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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Cagar alam 

Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan akan 

tumbuhan dan ekosistem tertentu yang harus dilindungi atau dilestarikan dan 

perkembangannya berlangsung secara alami sesuai dengan kondisi aslinya, flora 

dan fauna yang terdapat di dalamnya dapat digunakan untuk keperluan di masa 

sekarang dan yang akan datang. Cagar alam memiliki nilai yang sangat penting 

untuk pengembangan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kepentingan 

lainnya. 

Adapun karakteristik yang menjadi penentuan kawasan cagar alam 

diantaranya sebagaimana di bawah ini: 

a. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar yang tergabung 

dalam suatu tipe ekosistem 

b. Mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan satwa liar yang secara fisik 

masih asli dan belum terganggu; 

c. Terdapat komunitas tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang 

langka dan keberadaannya terancam punah; 

d. Memiliki formasi biota tertentu dan unit-unit penyusunan; 

e. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang 

pegelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis 

secara alami; 
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f. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang 

keberadaannya memerlukan konservasi (Peraturan Pemerintah No.28 tahun 

2011). 

 Dan tujuan cagar alam yaitu untuk melindungi ekosistem yang terdapat di 

wilayah cagar alam tetap lestari dan tidak punah. 

Manfaat dan fungsi cagar alam diantaranya seperti berikut: 

a. Untuk melestarikan flora dan fauna. 

b. Untuk melindungi flora dan fauna dari kepunahan. 

c. Untuk menjaga kesuburan tanah 

d. Dapat dijadikan sebagai tempat wisata. 

e. Untuk mengatur tataan air. 

f. Cagar alam dapat menambah devisa Negara. 

g. Dapat menjadi praktek belajar atau praktek di lapangan 

h. Dapat menjadi penelitiian 

 Sedangkan di Indonesia, cagar alam adalah bagian dari kawasan 

konservasi (Kawasan Suaka Alam), maka kegiatan wisata atau kegiatan lain 

yang bersifat komersial, tidak boleh dilakukan dalam area cagar alam. 

Sebagaimana kawasan konservasi lainnya, untuk memasuki cagar alam 

diperlukan SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi). SIMAKSI bisa 

diperoleh di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat. 

Dengan dibangunnya cagar alam maka sumber daya alam berupa flora dan fauna 

dapat dilindungi dengan baik oleh Negara. 
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Adapun contoh hewan di cagar alam yaitu sebagai berikut: 

1. Kera Ekor panjang (Macaca fascicularis) 

Merupakan salah satu penghuni dominan Taman wisata Cagar Alam, biasa 

bertingkah lucu tapi kadang-kadang suka iseng, mengganggu, hali ini 

dikarenakan kebiasaan diberi makanan hingga membuat hewan-hewan 

tersebut ketergantungan, bahkan terkadang menimbulkan sifat agresif 

2. Lutung (Trcyphithecus auratus) 

Salah penghuni taman wisata dan cagar alam, berbeda dengan ekor panjang 

tingkah laku lutung lebih pemalu dibandingkan kera ekor panjang, mereka 

hidup diatas pohon dan memakan pucuk-pucuk dedaunan. 

3. Kijang (Muntiacus muntjak) 

Salah satu hewan yang dilindungi di taman wisata dan cagar alam, 

menjangan atau kijang biasa hidup berkelompok dan mencari makan 

dipinggiran cagar alam yang dekat dengan pemukiman dan hotel, dan 

sepertinya terbiasa dengan aktifitas manusia sampai-sampai pegunjung 

dapat mengelus dan memotret kijang dalam jarak dekat. 

4. Kalong (Pteropus vampyrus) 

Kalong atau kelelawar besar memang salah satu penghuni cagar alam. Satwa 

ini terbilang unik mengingat hidup dipepohonan dan juga gua-gua yang ada 

di taman wisata dan cagar alam, kalong di cagar alam mempunyai daya tarik 

tersendiri. 

5. Burung Kangkareng (Anthracoceros albirostris) 

Burung kangkaren/kangkareng perut putih (Anthracoceros albirostris) 

adalah salah satu spesies dari family bucerotidae. Panjang tubuhnya bisa 
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mencapai 90 cm. makanannya juga buah-buahan kadal, serangga, burung-

burung kecil. Burung ini memiliki bulu hitam, dan tanduk kuning-hitam di 

atas paruh besar berwarna kuning. Kulit mukanya berwarna putih dengan 

bulu leher berwarna hitam. Burung kangkareng biasanya hidup di taman 

wisata cagar alam dan bersarang di dalam lubang pohon. 

6. Landak jawa (Hystrix javanica) 

Landak penghuni taman wisata cagar alam biasanya dapat ditemui di 

jy32dalam goa-goa, meski terlihat mengerikan dengan duri tajamnya 

landak-landak penghuni goa ini biasanya jinak-jinak. 

7. Tando (Cynocephalus variegates) 

Tando adalah mamalia terbang bukan terbang menggunakan sayap 

melainkan meluncur seperti melompat dari satu pohon kepohon lainnya. 

Tando ini adalah benar-benar arboreal, aktif di malam hari, dan memakan 

bagian tanaman lunak seperti daun muda, tunas, bunga, dan buah-buahan. 

 

2.2  Pengertian Partisipasi Masyarakat 

Suatu proses yang melibatkan masyarakat umum, dikenal sebagai peran 

serta masyarakat, proses tersebut merupakan komunikasi dua arah yang berlangsung 

terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu 

proses kegiatan, di mana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang 

dianalisis oleh badan yang berwenang. Secara sederhana Canter mendefinisikan 

sebagai feed-forward information (Komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat 

tentang suatu kebijakan) dan feedback information informasi dari masyarakat ke 

pemerintah atas kebijakan itu (Canter, 2008) 
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Dari sudut terminology peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai 

suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok, kelompok yang selama ini 

tidak di ikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan (non elite) dan 

kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite). Bahkan 

yang lebih khusus lagi, peran serta masyarakat sesungguhnya merupakan suatu 

cara untuk membahas insentif material yang mereka butuhkan. Berhasilnya 

pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari 

masyarakat pada umumnya. Tidak saja pegawai saja dari pengambil kebijakan 

tertinggi, para perencana, pegawai pelaksana operasional, tetapi juga dari petani-

petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, pengusaha, dan lain-lain. 

Menurut soetrisno (1995), keterlibatan masyarakat menjadi penting 

artinya dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut, pertama: berupa 

memadukan model top down dan bottom up agar program pembangunan tersebut 

diterima sepenug hati; kedua: memotivasi rakyat untuk menumbuhkan rasa 

meluhandarbeni terhadap hasil pembangunan. Kesadaran berpatisipasi ini sangat 

penting juga dalam rangka menciptakan cagar alam yang berkelanjutan. 

 

2.3  Bentuk Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi akan terlaksana jika orang diikut sertakan dalam perencanaan 

serta pelaksanaan dari segala sesuatu berpusat pada kepentingannya dan juga 

ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan atau tingkat 

kewajibannya. Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat 

memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, 

tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup 

lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah 

Negara Republik Indonesia (NKRI) (Santosa, 2013). 
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Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

hidup yang meliputi beberapa bentuk implementasinya. 

1. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan. 

2. Menumbuh kembangkan kemandirian dan kepeloporan masyarakat. 

3. Menunbuh kembangkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan 

pengawasan sosial.  

4. Memberikan saran, pendapat dan menyampaikan informasi dan 

menyampaikan laporan (Adminto, 2013) 

 Partisipasi masyarakat dalam memelihara dan mengelola kelestarian 

cagar alam dapat dilakukan dengan melibatkan mereka dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, serta pengembangan 

kelestarian cagar alam. 

a. Perencanaan  

Perencanaan adalah suatu kegiatan yang merupakan proses menetapkan 

tujuan, menetapkan alternatife-alternatif yang akan dikerjakan dan 

bagaimana melakukan kegiatan itu. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah pengimplementasian program-program yang sudah 

direncanakan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelestarian cagar alam 

dapat mencakup beberapa kegiatan diantaranya;pertama, yaitu kegiatan 

pegelolaan cagar alam yang direncanakan oleh ahli kehutanan dengan usaha 

menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cagar alam. Kedua, 

yaitu kegiatan pengelolaan cagar alam dan sumber daya alam dalam skala kecil 

yang dilaksanakan oleh masyarakat tanpa dilatih keahlian kehutanan baik cagar 

alam Negara maupun pada lahan bersama. Ketiga, yaitu suatu bentuk dari 

kehutanan desa dimana kegiatan pengelolaan cagar alam suatu kelompok. 
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c. Pemanfaatan dan Pemeliharaan 

Pemanfaatan cagar alam secara adil, demokratis dan berkelanjutan 

dituangkan dalam sebuah konsep yang disusun secara yuridis formal dalam 

bingkai program maupun kebijakan pembangunan kehutanan nasional. Sesua 

dengang konsepnya yang brupaya mewujudkan perubahan melalui 

pengelolaan an pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. 

Dengan demikian, terdapat dua unsur sekaligus target utama pembanunan 

kehutanan. 

d. Pengembangan  

Berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan, analisis SWOT dan 

analisis AHP dihasilkan sejumlah arahan strategi pengembangan ekowisata 

di kawasan Cagar Alam: 

1. Perubahan fungsi kawasan menjadi kawasan wisata dan trend    

kunjungan  wisatawan yang sangat besar dan terus meningkat seharusnya 

di sikapi oleh pemerintah.   

2. Membangun kesamaan persepsi dan konsep kerjasama pengembangan  

ekowisata diantaranya stakeholder. 

3. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapasitas masyarakat 

dan pemberian akses pemanfaatan KSA dan KPA serta peningkatan 

peran masyarakat dan stakeholder lainya termasuk dalam pengendalian 

kerusakan lingkungan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pengelolaan Cagar Alam. 

4. Pembentukan wadah/forum pengelolaan ekowisata. 
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5. Peningkatan kualitas produk yang dikemas secara kreatif dan variatif 

dengan melibatkan peran masyarakat. 

6. Peningkatan stakeholder dalam pengembangan dan promosi ekowisata di 

Cagar alam. 

7. Peningkatan sarana prasaran ekowisata di Cagar Alam. 

8. Pemerataan hasil usaha melalui peningkatan kapasitas SDM.  Diperlukan 

pelatihan material untuk menunjang kemampuan masyarakat dalam 

pengelolaan usaha wisata ke depan. 

 

2.4 Ruang lingkup perlindungan Cagar Alam 

Perlindungan terhadap Kawasan Cagar Alam. Pengunaan kawasan cagar 

alam harus sesuai fungsinya dan peruntukannya. Penggunaan cagar alam yang 

menyimpang harus mendapat persetujuan Menteri. 

Perlindungan terhadap tanah kawasan cagar alam. Kegiatan ekplorasi dan 

ekploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan 

di dalam kawasan cagar alam, diberikan oleh instansi yang berwenang setelah 

mendapat persetujuan Menteri. Di dalam kawasan cagar alam dilarang 

melakukan pemungutan hasil cagar alam dengan menggunakan alat-alat yang 

tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain 

yang dapat menimbulkan kerusakan cagar alam dan tegakan. 

Perlindungan terhadap Kerusakan Cagar Alam. Setiap orang dilarang 

melakukan penebangan pohon-pohon dalam kawasan tanpa izin dari pejabat 

yang berwenang dan selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang 

yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada di dalam kawasan 
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cagar alam, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk 

memotong,berburu, dan membelah pohon di dalam kawasan. 

Perlindungan Terhadap Hasil Cagar Alam. Untuk melindungi hak-hak Negara 

yang berkenaan dengan hasil cagar alam, maka terhadap semua hasil cagar alam harus 

diadakan pengukuran dan pengujian. Untuk membuktikan sahnya cagar alam dan 

telah dipenuhinya kewajiban-kewajiban pungutan Negara yang dikenakan 

terhadapnya hingga dapat digunakan atau diangkut, maka hasil cagar alam tersebut 

harus mempunyai surat keterangan sahnya hasil cagar alam. (Annonymous, 2010). 

 

2.5 Pengamanan Cagar Alam Berbasis Masyarakat. 

 Peran serta masyarakat di bidang kehutanan dinyatakan secara nyata 

dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Pasal 69 ayat 

(1) menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara 

dan menjaga kawasan hutan dan gangguan dari perusakan. Selain itu dalam pasal 

68 ayat (2) disebutkan bawha masyrakat juga ikut serta dalam pengawasan 

terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak 

langsung. Bentuk dan tipe Perlindungan dan pengakanan hutan berbasis 

masyarakat yang selama ini berkembang di lapangan 

 

2.6  Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Cagar Alam 

Dalam melaksanakan sistem perlindungan dan pengamanan cagar alam 

serta kebijakan-kebijakan yang diambil berpedoman pada landasan hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: 
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1. Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

2. Undang-Undang No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan 

Kawasan Pelestarian Alam. 

3. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 

4. Undang-Undang No. 44 Tahun 2004 tentang perencanaan Kehutanan; 

5. Undang-Undang No.45 Tahun 2004 tentang perlindungan kawasan cagar 

alam; (Anonnymous 2010) 

 

2.7  Prinsip Perlindungan Cagar Alam. 

Perlindungan Cagar Alam merupakan prosedur yang sesuai dan cocok 

dengan sistem perencanaan pengelolaan Cagar Alam. Ini berarti sumber-sumber 

kerusakan yang potensial sedapat mungkin dikenali dan di evaluasi sebelum 

kerusakan yang besar dan kondisi darurat terjadi. Dengan prinsip seperti ini 

pengelolaan cagar alam dapat dilakukan sedemikian rupa, sehingga penyebab-

penyebab kerusakan apabila pada suatu waktu mengancam cagar alam, dapat 

ditekan sekecil mungkin. Seringkali aktifitas suatu penyebab kerusakan cagar 

alam menyebabkan penyebab-penyebab kerusakan yang lain juga berkembang 

secara bersamaan (Sumardi dan widyastuti, 2000). 

Evans (1982) dalam Sumardi dan Widyastuti (2000), mengemukakan 

dalam hubungannya dengan tindakan pengelolaan, pencegahan dalam konsep 

perlindungan cagar alam melalui: 

1. Pengambilan keputusan terhadap langkah atau tindakan untuk mencegah 

agar penyebab kerusakan tidak berkembang dan tidak menimbulkan 

kerusakan yang serius. 
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2. Pengembangan suatu bentuk pengelolaan cagar alam yang ‘’ hati-hati’ 

dan berwawasan masa depan. 

Perlindungan cagar alam merupakan suatu upaya untuk menjaga, 

melindungi dan mempertahankan cagar alam dari berbagai gangguan yang dapat 

menggangu dan merusak sumber daya alam yang ada di dalamnya seperti flora 

dan fauna, biota laut, ekosistem, habitat, tata air dan lain-lain. Perlindungan 

cagar alam hanya mungkin dilaksanakan jika direncanakan dengan baik dan 

benar dengan mengakomodir dan merefleksi potensi atau daya dukung dari 

sumber daya hutan yang menjadi obyek perlindungan. 

Dengan pemahaman bahwa sumber daya cagar alam pada dasarnya 

merupakan salah satu bagian dari ekosistem bentang alam, maka potensi ataupun 

daya dukung dari sumberdaya cagar alam tidak bisa dipandang sebagai sesuatu 

yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat dalam konteks keterkaitannya 

dengan ekosistem lain yang dapat memperhatikan bentuk-bentuk keterkaitan 

termaksud, dan karena itu pula perlindungan cagar alam harus didasarkan pada 

prinsip-prinsip perlindungan ekosistem bentang alam. 

Sehubungan dengan itu pula, perlindungan cagar alam sejatinya dilandasi 

dengan pemahaman atau pengetahuan tentang ekosistem bentang alam dimana 

cagar alam yang menjadi obyek perlindugan cagar alam. Pemahaman atau 

pengetahuan termaksud harus didasarkan pada hasil penelusuran secara 

menyeluruh dan hasil analisis yang seksama terhadap komponen-komponen 

ekosistem cagar alam. Perpaduan antara pengetahuan tentang potensi cagar alam 

dengan prinsip-prinsip perlindungan cagar alam yang sekaligus menjadi prinsip-

prinsip perencanaan cagar alam, akan memungkinkan terlaksananya 

perlindungan cagar alam berbasis ekosistem.(Sudirman, 2012) 
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Jadi prinsip perlindungan cagar alam mengutamakan pencegahan awal 

terjadinya atau perkembangan suatu kerusakan cagar alam. Apabila dapat 

diwujudkan, maka prinsip perlindungan cagar alam akan lebih efektif dari pada 

pengendalian langsung setelah kerusakan yang besar terjadi. Dalam prinsip 

perlindungan cagar alam pengendalian secara langsung sedapat mungkin 

dihindari. (Sumardi dan Widyastuti, 2000). 

 

2.8 Strategi Perlindungan dan Pengamanan Cagar Alam 

Perlindungan dan Pengamanan cagar alam adalah usaha untuk mencegah 

dan membatasi kerusakan cagar alam, kawasan cagar alam dan hasil cagar alam, 

yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran, daya-daya alam, hama dan 

penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan 

perorangan atas cagar alam, kawasan cagar alam, hasil cagar alam investasi serta 

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan cagar alam (Dephut, 2004). 

Prinsip yang penting dalam kegiatan perlindungan cagar alam adalah 

pencegahan awal perkembangan penyebab kerusakan jauh lebih efektif dari pdad 

memusnahkan perusak setelah menyerang. Dalam tahun-tahun terakhir ini anggapan 

bahwa pencegahan merupakan sistem yang lebih penting dalam perlindungan cagar 

alam telah diterima secara meluas. Tetapi hal ini masih tetap diragukan apakah 

perluasan ide ini masih tetap diragukan apakah perluasan ide ini melalui sistem 

silvikultur dan forest management dalam jangka waktu panjang dianggap sudah cukup 

menguntungkan. Pencegahan melalui aplikasi manajemen dan silvikultur memerlukan 

waktu panjang, tetapi hasilnya akan lebih abadi dan lebih murah dibandingkan metode 

pemberantasan secara langsung (Mappatoba dan Nuraeni, 2009). 
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Perlindungan cagar alam juga tidak hanya menghadapi bagaimana 

mengatasi kerusakan pada saat terjadi melainkan lebih diarahkan untuk mengenali 

dan mengevaluasi semua sumber kerusakan yang potensial, agar kerusakan yang 

besar dapat dihindari, sehingga kerusakan cagar alam dapat ditekan seminimal 

mungkin dari penyebab-penyebab potensial (Sumardi dan Widyastuti, 2004). saat 

ini, masalah perlindungan dan pengamanan cagar alam adalah masalah yang cukup 

kompleks serta dinamis. Dengan adanya perkembangan diberbagai bidang dan 

perubahan dinamika dilapangan, maka terjadi pula perkembangan permasalahan 

perlindungan dan pegamanan kawaan cagar alam, mulai dari perladangan berpindah 

dan perladangan liar/perburuan hewan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang 

sederhana, sampai perusakan kawasan, penebangan pohon dan penyelundupan 

satwa yang didalangi oleh bandit berdasi (Mappatoba dan Nuraeni, 2009) 

Sedangkan secara fungsional perlindungan dan pengamanan cagar alam 

dilaksanakan oleh satuan tugas (satgas) pengamanan cagar alam yang 

berkedudukan di dinas-dinas propinsi, kabupaten/kota yang menangani bidang 

kehutanan, dan UPT Departemen kehutanan (Dephutbun, 1998). 

Pengamanan cagar alam di areal cagar alam yang telah dibebani hak 

dilaksanakan oleh satuan pengamanan hutan pemegang hak tersebut, yang 

dikenal dengan sebutan satpam pegusahaan kawasan cagar alam (Dephut, 1995). 

(Dephut, 1995) prosedur pelaksanaan kegiatan pengamanan cagar alam secara 

fungsional : 

1. Perencanaan 

Perencanaan dalam bentuk program kerja operasional dibuat secara 

berjenjang. Perencanaan kegiatan berisi perkiraan hal-hal yang dibutuhkan 
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seperti personil, logistic/transportasi, serta penentuan cara bertindak 

(penyuluhan, premetif, preventif dan refresif) 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan pegamanan cagar alam meliputi :  

a) Pelaksanaan kegiatan pengamanan cagar alam secara fungsional dalam 

bentuk : 

1) Kegiatan deteksi yaitu membuat perkiraan keadaan atas kemungkinan 

terjadinya gangguan terhadap cagar alam dan hasil dari kawasan 

dengan dilengkapi data pelaku pelanggar hokum, tokoh masyarakat 

disekitar kawasan cagar alam, ploting peta kerawanan dsn 

penggalangan yang berencana dan terus-menerus. 

2) Kegiatan kesamaptaan, yaitu pelaksanaan tugas yang bersifat rutin dan 

selektif, dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan atas cagar alam 

dan hasil cagar alam. 

    Sedangkan kegiatan kesamaptaan terdiri dari: 

1. Patroli berlanjut, rutin dan selektif. 

2. Penjagaan ditempat-tempat yang telah ditentukan. 

3. Pengawalan hal-hal tertentu dan 

Pemeriksanaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan        

 pengangkutan hasil cagar alam di dalam kawasan cagar alam atau 

 wilayah sekitar kawasan cagar alam. 

b)  Kegiatan bimbingan Masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk 

 1) Penyuluhan kepada masyarakat. 

 Progam Bina Desa, seperti perbaikan pengairan, bantuan ternak, 

bantuan bibit pohon,sarana ibadah, tumpang sari dan sebagainya. 
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2) Kegiatan refresif atau penegakan hokum dengan mengamankan 

tempat kejadian (tersangka dan barang bukti, membuat dan 

menandatangi laporan kejadian, dan selanjutya segera 

melaporkan/menyerahkan masalah tersebut kepada penyidik PNS 

kehutanan atau penyidik Polri. 

c)  Pelaksanaan kegiatan operasi pengamanan cagar alam dalam bentuk: 

1)  Operasi rutin  

   Operasi rutin adalah kegiatan satuan tugas wilayah dan atau 

satuan tugas resort polisi kehutanan yang terus menerus dilaksanakan 

dengan tujuan mencegah timbulnya gangguan terhadap cagar alam 

dan hasil cagar alam Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 

tentang perlunya menjaga kelestarian cagar alam Pendataan atau 

pembuatan peta kerawanan cagar alam. Mengupayakan penyelesaian 

kasus-kasus bidang kehutanan Sifat kegiatan ini adalah dilaksanakan 

secara terus menerus sesuai jadwal dan secara selektif, dibuatkan 

jurnal kegiatan, setiap kasus-kasus keceil diselesaikan sampai tuntas 

lebih menonjolkan fungsi penyuluhan dan tindakan preventif, serta 

melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik  kepada pimpinan 

satu tingkat diatasnya.  

2)  Operasi Gabungan 

   Pelaksanaan operasi gabungan didahului dengan persiapan : 

a. pulah jianti pelaku penjaringan kejadian, modus operandil, 

otak atau penggerak, tempat pengumpulan dan penadah. 

b. Penyusunan personil dan pembagian tugas. 
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c. Dunkungan logistic/ dana dan formulir isian hasil operasi. 

d. Operasi gabungan dilaksanakan hanya pada tingkat instansi     

kehutanan Dati II 

3) Gelar Operasional 

  Gelar operasional rutin diadakan setiap bulan pada tingkat 

 instansi kehutanan Dati II dan triwulan pada ingkat Instansi 

 Kehutanan Dati I, dengan maksud : 

a) Saling tukar menukar informasi. 

b) Mengadakan gelar perkara untuk kasus pidana kehutanan. 

c) Paparan jurnal kejadian pelanggaran. 

d) pengawasan dan pendalian  

     Pengawasan dan pengendalian dimaksudkan dalam rangka 

pelaksanaan tugas, fungsi wewenang dan penerapan peraturan 

perundang-undangan sesuai ketentum hukum yang berlaku, mekanisme 

koordinasi, dan penyelesaian administrasi 

 

2.9  Strategi Pengolahan Cagar Alam dan Prinsip Kelestarian 

Dengan mengaca pada beberapa arahan penting GBHN 1993-1998 yang terkait 

dengan lingkungan hidup dan kehutanan, yang menekankan agar fokus pegelolaan 

cagar alam/hutan dan lingkungan hidup tidak hanya pada manfaat ekonomi, melainkan 

lebih jauh harus menjadi harapan dan amanat untuk meningkatkan: 

1. Kesadaran akan pentingnya konservasi dan keanekaragaman alam hayati. 

2. Kepedulian social, peningkatan peran serta masyarakat dan pemerintah 

daerah. 

4. Pemerintah kesejahteraan social keseluruh wilayah Indonesia. 
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   Dalam KTT Bumi 1992 kriteria kelestarian cagar alam/hutan merupakan 

isu pokok yang disampaikan oleh Presiden Indonesia. Adapun criteria-kriteria 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Alokasi kawasan cagar alam yang mantap dengan pengelolaan yang 

berencana. 

2. Sistem eksploitasi yang menjamin arus produksi yang berlanjut, sesuai 

dengan teknis silvikultur yang berlaku umum jenis cagar alam/hutan 

tertentu 

3. Pengelolaan berwawasan lingkungan serta dapat memelihara kelangsungan 

ekosistem dan keanekaragaman hayati 

4. Pengelolaan yang berdampak positif terhadap social-ekonomi masyarakat. 

5. Kelembagaan yang memadai untuk mengemban tugas tersebut.  

(Pamulardi,1999). 

 

2.10 Perlindungan dan Pengamanan Terhadap Kawasan Cagar Alam. 

Upaya perlindungan dan pengamanan kawasan cagar alam merupakan 

kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan kawasan cagar alam 

serta hak-hak Negara atas kawasan cagar alam, mencegah dan membatasi 

kerusakan kawsan. Upaya ini diawali dengan dilakukannya penataan batas 

terhadap areal cagar alam yang telah ditunjuk olh Menteri Kehutanan sesuai 

deng fungsinya, untuk dilakukan menjadi kawasan cagar alam. Upaya ini 

merupakan kegitan perlindungan/pengamanan teknis yuridis. Kegiatan 

perlinsungan dan pengamanan selanjutnya diarahkan untuk menjaga serta 

mempertahankan kawasan cagar alam tersebut, antara lain dengan; 
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1. Mencegah dan/atau menindak orang yang memotong, memindahkan,

merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan.

2. Mencegah dan/atau menanggulangi (termasuk di dalamnya menindak) orang

yang mengerjakan atau menduduki kawasan cagar alam tanpa izin menteri

kehutanan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain pencegahan dan

penanggulangan perambahan cagar alam, perladangan berpindah/liar,

pemukiman liar dan penambangan liar (oleh masyarakat).

3. Mengawasi, mencegah dan menanggulangi terjadinya tumpang tindih

peruntukan (penggunaan kawasan cagar alam diluar fungsi yang telah

ditetapkan oleh menteri kehutanan). Yang menjadi perhatian dalam kegiatan

ini antara lain adanya tumpang tindih dengan kegiatan transmigrasi,

pertambangan, pertanian (perkebunan,perikanan,dll) dan pengusaha cagar

alam.

4. Mencengah dan menanggulangi kebakaran kawasan cagar alam, dalam

hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, (Mappatoba

dan Nuraeni).


