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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Strategi 

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin 

puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan 

suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai (Marus,1984). 

Hamel dan Prahalad (1995), mendefinisikan strategi yang terjemahannya sebagai 

berikut. 

 Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) 

dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang apa yang di harapkan 

oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai 

dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. 

Menurut Andrews (1980), strategi adalah kekuatan motivasi untuk 

stakeholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya, 

yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya 

yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.  

Berdasarkan pandangan dan konsep-konsep di atas dapat disimpulkan bahwa 

strategi merupakan suatu alat dalam mengelola segala unsur yang terkandung di 

masyarakat, perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. 

Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang 
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berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun Taman Nasional Nino 

Coni Santana merupakan salah satu asset yang dimiliki oleh Kabupaten Lautem yang 

manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak pihak, dan bukan hanya satu pihak saja. 

Oleh karena itu dalam pengelolaannya harus memperhatikan strategi yang tepat 

dimana harus memperhatikan stakeholders yang secara langsung maupun tidak 

langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan dalam pengelolaan 

sumberdaya alam di kawasan tersebut.  

2.2  Pengelolaan Hutan  

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, 

bahwa pengelolaan hutan merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi hal-hal 

sebagai berikut. 

1.  Tata guna lahan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.  

2.  Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.  

3.  Rehabilitasi dan reklamasi hutan. 

4.  Perlindungan hutan dan konservasi alam. 

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan menurut UU Kehutanan No. 

41 tahun 1999 pasal 68 meliputi: 1) Masyarakat berhak menikmati kualitas 

lingkungan hidup yang dihasilkan hutan 2) Masyarakat dapat memanfaatkan hutan 

dan hasil hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengetahui rencana 

peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, memberi informasi, saran, serta 

pertimbangan dalam pembangunan kehutanan dan melakukan pengawasan, 3) Berhak 

memperoleh kompensasi karena hilangnya akses atau hak atas tanah miliknya.  
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Dalam pengelolaan hutan, isu pokok yang sering muncul adalah adanya 

gangguan terhadap hutan terutama pencurian kayu bakar. Faktor-faktor yang 

menyebabkan gangguan terhadap hutan adalah sebagai berikut.  

1.  Pendapatan yang diperoleh relatif tinggi dan caranya mudah  

2.  Rantai pemasaran yang rendah  

3.  Keterbukaan wilayah yang tinggi  

4.  Alternatif lapangan pekerjaan yang terbatas 

Hutan merupakan lahan yang di dalamnya terdiri dari berbagai tumbuhan 

yang membentuk suatu ekosistim dan saling ketergantungan. Berbicara mengenai 

hutan maka kita tidak akan terlepas mengenai pengertian hutan menurut UU No. 41 

Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang mendefinisikan bahwa hutan adalah suatu 

kesatuan ekosistim berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan 

lainnya tidak dapat dipisahkan. 

Fungsi hutan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh manusia dalam 

memanipulasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya hutan untuk kepentingan 

kehidupan dan lingkungan. Dengan diterimanya posisi masyarakat sebagai pelaku 

utama dalam pembangunan sumber daya hutan di semua fungsi hutan (produksi, 

lindung dan konservasi), maka semangat dan kesadaran masyarakat dapat didorong 

untuk membangun, memelihara dan memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari. 

Ketergantungan antara lain dapat terlihat dari ketergantungan masyarakat terhadap 
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produksi dan jasa hasil hutan. Hutan sebagai sumber daya juga menentukan 

masyarakat untuk pengelolaannya (Awing, 2004) 

2.3 Masyarakat Sekitar Hutan 

Secara tradisi pada umumnya masyarakat sekitar hutan memiliki mata 

pencaharian dengan memanfaatkan produk-produk hutan, baik kayu maupun bukan 

kayu (dammar, gaharu dan madu). Keadaan pendidikan dan kesehatan penduduk 

sekitar hutan pada umumnya tidak sebaik di perkotaan. Akses  terhadap fasilitas 

tersebut di atas dapat dikatakan rendah. Seiring  dengan kondisi tersebut, sanitasi 

perumahan dan lingkungan serta fasilitas umum masih kurang memadai. Dengan 

meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk di dalam dan sekitar kawasan hutan, 

kondisi kualitas sosial penduduk di sekitar hutan secara umum menurun (Daud, 

2010). 

Dampak kemiskinan masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah hutan 

berupa bertambah parahnya kondisi alam dan sumber daya hutan, termasuk lahan 

kritis pada saat ini sampai pada tingkat yang memerlukan penanganan yang serius. 

Lahan kritis telah banyak mengakibatkan perubahan fungsi ekologis alam 

lingkungan. Dengan demikian sebenarnya kemiskinan dan kerusakan lingkungan 

merupakan lingkaran yang tidak terputus (Rammang, 2011). 

Penduduk Kecamatan Tutuala khususnya Desa Tutuala Suku yang paling 

dominan adalah Suku Fataluku yang telah hidup turun temurun sejak puluhan tahun 

silam. Terlihat adanya enkulturasi budaya di Desa Tutuala karena terjadi proses 
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kawin-mawin antara suku tersebut di atas dan juga akibat masuknya inovas- inovasi 

dalam kehidupan masyarakat Desa Tutuala. 

Masyarakat Kecamatan Tutuala terkait dalam budaya, merupakan masyarakat 

yang taat pada norma dan aturan-aturan adat. Hal-hal  yang sudah diputuskan tokoh-

tokoh adat diikuti dengan baik oleh anggota-anggota masyarakat adat tersebut. Setiap 

pelanggaran yang dilakukan diberi sanksi oleh lembaga adat. Aturan adat  

menyangkut kawasan hutan khususnya pada wilayah Kecamatan Tutuala Kabupaten 

Lautem telah ditetapkan pada zaman raja-raja di Tutuala. Aturan tersebut meliputi 

larangan penggembalaan dan melepaskan ternak dalam kawasan hutan, larangan 

berburu satwa liar yang ada dalam kawasan hutan, larangan mengambil kayu dari 

kawsan hutan serta pelarangan berkebun atau berladang dalam kawasan hutan, 

meskipun hingga kini larangan tersebut masih berlaku, namun masyarakat tetap 

melanggar aturan tersebut dan dilakukan secara tersembunyi terutama pengambilan 

kayu secara illegal (Yulia, 2004).  

Masyarakat menjunjung tinggi adat istiadat dan menghormati pimpinan 

tradisional. Masyarakat membentuk Lembaga Adat Pengawas Hutan.Lembaga adat 

ini beranggotakan tokoh masyarakat penjaga hutan dan pemberi sanksi kepada 

pelanggar aturan yang telah disepakati dalam Lembaga Adat Pengawas Hutan (Mutaf 

Hutan). Masyarakat Timor-Leste  pada umumnya mempunyai kearifan lokal dalam 

mempertahankan sumber daya alamnya, Tarabando (kearifan lokal) merupakan 

kesepakatan masyarakat yang membuat larangan terhadap sesuatu. Ketika terjadi 

pelanggaran dalam masyarakat tersebut akan dikenakan sanksi berupa pemotongan 
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babi, sapi atau kerbau dan membayar sejumlah beras dan maupun dalam bentuk uang 

yang diberikan kepada ketua adat, lalu dimasak dan dimakan bersama bagi semua 

yang hadir dalam pertemuan adat Tarabando tersebut. Hal yang dianggap pelanggaran 

terhadap adat Tarabando seperti pemotongan kayu di sekitar mata air, di pinggir 

sungai, di atas gunung, pencurian kayu cendana serta perburuan hewan liar sesuka 

hati tanpa musyawarah. Apabila di kemudian hari terjadi lagi pelanggaran terhadap 

orang yang sama maka akan dikenakan denda sebanyak dua kali lipat dari denda 

pertama. 

2.4 Kerusakan Hutan 

Kerusakan hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam 

penjelasan Pasal 50 ayat (2), ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung 

pengertian yang bersifat dualisme. Pada satu sisi perusakan hutan yang berdampak 

positif dan mendapatkan persetujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan tindakan 

yang melawan hukum. Pada sisi lain kerusakan hutan yang berdampak negatif adalah 

suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan 

pemerintah. 

Menurut Bronte (2008), Pemerintah Indonesia sudah melaksanakan berbagai 

kegunaan proyek untuk menanggulangi laju kerusakan hutan antara lain, reboisasi, 

penghijauan, hutan rakyat, penangkaran satwa, dengan berbagai kegiatan penunjang 

seperti pembangunan lumbung, kantong air, konservasi tanah, penguatan 

kelembagaan adat, namun pada kenyataannya semua upaya tersebut belum mampu 

mengimbangi laju kerusakan lahan baru akibat dari perladangan berpindah, ekspansi 
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hutan, kebakaran, illegal logging dan perburuan satwa liar. Sedemikian luas dan terus 

berlanjut di semua daerah sehingga pihak kehutanan bersama aparat terkait lainnya 

kewalahan menanggulangi problem tersebut. Permasalahannya semakin sulit dan 

kompleks karena keterlibatan oknum aparat pemerintah. Ada 3 kasus yang sangat 

menonjol dalam skala besar selama ini yaitu illegal logging, kebakaran hutan dan 

lahan serta perladangan liar. 

Menurut Laurentius (2009), laju kerusakan hutan di Indonesia dan umumnya 

di dunia dapat juga disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. 

1. Kepentingan Ekonomi 

Dalam mengelola hutan kepentingan ekonomi kedudukannya masih lebih  

dominan dari pada memikirkan kepentingan kelestarian ekologi. Akibatnya 

agenda yang berdimensi jangka panjang yaitu kelestarian ekologi menjadi 

terabaikan. 

2. Penegakan Hukum yang Lemah Menteri Menteri Kehutanan RI menyebutkan 

bahwa  lemahnya  penegakan hukum Menteri Kehutanan RI telah  turut  

memperparah kerusakan hutan Indonesia. 

3. Mentalitas Manusia 

Masyarakat biasa melakukan pembukaan hutan dengan berpindah-pindah dengan 

alasan akan menjadikan sebagai lahan pertanian. Dalam struktur birokrasi 

pemerintahan mentalitas, demikian juga seakan-akan telah membuat aparat tidak 

serius untuk menegakkan hukum dalam mengatasi kerusakan hutan bahkan 

terlibat di dalamnya. 
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4. Meningkatnya Penduduk Miskin dan Pengangguran 

Bertambah banyaknya penduduk miskin dan pengangguran sebagai akibat dari 

pemulihan krisis ekonomi yang hingga kini belum berhasil. 

Menurut Wollenberg, et al. (2009) mengemukakan penyebab kerusakan oleh 

masyarakat sekitar sebagai berikut. 

1 Masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok miskin 

terbesar di Indonesia. 

2 Masyarakat yang tinggal di hutan cenderung miskin secara menahun 

3 Hutan merupakan sumber daya penting bagi orang miskin 

4 Hutan menyediakan pelayanan ekosistem yang mendasar bagi penghidupan 

dan kesejahteraan penduduk di sekitar hutan, khususnya mereka yang miskin. 

5 Meningkatnya permintaan Internasional akan produk alami, sertifikasi dan 

pasar “hijau” disertai dengan membaiknya prasarana pasar membuka peluang 

usaha jenis lain bagi masyarakat di kawasan hutan 

6 Lahan atau semua kawasan hutan dikuasai oleh negara 

7 Sumber daya yang dipanen, ditambang atau dimanfaatkan dari kawasan hutan 

bernilai sangat besar. 

8 Sejak tahun 1990, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia 

kebanyakan didasarkan pada keadaan pedesaan di luar hutan. 

9 Bantuan sektoral oleh departemen kehutanan tidak memberikan dampak yang 

berarti. 
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10 Meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan antara kaya dan miskin berakibat 

meningkatnya pencurian, kekerasan, dan pergolakan. 

Menurut Kartodiharjo (2003) dalam Utami (2007), illegal logging adalah: 

pengambilan kayu dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) secara tidak 

sah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dimana 

tindakan tersebut berupa pencurian kayu dan atau pemegang ijin melakukan 

penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. 

Kontribusi terbesar terhadap kerusakan kawasan taman hutan adalah illegal 

logging. Data penduduk sekitar kawasan hutan bahwa pelaku illegal llogging 

teridentifikasi merupakan warga setempat. Dalam menjalankan aksinya para 

penebang menggunakan gergaji mesin Jenis pohon yang umumnya ditebang adalah 

jenis kayu jati, karena permintaan dari jenis kayu jati masih sangat tinggi dengan 

harga yang tinggi. Aparat kehutanan tidak banyak berbuat mengingat para penebang 

illegal tersebut tidak segan melawan dengan menggunakan senjata (Upa dkk, 1999). 

  Menurut Aprilia (2012), praktek illegal logging berdampak pada 

marginalisasi peran dan fungsi sumber daya hutan. Sumber daya hutan yang memiliki 

3 fungsi utama sebagai penjaga keseimbangan ekologi. keseluruhan sosial dan 

keadilan ekonomi mengalami disorientasi ketika praktek illegal logging menbawah. 

Secara makro sedikitnya ada lima faktor penyebab yang mendorong terjadinya 

praktek illegal logging, yaitu krisis ekonomi, perubahan tatanan politik, lemahnya 

koordinasi antara aparat penegak hukum, adanya korupsi, kolusi dan nepotisme serta 

lemahnya sistem harga kayu hasil illegal logging yang lebih murah. 
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Menurut Dinas Kehutanan Provinsi NTT (2013), penambahan jumlah penduduk 

dan tuntutan kebutuhan ekonomi di sekitar kerusakan kawasan taman hutan 

menambah parah kodisi kawasan tersebut dari illegal logging dan pemukiman illegal. 

Selain data lapangan yang menunjukkan adanya bukti pelanggaran, hal ini diperkuat 

lagi dengan adanya data kasus illegal logging pada kawasan taman hutan dari tahun 

1975 sampai 2008.  

Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam dan Ekosistemnya, taman hutan adalah kawasan pelestarian alam untuk 

tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan 

atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi (Susilowati, 2009). 

Menurut Napitu (2007), sesuai dengan fungsinya Taman Hutan Raya dapat 

dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut. 

1. Penelitian dan pengembangan (kegiatan penelitian meliputi penelitian dasar 

untuk menunjang kawasan tersebut) 

2. Ilmu pengetahuan dan pendidikan 

3. Kegiatan penunjang budidaya 

4. Pariwisata dan rekreasi serta pelestarian budaya 

Menurut Purnomo (2013), kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan 

fungsi kawasan Taman Hutan adalah sebagai berikut. 

1. Merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistem 

2. Merusak keindahan dan gejala alam 
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3. Mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan 

4. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan 

2.5 Taman Nasional Nino Coni Santana 

Taman hutan terletak di daratan Pulau Timor-Leste, secara adminisitrasi 

pemerintahan termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Tutuala, Kabupaten Lautem. 

Taman Nasional Nino Coni Santana merupakan taman nasional pertama di Negara 

Timor-Leste yang diresmikan pada bulan Agustus 2007. Taman Hutan Nasional Nino 

Coni Santana adalah fakta paling mencolok bahwa orang dapat bertemu dengan 

jajaran habitat yang tak terputus langsung dari kehidupan  hutan hijau dan subur, 

yang merupakan pengalaman langka dibanding dengan tempat lainnya di dunia. 

Nama Taman Nasional ini sebagai penghargaan terhadap   pahlawan nasional dan 

mantan Komandan FALINTIL (Forcas Armadas da Libertacao Nacional de Timor-

Leste), Nino Coni Santana yang lahir di Desa Tutuala dalam kawasan taman tersebut 

oleh Pemerintah Timor-Leste. 

Pada kawasan Taman Hutan terkandung potensi berupa sumber mata air 

meliputi Danau Ilalararu,  Laut dan Pulau Jacob di dalam  Kawasan Taman Hutan 

Nasional Nino Coni Santana. Ketergantungan masyarakat Tutuala terhadap kawasan 

taman hutan meliputi  kebutuhan yang bersifat ekonomi seperti penyedia kayu bakar, 

bahan bangunan, pakan ternak, hasil hutan non kayu  berupa  madu dan binatang 

hutan. Juga meliputi kebutuhan non ekonomi berupa lokasi jalan raya umum maupun 

setapak sebagai penghubung antar kampung maupun kecamatan, memanfaatkan 

sumber air dalam kawasan hutan untuk kebutuhan minum, mandi dan mencuci. 
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