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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI DAN  

         MODEL PENELITIAN 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Pada sub-bahasan ini diuraikan penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan mengenai strategi pengelolaan kawasan lindung 

berbasis masyarakat sebagai sumber referensi, penelitian ini merupakan penelitian 

pertama yang dilakukan di Kawasan Lindung (KL) Manucoco karena belum 

ditemukan penelitian lain yang berkaitan dengan kawasan lindung sebagai sumber 

referensia oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai langkah 

awal untuk memberikan arahan dalam pengelolaan kawasan lindung Manucoco ke 

depan.  

Emilia (2013), dalam penelitianya dengan judul pengelolaan sumberdaya 

alam berbasis masyarakat dalam upaya konservasi daerah aliran sungai dalam 

kesimpulanya bahwa CBNRM di Desa Keseneng mampu menyeimbangkan 

tujuan pemberdayaan masyarakat dan konservasi sumberdaya alam pada lima dari 

enam aspek CBNRM, yaitu keadilan (equity), pemberdayaan (empowerment), 

resolusi konflik (conflict resolution), pengetahuan dan kesadaran (knowledge and 

awareness), serta perlindungan keanekaragaman hayati (biodiversity protection). 

Pada aspek pemanfaatan sumberdaya alam  berkelanjutan (sustainable utilization) 

belum berhasil karena keberlanjutan sumberdaya alam tidak dibatasi oleh batas-

batas administratif melainkan batas ekologis daerah aliran sungai (DAS), serta 
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dipengaruhi oleh faktor ekternalitas, terutama pengelolaan daerah aliran sungai 

hulu, pada dasarnya penelitian ini sama karena melihat persepsi masyarakat 

terhadap fungsi kawasan lindung namun penelitian tersebut lebih kearah DAS, 

terdapat perbedaan pada lokasi penelitian dan metode pembahasan yang akan 

digunakan. 

Umar (2009), dalam tesisnya yang berjudul Persepsi dan Perilaku 

Masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Hutan Sebagai Daerah Resapan Air (Studi 

Kasus Hutan Penggaron Kabupaten Semarang) materi penelitiannya mengkaji 

persepsi dan perilaku masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan Penggaron, 

metode yang digunakan observasi, analisis frekuensi dengan penyebaran 

kuisioner. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

adalah bahwa melihat persepsi masyarakat dengan metode yang hampir sama, 

perbedaannya karena pada penelitian tersebut lebih fokus kepada fungsi hutan 

sebagai daerah resapan air, sedangkan pada penelitian ini lebih lebih fokus pada 

persepsi masyarakat tehadap kawasan lindung, kebijakan pengelolaan, melihat 

faktor internal dan eksternal kawasan dan juga lokasi yang berbeda. 

Kellert et al. (2000) mengevaluasi program community base natural 

resource management (CBNRM) pada lima lokasi di tiga negara, yaitu Nepal, 

Kenya, dan Amerika Utara, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

CBNRM umumnya berhasil dalam pengembangan sosial ekonomi, namun 

seringkali gagal dalam  konservasi pada kasus di Amerika Utara CBNRM berhasil 

pada ketiga aspek tersebut karena didukung legalitas yang kuat, organisasi yang 

sudah berkembang, infrastruktur dan pendanaan yang mendukung.   
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Isyaku et al. (2011) mengevaluasi model CBNRM yang  dilakukan di Danau 

Naivasha Kenya dalam penelitian menyimpulkan bahwa konsep dan teori 

CBNRM di Danau Naivasha mengalami kegagalan dan akibatnya kerusakan 

lingkungan meluas, Isyaku mendukung pendapat para pengkritik bahwa teori 

CBNRM bahwa keberhasilan CBNRM hanya retorika belaka. 

Pada penelitian ini lebih difokuskan pada persepsi masyarakat terhadap 

fungsi kawasan lindung, kebijakan pengelolaan, hak dan kewajiban masyarakat 

dalam pengelolaan, metode yang digunakan adalah observasi dengan penyebaran 

kuisioner dan interview mendalam, perbedaan adalah bahwa pada penelitian ini 

lokasinya berbeda 

2.2 Konsep  

2.2.1. Strategi 

  Strategi merupakan salah satu bagian dari perencanaan suatu kegiatan atau 

program yang akan dilakukan sehingga strategi dapat dipandang sebagai pola 

tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, strategi biasanya dikembangkan 

untuk mengatasi isu strategis dan menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan 

kebijakan pokok (Bryson, 2001:189).  

    Menurut David, P.H. (2004), strategi adalah rencana yang disatukan dan 

berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi suatu kawasan dengan 

tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama 

dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi atau instansi.  

Salusu, J. (2003:100-101) mencoba menawarkan rumusan yang komprehensif 

tentang strategi sebagai berikut : a) suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, 

dan integral; b) menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian 
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sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya; c) 

menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi; d) mencoba 

mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan 

respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal 

organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya; e) melibatkan semua tingkat 

hierarki dari organisasi. 

    Widada et al. (2006), strategi konservasi merupakan seringkaian upaya yang 

bertujuan untuk mengintegrasikan upaya konservasi dengan upaya pembangunan 

agar perubahan di bumi tetap menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan 

manusia. Upaya konservasi memerlukan jangka waktu karena dalam 

pelaksanaannya upaya tersebut meliputi upaya perencanaan, pendidikan, 

pelatihan, penelitian dan penyusunan organisasi dan kemampuan secara nasional 

dan internasional dibidang konservasi umumnya masih lemah sehingga usaha 

konservasi tindak berpengaruh besar dalam proses pembangunan di banyak 

negara, seringkali proses pembangunan membuat kondisi sumberdaya alam 

semakin rusak  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan 

suatu cara dalam bertindak dengan memanfaatkan segala  sumberdaya yang ada 

untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi dengan memperhatikan faktor 

lingkungan internal maupun eksternal organisasi sehingga bisa mencapai tujuan 

yang diharapkan. 
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2.2.2 Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat 

 Menurut Tulungen et al. (2002), bahwa pengelolaan berbasis masyarakat 

merupakan suatu upaya pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat bersama-

sama dengan pemerintah setempat, pengelolaan berbasis masyarakat bertujuan 

untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan 

pelaksanaan suatu pengelolaan. Masyarakat mempunyai kemampuan untuk 

memperbaiki kualitas hidupnya sendiri sehingga yang diperlukan hanyalah 

dukungan untuk mengelola dan menyadarkan masyarakat dalam memanfaatkan 

sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhannnya, setiap pelaksanaan suatu 

kegiatan dukungan pemerintah memegang peranan penting dalam memberikan 

pengarahan, bantuan teknis serta pengambilan keputusan sehingga sangat penting 

untuk melibatkan masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama dalam 

pengeloaan suatu kawasan hutan.  

Child & Lyman (2005), mendefinisikan community base natural resources 

management (CBNRM) sebagai sebuah proses dimana para landholder (pemilik 

lahan) memperoleh akses dan menggunakan haknya atas sumberdaya alam; 

perencanaan yang kolaboratif dan transparan dan berpartisipasi dalam pengelolaan 

sumberdaya alam; serta memperoleh keuntungan finansial maupun keuntungan 

lainya dari keterlibatannya. Wahyudin (2004) menerangkan bahwa CBNRM 

merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat, dimana 

masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan 

sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, pengelolaan bersifat 

multidimensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan hasil-
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hasilnya, Sumberdaya alam adalah seluruh bentang lahan (resources stock) 

termasuk ruang publik dalam skala luas maupun semua sumberdaya alam di 

dalamnya, beserta seluruh komoditi yang dihasilkan (resources flow) 

(Kartodiharjo,2008). Undang-Undang RI. No. 32 Tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa sumberdaya 

alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan 

nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 

2.2.2.1 Pengelolaan Sumberdaya Hutan 

Pengelolaan hutan merupakan semua upaya untuk memanfaatkan dan 

memantapkan fungsi sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya, baik sebagai 

pelindung sistem penyangga kehidupan dan pelestarian keragaman hayati maupun 

sebagai sumberdaya ekonomi pembangunan, pengelolaan hutan mempunyai peran 

penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan mahluk hidup, 

khususnya manusia. Hutan tidak hanya memberikan manfaat langsung (tangible 

use) sebagai sumber penghasil hasil hutan berupa kayu dan non kayu, tetapi hutan 

juga memberikan manfaat tidak langsung (intangible use) sebagai pengatur tata 

air, kesuburan tanah, iklim mikro, pencegah erosi dan longsor, sehingga 

eksistensinya harus tetap dipertahankan melalui pengaturan fungsi hutan. Hutan 

dapat diartikan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang 

didominasi oleh pohon-pohonan dengan luasan tertentu sehingga dapat 

membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi tertentu (Suparmoko,1997). Menurut 

Undang-Undang Kehutanan RI. No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang 

dimaksud dengan hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
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sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Suhendang 

(2002) menjelaskan gambaran umum hutan sebagai berikut: 

“a) Berdasarkan wujud biofisik; hutan merupakan hamparan lahan yang 

ditumbuhi pohon-pohon dengan kerapatan dan luasan yang cukup atau ditumbuhi 

pohon-pohon dengan luasan dan kepadatan yang cukup. b) Berdasarkan prespektif 

ekologis; hutan sebagai masyarakat tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon 

atau tumbuhan berkayu, merupakan satu kesatuan ekosistem dan mampu 

menciptakan iklim mikro didalam hutan yang berbeda dengan keadaan diluar 

kawasan hutan”. 

Helm (1998), (dalam Budiana 2011) dikatakan bahwa hutan adalah 

ekosistem yang dicirikan oleh penutupan pohon-pohon yang cukup rapat dan luas, 

seringkali terdiri dari tegakan-tegakan yang beraneka ragam sifat seperti 

komposisi jenis, struktur, kelas, umur, dan proses-proses yang berhubungan, 

termasuk padang rumput, sungai, ikan, dan satwa liar, hutan mencakup beberapa 

bentuk khusus, seperti hutan industri, hutan milik, hutan tanaman, hutan publik, 

hutan lindung dan hutan kota. 

         Hutan memiliki sifat di antaranya: tipe tumbuhan yang terluas distribusinya 

dan mempunyai produktifitas biologis tinggi, hutan mencakup kehidupan seperti 

tumbuhan dan hewan serta bukan kehidupan seperti (sinar,air,panas,tanah) yang 

bersama-sama membentuk struktur biologis dan fungsi kehidupan, regenerasinya 

sangat cepat dan kuat dibandingkan dengan sumberdaya alam lainnya. Permudaan 

hutan  terjadi secara alami ataupun campur tangan manusia sehingga hutan selain 
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menyediakan bahan mentah bagi industri dan bangunan dapat melindungi dan 

memperbaiki kondisi lingkungan ekologi.  (Suparmoko, 1997) 

Menurut Widada et al. (2006), bahwa hutan mempunyai beberapa fungsi 

diantaranya mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi serta 

memelihara kesuburan tanah selain itu juga menyediakan hasil hutan untuk 

keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan 

pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi, 

melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik, memberikan 

keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka 

margasatwa, taman buruan, taman wisata, sebagai laboratorium untuk ilmu 

pengetahuan, pendidikan dan pariwisata fungsi lain juga sebagai salah satu unsur 

strategi pembangunan nasional 

Mubyarto (1985), menjabarkan beberapa fungsi hutan dan manfaat bagi 

manusia dan kehidupan lain diantaranya:  

“a) Sumber penghasil kayu bangunan, di kawasan hutan ada tumbuhan 

beranekaragaman spesies pohon yang menghasilkan kayu berbagai ukuran dan 

kualitas yang dapat digunakan untuk bahan bangunan dan mempunyai nilai 

ekonomi yang tinggi b) Sumber penghasil hutan non kayu, tingkat biodiversitas 

hutan alami sangat tinggi dan memberikan banyak manfaat bagi manusia yang 

tinggal di sekeliling hutan selain kayu bangunan hutan juga menghasilkan 

anekaragam hasil yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan, sayuran dan 

keperluan rumah tangga lainya c) Sumber cadangan karbon, salah satu fungsi 

hutan yang penting adalah sebagai cadangan karbon di alam karena karbon 
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disimpan dalam bentuk biomassa vegetasinya, alih fungsi lahan mengakibatkan 

peningkatan emisi karbon di oksidasi di atmosfer yang berasal dari pembakaran 

dan peningkatan mineralisasi bahan organik tanah selama pembukaan lahan serta 

berkurangnya vegetasi sebagai sumber karbon d) Habitat bagi fauna, hutan 

merupakan aneka penting bagi flora dan fauna. Konservasi hutan menjadi bentuk 

pengunaan lahan akan menurunkan populasi flora dan fauna yang sensitif 

sehingga tingkat keanekaragaman hayati berkurang e) Sumber tambang dan 

mineral berharga lainya, di dalam hutan/dibawah hutan sering terdapat barang 

mineral berharga yang merupakan bahan tambang yang bermanfaat bagi 

kehidupan manusia f) Lahan, hutan merupakan ruang dalam bumi yang terdiri dari 

komponen tanah, hidrologi, udara atau atmosfer, iklim yang dinamakan lahan, 

lahan sangat bermanfaat untuk kepentingan dan keperluan manusia dan bernilai 

ekonomi tinggi g) Hiburan, hutan digunakan sebagai tempat perburuan dan tempat 

wisata yang merupakan sumber pendapatan suatu daerah”.  

Pengolongan hutan menurut Undang-Undang RI no 41 tahun 1999 tentang 

kehutanan dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai pelindung sistem  penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan 

memilihara kesuburan tanah 

b. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan 

satwa serta ekosistemnya. 
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 Suparmoko (1997), menyatakan bahwa kawasan pelestarian alam terdiri dari 

taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, yang dimaksud dengan 

kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di 

daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem 

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, 

serta pemanfaatannya secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 

Beberapa klasifikasi hutan sesuai dengan tujuan pengunaannya antara lain;  

Hutan lindung, merupakan salah satu kawasan yang karena sifat-sifat 

alaminya diperuntukan guna pengaturan tata air dan pencegahan banjir dan erosi, 

serta untuk pemeliharaan kesuburan tanah, Hutan produksi, merupakan suatu 

kawasan hutan yang diperuntukan guna memproduksi hasil hutan untuk keperluan 

masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri, dan 

ekspor, hutan produksi dapat dibagi menjadi 2 yaitu hutan produksi dengan 

penebangan terbatas lewat cara tebang pilih dan hutan produksi penebangan bebas 

baik lewat tebang pilih maupun tebang bebas disertai dengan pembibitan terbatas 

lewat pembibitan buatan, hutan suaka alam adalah kawasan yang sifatnya khas 

diperuntukan secara khusus untuk perlindungan alam hayati lainnya, Hutan 

konservasi (taman wisata alam) adalah kawasan hutan yang diperuntukan secara 

khusus untuk pelestarian flora dan fauna, disamping juga ada fungsi edukasi, 

wisata alam juga sebagai daerah resapan air. Djaenudin (1994) menyatakan 

kawasan hutan perlu dipertahankan berdasarkan pertimbangan fisik, iklim dan 

pengaturan tata air serta kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dan negara, hutan 
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yang dipertahankan meliputi hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, hutan 

konservasi, hutan produksi terbatas dan hutan produksi.  

Pengelolaan hutan sangat penting untuk diperhatikan beberapa fungsi yang 

sangat erat kaitan dengan kehidupan masyarakat seperti fungsi ekonomi, fungsi 

sosial dan fungsi ekologi, untuk memahami fungsi dari hutan tersebut dapat 

diuraikan berikut ini fungsi ekonomi, bahwa pengelolaan hutan perlu 

memperhitungkan masyarakat di sekitar hutan, agar menikmati hasil dari hutan 

yang kelola dengan harapan ada peningkatan ekonomi dan menciptakan lapangan 

kerja bagi generasi mendatang dengan pola peningkatan pengelolaan hutan yang 

berteknologi ramah lingkungan dan fungsi sosial  bahwa pengelolaan hutan perlu 

terciptanya solidaritas masyarakat sekitar hutan dan menghindari kesenjangan 

sosial diantara kelompok masyarakat, maka pengelolaan hutan dilakukan secara 

kolektif sedangkan fungsi ekologi bahwa pengelolaan hutan harus melihat fungsi 

sebagai konservasi untuk mencegah terjadinya bencana banjir, longsor, 

kekeringan dan kebakaran serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat 

sekitarnaya (segi keamanan dan kesehatan). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak   

sekali manfaat hutan yang dapat dinikmati oleh manusia tergantung dari kegunaan 

yang diinginkan apakah untuk perlindungan air dan tanah, pencegahan banjir dan 

erosi, produksi kayu, cagar alam, margasatwa serta tujuan wisata dan lain-lain.  

2.2.2.3 Pengelolaan Hutan Sistem Masyarakat 

 Indriyanto (2006), bahwa pengelolaan hutan yang dikelola oleh masyarakat 

menjadi lebih terkordinasi dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan 
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mengalami perubahan yang cukup berarti dan juga dapat mengurangi kesenjangan 

sosial serta mengurangi tindak kriminal karena tuntutan ekonomi, pengelolaan 

hutan  secara berkelanjutan harus didasari pada dua hal utama yaitu: 

a) Prinsip-prinsip ramah lingkungan; yaitu pengelolaan lahan atau hutan yang 

berbasis masyarakat adalah metode mengunakan bahan-bahan alami yang 

berfungsi untuk pupuk organik dan peptisida organik, dari unsur-unsur 

tersebut tidak mengadung bahan kimia yang dapat merusak kesuburan tanah.  

b) Partisipasi seluruh masyarakat; yaitu masyarakat bekerjasama dengan 

masyarakat sekitar hutan yang berada didaerah lain untuk saling tukar pikiran 

dan pengalaman tentang pengolahan hutan, pengawasan pelestarian fungsi 

hutan agar generasi yang akan datang dapat menikmati keanekaragaman 

kehidupan didalam hutan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam bisa 

diselamatkan dengan cara pengolahan hutan secara berkelanjutan oleh 

masyarakat setempat dan keamanan yang terjamin demi kelangsungan hidup 

masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan maupun sekitarnya. Pada 

dasarnya masyarakat di sekitar hutan mampu mengelola kekayaan alam yang 

ada didalam hutan yang dapat digunakan untuk kepentigannya, sehingga 

pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya 

berdasarkan warisan dari nenek moyang secara turun-temurun berdasarkan 

beberapa hal berikut :  

1) Budaya adat. 

Pengelolaan biasanya menganut aturan adat yang dimiliki misalnya 

menanam suatu jenis tanaman yang sesuai dengan musimnya menebang pohon 
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yang usianya sudah tua dan telah siap pohon pengantinya untuk pembuatan 

rumah, memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim yang 

mendukung 

2) Kearifan lokal  

Masyarakat pada umumnya percaya pada penghuni makluk gaib di 

sekitarnya yang dipercaya bisa mendatangkan sebuah bencana jika tidak 

melakukan ritual, misalnya dengan memberikan sesaji sebagai suatu kebiasaan 

yang dilakukan adalah sebelum maupun sesudah pengolahan lahan dan pasca 

panen harus melakukan selamatan dengan mengundang orang-orang yang ada di 

sekitarnya dan tetap menjaga serta melestarikan suatu tempat yang dianggap 

keramat 

3) Mempelajari keanekaragaman tanaman hutan 

Hutan merupakan komponen yang kompleks yang terdapat berbagai jenis 

kayu yang ada didalamnya, berbagai jenis-jenis tanaman yang hidup, maka 

masyarakat bisa pelajari semua tanaman yang berfungsi sebagai sumber 

kehidupan alternatif, jenis tanaman yang dipelajari biasanya yang berfungsi untuk 

pengobatan tradisional, tanaman yang bisa dimakan, tanaman yang berfungsi 

untuk ritual dan juga pohon yang bisa dibuat untuk rumah dalam jangka waktu 

puluhan tahun. 

 Hutan yang dikelola oleh masyarakat biasanya mengunakan cara-cara 

tradisional yang tidak merusak kesuburan tanah dan habitat di sekitarnya, alat-alat 

yang digunakannya juga sangat sederhana, dalam mengelola lahan hutan 

masyarakat menganalisa dampak-dampak yang timbul dikemudian hari seperti 
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kemiringan lahan dijadikan sebagai hutan resapan, daerah sekitar sumber air tetap 

dilestarikan dengan menanam pohon yang banyak mengandung air dan membuat 

terasering untuk mencegah terjadinya erosi, secara tidak langsung masyarakat di 

sekitar hutan telah banyak melakukan langkah-langkah penyelamatan hutan dari 

kerusakan yang disebabkan oleh manusia, pemanfaatan fungsi hutan menurut 

budaya adat masyarakat adalah pengelolaan yang secara berkelanjutan dan tetap 

terjaganya nilai-nilai budaya lokal dan kearifan lokal.  

Hairiah (2003), mendefinisikan hutan kemasyarakatan adalah perencanaan 

pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan serta pemasaran dilakukan sendiri 

oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan defenisi tersebut memberikan 

pandangan tentang pengakuan dan pemberian hak kelola lahan hutan atau lahan 

adat oleh pemerintah kepada masyarakat lokal atau masyarakat adat serta 

pentingnya meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar 

kawasan hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. 

2.2.3 Kawasan Lindung 

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama  

yaitu melindungi kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang mencakup 

sumberdaya alam dan sumberdaya buatan guna kepentingan pembangunan 

berlanjutan, (Adisasmita, 2010:72). Semakin terbatasnya ruang, maka untuk 

menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan 

terpeliharanya fungsi pelestarian lingkungan, maka upaya pengaturan dan 

perlindungan terhadap kawasan lindung perlu dituangkan dalam kebijakan 

pengelolaan pola pemanfaatan ruang, perlindungan kawasan lindung dimaksudkan 
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untuk meningkatkan diintegrasikan dengan tata ruang wilayah secara keseluruhan 

(limitasi) dalam pengembangan wilayah. Menurut Undang-undang RI No. 26 

tahun 2007 bahwa kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan 

fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan yang mencakup sumberdaya 

alam dan sumberdaya buatan, fungsi utama kawasan lindung adalah sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah 

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan 

tanah, fungsi kawasan lindung selain melindungi kawasan setempat juga 

memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, berdasarkan uraian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa fungsi kawasan lindung tersebut hanya diperbolehkan 

pengunaan atau pengolahan lahan tanpa pengolahan tanah (zero tillage) dan 

dilarang melakukan penebangan vegetasi hutan.  

Di Timor-Leste kawasan lindung dilihat sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan untuk menjawab prioritas mendasar bagi pengelolaan lingkungan 

sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati seperti tercantum dalam Konstitusi 

RDTL, Pemerintah Timor-Leste memiliki komitmen kuat untuk membuat dan 

mengelola jaringan kawasan lindung daratan dan lautan, saat ini tengah dalam 

proses untuk mengidentifikasi daerah dan sistem pengelolaan yang cocok. 

Pengelolaan kawasan lindung akan dikelola bersama-sama dengan masyarakat 

atau pengelolaan berbasis masyarakat, pembentukan jaringan kawasan lindung 

memberikan peluang-peluang bagi aplikasi praktek-praktek terbaik bagi 

keuntungan lokal dan nasional bersama-sama demi terwujudnya kelestarian 

keanekaragaman hayati dan peninggalan alam lainya. 
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Beberapa kajian sumberdaya alam telah dilakukan berkaitan dengan 

pengembangan jaringan kawasan lindung di Timor-Leste, dokumen Regulation 

No. 2000/19 On Protected Places yang dikeluarkan oleh UNTAET pada tahun 

2000 menetapkan 15 „kawasan lindung‟ sebagai salah satu langkah penting dalam 

upaya pelestarian hutan, kemudian diadopsi pemerintah dalam Konstitusi Timor-

Leste saat pemindahan kekuasaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika 

merestorasi kemerdekaan pada tahun 2002. 

2.2.4 Pengelolaan Lingkungan  

Kartodiharjo (2008) menyatakan pengelolaan lingkungan merupakan suatu 

tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya alam 

dimana seluruh bentang lahan (resources stock) termasuk ruang publik dalam 

skala luas maupun seluruh komoditi yang dihasilkan (resources flow), Undang-

Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup, dijelaskan bahwa sumberdaya alam adalah unsur lingkungan hidup yang 

terdiri atas sumberdaya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk 

kesatuan ekosistem, maka dari itu baik pemerintah maupun masyarakat harus 

bahu-membahu untuk menjaga dan melestarikan semua komponen sumberdaya 

lingkungan hidup yang ada sehingga dapat dipergunakan secara berkelanjutan 

baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.  

2.2.4.1 Interaksi Manusia dengan Lingkungan  

Hadi 2000 dalam Budiana (2011), menyatakan bahwa ada satu tahapan 

(evaluasi) interaksi antara manusia dan lingkungan dimana pada tahap tersebut 

dimulai dari tahap yang sederhana dimana manusia patuh pada alam (pan 
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cosmism) sampai pada tahapan yang multi kompleks dimana manusia menguasai 

dan mengeksploitasi alam (anthropocentris) sekarang tahapan evaluasi tersebut 

telah menginjak kepada paradigma yang dicita-citakan, yakni kehidupan manusia 

yang selaras dengan alam (holism) manusia sebagai makluk sosial memiliki 

berbagai kelompok kehidupan yang membentuk tingkah laku karena masing-

masing satuan kehidupan manusia memiliki sistem nilai, berdasarkan uraian 

tersebut menunjukan bahwa manusia sebagai individu menjadi bagian dari 

beberapa satuan sosial, kehidupan seorang manusia tidak dapat dipisahkan dari 

pada lingkungannya seperti contohnya saat manusia bernapas yang berasal dari 

udara di lingkungan sekitarnya.  

Interaksi manusia dengan lingkungan sudah berlangsung melewati dua cara 

yaitu pertama manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan kedua manusia 

mempunyai kemampuan untuk mengubah suatu lingkungan, sifat interaksi 

mempunyai perbedaan antara wilayah dan masyarakat yang satu dengan lainya 

rumah tidak hanya menjadi sekedar tempat tinggal atau berlindung dari cuaca 

panas maupun hujan serta dari binatang buas tetapi juga menunjukan pada status 

kekayaan seseorang.  

2.2.4.2 Lingkungan Hidup dan Lingkungan Binaan 

Lingkungan hidup alam adalah lingkungan hidup yang tidak didominasi oleh 

manusia sebaliknya lingkungan binaan merupakan lingkungan yang didominasi 

oleh manusia, berdasarkan   perkembangan manusia berangsur-angsur menjadi 

makluk hidup yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan sehingga lingkungan 

berubah dari sistem yang berevolusi secara alamiah menjadi sistem yang seolah-
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olah dikuasai manusia karena manusia menempatkan diri sebagai bagian dominan 

dalam ekosistem. Perkembangan lingkungan buatan telah menghasilkan kadar 

produk sampingan yang meningkat dalam jumlah yang tidak terkendali, produk 

sampingan tersebut berupa perencanaan dan kerusakan lingkungan (Budiana, 

2011). 

2.2.5 Prinsip-Prinsip Etika Lingkungan   

Menurut Keraf  (2002), bahwa prinsip etika lingkungan bertumpu pada dua 

unsur  pokok dari teori biosentrisme dan ekosentrisme, pertama  komunitas moral 

tidak hanya dibatasi pada komunitas sosial, melainkan mencakup komunitas 

ekologis seluruhnya kedua, hakikat manusia bukan hanya sebagai makluk sosial    

melainkan makluk ekologis. Manusia sebagai makluk sosial juga sebagai makluk 

ekologis yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sehingga manusia dalam 

kehidupan selalu membutuhkan kondisi linkungan yang harmonis dan saling 

tergantung satu sama lain kondisi tersebut merupakan bagian dari sebuah prinsip 

etika linkungan. Prinsip etika lingkungan yang menjadi panduan manusia dalam 

berinteraksi dengan alam yang dapat membutuh yang satu dengan lainya berikut 

ini merupakan prinsip etika lingkungan yang perlu dipahami sesuai dengan prinsip 

dan kegunaanya masing-masing:  

1. Prinsip sikap hormat terhadap alam.  

 Prinsip ini menaru Hormat terhadap alam sebagai suatu prinsip dasar bagi 

manusia sebagai bagian dari alam semesta seperti halnya setiap anggota 

komunitas sosial mempunyai kewajiban untuk menghargai kehidupan bersama 

(kohesivitas sosial), dan juga setiap anggota komunitas ekologis harus menghargai 
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dan menghormati setiap kehidupan dan spesies dalam komunitas ekologis, serta 

mempunyai kewajiban moral untuk menjaga kohesivitas dan integritas komunitas 

ekologis, alam tempat hidup manusia. 

2. Prinsip tanggung jawab dan prinsip soliditas kosmis.  

Prinsip tanggung jawab menitik beratkan pada pada tanggung jawab secara 

kolektif bukan secara individual Prinsip ini menuntut manusia untuk mengambil 

prakarsa, usaha, kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga 

alam semesta dengan segala isinya sedangkan prinsip solidaritas kosmis 

memandang manusia memiliki kedudukan setara dengan alam dan semua makluk 

hidup di alam ini. Prinsip ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solider, 

perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan sesama makluk hidup lain.  

3. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam.  

Prinsip moral satu arah yang tidak mengharapkan balasan selain itu prinsip 

ini tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi tetapi semata-mata 

demi kepentingan alam 

4. Prinsip "No Harm" dan prinsip hidup sederhana selaras dengan alam 

Prinsip ini melihat bahwa manusia memiliki kewajiban moral dan 

tanggungjawab terhadap alam, maka paling tidak manusia tidak akan mau 

merugikan alam secara tidak perlu, sedangkan prinsip hidup sederhana selaras 

dengan alam melihat gaya bersama, budaya moderen yang sangat materialistis, 

konsumtif, dan eksploratif sehingga dibutuhkan sebuah gerakan bersama untuk 

mengubah gaya hidup  bersama yang selaras dengan alam. 
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5. Prinsip keadilan, prinsip demokrasi dan prinsip integiritas moral.  

Prinsip keadilan berbicara mengenai bagaimana manusia harus berprilaku 

baik antara satu sama lain dalam hubungannya dengan alam semesta, bagaimana 

sistem sosial harus diatur agar berdampak positif pada kelestarian lingkungan 

hidup sedangkan prinsip demokrasi beranggapan bahwa alam semesta itu 

beranekaragam sebab keanekaragaman dan pluralitas merupakan hakikat alam 

yaitu kehidupan, pada prinsip integritas moral menekan pada moral pejabat yang 

memegang kendali untuk memberikan perhatian pada aspek lingkungan, Selama 

pejabat publik tidak mempunyai integritas moral, bisa menyalagunakan kekuasaan 

untuk kepentingannya dan kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan 

masyarakat, lingkungan hidup bisa ditebak dengan sendirinya akan mudah 

dirugikan.  

2.2.6 Pembangunan Berkelanjutan  

 Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan 

generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, definisi 

tersebut mengandung dua konsep kunci yaitu prioritas pemenuhan kebutuhan 

esensial penduduk miskin dan adanya keterbatasan kemampuan lingkungan untuk 

memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang (Hadi, 2005).   

         Emil Salim dalam Hadi (2005), Pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk 

mengurangi kemiskinan dan mengeliminasi kerusakan sumberdaya alam dan 

lingkungan, sehingga pengelolaan sumberdaya alam dilakukan seoptimal mungkin 

tanpa mengurangi kualitas sumberdaya alam yang merupakan bagian dari 
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ekosistem, untuk memastikan kelestarian sumberdaya alam harus memelihara 

fungsi lingkungan; dengan kata lain bahwa pembangunan berkelanjutan adalah 

pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mempunyai arah dan tujuan 

sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat baik di masa 

sekarang maupun di masa mendatang.  

Munasinghe (1993), menjelaskan bahwa dalam pembangunan berkelanjutan 

terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus pembangunan yaitu sosial, ekonomi,  

dan lingkungan. Soemarwoto (2009), menjelaskan bahwa pembangunan 

berwawasan lingkungan merupakan syarat untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan yang dipahami sebagai pembangunan yang tidak menyakiti 

lingkungan hidup dan bersifat pro-lingkungan, pro-sosial serta melayani 

kepentingan semua anggota masyarakat.  

Pembangunan berkelanjutan atau disebut MDGs sudah berakhir pada tahun 

2015, saat ini telah diganti dengan percepatan pembangunan ramah lingkungan  

yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs).  Agenda SDGs 

atau disebut dengan agenda 2030 menjadi kerangka kerja pembangunan global 

baru dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini hanya 

melanjutkan konsep terdahulu (MDGs) yaitu pembangunan manusia (human 

development)  meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil 

(social economic development) dan lingkungan yang besar (environmental 

development) berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumberdaya alam yang 

baik. 
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2.3 Landasan Teori 

 Teori atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian sebagai 

definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala (Koentjaraningrat, 1983:21), 

teori dalam penelitian ini adalah beberapa pengertian dasar yang secara langsung 

terkait dengan topik penelitian, beberapa teori yang perlu dijelaskan untuk 

mendapat gambaran ruang lingkup penelitian.  

2.3.1 Teori Persepsi Masyarakat 

 Persepsi adalah pandangan atau penilaian seseorang terhadap obyek tertentu 

yang dihasilkan oleh kemampuan mengorganisasi pengamatan; persepsi 

ditentukan oleh dua faktor dalam diri individu (faktor internal) meliputi 

kecerdasan, minat, emosi, pendidikan, pendapatan, kapasitas alat indera dan jenis 

kelamin dan faktor luar individu (faktor eksternal) meliputi pengaruh kelompok, 

pengalaman masa lalu dan perbedaan latar belakang sosial budaya.  

Menurut Rangkuti (2002), bahwa Persepsi merupakan  sutau proses dimana 

individu memilih, mengorganisasikan serta  mengartikan stimulus yang diterima 

melalui inderanya menjadi suatu makna. Dua faktor yang mempengaruhi persepsi 

yaitu faktor personal (proses belajar, motif, dan kebutuhan) dan faktor struktural 

(lingkungan,dan nilai sosial  dalam masyarakat).  

Walgito (2002), mendefinisikan persepsi sebagai proses pengorganisasian, 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh individu sehingga 

merupakan proses yang berarti dan merupakan proses integral dalam diri individu. 

Persepsi merupakan proses penginderaan dan penafsiran rangsangan suatu obyek 

atau peristiwa yang di informasikan, sehingga seseorang dapat memandang, 
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mengartikan dan menginterpretasikan rangsangan yang diterimanya sesuai dengan 

keadaan dirinya dan lingkungan dimana berada, sehingga dapat menentukan 

tindakannya. Langevelt (1996) dalam Harihanto (2001) mengatakan bahwa 

persepsi berhubungan dengan pendapat dan penilaian individu terhadap suatu 

yang akan berakibat terhadap motivasi, kemauan, dan perasaan terhadap stimulus 

tersebut sedangkan stimulus dapat berupa benda, isyarat, informasi, maupun 

situasi dan kondisi tertentu. Pemahaman terhadap persepsi masyarakat pada suatu 

obyek, terletak pada pengenalan dan penafsiran unik terhadap obyek pada situasi 

tertentu dan bukan sebagai suatu pencatatan terhadap situasi tertentu tersebut 

(Sugiyanto,1996), alasan lain perlunya penelitian persepsi terhadap lingkungan 

adalah untuk mencapai suatu kualitas lingkungan yang optimal yakni kualitas 

lingkungan yang sesuai dengan persepsi masyarakat yang menggunakanya, 

kualitas lingkungan dari suatu kawasan tertentu harus didefinisikan secara umum 

sebagai lingkungan yang memenuhi preferensi imajinasi ideal seseorang atau 

sekelompok orang (komunitas) Pandangan ini menyempurnakan pandangan 

sebelumnya yang mengartikan kualitas lingkungan hanya dari aspek fisik, biologis 

dan kimia saja (Haryadi dan Setyawan, 1995 dalam Harihanto, 2001). 

2.3.2 Teori Konservasi  

Konservasi berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata con 

(together) dan servare (keep/save) yang memiliki pengertian mengenai dan 

servare (keep/save) upaya memelihara apa yang kita punya, namun secara 

bijaksana. Pemikiran ini dikembangkan oleh Theodore Roosevelt (1902) yang 

merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep 
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konservasi, konservasi bisa dilihat dari segi ekonomi dan ekologi, dimana 

konservasi dari sudut ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam 

untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi 

sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang.  

Konservasi berarti mengunakan sumberdaya alam untuk memenuhi  

keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu lama sehingga 

konservasi dapat dilihat sebagai alokasi sumberdaya alam antar waktu (generasi) 

yang optimal secara sosial, dibagian lain konservasi dimengerti sebagai 

managemen udara, air, tanah, mineral keorganisme hidup termasuk manusia 

sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk 

dalam kegiatan managemen seperti survei, penelitian, preservasi, pendidikan, 

pemanfaatan dan latihan. 

Widada et al. (2007), bahwa konservasi sumberdaya berbeda-beda bagi 

masing-masing tipe sumberdaya, sehingga untuk sumberdaya yang tidak pulih 

(exhaustible resources), konservasi dimaksudkan agar dapat mengembangkan 

pengunaan sumberdaya itu untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang 

lebih lama, misalnya untuk mengurangi tingkat konsumsi atau mengunakan 

teknologi baru yang menghemat pengunaan sumberdaya alam seperti beralihnya 

pengunaan dari minyak ke energi surya. 

Kegiatan konservasi sumberdaya alam berasaskan pelestarian serta 

pemanfaatan sumberdaya alam secara serasi dan seimbang asas tersebut adalah 

landasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mengusahakan 

terwujudnya kelestarian sumberdaya alam serta keseimbangan ekosistem sehingga 
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dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu 

kehidupan manusia (Muntasib dan Masyud,1998). 

Manfaat konservasi sumberdaya  alam dapat dilihat dari dua aspek yakni: 

pertama nilai manfaat ekonomi konservasi ialah sebagai pelestarian tanah dan air, 

menjaga stabilitas iklim, penghasil hutan non kayu, untuk melindungi plasma 

nutfah, kedua sebagai sarana ekowisata dan nilai konservasi secara sosio-filosofis 

yakni menjamin mutu kehidupan yang lebih baik, sebagai salah satu tanggung 

jawab moral, warisan bagi anak cucu dan kebanggaan bangsa, kelestarian, 

kelangkaan dan mencegah kepunahan (Darnaedi, 1997). 

 Wardojo W. (1996) dalam (Budiana, 2011) bahwa konservasi sumberdaya 

alam mempunyai peranan besar dalam kehidupan manusia, semua  segi dari 

sumberdaya alam dapat dimanfaatkan secara langsung, selain itu ada juga manfaat 

yang tidak ternilai dan kadang-kadang sulit untuk diukur dan di nilai seperti  

manfaat sebagai sumberdaya genetik, manfaat sebagai tempat pengembangan ilmu 

pengetahuan, manfaat pendidikan, manfaat sebagai pengatur tata air, manfaat 

terhadap iklim dan manfaat untuk menciptakan lingkungan yang sehat. 

2.3.3 Teori Perencanaan 

 Perencanaan biasanya disebut dengan istilah planning yaitu merupakan salah 

satu dari fungsi management yang penting, Planning sendiri adalah proses 

menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, menguraikan tugas dan jadwal 

untuk mencapai tujuan. 

 Harjanto (2008) menyatakan bahwa Perencanaan merupakan suatu proyeksi 

yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga perencanaan sebagai 
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proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Arsyad (1999:19) beragumentasi bahwa ada 4 elemen 

dasar dalam sebuah perencanaan diantaranya bahwa; merencana berarti memilih, 

perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya, perencanaan adalah alat 

yang di gunakan untuk mencapai tujuan serta perencanaan sebagai suatu proses 

yang berorientasi kemasa depan.  

 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya 

perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif 

atau pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang dilaksanakan di masa yang akan 

datang serta dapat dipakai untuk menyusun strategi sehingga dapat dilakukan 

secara berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan.  

2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Hutan Tidak Lestari 

Guciano (2009), menjelaskan bahwa pembakaran hutan yang kerap kali 

terjadi dapat menghacurkan habitat satwa, mengurangi keragaman hayati dan 

menghilangkan kesuburan tanah, rusaknya siklus hidrologi akan menimbulkan 

pemanasan global, semakin Banyak ladang berpindah akan meningkatkan 

ancaman kerusakan hutan karena umumnya masyarakat tidak memperhatikan 

aturan-aturan yang benar untuk menjaga kelestarian hutan dalam melakukan 

aktivitasnya diladang. Djaenudin (1994), problematika lingkungan di negara-

negara berkembang pada umumnya karena eksploitasi hutan yang berlebihan, 

memperluas areal penanaman dan pengundulan hutan, secara umum kerusakan 

hutan disebabkan oleh tiga aspek utama, diantaranya adalah aspek mentalitas 

manusia, kepentingan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Aspek 
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mentalitas manusia melihat bahwa manusia berkontribusi pada kerusakan hutan 

karena pandangan antrhropocentric banyak dianut manusia Antrhropocentric 

adalah aliran pemikiran yang berpandangan bahwa manusia adalah pusat dan 

tujuan akhir dari alam semesta, pandangan ini memposisikan manusia sebagai 

pihak yang dominan, sehingga tindakan yang dilaksanakanya lebih banyak 

didominasi kepentingan manusia dan mengabaikan masa depan, akhirnya hutan 

dianggap hanya sebagai sumber penghasilan yang dapat di manfaatkan dengan 

sesuka hati, kondisi ini dilihat dari masyarakat membuka hutan berpindah-pindah 

dengan alasan akan dijadikan sebagai lahan pertanian. 

 Aspek ekonomi melihat pengelolaan hutan saat ini lebih mengutamakan 

kepentingan ekonomi daripada kepentingan kelestarian ekologi, akibatnya agenda 

yang berdimensi jangka panjang yaitu kelestarian ekologi menjadi terabaikan, 

pemahaman bahwa mengeksploitasi sumberdaya alam termasuk hutan adalah cara 

yang paling mudah dan murah untuk menperoleh pendapatan, investasi yang 

bertumpu pada hasil-hasil sumberdaya alam, seperti kayu, bahan tambang dan 

hasil hutan lainya, kegiatan yang sering tidak memperhatikan aspek konservasi, 

dan disertai aktivitas illegal yang mempercepat terjadinya kerusakan hutan.   

Penegakan hukum di bidang kehutanan baru menjangkau para pelaku di 

lapangan saja, biasanya hanya masyarakat kecil yang bekerja untuk mencukupi 

kebutuhan hidup sehari-harinya, masyarakat hanyalah  suruhan bukan orang yang 

paling bertanggungjawab sedangkan pihak yang menyuruh sebenarnya paling 

bertanggungjawab, justru banyak yang belum tersentuh hukum, para aktor  
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intelektual biasanya mempunyai modal yang besar dan memiliki jaringan 

sehingga tidak tersentuh hukum. 

2.4 Model Penelitian  

  Model penelitian merupakan hasil abstraksi dan sintesis dari teori yang 

dikaitkan dengan masalah penelitian yang dihadapi disamping itu untuk menjawab 

dan memecahkan masalah penelitian.   

Kawasan Lindung (KL) Manucoco merupakan salah satu kawasan hutan 

konservasi yang termasuk dalam hutan pegunungan yang ditetapkan Kementrian 

Pertanian mengacu pada peraturan UNTAET No. 19 tahun 2000, dengan luas 

sekitar 5.895 hektar, kondisi KL Manucoco saat ini belum dilakukanya 

pengelolaan sehingga masyarakat masih melakukan aktivitas di sekitar kawasan 

dengan melakukan perambahan kawasan, penebangan pohon/kayu dan sering 

terjadi kebakaran di sekitar kawasan pada musim kemarau akibat sistem pertanian 

tebas bakar yang masih berlaku.  

Pihak penanggung jawab Dirgen Kehutanan melakukan berbagai upaya 

yaitu mengadakan reboisasi di sekitar sumber mata air yang melibatkan 

masyarakat setempat dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar 

kawasan tersebut, upaya ini mendapat kendala karena tekanan masyarakat 

terhadap kawasan ini masih relatif tinggi, yang mana lebih dominan dilakukan 

oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan yakni masyarakat desa yang 

berhubungan langsung dengan KL Manucoco. Keadaan ini dapat dilihat dari 

masyarakat yang masih banyak membuka lahan di sekitar kawasan untuk 

menanam tanaman jagung, ubi kayu, dan tanaman hortikultura lainya serta adanya 
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penebangan pohon baik untuk kayu bakar maupun membuat kapal tradisional dan 

bahan bangunan yang diperlukan masyarakat aktivitas tersebut sebagai ancaman 

bagi kelestarian KL Manucoco.  

Merujuk pada fenomena permasalahan diatas, maka muncul suatu pemikiran 

untuk melakukan suatu kajian untuk melihat persepsi dan perilaku masyarakat 

tentang kelestarain atau konservasi terhadap KL Manucoco berdasarkan formulasi 

daftar pertanyaan-pertanyaan baik secara tulisan maupun secara lisan, semua data 

lapangan yang diperoleh baik dari kuisioner (persepsi masyarakat tentang fungsi 

kawasan lindung Manucoco, kebijakan pengelolaan hutan konservasi, hak dan 

kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan), observasi lapangan dan 

wawancara. Data persepsi masyarakat ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif 

kualitatif sedangkan analisis SWOT untuk memperoleh faktor internal dan 

eksternal setelah melakukan tahap analisis kemudian merumuskan strategi-strategi 

pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat di KL Manucoco kemudian 

direkomendasikan kepada pemerintah dalam hal ini Kementrian Pertatanian 

sebagai arahan dalam pengelolaan KL Manucoco ke depan. 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  

Model Kerangka Berfikir Penelitian 
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