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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Saat ini telah banyak problem-problem yang bermunculan di Negara

Indonesia antara lain ialah ketidakmampuan dalam mengelola hasil sumberdaya 

alam yang ada. Salah satu contoh dari permasalahan tersebut adalah pengelolaan 

sumber daya alam yang sering kita lupakan dan tidak kita berdayakan dengan baik 

yaitu hutan di Indonesia. Negara ini memiliki wilayah 750 juta hektar dengan luas 

daratan 193 juta hektar (24, 7%). Di atas daratan tersebut, terdapat hutan seluas 

143,9 juta hektar (kira-kira 75 % dari luas daratan).1 Dari 193 juta hektar di 

Indonesia, 25% di antaranya berupa lingkungan hidup binaan manusia, misalnya 

lahan desa, kota, jalan, dan industri. Hutan lindung seluas 30,3 juta hektar 

(15,7%), hutan suaka alam seluas 18,7 juta hektar (19,7%), hutan produksi tetap 

seluas 33,9 juta hektar (17,6%), hutan produksi terbatas seluas 30,5 juta hektar 

(15,8%), hutan konversi seluas 49,1 juta hektar (25,4%). Perlu dicatat bahwa 

kawasan hutan seluas 75% dari luas total daratan itu tidak seluruhnya berupa 

lahan dengan penutupan vegetasi, tetapi sebagian berupa lahan kritis (Indriyanto, 

2010).2

Dari waktu ke waktu hutan di Indonesia semakin berkurang, rusak, dan 

beralih fungsi, penyebab kerusakan pada hutan yang paling sering ditemui adalah 

karena faktor manusia (FAO, 1978). Pengaruh manusia sebagai agen perusak dan 

1 Wilayah hutan seluas itu sebagian besar berada di Kalimantan, Sumatra, Irian Jaya bagian timur, 
dan Jawa yang merupakan tipe hutan tropok. Sebagian berupa hutan tropik musiman berada di 
Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya bagian selatan. 
Sebagian kecil wilyah hutan tersebut berupa hutan rawa air tawar, yaitu di Sumatra bagian timur, 
Kalimantan Selatan, dan Irian Jaya. 
2Indriyanto 2010. Pengantar Budi Daya Hutan. Jakarta:PT Bumi Aksara. Hal 2-3. 
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perubah sudah terbukti sangat banyak. Pembuatan jalan, pembukaan hutan untuk 

ladang atau pembuatan rumah dalam hutan adalah beberapa contoh kerusakan 

hutan dalam skala yang kecil sampai sedang. Pada skala besar, bentuk perusakan 

hutan antara lain penebangan secara komersial yang umum dilakukan oleh 

perusahaan atau bentuk ekstrimnya adalah tebang habis.3 Terdapat kecenderungan 

dengan teknologi yang maju, manusia dengan populasinya akan pada stuasi terjadi 

kelangkaan sumber di lingkungan atau defisit lingkungan (environmental deficit), 

yakni kerugian (harm) yang akut dan berjangka panjang yang disebabkan manusia 

yang hanya fokus untuk mendapat properti atau kekayaan yang berjangka 

pendek.4 

Tidak terkecuali, yang terjadi di Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kota 

Batu yang mulai kehilangan hutan, yang membuat prihatin ialah bahwa hutan 

yang mulai kritis ialah hutan Daerah Aliran Sungai (DAS)5 Brantas. Diketahui 

bahwa Sebanyak 111 sumber air di wilayah ini yang merupakan pemasok air hulu 

Brantas, berdasarkan hasil survei 2006, kini hanya tersisa 54 sumber air, itupun 

                                                             
3Atmosoedarjo Soekiman 2004. Dari Bukit-Bukit Gundul Sampai Ke WANAGAMA I. 
Yogyakarta:Yayasan Sarana Wana Jaya. Hal 69. 
4Terdapat tiga alasan yang mendorong konsep defisit Lingkungan ini penting. Pertama, konsep ini 
mengingatkan bahwa semua masalah lingkungan sebenarnya adalah masalah sosial. Hal ini terjadi 
karena putusan manusia. Kedua, sebenarnya kerusakan lingkungan tersebut tidaklah disengaja 
(unintended). Ketiga, kerusakan lingkungan ada yang reversible  atau dapat pulih. Karena manusia 
yang membuat problem maka manusialah yang harus mencegahnya. 
5Daerah Aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh 
punggung punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian 
disalurkan ke laut melalui sungai utama. Daerah Aliran Sungai (DAS) dibagi menjadi daerah hulu, 
tengah dan hilir. Secara biogeofisik, daerah hulu DAS dicirikan dengan: merupakan daerah 
konservasi, daerah dengan kemiringan lereng besar (lebih besar dari 15%), bukan merupakan 
daerah banjir, dan jenis vegetasi umumnya merupakan tegakan hutan. Sementara daerah hilir DAS 
dicirikan dengan: merupakan daerah pemanfaatan, daerah dengan kemiringan lereng kecil sampai 
sangat kecil (kurang dari 8%), pada beberapa tempat merupakan daerah banjir (genangan), dan 
jenis vegatasi yang mendominasi adalah tanaman pertanian, sedangkan daerah aliran sungai bagian 
tengah merupakan daerah transisi dari kedua karakteristik DAS tersebut (Chay Asdak, 2002:4). 
http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/23799/1/Arahan-Pemanfaatan-Dan-Rehabilitasi-
Lahan-Sub-DAS-Upper-Brantas-Dengan-Pemodelan-Spasial%28Studi-Kasus%3A-
KotaBatu%29..pdfdiakses tggl 24-08-2014. 

 

http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/23799/1/Arahan-Pemanfaatan-Dan-Rehabilitasi-Lahan-Sub-DAS-Upper-Brantas-Dengan-Pemodelan-Spasial%28Studi-Kasus%3A-KotaBatu%29..pdf
http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/23799/1/Arahan-Pemanfaatan-Dan-Rehabilitasi-Lahan-Sub-DAS-Upper-Brantas-Dengan-Pemodelan-Spasial%28Studi-Kasus%3A-KotaBatu%29..pdf
http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/23799/1/Arahan-Pemanfaatan-Dan-Rehabilitasi-Lahan-Sub-DAS-Upper-Brantas-Dengan-Pemodelan-Spasial%28Studi-Kasus%3A-KotaBatu%29..pdf
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dalam kondisi memprihatinkan, bahkan pada saat musim hujan.6 Sehingga daerah 

DAS Brantas merupakan daerah vital yang fungsinya ialah penopang keberadaan 

sumber-sumber mata air di hulu sungai brantas, yang seharusnya selalu terjaga, 

karena ketika hutan daerah hulu DAS Brantas kritis, maka akan mengakibatkan 

berkurangnya mata air yang berdampak langsung dengan kualitas dan kuantitas 

Sumber Daya Air (SDA) Brantas sebagai sungai yang memberi manfaat bagi 

masyarakat di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. 

Beralih fungsinya hutan di daerah hulu DAS Brantas memang semakin 

lama semakin memprihatinkan, karena dapat menyebabkan terjadinya longsor. 

Bentuk pemanfaatan lahan di hulu DAS Brantas ialah dalam bentuk menjadi areal 

permukiman/villa dan pertanian dengan budidaya tanaman semusim. Analisis 

RTRW Kota Batu tahun 2002 menyatakan, perubahan pemanfaatan lahan 

eksisting menjadi villa, disebabkan oleh tidak konsistennya Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kota Batu (Pemerintah Daerah Kota Batu, 2002). Pemicu dari 

ketidakkonsistenan ini adalah adanya opini stakeholders yang pro-industri 

pariwisata. Bahwa Kota Batu berpotensi sebagai kota wisata, adanya perubahan 

tingkat kebutuhan sarana pariwisata, dan adanya kekuatan investasi pasar. 

Budidaya pertanian tanaman semusim ialah tanaman subsistens berupasayur 

mayur yaitu wortel 27%,kentang 25%, sawi 18%, dan kubis 17%.7 Dari data 

tersebut prilaku masyarakat sering menjadi faktor utama yang menjadi perubahan 

tersebut terjadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Khaldun yang menyatakan, 

sifat bawaan manusia adalah agresif. Karena itu, seperti Hobbes, Khaldun yakin 
                                                             
6Kompas, Hulu Sungai Brantas Krisis. 
http://regional.kompas.com/read/2013/03/23/02052312/Hulu.Sungai.Brantas.Krisis diakses 
tanggal 24  Agustus  2014. 
7 ITS, Daerah Hulu DAS Brantas Rawan Longsor. http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-11934-
3305201002-Chapter1.pdf diakses pada tanggal 24 Agustus 2014. 

 

http://regional.kompas.com/read/2013/03/23/02052312/Hulu.Sungai.Brantas.Krisis
http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-11934-3305201002-Chapter1.pdf
http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-11934-3305201002-Chapter1.pdf
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bahwa orang harus mempunyai kekuasaan yang kuat terhadap manusia untuk 

mengendalikan keagresifan mereka.8 Daerah Kecamatan Bumiaji Desa Sumber 

Brantas Kota Batu, sangat telihat jelas di sisi kiri dan kakan jalan bahwa hutan 

telah berubah menjadi lahan pertanian, yang parahnya lagi sebagian daerah/lokasi  

yang kemiringan tanahnya dinilai tidak layak untuk dijadikan lahan pertanian juga 

dipaksakan untuk ditanami tanaman-tanaman semusim. Sehingga ini sungguh 

memperhatiankan bahwa masyarakat belum bisa memahami  fungsi hutan. 

Sebenarnya untuk menjaga keutuhan hutan dan upaya tetap terpeliharanya 

fungsi hutan beserta isinya pemerintah telah melindungi dengan beberapa undang-

undang yang saling berkaitan dan mengatur, yang merupakan landasan 

operasional pengelolaan hutan, yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 

tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, antara lain mengatur kewenangan 

terhadap hutan dan kegiatan pengurusan hutan. Kewenangan yang timbul dari hal 

menguasai hutan oleh negara dicerminkan sebagi tindakan;  a. Menetapkan dan 

mengatur perencanaan, penyediaan dan penggunaan hutan dan  fungsinya dalam 

memberikan manfaat kepada rakyat dan negara. b. Mengatur hutan dalam arti 

luas. c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang atau badan 

hukum dengan hutan, dan mengatur perbuatan hukum mengenai hutan.  

Selain itu, UU No 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan  Ekosistemnya ini memuat tentang  aturan khusus (lexspecialis) dari 

Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK), karena UU Konservasi Hayati 

(UUKH) ini antara lain mengatur sebagian hutan/kawasan hutan yang secara 

umum diatur dalam UUPK dan peraturan pelaksanaannya. Serta didukung dengan 

                                                             
8Ranjabar, Jacobus 2008. Perubahan Sosial Dalam Teori Makro Pendekatan Realitas 
Sosial.Bandung:Alfabeta. Halaman 50. 
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UU No 11 Tahun 1974 tentang pengairan, merupakan landasan yang kuat bagi 

program penyelamatan hutan, tanah dan air yang  secara langsung maupun tidak 

langsung akan menjadi pangkal tolak dari program konsevasi tanah dalam arti 

luas.9 Pemerintah Daerah Kota Batu sebenarnya juga memiliki Peraturan Daerah 

(PERDA) No 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-

2030 dan PERDA No 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestraian dan 

Pengelolan Lingkungan Hidup. 

Sesungguhnya dari peraturan yang ada sudah cukup membantu akan 

keberadaan hutan, akan tetapi dilain faktor, sistematisasi pengelolan SDA masih 

belum terkomunikasi dengan baik oleh masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat 

tidak begitu faham tentang mengelola ekosistem sumber daya alam antara  hutan 

dan SDA yang ada. Dilain pihak sebenarnya Perum Perhutani telah mengeluarkan 

suatu kerja sama dengan masyarakat, yaitu Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah sistem 

pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara 

Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yangberkepentingan 

dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang 

optimal dan peningkatan (Index Pembangunan Manusia) IPM yang bersifat 

fleksibel, partisipatif dan akomodatif. 

PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya 

hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional 

dan profesional. PHBM juga bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung 

jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan 

                                                             
9Pamulardi, Bambang 1999. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan. Jakarta:PT 
Raja Grafindo Persada. Hal 5-6. 
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terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui 

pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan.10 Salahsatu Contoh 

praktek PHBM di Kota Batu ialah Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan 

Hutan Terpadu (PPHT) adapun acara ini melibatkan Perum Perhutani melalui unit 

kerja RPH Kota Batu dan Dinas Perhatian dan Kehutanan Kota Batu sebagai 

Pembicara, dan melibatkan para masyrakat yang terdiri dari Ketua LMDH Sekota 

Batu, tujuannya acara ini ialah memberikan pengarahan dan mempersatuan 

persepsi tentang hutan agar kedepannya Ketua LMDH di Kota Batu bisa 

berkordinasi lebih baik pada anggotanya dalam mengelola hutan. Tetapi program 

ini belum berjalan optimal didaerah hulu DAS Brantas, oleh sebab itu seharusnya 

pemerintah dan Perum Perhutani mampu memberi pengetahuan secara khusus 

tentang jaringan ekosistem yang menjadi kesatuan antara hutan dan DAS 

Berantas. Salah satu penghambatnya dari PHBM ialah kurangnya pemberdayaan 

masyarakat, sehingga masyarakat tidak terkontrol dalam mengekploitasi hutan 

secara bebas, kemudian hal ini diperburuk dengan minimnya pengetahuan terkait 

ekosistem lingkungan. 

Dari sini peneliti tertarik untuk mengeksplorasi sumber masalah tentang 

Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian 

Hutan Di Hulu Aliran Sungai (DAS) Brantas, Kota BatuJawa Timur.  

Peneliti menganggap pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberdayakan 

masyarakat desa, sehingga masyarakat DAS Hulu Brantas dapat turut serta 

mengatasi problematika yang terjadi disekitar hutan di hulu DAS Brantas. Selama 

                                                             
10Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) dengan adanya penyelarasan bahasa 
dan materi oleh Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah 
Mada. 
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ini masyarakat belum begitu mengerti tentang fungsi hutan dan fungsi hulu DAS 

Brantas, sehingga masyarakat selalu mengambil hasil hutan dan mengubahnya 

menjadi perkebunan, yang dimana hal tersebut dapat merusak tanah di hulu DAS 

Brantas.  

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga 

lingkungan hidup didaerah hutan hulu DAS Brantas, ditambah pihak-pihak atau 

oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mengambil hasil hutan, serta 

pengawasan yang tidak intens dari masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah 

Kota Batu membuat problematika ini semakin berlarut-larut dan sulit untuk 

diselesaikan. Apabila ini berlanjut terus menerus maka Sungai Brantas yang 

menjadi sumber Air di Jawa Timur akan mengalami penurunan akan kuliatas dan 

kuantitasnya airnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

dapat membuat rumusan  masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana masyarakat memahami keberadaan hutan di hulu DAS 

Brantas? 

2. Bagaimana model pemberdayaan masyarakat yang efektif oleh 

pemerintah daerah dalam pelestarian hutan di hulu DAS Brantas? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat memahami keberadaan 

hutan di hulu DAS Brantas. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana model pemberdayaan masyarakat yang 

efektif oleh pemerintah daerah dalam pelestarian hutan di hulu DAS 

Brantas. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa individu dan lembaga yang terkait dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti: 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Sebagai bahan studi ilmiah untuk memperkaya konsep atau teori 

yang mampu menyokong perkembangan wawasan tentang 

Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah Dalam 

Pelestarian Hutan Di Daerah Hulu Aliran Sungai (Das) Brantas, 

Kota Batu, Jawa Timur. 

b. Sebagai bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang 

berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah 

Daerah Dalam Pelestarian Hutan Di Daerah Hulu Aliran Sungai 

(DAS) Brantas, Kota Batu, Jawa Timur. 

c. Diharapkan pula, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

studi pustaka peneliti, khususnya program studi Ilmu Pemerintahan 

Universitas Muhammdiayah Malang, utamanya mata kuliah yang 

mempunyai referensi dengan judul penelitian. 
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2. Manfaat Praktis: 

a. Mendeskripsikan model pemberdayaan masyarakat yang efektif 

dalam pelestarian hutan di hulu DAS Brantas. 

b. Mengembangkan pemahaman masyarakat dalam memahami 

keberadaan hutan di hulu DAS Brantas. 

c. Mendeskripsikan begaimana gambaran yang berhubungan dengan 

persoalan lingkungan hidup khusunya yang berhubungan dengan 

Pengelolaan Hutan di Hulu DAS Brantas. 

d. Menjadi acuan strategi bagi Pemerintah Daerah, NGO, Masyarakat 

Ilmiah beserta masyarakat Kota Batu dalam menjaga tata kelola 

Air di Hulu Das Brantas. 
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E. Kerangka Pemikiran 

  
Pemberdayaan Masyarakat oleh 

Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian 
Hutan di  Daerah Hulu Aliran Sungai 

(Das) Brantas. 
Kota Batu Jawa Timur. 

 

 
Stakeholders: 

 
1.   Perum Perhutani, RPH 

Batu (PHBM) 
2.   Dinas Kehutanan dan 

Pertanian  Kota Batu 
3.   Kantor Lingkungan 

Hidup Kota Batu 
4.  Jasa Tirta Kota Malang 
5.  Yayasan Pusaka 
6.  Masyarakat Desa Sumber 

Brantas 
 
 
 

Beralih fungsinya hutan menjadi lahan 
pertanian. 

 

 
Mengakibatkan Hutan gundul/Rusak. sehingga 
hutan mengalami Sidimentasi. 

 

Hutan tidak bisa meresap atau menampung air, 
yang hal itu mengancam mata air di Hulu DAS 
Brantas. 

 

Masalah 
Penelian 

1.Bagaimana masyarakat 
memahami keberadaan hutan di 
hulu DAS Brantas? 

2.Bagaimana model 
pemberdayaan masyarakat yang 
efektif oleh pemerintah daerah 
dalam pelestarian hutan di hulu 
DAS Brantas? 

Rumusan Masalah 

Definisi Operasional: 

1. Pemikiran masyarakat tentang ferspektif  keberadaan hutan di hulu DAS Brantas. 
• Explorasi perspektif masyarakat tentang hutan dan sumber air yang ada di Hulu 

DAS Brantas. 
• Explorasi pemahaman masyarakat tentang fungsi hutan dan keterkaitannya 

dengan mata air yang ada di hulu DAS Brantas. 
2. Model pemberdayaan masyarakat yang efektif oleh pemerintah daerah dalam 

pelestarian hutan di hulu DAS Brantas. 
• Menemukan model pemberdayaan yang dapat membuat masyarakat bisa 

melestarikan dan menjaga hutan dengan baik. 
• Optimalisasi Peran PHBM dalam Menjalankan Program di hulu DAS Brantas. 

 

 

Konsep/Teori Pendukung: 

1. TeoriKebijakan Publik 
2. TeoriEkologi 

a. Ekologi Lingkungan 
b. Ekologi Hutan 

3. Pemberdayaan Masyarakat 

 

 

Temuan Data Penelitian 

1. Pemikiran masyarakat masih memposisikan hutan sebagai sumber produksi, tanpa memikirkan makna sesungguhnya sebagai 
penyeimbang ekosistem lingkungan. 

2. Pemberdayaan masyarakat saat ini masih belum optimal, karena partisipasi masyarakat masih lemah, yang membuat problematika 
yang terjadi di Hutan  Hulu DAS Brantas berlarut-larut dalam penanganannya.  

3. Inisiasi pendekatan Participatory Learning and action (PLA) oleh Yayasan Pusaka untuk diadopsi oleh pemerintah 
 

Kesimpulan 

Pemberdayaan oleh pemerintah daerah yang selama ini berjalan masih belum optimal, stakeholders yang berperan belum 
mampu memaksimalkan kemapuan yang ada untuk benar-benar memberdayaan masyarakat dalam menjaga dan 
memaksimalkan fungsi hutan di Hulu DAS Brantas Kota Batu.  

Harus adanya inovasi dari program PHBM dan LMDH. Agar kedepannya mampu mengarahkan seta meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan dan memaksimalkan hasil hutan dengan baik dan beorientasi pelestarian 
lingkungan. 
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F. Definisi Konseptual dan Desfinisi Operasional 
1. Definisi Konseptual  

Definisi konseptual ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan 

tentang makna arti kata yang ada dalam permasalahan yang disajikan. Dengan 

adanya penegasan arti tersebut akan mempermudah dalam memahami maksud 

kalimat yang tercantum dalam penelitian. 

a. Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat11 yaitu mengembangkan kemampuan 

masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri 

masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan 

tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, 

kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola 

kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai 

dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 

Masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian 

tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain. 

Lembaga-lembaga adat yang sudah ada sebaiknya perlu dilibatkan 

karena lembaga inilah yang sudah mapan, tinggal meningkatkan 

kemampuannya saja. 

Masyarakat perlu diberdayakan, pemberdayaan masyarakat muncul 

karena adanya suatu kondisi dimasyarakat; sebagaimana terlihat 

kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan 

mereka tidak mampu dan tidak tahu. Hal ini terjadi karena mereka 

                                                             
11(himpunan ahli teknik dan pemberdayaan masyarakat Indonesia), 
http://hapmi.org/2013/01/10/apa-itu-pemberdayaan-masyarakat/ diakses pada taggal 20  Oktober  
2014. 

 

http://hapmi.org/2013/01/10/apa-itu-pemberdayaan-masyarakat/


12 
 

tidak dapat menikmati pendidikan yang memadai. Ketidakmampuan 

dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka 

rendah. 

Hal ini dapat terjadi karena masyarakat tidak menguasai teknologi 

yang dapat membantu dan meringankan pekerjaan mereka. Terpaksa 

masyarakat menggunakan tehnik konvensional yang sudah mereka 

pelajari turun temurun dengan hasil yang minimal. Terlihat secara 

spintas masyarakat sudah puas dengan hasil mereka, tetapi kenyataan 

yang sebenarnya masyarakat tidak sadar bahwa mereka masih dapat 

melakukan hal-hal yang lebih baik dari saat ini. Lingkaran masalah 

yang dihadapi oleh masyarakat tidak dapat diputuskan rantainya pada 

salah satu sisi saja. Akan tetapi seluruh masalah perlu diatasi. Untuk 

itu masyarakat sendirilah yang perlu dijadikan sebagai pemain utama 

dalam mengatasi masalah-masalah mereka. 

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat, ada beberapa prinsip 

dasar untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri. 

1. Penyadaran, untuk dapat maju atau melakukan sesuatu, orang 

harus dibangunkan dari tidurnya. Demikian masyarakat juga 

harus dibangunkan dari “tidur” keterbelakangannya, dari 

kehidupannya sehari-hari yang tidak memikirkan masa 

depannya. Orang yang pikirannya tertidur merasa tidak 

mempunyai masalah, karena mereka tidak memiliki aspirasi 

dan tujuan-tujuan yang harus diperjuangkan. Penyadaran 

berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar 
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bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah. 

Masyarakat yang sadar juga mulai menemukan peluang-

peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumberdaya-

sumberdaya yang ada ditempat itu yang barangkali sampai saat 

ini tak pernah dipikirkan orang. Masyarakat yang sadar 

menjadi semakin tajam dalam mengetahui apa yang sedang 

terjadi baik di dalam maupun diluar masyarakatnya. 

Masyarakat menjadi mampu merumuskan kebutuhan-

kebutuhan dan aspirasinya. 

2. Pelatihan Pendidikan, disini bukan hanya belajar membaca, 

menulis dan berhitung, tetapi juga meningkatkan ketrampilan-

ketrampilan bertani, kerumahtanggaan, industri dan cara 

menggunakan pupuk. kesadaran masyarakat akan terus 

berkembang. Perlu ditekankan bahwa setiap orang dalam 

masyarakat harus mendapatkan pendidikan, termasuk orangtua 

dan kaum wanita. Ide besar yang terkandung dibalik 

pendidikan kaum miskin adalah bahwa pengetahuan 

menganggarkan kekuatan. 

3. Pengorganisasian, agar menjadi kuat dan dapat menentukan 

nasibnya sendiri, suatu masyarakat tidak cukup hanya 

disadarkan dan dilatih ketrampilan, tapi juga harus diorganisir. 

Organisasi berarti bahwa segala hal dikerjakan dengan cara 

yang teratur, ada pembagian tugas diantara individu-individu 

yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas 
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masing-masing dan ada kepemimpinan yang tidak hanya terdiri 

dari beberapa gelintir orang tapi kepemimpinan diberbagai 

tingkatan. Masyarakat tidak mungkin diorganisir tanpa 

pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan secara rutin untuk 

mengambil keputusan-keputusan dan melihat apakah 

keputusan-keputusan tersebut dilaksanakan. Wakil-wakil dari 

semua kelompok harus berpartisipasi dalam proses pembuatan 

keputusan. Selain pertemuan-pertemuan rutin, catatlah 

keputusan-keputusan yang telah diambil. Notulen itu akan 

dibacakan dalam pertemuan berikutnya untuk mengetahui 

apakah orang-orang yang bertanggungjawab terhadap 

keputusan tersebut sudah melaksanakan tugasnya atau belum. 

Tugas-tugas harus dibagikan pada berbagai kelompok, 

termasuk kaum muda, kaum wanita, dan orang tua. Pembukuan 

harus dikontrol secara rutin misalnya setiap bulan untuk 

menghindari adanya penyelewengan. 

4. Pengembangan kekuatan, kekuasaan berarti kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain. Bila dalam suatu masyarakat tidak 

ada penyadaran, latihan atau organisasi, orang-orangnya akan 

merasa tak berdaya dan tak berkekuatan. Mereka berkata “kami 

tidak bisa, kami tidak punya kekuatan”. Pada saat masyarakat 

merasa memiliki potensi atau kekuatan, mereka tidak akan 

mengatakan lagi, “kami tidak bisa”, tetapi mereka akan berkata 

“kami mampu!”. Masyarakat menjadi percaya diri. Nasib 
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mereka berada di tangan mereka sendiri. Pada kondisi seperti 

ini bantuan yang bersifat fisik, uang, teknologi dsb. Hanya 

sebagai sarana perubahan sikap. Bila masyarakat mempunyai 

kekuatan, setengah perjuangan untuk pembangunan sudah 

dimenangkan. Tetapi perlu ditekankan kekuatan itu benar-

benar dari masyarakat bukan dari satu atau dua orang 

pemimpin saja. Kekuatan masyarakat harus mengontrol 

kekuasaan para pemimpin. 

5. Membangun Dinamika, dinamika orang miskin berarti bahwa 

masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan 

program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah 

digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini 

keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam 

masyarakat sendiri, bukan diluar masyarakat tersebut. Lebih 

jauh lagi, keputusan-keputusan harus diambil dari dalam 

masyarakar sendiri. Semakin berkurangnya kontrol dari 

masyarakat terhadap keputusan-keputusan itu, semakin 

besarlah bahaya bahwa orang-orang tidak mengetahui 

keputusan-keputusan tersebut atau bahkan keputusan– 

keputusan itu keliru. Prinsip bahwa keputusan harus diambil 

sedekat mungkin dengan tempat pelaksanaan atau sasaran. 

b. Hutan 

Hutan dapat didefinisikan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-

tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohon dengan 
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luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi 

ekologi tertentu.12 

Sedangkan menurut Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang 

kehutanan, mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem 

berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang 

didominasi jenis pepohonan dalam persekutuan dengan 

lingkungannya, yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan.13  

Selanjutnya ada beberapa Jenis Hutan yaitu: 

1. Hutan Lindung, ialah kawasan hutan yang karena keadaan sifat 

alamnya diperuntukan guna mengatur tata air, pencegahan 

bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. 

2. Hutan Produksi, ialah kawasan hutan yang karena sifatnya khas 

diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati 

dan atau manfaat-manfaat lainnya yaitu: 

a. Hukum Suaka Alam yang berhubungan dengan keadaan 

alamnya yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, 

perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan, disebut “Cagar Alam”. 

b. Hutan Suaka Alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat 

hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan 

dan kebanggan nasional disebut Suaka Marga Satwa. 

                                                             
12Suparmoko, Definisi Hutan. http://eprints.undip.ac.id/17567/1/Umar.pdf  diakses pada tanggal 
02 Oktober 2014. 
13Irwan, Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
http://www.irwantoshut.net/definisi_hutan.html diakses pada tanggal 01 Oktober 2014. 

 

http://eprints.undip.ac.id/17567/1/Umar.pdf
http://www.irwantoshut.net/definisi_hutan.html


17 
 

3. Hutan Wisata, ialah kawasan hutan yang diperuntukan secara 

khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan 

pariwisata dan/atau wisata berupa yaitu: 

a. Hutan wisata yang memiliki keindahan alam baik 

keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan 

alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk 

dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan 

disebut Taman Wisata. 

b. Hutan Wisata yang di dalamnya terdapat satwa baru yang 

memungkinkan diselenggarakannya pembaruan yang 

teratur bagi kepentingan rekresi disebut Taman Baru.14 

c. Pelestarian Hutan 

Secara etimologi kata pelestarian ini berasal dari kata “lestari” 

yang mempunyai makna langsung, tidak berubah, abadi, sesuai dengan 

keadaan seperti semula. Apabila kata lestarian ini dikaitkan dengan 

lingkungan hidup maka berarti bahwa lingkungan hidup itu tidak boleh 

berubah, harus langgeng dan harus sesuai dengan keadaan seperti 

semula atau tetap dalam keadaan seperti aslinya semula.15 Dalam 

pandangan masyarakat awan ahli pelestarian terlalu sering 

digambarkan sebagai orang yang bersifat anti sosial yang menentang 
                                                             
14Subagyo, Joko 2002. Hukum Lingkungan Masalah dan Penaggulangannya.Jakarta:PT Asdi 
Mahasatya. Halaman 9-10. 
15August P. Silaen, Pelestarian Fungsi Hutan Dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum 
Lingkungan. 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2
&ved=0CDgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fakademik.nommensen-
id.org%2Fportal%2Fpublic_html%2FMM%2FVISI-UHN%2F2008%2FVISI_Vol_16_No_3-
2008%2F2_AGUS_SILAEN.doc&ei=auZIVNH8BsLKmwWb-
4CABA&usg=AFQjCNHIMsVyfI8i18Y6mWg7oqv99jPvNQ&bvm=bv.77880786,d.dGY diakses 
pada tanggal 23 Okotober 2014. 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fakademik.nommensen-id.org%2Fportal%2Fpublic_html%2FMM%2FVISI-UHN%2F2008%2FVISI_Vol_16_No_3-2008%2F2_AGUS_SILAEN.doc&ei=auZIVNH8BsLKmwWb-4CABA&usg=AFQjCNHIMsVyfI8i18Y6mWg7oqv99jPvNQ&bvm=bv.77880786,d.dGY
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fakademik.nommensen-id.org%2Fportal%2Fpublic_html%2FMM%2FVISI-UHN%2F2008%2FVISI_Vol_16_No_3-2008%2F2_AGUS_SILAEN.doc&ei=auZIVNH8BsLKmwWb-4CABA&usg=AFQjCNHIMsVyfI8i18Y6mWg7oqv99jPvNQ&bvm=bv.77880786,d.dGY
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fakademik.nommensen-id.org%2Fportal%2Fpublic_html%2FMM%2FVISI-UHN%2F2008%2FVISI_Vol_16_No_3-2008%2F2_AGUS_SILAEN.doc&ei=auZIVNH8BsLKmwWb-4CABA&usg=AFQjCNHIMsVyfI8i18Y6mWg7oqv99jPvNQ&bvm=bv.77880786,d.dGY
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fakademik.nommensen-id.org%2Fportal%2Fpublic_html%2FMM%2FVISI-UHN%2F2008%2FVISI_Vol_16_No_3-2008%2F2_AGUS_SILAEN.doc&ei=auZIVNH8BsLKmwWb-4CABA&usg=AFQjCNHIMsVyfI8i18Y6mWg7oqv99jPvNQ&bvm=bv.77880786,d.dGY
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fakademik.nommensen-id.org%2Fportal%2Fpublic_html%2FMM%2FVISI-UHN%2F2008%2FVISI_Vol_16_No_3-2008%2F2_AGUS_SILAEN.doc&ei=auZIVNH8BsLKmwWb-4CABA&usg=AFQjCNHIMsVyfI8i18Y6mWg7oqv99jPvNQ&bvm=bv.77880786,d.dGY
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setiap macam pembanggunan. Apa yang sebenarnya ditentang oleh 

para ahli pelestarian adalah pembangunan yang tanpa rencana yang 

melanggar hukum ekologi dan hukum manusia. Pelestarian dalam 

pengertian yang luas merupakan salah satu penerapan yang  penting 

dari ekologi. Tujuan dari pelestarian yang sebenarnya adalah 

memastikan pengawetan kualitas lingkungan yang mengindahkan 

estetika dan kebutuhan maupun hasilnya serta memastikan kelanjutan 

hasil tanaman, hewan, bahan-bahan yang berguna dengan menciptakan 

siklus seimbang antara penanam dan pembaharuan. Kesadaran 

lingkungan harus ditumbuhkembangkan pada masyarakat sejak dini. 

Tekanan sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan 

hidupnya pada sumber daya alam  dapat ditumbuhkembangkan melalui 

upaya pemberian  informasi tentang  lingkungan sehingga akan  

meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakal. 

Usaha, cara dan metode pelestarian hutan dapat dilakukan dengan 

mencegah perladangan berpindah yang tidak  menggunakan kaidah 

pelestarian hutan, waspada dan hati-hati terhadap api dan reboisasi 

lahan gundul serta tebang pilih tanam kembali (Organisasi Komunitas 

dan Perpustakaan Online Indonesia, 2006).16 

1. Mencegah cara ladang berpindah atau perladangan berpindah-

pindah. Terkadang para petani tidak mau pusing mengenai 

                                                             
16P. julius F. Nagel Pelestarian Hutan Dalam Hubungannya Dengan Lingkungan Dan Potensi 
Ekonomi. 
http://repository.gunadarma.ac.id/1466/1/Pelestarian%20Hutan%20dalam%20Hubungannya%20D
engan%20Lingkungan%20dan%20Potensi%20Ekonomi_UG.pdfdiaksespadatanggal 23 Oktober 
2014. 

 

http://repository.gunadarma.ac.id/1466/1/Pelestarian%20Hutan%20dalam%20Hubungannya%20Dengan%20Lingkungan%20dan%20Potensi%20Ekonomi_UG.pdf
http://repository.gunadarma.ac.id/1466/1/Pelestarian%20Hutan%20dalam%20Hubungannya%20Dengan%20Lingkungan%20dan%20Potensi%20Ekonomi_UG.pdf
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kesuburan tanah. Mereka akan mencari lahan pertaian baru 

ketika tanah yang ditanami sudah tidak subur lagi tanpa adanya 

tanggung jawab membiarkan ladang terbengkalai dan tandus. 

Sebaiknya lahan pertanian dibuat menetap dengan 

menggunakan pupuk untuk menyuburkan tanah yang sudah 

tidak produktif lagi. 

2. Hindari membakar sampah, membuang punting rokok, 

membuat api unggun,  membakar semak, membuang obor, dan 

lain sebagainya yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. 

kebakaran hutan dapat mengganggu  kesehatan manusia dan 

hewan disekitar lokasi kebakaran dan juga tempat yang jauh 

sekalipun jika asap terbawa angin kencang. 

3. Berikutnya ialah melakukan reboisasi lahan gundul dan metode 

tebang pilih. Kombinasi kedua teknik adalah sesuatu yang 

wajib dilakukan oleh para pemilik sertifikat Hak Pengelolaan 

Hutan (HPH). Para perusahaan penebang pohon harus memilih 

pohon mana yang sudah cukup umur dan ukuran untuk 

ditebang. Setelah menebang satu pohon sebaiknya diikuti 

dengan penanaman kembali beberapa bibit pohon untuk 

menggantikan pohon yang ditebang tersebut. Lahan yang telah 

gundul dan rusak karena berbagai hal juga diusahakan 

dilakukan reboisasi untuk mengembalikan pepohonan dan 

tanaman yang telah hilang.  
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4. Tidak berhenti disitu saja selanjutanya menempatkan penjaga 

hutan/polisi kehutanan. Dengan menempatkan satuan 

pengamanan hutan yang jujur dan menggunakan teknologi dan 

persenjataan lengkap diharapkan mampu menekan maraknya 

aksi pengerusakan hutan oleh oknum-oknum yang tidak 

bertanggung jawab. Bagi para pelaku kejahatan hutan diberikan 

sangsi yang tegas dan dihukum seberat-beratnya. 

5. Langkah terahir adalah dengan membuat arboretum. Salah satu 

bentuk kongrit bagaimana merajut ‘persaudaraan yang intim’ 

dengan alam, mungkin kita bisa juga belajar pada apa yang 

dilakukan oleh para pengikut santo Fransiskus (Ordo 

Fransiskan Kapusin) di sebuah dusun terpencil di Kalimantan 

Barat. Mereka membuat arboretum atau penanaman dan 

konservasi hutan. 

d. Daerah Aliran Sungai (DAS)  

DAS adalah suatu daerah yang dibatasi oleh igir-igir gunung yang 

semua aliran permukaannya mengalir ke suatu sungai utama. Atas 

dasar difinisi tersebut diatas maka Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat 

diartikan sebagai kesatuan ruang yang terdiri atas unsur abiotik (tanah, 

air, udara), biotik (vegetasi, binatang dan organisme hidup lainnya) 

dan kegiatan manusia yang saling berinteraksi dan saling 

ketergantungan satu sama lain, sehingga merupakan satu kesatuan 

ekosistem, hal ini berarti bahwa apabila keterkaitan sudah 

terselenggara maka pengelolaan hutan, tanah, air, masyarakat dan lain-
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lain harus memperhatikan peranan dari komponen-komponen 

ekosistem tersebut.17 

Berdasarkan fungsinya, DAS dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

DAS bagian hulu, DAS bagian tengah dan bagian hilir, DAS bagian 

hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang di kelola untuk 

memepertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, 

yang dapat diindikasikan oleh kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, 

kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit) dan curah hujan. DAS 

Bagian tengah dan hulu tidak jauh berbeda yaitu pada fungsi 

pemanfaatan air sungai yang di kelola untuk dapat memberiakan 

manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang dapat 

diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan 

air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada rasarana 

pengairan seperti pengeloaan sungai waduk dan danau, sedangkan 

DAS hilir terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta 

pengelolaan air limbah (Effendi 2008).18 

  

                                                             
17Sudaryono. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Terpadu, Konsep Pembangunan 
Berkelanjutan. Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan – BPPT. 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=
0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fejurnal.bppt.go.id%2Findex.php%2FJTL%2Farticle%2Fdow
nload%2F218%2F102&ei=xhPIVOiwDtXe8AXBk4HgCA&usg=AFQjCNFgPDZU_WW1OPyK
knRskcioh07H-Q. di akses pada tanggal 28 Januari 2015. 
18Pelestari DAS Penguatan Pengelolaan Hutan DAS Berbasis Masyrakat www.scbfwm.org. 
Diakses Tggl 07-Desember 2014. 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fejurnal.bppt.go.id%2Findex.php%2FJTL%2Farticle%2Fdownload%2F218%2F102&ei=xhPIVOiwDtXe8AXBk4HgCA&usg=AFQjCNFgPDZU_WW1OPyKknRskcioh07H-Q
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fejurnal.bppt.go.id%2Findex.php%2FJTL%2Farticle%2Fdownload%2F218%2F102&ei=xhPIVOiwDtXe8AXBk4HgCA&usg=AFQjCNFgPDZU_WW1OPyKknRskcioh07H-Q
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fejurnal.bppt.go.id%2Findex.php%2FJTL%2Farticle%2Fdownload%2F218%2F102&ei=xhPIVOiwDtXe8AXBk4HgCA&usg=AFQjCNFgPDZU_WW1OPyKknRskcioh07H-Q
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fejurnal.bppt.go.id%2Findex.php%2FJTL%2Farticle%2Fdownload%2F218%2F102&ei=xhPIVOiwDtXe8AXBk4HgCA&usg=AFQjCNFgPDZU_WW1OPyKknRskcioh07H-Q
http://www.scbfwm.org/
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2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel 

diobservasi atau diukur. Indikator dari penelitian Pemberdayaan 

Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Hutan Di Daerah 

Hulu Aliran Sungai (DAS) Brantas, Kota Batu Jawa Timur, sebagai 

berikut: 

1. Model pemberdayaan masyarakat yang efektif oleh pemerintah 

daerah dalam pelestarian hutan di hulu DAS Brantas 

a. Identifikasi struktural perilaku pemerintah dan masyarakat 

Hulu DAS Brantas. 

b. Menemukan model pemberdayaan yang dapat membuat 

masyarakat bisa mengelola dan menjaga hutan dengan baik. 

c. Optimalisasi Peran PHBM dalam Menjalankan Program di 

hulu DAS Brantas. 

2. Pemikiran masyarakat tentang ferspektif  keberadaan hutan di hulu 

DAS Brantas. 

a. Explorasi perspektif masyarakat tentang hutan dan sumber air 

yang ada di Hulu DAS Brantas. 

b. Explorasi pemahaman masyarakat tentang fungsi hutan dan 

keterkaitannya dengan mata air yang ada di hulu DAS Brantas. 

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian memberikan peneliti urutan-urutan pekerjaan yang 

harus dilakukan dalam suatu penelitian. Teknik penelitian menggunakan alat-alat 

pengukur apa yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Sehingga 
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metode penelitian memandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian 

dilakukan.19 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat 

interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami 

fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Adapaun langakah-

langkah metode yang digunakan dalam mendukung peneliatan ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Jenis penelitan 

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif. Jenis penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang  

ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena 

alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk 

aktifitas, karekteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara 

fenomena yang satu dengan fenomenan lainnya. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat 

penelitian (lokasi Penelitian) dan merupakan data yang diperoleh daru sumber 

pertama yaitu seperti hasil wawancara dan observasi yang berupa keterangan-

keterangan dari pihak-pihak yang terkait seperti masyaraskat asli Desa Hulu 

Brantas.  

Pada aktualisasinya peneliti berhasil melakukan wawancara dari observasi 

di beberapa titik lokasi penelitian yang menurut peneliti itu sangat strategis 

                                                             
19Nazir Moh, 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal 44. 
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dalam memperoleh data-data. Adapun  data primer yang peneliti dapatkan 

ialah dari subyek penelitian yang sudah ditentuan antara lain, wawancara 

bersama pihak Perum Perhutani Kota Batu, Dinas Pertanian dan Kehutanan 

Kota Batu, Perum Jasa Tirta, KLH Kota Batu, Yayasan Pusaka yaitu LSM, 

serta beberapa masyarakat yang tinggal di daerah Desa Sumber Brantas Kota 

Batu.   

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat 

saling melengkapi dan data primer ini dapat berupa dokumen-dokumen dan 

literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam data 

skunder ini peneliti menggunakan literatur berupa buku-buku yang membahas 

mengenai, Pemberdayaan Masyarakat, Analisis Kebijakan Publik, Pengantar 

Budi Daya Hutan, Hukum Kehutanan, Hukum Lingkungan, Hukum Tata 

Lingkungan dan beberapa buku yang terkait.  

Selain dari beberapa buku yang berhubungan dengan penelitian ini, 

peneliti juga berhasil mendapatkan beberapa data sekunder berupa PPT dari 

Jasa Tirta mengenai persoalan yang terjadi, dan buku Korservasi Air di Kota 

Batu, yang didapat dari KLH Kota Batu. Data-data yang dihasilkan dari turun 

lapang itu semuanya berfungsi sebagai memperlengkap temuan peneliti 

selama melakukan observasi pada penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, 

dan adanya tambahan seperti dokumentasi. Dengan demikian data-data dalam 

proposal penelitian adalah bersumber dari: 

 



25 
 

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

mengggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain 

pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, 

observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatanya 

melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.20 

Observasi yang dilakukan disekitar daerah hutan hulu DAS Brantas, dengan 

pengamatan melihat, mengamati dan mencatat sendiri segala sesuatu yang 

terkait dengan permasalahan Optimalisasi Peran Masyarakat Desa Hulu 

Brantas Dalam Pengembangan Hutan Guna Menjaga Tata Kelola Air Di 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu Brantas.  

Adapun hasil observasi yang paling penting dan berguna ialah peneliti 

berhasil turun pada beberapa daerah titik hutan di Kota Batu, tepatnya hutan 

yang mengalami kerusakan akibat alih fungsi hutan menjadi daerah pertanian. 

Sehingga Observasi yang dilakukan sangat membantu untuk memaparkan 

hasil dari fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian.  

b. Wawancara  

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan 

informan terlihat dalam kehidupan sosial yang relatif lama, kekhasan 

                                                             
20Bungin Burhan, 2007. Penelitian  Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu 
Sosial Lainnya. Jakarta. Perpustakan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Burhan Bungin. 
Hal 115. 
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wawancara mendalam adalah keterlibatan dalam kehidupan informasi.21 

Informasi yang dikumpulkan menjadi data yang diperoleh oleh peneliti secara 

langsung dari bagian-bagian yang ada di daerah Hutan Hulu DAS Brantas dan 

Intransi yang terkait. Dengan tujuan wawancara yang dilakukan mendapatkan 

gambaran lengkap tentang masalah yang diteliti.  

Adapun pihak-pihak yang peneliti behasil wawancarai ialah: pihak Perum 

Perhutani Kota Batu, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, Perum Jasa 

Tirta, KLH Kota Batu, Yayasan Pusaka yaitu LSM, serta beberapa masyarakat 

yang tinggal di daerah Desa Sumber Brantas Kota Batu. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yang berasal dari tulisan (yaitu dokumen resmi untuk 

memperkaya data dan hasil wawancara), Kamera dan rekaman audio (yaitu 

sebagai pembuktian bahwa peneliti telah melakukan penelitian di locus 

penelitian.  

Adapun bukti atau dokumentasi yang peneliti hasilkan ialah beberapa 

Foto-foto kondisi hutan dan mata air DAS Brantas Kota Batu, dan beberapa 

foto wawancara peneliti dan subyek penelitian, selain itu peneliti juga 

mendokumentasi berupa video tentang stuasi lokasi yang dianggap penting 

untuk mendukung penelitain ini.   

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Karena sebagai 

subyek yang mampu memberikan informasi, maka dalam penelitian berhati-hati 
                                                             
21Bungin Burhan, 2007. Penelitian  Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu 
Sosial Lainnya. Jakarta. Perpustakan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Burhan Bungin.  
Ibid. Hal 108  
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menentukan informasi. Agar didapatkan informasi yang lengkap dan mendalam. 

Adapun subyek penelitian yaitu: 

a. Kepala Perum Perhutani KPH Malang 

b. Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Kota Batu 

c. Kepala Jasa Tirta Kota Malang 

d. Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu 

e. Ketua Yayasan Pusaka 

f. Masyarakat Daerah hutan hulu DAS Brantas 

Ketika peneliti melakukan Observasi, peneliti hanya dapat bertemu pada 

tataran wakil dan staff dari masing-masing subyek yang telah dipilih, hal ini 

dikarenakan para kepala atau pimpinan dari subyek penelitian tidak ada ditempat, 

dan mendelegasikan pada wakil dan para staffnya. Tetapi hal ini tidak 

menurunkan kualitas atau keapsan data yang diproleh. Karena orang-orang yang 

peneliti wawancarai ialah para karyawan atau staff yang memang bekerja serta 

mengurus dibidangnya, yang tentunya berhubungan langsung dengan persoalan 

penelitian yang diteliti. Sehingga hasil dari wawancara merupakan keterangan 

sesuai yang diharapkan untuk menjawab problematika yang terjadi.  

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Desa Sumber Brantas, yang 

merupakan daerah terdekat dengan Hulu (DAS) Brantas Kota Batu. Alasanya 

ialah bahwa lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus yang 

terjadi. Selain Desa Sumber Brantas, peneliti juga turun pada daerah-daerah yang 

berdekatan dengan sumber-sumber mata air dan hutan-hutan yang mengalami 

kerusakan, yaitu daerah Desa Punten Kota Batu. Tujuannya ialah agar 
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mendapatkan data pendukung, nantinya peneliti dapat menganalisis dan 

membandingkan. Sehingga peneliti memiliki beberapa data inti dan data 

pendukung, yang coba diaplikasikan pada penulisan pembahasan penelitian. 

6. Analisa Data 

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap 

berikutnya yang harus dimasuki adalah tahap analisa. Ini adalah tahap yang 

penting dan menentukan. Pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan 

sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang diajukan dalam 

penelian.22 selanjutnya gambaran analisa data dilihat pada Bagan 1.1 sebagai 

berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Bagan 1.1 Komponen dalam analisis data (interactive model) 

Sumber: Miles dan Hubermandalam Sugiyono (2014; 92)23 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data, merupakan data yang baru diperoleh dari hasil 

penelitian, yang merupakan kumpulan fakta atau fenomena-fenomena 

                                                             
22Koentjaraningrat, 1993. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta:PT Gramedia Pustaka 
Utama. Hal 269. 
23Sugiyono, 2014. Memaahami Penelitian Kualitatif. Bandung; Alfabeta hal 92 
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yang berwujut data lapangan yang masih belum beraturan dan belum 

dipilah-pilah yang akan diolah di tahap kedua yaitu reduksi data.  

b. Reduksi Data 

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan 

yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, 

dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk 

dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses 

penyuntingan, pemberian kode). Reduksi data dilakukan terus menerus 

selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan  ini setelah data 

dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar 

memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik 

kesimpulan sementara. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data (display data) dimasudkan agar lebih mempermudah bagi 

peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian 

data kedalam suatu bentuk kemudian dipilah-pilah dan  disisikan untuk 

disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan  katagori yang 

sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang 

dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada 

waktu data direduksi. 
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d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan 

dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk 

menganalisis dan  mencari makna dari data yang  dikumpulkan, yaitu 

mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya 

dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih berifat tentatif. Dalam 

tahapan untuk  menarik  kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah 

direduksi dan  disajikan untu selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu 

menjawab permasalahan yang  dihadapi.  

 

 


