskon ($ / ha)

i*i !.ng"lolaan strata m dengan perlakuan p di v9tu z, di mana z adalah manajemen

terintigrirsi (IlO ata{- zona prod,rksi kayu (TP). Kami berasumsi bahwa biaya manajemen ($ /
ha) dari zona cadangan konstan dan menunjukkan nilai (diskon) sekarang oleh cR. Andaikan Au,

m menjadi area OJ) dari stratum manajemen m di unit u; p adalah daerah minimum (ha) yang

akan dialokasikan untuk cadangan dan ee non-luas panen minimum (ha) dari ekosistem e e E.

Variabel keputusan xz,u,ntp mewakili daerah (ha) unit u dari strata m dikelola oleh perawatan p

untuk penggunaan t, dru-Y", u : 1 jika unit u ditugaskan unfuk menggunakan z, dengan Yr,u: 0

untuk lainnya.
Model dua zona

Masalah pertama adalah untuk menentukan alokasi unit baik cadangan atav zona

manajemen teriniegrasi , dan untuk menjadwal perawatan manajemen untuk memaksimalkan

nilai bersih sekarang dari nilai kayu serta memenuhi persyaratan ekologis. Persyaratan ekologi

meliputi luas minimum dari cadangan ekologis dan daerah non-panen minimum dari ekosistem .

Kami melihat ini sebagai masalah dua zona dan modelnya sebagai berikut :

Morimize N(x): 
F.u,-"}"f,.r(u,..-c,r,^.p)x,*,u,^,p-cR 

j.u^f,uL,,^Y*,, (1)

Dengan kendala :

Ketersediaan lahan oleh unit dan strata

f,.r*',u,',l:4''Y"'" 
Yu e U 'm e M 'z e\IM'R)

Luas minimum dari area cadangan

"?, i"4"'Y*''2 P

Wilayah minimum non-panen dari ekosistem

XT
ze{IM,R\ue(l meM PeP,

Alokasi masing-masing unit hanya untuk penggunaan tunggal

E Y-..=l YueU
ze\IM,R| -'"

Non-ne gatif dan integral
xz,u,m,p2}, Y",ue {0, 1l ze {IM,R\,ueU,rn e M,p eP(z)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)



Dilambangkan dengm (;,y) solusi optimal dari program tinier bilangan bulat campuran (l) -
(6) dengan frI = nf(fl, berdasarkan net present value yang optimal dan dengan

f =V(fr)= Ir,Z.u3rrl,,oi*,,,,,o 
volm€ yang dihasilkan oleh kombinasi yang optimal dari

alokasi lahan dan jadwal manajemen.

Model triad

Misalkan sekarang bahwa undang-undang lingkungan yang baru diperkenalkan untuk

mengencangkan aturan mengenai wilayah cadangan kayu dan kawasan lindung ekosistem

tertentu . Oitu-b*gk* dengan a peningkatan yang dibutuhkan (ha) dlatif untuk p luas

minimum yang harus diatokasikan untuk caaangan, dan Be adalah peningkatan yang diperlukan

(ha), relatif terhadap ee, daerah minimum ekosistem e e E tidak dipanen. Berdasarkan peraturan

tingkungan yang lebih ketat yang menarnbah luas cagar alam dan I ataa non-luas panen oleh

"6ri"t**, 
nilai-bensih sekarang dari kayu menunrn jika semua kondisi lain tetap tidak berubah.

Ini datang sebagai sebuah pJnurunan nilai optimal dari model dua zona (1) - (6) di bawah

batasan ketat .

Memperkenalkan sebuah zona tambahan unhrk meninglafkan jumlah produksi kayu

intensif sebagai pilihan manajemen dan memungkinkan untuk kinerja yang lebih baik dari segi

nilai obyektil yang dicapu . Zotn baru memungkinkan perenggangan batasan peraturan dan

kemungftinan ,i*i rnn*ott* intensif. Ukuran dan lokasi mna produksi kayu dapat bervariasi

tergantung pada batasan regutasi dan penerapan rezim silvikultur yang berbeda.

Dalarn kerangka triad, kami menentukan ukuran minimum dari zona produksi kaYut

lokasi dan jadwal -iu.j"-* yang akan mengganti volume yang hilanq dan peluang gkongmi

yang hilang. Kio"4u dua znnaaltematif digunakan sebagai patokan untuk mengevaluasi pilihan

liJ p"au paper ini , penggunakan model untuk menganalisis dan menilai alokasi lahan

alternatif untuk skenario kebijakan yang berbeda dalarn konteks studi kasus. Skenario yang ada

termasuk kebutuhan peraturan yang berbeda batasan lingkungan secara keseluruhan, dan asumsi

yang bcrbedanorrysnai ptoduktivitas dan biayapera*'atan i$eneif.' 
rtutufuft y*g [u*i rumuskan saat ini adata]r untuk mengalokasikan setiap unit untuk sala]t

satu dari tiga iona dan menjadwalkan manajemen perawatan untuk meminimalkan daerah

intensif zoni produksi kuy,r, dengao memenutri batasan ekologis yang lebih ketat di samping

p*ot* kayu'dan persyaratan kinerja ekonomi. Persyaratan pasokan kayu dirumuskan sebagai

fatasan pada volume panen - tidak bisa ktrang dari volume panen yang drgpai dengan model

&n mi(l) - (O di Lawah peraturan lingkungan asli. Persyaratan kineria ekonomi dinyatakan

sebagai batasan bahwa nilai bersih sekarang dmi kayu setidaknya setinggi nilai optimal fr aali

modil dua zona di bawah peraturan lingkungan asli. Persyaratan ekologis mencakup area

minimum dari area cadangan-dan jenis ekologr yang dilindungi dari panen di bawah peraturan

baru (lebih ketat). Hal ini tlimodelkan sebagai:

Mhimize TA(y\-- \ \A,,^Yrn
Dengan batasan:
Nitai Uersih minimum sekarang (kebututran kinerja ekonolni)

*R -rE h pr@^'' - c"''P)x'n'''o - c* 
At "Z' 

4"^Y*'' 2 N

Volume Minimum (persyaratan pada pasokan kayu)

(7)

(8)



*Pu*, h *!, P u'l ̂ ' o*'''''' o 2 v

Ketersediaan lahan oleh satuan lahan dan strata

oSrrr*',u,',, 
= Ao^Y"" Yu e U' m e M' ze Z

Luas minimum cadangaorr

I t 4,*Y*-,> P+d
UCIJ M€M

Miairnura wileyah rren'panen dari ekosis$em

E X E 2x-...m.p2t"+8" YeeE
zeZ\\TlueLI meM" pePl ''"

Setiap unit dialokasikan hanya untuk satu peagguaaan tidak dihotehkan
diantara fungsi lahan

PuY,., =l Yu e u
Non-negatif dan integral
x",u,*,p>-Q, {,, e{0,1} ze Z,u e U,m e M,p e P(z)

(e)
(10)

(1 1)

. (12)

ada prpecahan rlnit

(1 3)

(14)

Algoritma

Setelah pemecahan masalah selesai', prosedur untuk mencari solusi suboptimal tapi layak untuk

solusi bilangan bulat dari solusi optimal kontinu dapat digambarkan sebagai berikut:

Andaikan,
x: [x]+J 0<"f< 1

menjadi solusi (kontinu) dari masalah, [x] adalah komponen integer dari variabel non-integer x
dan f adalah komponen pecahan.

Ibhap1.
tangkah t. Ambil baris i* ketidaklayakan bilangan bulat terkecil, seperti pada

6,, = min{f,,|* f,\
(Pilihan ini dipilih berdasarkan keingingan untuk kerusakan minimum di fungsi objektif,

dan dengan jelas berkorespondensi ke dasar bilangan bulat dengan ketidaklayakan

bilangan bulat terkecil).
Langkah2. Lakukan oPerasi harga

f' = t!.a-t

Langkatr 3. Hitung o, =f*o,
Dengan' berkoresPonden ke

*{l*l}
Jlifnng pergerakan roaximrrm dari lon-dasar j pada bafas bawah dan batas atas-

Sebaliknya pindah ke bilangan bukan bulat berikutnya dari nonbasic atau superbasic

/Jika tersedia). Pada akhirnya kolom j* akan meningkat dari batas bawah atau berkurang

dad batas atas. Jikatidak adapindah ke i* bcrikutrya.
Langkah 4.

Hitung Bqj*: Q* ttnfiik a7*



Langkah 5. Lakukan uji rasio untuk variabel dasar untuk menjaga kelayakan yang disebabkan
oleh pelepasan nonbasicj* dari batasnya.

Langkah 6. Pertukaran basis
Langkah7. Jikabaris i* ={A} pindahketahap2, jikatidak

Ulangi dari langkah 1.

Tahap 2.I-angkah 1 '. Sesuaikan srperbasic bilangan bulat tidak tayak dengan langkah pecahan
untuk mencapai kelayakan bilangan bulat mutlak.
Pass2 : Sesuaikan superbasic bilangan bulat layak. Tujuan dari tahap ini adalah untuk

melakukan pencarian keteunggaan lokal wrtuk memasfikan keoptimatan lokat.

KESIMPULAN

1. Masalah zonasi dimodelkan sehingga keuntungan finansial dari kayu dapat
dimaksimalkan, selagi melindungi nilai-nilai lingkungan yang diekspresikan sebagai
syarat dari pengklusteran sel-sel dalam area cadangan dan zona produksi kayu dan
pemisahan ruary dai zona-zona tersebut.

2. Paper ini mempresentasikan dua model urfuk menyelesaikan alokasi lahan klasik dan
masalah penjadwalan manajemen melalui skala temporal dan ruang yang besar.

3. Kedua model ini di formulasikan sebagai progfttm bilangan bulat linier campuran (
Mixed Integer programming ).

4. Kedua penyelesaian model ini menggunakan pendekatan pencarian langsung (a direct
search approach ) .
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Pendqhuluqn
Huton dopoi dikelolo untuk berbogoi mcnfocl- Di oniqro berbogoi

keunlungon dori huton ontoro loin podc produksi koyu don

pemelihcroon lingkungon yong sering bertentongon seccro

lcngsung. Huion cogcr dom songof penting uniuk melindungi nffi'
niloi ekologis, ietopi dolqm bonyck kosus perlindungon niloi-nikai

ekologis'iidok dopot dicopoi hcnyo dengon reservosi huton soio.

Kombinosi dori rqservcsiyong dilindungi dcn rnoncjemen dori huton

yong teniso r-ptuk produksi koyu dcn pemelihoroon nilo{-niloi

ekologis dionggop sebogoi pendekcton ierlcoik dolom konservosi

biologi[Noss, 1987L



r LL/27/2Or4

Monojemen terintegrosi teloh diodopsi oleh bonyok negoro untuk

mengelolo huton negeri moupun huton swoslo .Pencopoion dori tujuon-

iujuon monojemen lerintegrosi biosonyo didopotkcn melolui mgkonisme

pengoiuron .Ado bonyok contoh dori keberhosilon peloksonoon siitem

terintegrosi yong merupokon persyorton pengelolqon hulon teriniegrosi ,

terutomo didorong oleh penekonon yong lebih besor podo tuiuon

lingkungon sehinggo mengokibotkon berkurongnyo posokon koyu don

meningkolnyo bioyo produksi dibeberopo doeroh -

DESKRIPSI MASALAH

l.Memerikso kemungkinon dori penggunoon sebuqh kombinosi dori

spesiolisosi penggunoon lohon don pengurongon botoson lingkungon

podc sebuoh porsi dori dosor lohqn huion .

2.Mendiskusikon mosoloh Triod dengon hubungonnyo ke pendekoton duo

zono dimono pilihon olokasi lohon odoloh zono monojemen terintegrosi

clou reservcsi.

3. Mencorioreo minimum doriproduksikoyu inlensif yong okon menutupi

kerugion dori ponen koyu don kesempoton finonsiolyong hilong{ dolcm

benluk niloiiotol podo sool ini| koreno peningkoton oreo yong

dicodongkon don kendoliekologis yong lebih kelot dolom skemo duo

zono.
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MODET FORMUTASI

Dikembongkon duo model untuk memecohkqn clokosilohon klqsikdon

mosoloh monojemen penjodwolon melewoli ruong temporol don

sposiol[Dovis, Johnson,{1987}, Foresf Science,(1991)). '

l. Huton dibogi menjodi unit-unit yong mencerminkcn pertimbongon

odminisirolif, geogrofis don operosionol.

2. Mosoloh olokosipenggunoon lohon don penjcdwolon pemelihorcon

monojemen dimodelkon sebogoi progrom bilongon bulot lineor

compuron { Mixed inleger lineor progrome }.

MODEL DUA ZONA

Model duo zono meliPuti :

I - Meneniukon olokosi unii boik codcngon otou zono monojemen

terintegrosi.

2. Menjodwal perowoton monojemen untuk memoksimolkon niloi

bersih sekorong dori nilci koyu serlc memenuhi persyoroton ekologis

{persy<rroton ekologi meliputi luos minimum dori codongon ekologis

dcn doeroh non€onen minimum dori ekosisiem ).

Model duo zono sebogoi berikul :
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Moksimumkon N(r) = I I f {"-,o - cm.^,p)xrM,u,m,p

ueu meM peP**f Zo,,^,*,.
ueu ?'7r€M

Dengon botoson:

lx"o*,r = Au,*Y",rVu E IJ,m e M, ze {IM, R}

DeP
Ketersedion lohon dengon units don stroio

I I Au'^Y*'u2P
u€U meM

Luos minimum dorioreo codongon

I I I l"'u'^',2t'veEE
zeuv,Rlueu meuPEP|

Wiloyoh minimum non-ponen dori ekosistem

Alokosi mosing-mosing unit honyo berloku untuk sofu
\-a

L Yr,u=lVue U

ze0V,R]

Non-negotif don integrol
xz,u,*,p 20,Y",u e {0,U z €. {IM,R},u e U,m E M,

p e P(z)

Dinotosikon(3,P) Sotusi optimol dori progrom lineor bilongon
buloi compuron berdosorkon net preseni volue yong optimol
don dengon

fr = N(f)

V = v(fr)= I I Zrt*,oL,,*^o
ueu mcu peP

Volume yong dihosilkon oleh kombinosiyong optimoldori
olokosi lohon don jodwol monojemen .
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MODEL TRIAD

Mosoloh dolom model Triad ini odoloh :

l.Meneniukon ukurqn minimum dori zono produksi koyu, lokosi don
jodwolmonojemen yong okon menggonlivolume yong hilong don

peluong ekonomi yong hilong

2.Menggunokon model untuk mengonolisis don meniloi olokosi lohon

ollernotif untuk skenorio kebijokon yong berbedo dolom konieks studi

kosus { skenorio yong odo termosuk kebuiuhon peroturon yong

berbedo , botoson lingkungon secoro keseluruhon don osumsi yong

berlcedo mengenoi produktifitos don bioyo resep pengelobon

intensif).

Model dolom Triod ini,sebogoi berikut :

Minimumkon TA{y} = Z,nu L^rr, An*Yr ;r"

Dengon botoson:
Niloibersih minimum sekorong ( kebutuhon kinerjo ekonomi)

I I I \{"^.o-c,.^,p)x",u.^,p
z€Z\{R} a€a.t m eM PEP

- '* I I,.uo*.^'*,, 
- -

Volume minimum ( persyoroton podo posokon koyu )

I I I ld^,,*,o,^,,'r
zea\(Rlugu mew PeP

Ketersedioon lohon oleh soluon don stroto

l rr,u,*,u = AwnYnVu E l),rn E 4tr,z E Z

PEPT4

5



LuZT/2OL4

Luos minimum codongon

I I Au,^Yn,u> p+a
ueu meM

Minimum wiloyoh non-ponen dori ekosistem

I I I l*,,o,^,r)€"* p"ve€E
zea\{Tl'nea merle pePt

Setiop unit diolokosikon honyo untuk sotu penggunoon iidok
dibolehkon odo perpecohon unit diontoro fungsilohon
sr
LY",.=LVueU
z€Z

Non-negoiif don integrol

xr,\*,p) 0,Ir,u € t0,1]z EZ,aEU,nElll,p EP(z)

KESIMPUTAN

l. Mosoloh zonosi dimodelkon sehinggo keunlungon finonsiol dori koyu

dopot dimokimolkon , selogi melindungi niloi-niloi lingkungon yong

diekspresikon sebogoi syorol pengklusteron sel-sel dolcm oreo

codongon don zono produki koyu don pemisohon ruong dori zono-

zono tersebut .

2. Poper ini mempresentosikon duo model untuk menyelesoikon olokosi

lohan klosik don mosoloh penjodwolon monojemen melolui skolo

temporol don ruong yong besor.

3. Keduo model ini diformulosikon sebogoi progrom bilongon buloi

lineor compuron .

4. Keduo penyelesoion model ini menggunokon pendekolon pencorion

longsung {o direct seorch opprooch).



Lt/27/20L4

DAFTAR PUSTAKA
Binkley,C., Preserving naturelhrough rnfensivep/ontationforestry: "Thecqsefor

forestlond ollocotion wilh illuslrotion from Brilish Columbio". Forestry Chronicle, 1997,

73:553559.

Bos, J.. Zoning in foresl moncrgement: o quodrotic ossignmenl problem solved by

simuloled onneoling. Journo I of Environmentol Manogement, 1993, 37: 127-14J'.

Bowes, M.D. qnd J.V. Krutillo. 1989. Mvltiple-Use Monogement:The Fconomr'cs of

Pvblic Forestlonds. Resources for the Fulure, Woshinglon, D.C.

Dovis, L.S. ond K.N. Johnson, Forest Monogement. McGrow-Hill Book Compony, New

York. NY, 1987.

Fronklin, J.F., "Structurol ond lunclionoldiversity in temperote foresis". ln Wilson, E.O.

qnd F.M. Peter {eds.) Biodivenity. Nolionol Acodemy Press, Woshinglon: D.C., 1988,

166-175.

Gustofson, E.J., Exponding the scole of foesl monogemenl: allocoting timber horvest

in lime ond spoce. Foresl Ecology and Monagement, 1996, 87:27-39.

Hunfer. L.M.Jr. ond A. Colhoun, "A triqd opprooch lo lond-use ollocotion. ln

Szoro", R.C. qnd D.W. Johnslon {eds.} Br'odivenity in Managed londscopes.

Oxford University Press, Oxford. UK, 1996, 17}.491.

Johnson, K.N., T-W. Stuort ond S.A. Cdrn, FORPIAN iversion lt)-An Ovewiew, USDA

Foresi Service Lond Monogemenl Plonning Syslem Section. Woshinglon DC, 
-l986.

KPMG, Penin, Thoreou qnd Associoles Lid.. ond Simons, "Finonciql stole of lhe

foresl industry ond delivered wood cosis drivers". Report prepored for the Ministry

of Foresls, Viciorio, BC, Conodq, 1997.

Noss, R.F.. From plonl communilies to londscopes in conservqliveinventories: A

look ot lhe Nqlure Conservoncy (USA). &o/ogicol Conservoib n, 1 987, 41 il 1 -37.

Onlorio Minisiry of Nolurol Resources. Onfono Forest Accord. Queen's Prinler

for Onlorio. Ihttp://www.mnr.gov.on.co/mnr/oll/ofoob/occord.html, os seen on

Sep.27,2m0),1999.

Peorse, P.H., Reody for chonge: Crisis qnd opportunity in lhe coqsl foresl induslry.

A repori io ihe Minislerof Foresls on British Columbio Coostql Foresl lndustry.

Vsncouver. BC, Cqnsdo,2ffil.36 pp.



LL/27/2074

Poiar, J-, K. Klinko, ond D.v. Meidinger, Biogeocrimotic ecosysrem crossificorion in
Brilish Columbio. Foresf Eco logy and Management, I 9g7, 22 I lg_1 54 -

sohojononthon, s., D. Holey, ond J. Nelson, plonning for susloinoble foresls in
British columbio lhrough lond use zoning- conodion publrc polr'cy XXlv,
Supplemenl, 198f, 2: S73- SSl.

seymour. R.s., ond M-1. Hunter, Jr., New Foresw in Eastern spruce-Fir Foresrs;
Princrples ond Apprrcotrbns fo Moine. Moine Agricufiur Experimenr
Stolion Miscelloneous Publicotions 116, 1992, 36 pp.
united Notions Educolionol, scientifrc ond cullurol orgqnhotion (uNEscol.
Progrcme on Mon ond the Biosphere - lg74.Task force on citeria and gurdelrnes
for fhe chor'ce ond estobt:shmenf of biosphere reserves , *24 moy 1914. finsl
Report. Poris, Unesco. MAB Reporl Sertes2z,6'tp.
vincent, J.R. qnd c.S. Binkley, Efficient multiple-use forestry moy require lond-use
speciclizolion. lond Econornics, 1993, 6g: 3lGT6.
weinlroub, A. ond A. cAobky., A Hierorchicol opprooch io foresl plqnning. Foresf
Scr'ence, lg9 1, 37: 139-460

8




