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Pengertian mengenai sistem silvikultur seringkali dicampuradukkan dengan teknik 
silvikultur. DireMorat Jenderai Pengusahaan Mutan (1390) dalam Pedoman dan 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia 
m end i fi n isi ka n system si/v/XuItur sebagai rangkaian kegiatan bermcana mengenai 
pengeiolaan h u m  yang me/@uti penebangan, peremajaan, dan peme/ibar;lan 
tegakm kutan untuk menjamin ke/estarian produksi kayu atau basil butan 
laimya, Sedangkan menurut MaEhews (1992) system silviku/tur adalab proses 
pemeiiharaan, pemanenan dm penggantian dengan tanaman baru sehingga 
menghasilkan tegakan dengan bentuk yang berbeda ( m a t  dibedakan dari 
fegakm disekii"anya). Dalam definisi ini yang dimaksud dengan pemeiiharaan 
adalah penjarangan pada tegakan muda. Dari kedua difinisi ini dapat dipahami 
bahwa difinisi sistem silvikultur yang dibuat oleh Direktorat Jenderal 
Pengusahaan Hutan didasarkan pada latar belakang hutan alam, sehingga 
dimulai dengan menebang. Sedangkan difinisi sistem silvikultur oleh Matthews 
dilatarbelakangi oleh hutan tanaman yang ada. Penggantian tanaman baru yang 
berbeda dengan tegakan di sekeiilingnya hanya tejadi pada hutan tanaman. 
Namun kedua difinisi sistem silvikultur tersebut memiliki komponen yang sama 
yaitu adanya komponen permudaan (regeneration), pemeliharaan (tending), dan 
pemanenan (han/esting/removing) (Nyland, 2002). Dengan demikian jelaslah 
bahwa sistem silvikultur berkaitan dengan pengelolaan hutan secara keseluruhan 
yang didasarkan kepada tipe ekosistem hutan. 

Rknik  silvikultur atau juga sering disebut praktek silvikultur berkaitan dengan 
berbagai metode untuk membangun (raising) dan memelihara (caring) hutan 
(?Tourney dan Korstian, 1959). Teknik silvikultur menjeiaskan lebih lanjut 
mengenai operasionaf dan apiikasi dari sistem silvikultur. 'reknik silvikultur 
diterapkan untuk memperbaiki kuantitas (misaf produksi m3 kayu) dan kualitas 
(mendapatkan kayu yang lurus, bulat, panjang bebas cabang, bebas hama 
penyakit dl!.) dari hutan yang ada. Teknik silvikultur juga mencakup 
pengumputan benih, persemaian, dan penanaman. Selanjutnya menurut 
Tourney dan Korstian (1959) terdapat empat kata kunci berkaitan dengan teknik 
silvikultur ini, yaitu tanah, permudaan, pemangkasan, dan penjarangan. Dengan 
mengkombinasikan keempat komponen tersebut dalam penerapan teknik 
silvikultur akan dicapai produksi kayu dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi, 
sehingga akan diperoleh keuntungan finansial yang tinggi dengan tetap 
memelihara kesuburan tanah sesuai dengan kapasitas produksinya. 3ika system 
sifvikultur memerlukan pengetahuan mengenai ekositem hutan, maka teknik 
silvikultur memerlukan pengetahuan rnengenai pengaruh faktor-faktor 
lingkungan terhadap pertumbuhan potion. 
















