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      BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Timor-Leste sebagai negara yang baru restorasi pada tahun 2002 masih harus 

mengejar ketinggalan dari negara-negara lain. Dengan membangun bisa 

membawa negara ini lepas dari ketertinggalannya. Salah satu sektor vital yang 

perlu diperhatikan oleh pemerintah Timor-Leste adalah kawasan hutan. 

Taman Nasional Nino Coni Santana merupakan hutan lindung konservasi, 

penetapannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8/2007 tentang berdirinya 

TNNCS. Taman Nasional tersebut merupakan  taman nasional pertama Timor-

Leste, (Profile TNNCS, 2006). 

Di dalam hutan tersebut terdapat tiga aspek penting yaitu pola bagaimana 

manusia  memanfaatkan  alam, tempat penting untuk ritual tradisional dan tempat-

tempat  bersejarah. Selain itu Taman Nino Coni Santana merupakan habitat dan 

konservasi populasi burung endemik yang langka. Antara lain 19 jenis burung 

endemic yakni 1). kakatua jambul kuning (Cacatua sulphurea) 2). merpati hijau 

(Trerong psittaceus) 3). merpati atau pombo (Dusula cineracia). 4). burung pipit 

(Paddafoscota) yang terancam punah speciesnya (Profile TNNCS, 2006). 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa lahan berisi sumber
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daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan tidak hanya 

bermanfaat bagi bagi makluk hidup hayati hewan, tumbuhan, atau manusia yang 

berada didalam dan diluar hutan, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh umat manusia 

setidaknya ada empat manfaat hutan yang berpengaruh secara global, pertama adalah 

diseluruh planet bumi sebagai habitat umat manusia secara lebih luas, kedua adalah 

hutan sebagai paru-paru dunia dan terakhir adalah hutan adalah sebagai wadah 

kebutuhan primer.  

Menurut laporan  Departemen Kehutanan dan Sumber Daya Air bahwa, 

Timor kehilangan masa hutan sebesar 1,1% per tahun empat kali lebih besar dari rata-

rata global. Data ini mengacu pada periode 1972-1999, di mana kehilangan 114.000 

hektar dari hutan lebat dan hutan menengah 78000 hektar. Seteleh referendum  dan 

kemerdekaan (2002) disebutkan bahwa angka-angka ini tidak  menurun. Deforestasi 

di Timor, bersama-sama dengan sistem curah hujan dan topografi di mana 41% dari 

total wilayah Negara memiliki lereng lebih besar dari 40% (Mota, 2002). 

Skala kerusakan hutan karena permintaan untuk kayu bakar dan tidak adanya 

sumber energi alternatif telah menyebabkan penurunan terus tutupan hutan. Penipisan 

tanah di daerah daratan tinggi tergolong  berat karena meluasnya praktek tebas bakar 

metode pertanian (Sandlund,dkk.2001); NBSAP (2012-2020) melaporkan bahwa 

tutupan hutan di Timor-Leste telah berkurang hampir 30 % dari tahun 1972-1999. 

Hanya sekitar 35 % (453,850 hektar) dari luas lahan yang memiliki beberapa jenis 

tutupan dan sisanya vegetasi hutan primer sekitar 1-6 %. Penilaian daerah kategori 
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hutan yang berbeda yakni tahun 1990-2005 menunjukkan area penurunan untuk 

membangun, untuk menperbaiki hutan alam, akan tetapi penigkatan area untuk 

perkebunan produkti. Tren di kawasan hutan pada tahun 1999-2010 menunjukan 

penurunan perkirakan 2000 kilometer selama 10 tahun. 

Kerusakan hutan dapat menyebabkan berkurangnya sejumlah spesies satwa 

liar seperti kakatua, burung ara timor dan lain-lain. Kriteria satu wilayah ditunjuk dan 

ditetapkan sebagai taman hutan yaitu memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam, 

mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi 

tumbuhan dan/atau satwa dan merupakan wilayah dengan ciri khas, baik asli maupun 

buatan, pada wilayah yang ekosistemnya masih baik ataupun wilayah yang 

ekosistemnya sudah berubah. Salah satu keistimewaan lain dari taman hutan adalah 

dalam penyelenggaraannya dilimpahkan pada pemerintah daerah dilakukan oleh unit 

pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Timor-Leste. 

Taman Nasional, terletak di Kecamatan Tutuala, Kabupaten Lautem Timor-

Leste. Hutan ini memiliki fungsi perlindungan terhadap empat  sumber mata air, 

Danau Ilalaru, Pualu Jaco, obyek wisata yang berada di sekitar hutan ini. Selain 

fungsi tersebut taman hutan ini merupakan kawasan pelestarian keanekaragaman 

hayati.  Konsekuesinya, hilangnya hutan karena terjadinya alih fungsi lahan, 

kebakaran hutan, serta perkembangan yang eksploitatif dan tidak terkontrol. 

Kecendrungan masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan yang dititik beratkan pada 

kepentingan ekonomi melalui praktek illegal logging dengan mengesampingkan 

fungsi sosial maupun lingkungan telah menjadi hutan kehilangan fungsi pokoknya. 
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Kerugian akibat illegal logging memiliki dimensi yang luas, tidak saja terhadap 

masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan 

lingkungan. Kerugian ekonomi akibat dari praktek illegal logging yang tidak 

bertanggung jawab adalah berkurangnya devisa negara dan harga kayu rendah dan 

berada di bawah pasaran. Dari segi sosial budaya adalah menurunnya sikap tanggung 

jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai di mana masyakarat pada umumnya 

sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah, serta antara baik dan buruk, 

serta hilangnya pemahaman masyarakat terhadap kearifan lokal setempat. Terutama 

tentang bagaimana memperlakukan lingkungannya, yang pada akhirnya 

menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyakarat. 

Kawasan taman hutan telah mengalami kerusakan serius dan penurunan 

tutupan hutan yang diakibatkan oleh illegal logging serta kegiatan lain yang tidak 

berwawasan lingkungan. Kondisi perekonomian masyarakat sekitar kawasan taman 

hutan disinyalir menjadi faktor utama kerusakan kawasan taman hutan. Selain itu 

kurangnya pengawasan serta pemahaman akan pentingnya hutan juga memberikan 

andil semakin parahnya kerusakan kawasan taman hutan . 

Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar kawasan 

taman hutan mengakibatkan upaya konservasi yang dilaksanakan pemerintah tidak 

berjalan secara optimal. Keterbatasan aparat yang berwenang dalam menjaga 

kawasan taman hutan  berbanding terbalik dengan luas kawasan yang di kelola. 

Karena itu diperlukan informasi dari persepsi masyarakat sekitar kawasan taman 
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hutan tentang dampak kerusakan hutan akibat illegal logging sebagai bahan masukan 

bagi stakeholder dalam penyusunan strategi pengelolaan kawasan taman hutan. 

Persepsi dan perilaku oleh berbagai masyarakat sekitar hutan dalam 

mengelola hutan sering kali sulit dipahami oleh berbagai pihak di luar masyarakat 

tersebut. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat 

dengan pihak luar masyarakat yang menyebabkan pengelolaan dan pembangunan 

hutan kurang baik.Pandangan masyarakat sekitar hutan terhadap pengelolaan sumber 

daya hutan berbeda dengan pandangan pihak-pihak di luar masyarakat tersebut. 

Biasanya masyarakat sekitar hutan mengupayakan pengelolaan hutan agar dapat 

menjamin kehidupan mereka dan juga sebagai bagian dari sistem kehidupan mereka. 

Apabila kondisi tersebut dikaitkan dengan keadaan riil di THNNCS, apakah 

kawasan hutan tersebut telah memenuhi kriteria 4A dan 1C sebagai kawasan hutan 

tersebut? Hal ini perlu dikaji dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman (analisis SWOT) yang ada pada Taman nasional tersebut, dengan 

mengutamakan unsur  konservasi dan edukasi (pendidikan) dan kebudayaan 

masyarakat setempat. Berdasarkan permasalahan di atas maka akan dilakukan 

penelitian untuk mengetahui strategi pengelolaan Naman Nasional Nino Coni 

Santana. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan identifikasi permasalahan tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian tentang 

1. Bagaimana kerusakan hutan  kawasan Taman Nasional  Nino Coni Santana? 
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2. Bagaimana strategi pengelolaan kawasan Taman Nasional Nino Coni Santana? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui kerusakan Taman Nasional Nino Coni Santana 

2. Untuk mengentahui strategi pengelolaan Taman Nasional Nino Coni Santana. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yang ingin dicapai nantinya adalah 

untuk Kementerian Pertanian melalui Dinas Kehutanan Nasional, sebagai bahan 

informasi dan kebijakan yang lebih baik untuk menjaga kelestarian taman hutan dan 

sebagai bahan masukan bagi masyarakat sekitar Taman Nasional Nino Coni Santana 

tentang bahaya yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan akibat illegal logging di 

Taman Nasional Nino Coni Santana. 

 


