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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumberdaya alam hayati Indonesia dengan ekosistemnya mempunyai 

peranan penting bagi kehidupan, karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan 

bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik di masa kini maupun di masa 

depan. Dengan wilayah hutan yang sangat luas yang dimiliki Indonesia maka 

perlu dilakukan konservasi dan pengelolaan hutan untuk kelestarian dan 

keseimbangan ekosistem alam di bumi. Berbagai jenis hutan yang ada di 

Indonesia memiliki banyak manfaat untuk kita semua. Hutan merupakan 

paru-paru dunia, sehingga perlu dijaga karena jika tidak maka akan membawa 

dampak yang buruk bagi kita di masa kini dan masa yang akan datang. 

(Rahmawaty, 2006) 

Sumberdaya hutan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan 

masyarakat di sekitar hutan dan cenderung mendorong masyarakat untuk 

terus melakukan eksploitasi dalam rangka memanfaatkan sumberdaya hutan 

untuk pencapaian tujuan-tujuan ekonomi yaitu pemenuhan kebutuhan dasar 

dan peningkatan kesejahteraan. Pola pemanfaatan sumberdaya hutan 

semacam ini pada akhirnya membentuk cara pandang masyarakat terhadap 

sumberdaya hutan yang bersifat material, artinya hutan dimanfaatkan hanya 

terpusat pada nilai-nilai materialnya (Odieatma, 2014). 

Konservasi, yaitu usaha perlindungan sumber daya alam hayati dan 

ekosistem di permukaan bumi yang bertujuan untuk mengusahakan 

terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan 
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ekosistemnya sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan 

dan mutu kehidupan manusia. Pembangunan kawasan konservasi merupakan 

bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, sedangkan 

pelaksanaannya harus dikoordinasikan sehingga saling menunjang dengan 

pembangunan sektor lain (Kuwati; Martanto dan Jubhar, 2014). 

Upaya konservasi di dunia ini telah dimulai sejak ribuan tahun yang 

lalu.  Naluri manusia untuk mempertahankan hidup dan berinteraksi dengan 

alam dilakukan antara lain dengan cara berburu, yang merupakan suatu 

kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ataupun sebagai suatu hobi atau 

hiburan.  Sejak jaman dahulu, konsep konservasi telah ada dan diperkenalkan 

kepada manusia meskipun konsep konservasi tersebut masih bersifat 

konservatif dan eksklusif (kerajaan). Konsep tersebut adalah konsep kuno 

konservasi yang merupakan cikal bakal dari konsep modern konservasi 

dimana konsep modern konservasi menekankan pada upaya memelihara dan 

memanfaatkan sumberdaya alam secara bijaksana. Tantangan dalam upaya 

konservasi dan hutan di Indonesia tersebut seringkali datang dari masyarakat 

lokal di sekitar hutan. Padahal kelestarian hutan sangat tergantung kepada 

partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan. Namun demikian setiap 

kearifan lokal di berbagai daerah memiliki fungsi sebagai pedoman, 

pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dan berinteraksi dengan alam 

(Wibowo dan Wasino, 2012) 

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia. 

Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan 

lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya. Namun 
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demikian kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti 

bertambah jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya luar, modal besar 

serta kemiskinan dan kesenjangan (Qandhi, 2012). Masyarakat tradisional di 

Indonesia maupun dibagian dunia lainya, sering dijadikan sebagai tersangka 

utama atas terjadinya perusakan lahan hutan akibat sistem perladangan yang 

mereka lakukan. Namun jika diperhatikan secara seksama, sesungguhnya 

sistem perladangan masyarakat tradisional ini tidak berpengaruh besar 

terhadap kerusakan hutan. Karena dalam kehidupan masyarakat tradisional ini 

terdapat juga aturan-aturan adat yang mengatur tentang sistem pengelolaan 

dan pemanfaatan lahan (hutan) tersebut Lobja (2003) dalam Barau (2013). 

Kelestarian kawasan hutan dan kehidupan masyarakat tradisional yang 

hidup di dalam dan sekitarnya saling mepengaruhi. Dengan kata lain, 

kelestarian kawasan hutan sangat dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat 

tradisional. Begitu pula dengan kelompok masyarakat, mereka sangat 

bergantung pada sumber daya alam hayati dan kondisi lingkungan di kawasan 

hutan tersebut. Mereka berusaha mengenali, memahami, dan menguasai alam 

agar mampu memanfaatkannya seoptimal mungkin guna memenuhi 

kebutuhan hidup mereka. Pengetahuan itu sangat penting bagi masyarakat 

tradisional tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat untuk mengelola hutan 

dapat dilakukan dalam melindungi hutan sesuai dengan aspirasi masyarakat 

setempat. Semakin luas masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam mengelola hutan mereka, semakin tinggi pula rasa memilki hutan 

tersebut (Syahlan, 2012) 
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Pengembangan hutan yang dikaitkan dengan kearifan lokal pada masa 

depan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah yang 

melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Partisipasi merupakan alat 

untuk meningkatkan efisiensi kegiatan pembangunan. Pandangan ini 

didasarkan pada asumsi bahwa jika rakyat dilibatkan, besar peluang mereka 

akan sepakat dan memberi dukungan serta dorongan pada kegiatan 

pembangunan. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sangat 

berguna karen adapat merumuskan persoalan dengan lebih efektif, 

mendapatkan informasi dan pemahaman di luarjangkauan dunia ilmiah, 

merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial dapat 

diterima, dan membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan 

penyelesaian sehingga memudahkan penerapan (Mitchell, 2003) 

Walau pengetahuan lokal sudah diterapkan sejak lama, aspek ekologis 

dari pengetahuan masyarakat sering diselubungi oleh mistik, legenda, 

takhayul, atau norma-norma adat yang sulit diterapkan dalam program-

program pengelolaan oleh pemerintah. Sebagai akibatnya, tata cara 

pelestarian alam secara tradisional jarang tertampung dalam program 

konservasi hutan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dampak selanjutnya 

adalah menurunnya aspirasi masyarakat yang berujung pada rendahnya rasa 

kepemilikan masyarakat terhadap hutannya sendiri. Melibatkan masyarakat 

dengan rendahnya rasa kepemilikan tersebut dalam program konservasi hutan 

dapat berujung pada kurangnya kontrol terhadap hutan dan kerusakan hutan 

oleh perbuatan masayarakat itu sendiri atau melibatkan pihak-pihak luar. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Ada pun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan di atas adalah bagaimana upaya masyarakat Suku Dayak Kiyu 

dalam melakukan konservasi hutan di Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang 

Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1) Upaya yang dilakukan masyarakat Suku Dayak Kiyu dalam melakukan 

konservasi hutan di Desa Hinas Kiri Kec. Batang Alai Timur Kab. Hulu 

Sungai Tengah. 

2) Bagaimana masyarakat Suku Dayak Kiyu dalam memanfaatkan hasil 

hutan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait 

kearifan masyarakat suku Dayak Kiyu dalam pengelolaan sumber daya hutan 

dalam upaya konservasi kawasan hutan serta sebagai masukan bagi 

pemerintah dalam rangka pengembangan konsep pengelolaan hutan dalam 

mendukung upaya konservasi kawasan.  

 


