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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Hutan 

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest 

(Inggris). Forrest merupakan daratan tanah yang bergelombang, dan dapat 

dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Hutan 

adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan 

tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-

wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida 

(carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta 

pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling 

penting (Salim, 2006). 

Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan baik dari 

segi ekologi, lingkungan, sosial maupun segi ekonomi. Hutan memiliki fungsi 

ganda khususnya bagi masyarakat yang tinggal disekitar hutan karena mereka 

terlibat langsung dengan hutan tersebut. Pada umumnya masyarakat yang 

hidup di sekitar hutan akan memiliki ketergantungan yang lebih tinggi,oleh 

sebab itu masyarakat sekitar atau juga disebut masyarakat 6amma tersebut 

akan tetap berusaha menjaga dan mengelola hutan tersebut meskipun 

6ammar6i sebagian orang yang tidak perduli akan fungsi hutan tersebut bagi 

kehidupan mereka. Pemaknaan terhadap hutan ini kemudian melahirkan cara 

yang bermacam-macam di kalangan masyarakat pedesaan dalam mengelola 

hutan (Ginting; Agus dan Junjungan, 2015) 
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Secara umum, karakteristik pengelolaan hutan pada masyarakat 

pedesaan bisa dibedakan dari sifat pengelolaannya yang dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu pengelolaan hutan yang bersifat eksploitatif dan 

pengelolaan hutan bersifat konservatif. 

 

2.2 Hutan Adat 

Istilah hutan adat yang sudah baku dalam penyebutan untuk kawasan 

hutan yang dikelola oleh masyarakat desa baik dalam undang-undang 

kehutanan maupun dalam penggunaan oleh kalangan pengembang ternyata 

memiliki potensi untuk mendorong munculnya masalah ke depan. Dalam 

undang-undang kehutanan secara garis besarnya disebutkan bahwa hutan adat 

merupakan suatu kawasan yang dikelola oleh masyarakat adat dengan 

berpedoman pada institusi adat. Jika dicermati, dalam pengertian tersebut 

terkait di dalamnya masalah akses dalam mengelola, artinya bahwa seluruh 

komponen masyarakat memiliki hak dalam mengakses kawasan hutan 

dimaksud. Hutan adat adalah seluruh hutan rimba yang bukan milik pribadi 

atau keluarga. Hutan adat berisi berbagai jenis kayu, buah-buahan, akar dan 

rotan serta dihuni oleh berbagai jenis binatang. Walaupun kebiasaan 

membuka lahan 7ammar merupakan tradisi turun-temurun namun masyarakat 

tidak diperkenankan untuk membuka lahan seluas-luasnya (Adhiprasetyo, 

2006). 

Sistem pengelompokan hutan dimaksudkan sebagai suatu upaya 

perlindungan, sehingga jelas mana kawasan hutan yang dilindungi dan yang 

boleh diusahakan. 
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Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat yang 

pengelolaannya diserahkan hukum adat (Pasal 1 UU No.41 tahun 1999). 

Masyarakat hukum adat tidak diakui kepemilikannya terhadap hutan, tetapi 

dapat memperoleh hak mengelola dan memanfaatkan sebagai hutan adat. 

Pada putusan MK perkara no. 35/PUU-X/2012 pasal 1 angka 6, pengertian 

hutan adat mengalami perubahan yakni hutan adat adalah hutan yang berada 

dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pemberian hak pengelolaan hanya 

dapat direalisasikan apabila masyarakat hukum adat terbukti masih ada. 

Pemerintah merupakan pihak yang berwenang memberikan hak tersebut. 

Kearifan lokal masyarakat dalam mengelola hutan, sebenarnya telah 

dipraktekkan sejak lama dan menjadi tradisi yang turun temurun. Pada 

beberapa kasus pengelolaan hutan oleh masyarakat dapat dicermati bahwa 

kearifan masyarakat didalam pengelolaan hutan pada kenyataannya telah 

membawa dampak yang positif bagi kelestarian hutan, karena mereka 

mempunyai tingkat ketergantungan dari hutan itu, sehingga pola-pola 

pemanfaatan lebih mengarah pada kelestarian (Prasetyo, 2006). 

 

2.3 Konservasi 

UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber 

daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta 

kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan 

kualitas nilai serta keanekaragamannya (Anonim, 2012) 
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 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 

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 9ammar lain (Kuwati; Martanto dan Jubhar, 2014). 

 

2.4 Kearifan Lokal 

 Indonesia kaya akan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Setiap 

daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, perbedaan ini 

disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, 

sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan 

lingkungan maupun sosial. Tantangan perlindungan dan pengelolaan hutan di 

Indonesia tersebut seringkali datang dari masyarakat lokal di sekitar hutan. 

Padahal kelestarian pengelolaan hutan sangat tergantung kepada partisipasi 

masyarakat lokal dalam pengelolaan (Magdalena, 2013). 

Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur 

sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan 

rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat 

berhubungan dengan sesama maupun dengan alam (Santoso, 2009). Pemahaman 

masyarakat lokal dalam penggunaan sumber daya alam secara bijak dan 
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menyadari bahwa manusia merupakan bagian dari spektrum alam sehingga harus 

menjaga kelestarian merupakan konsep kesadaran ekologi yang harus dianut 

(Anshoriy dan Sudarsono, 2008). Pengubahan paradigma dan perilaku masyarakat 

terhadap alam sangat penting bagi keseimbangan lingkungan. Pemberdayaan 

kearifan lokal menjadi cara efektif untuk menyadari bahwa manusia harus 

bersahabat dengan alam karena adanya sifat saling ketergantungan. Prinsip 

tersebut mengarah pada pembatasan eksploitasi alam dengan memperhatikan 

konservasi lingkungan (Suryadarma, 2008). 

Kemauan memelihara hubungan yang serasi dengan alam melahirkan 

banyaklokal (indigenous knowledge) yang sangat berguna untuk pelestarian 

daya dukung lingkungan. ”Indigenous knowledge” yang merupakan kearifan 

lingkungan (environmental wisdom) itu sampai sekarang masih ada yang 

dipelihara dengan baik, misalnya : 

1) Tradisi ”zoning” Suku Tabla di Irian Jaya 

2) Sistem Sasi di Maluku dan Irian Jaya 

3) Tradisi Karuhan Masyarakat Naga di Jawa Barat 

4) Pikukuh Masyarakat Badui 

5) Tradisi Pasang Masyarakat Ammatea, di Kajang Sulawesi Selatan 

6) Sistem Perladangan Gilir Balik Suku Dayak Bantian 

7) Pengelolaan Hutan Rimbo Tumedak dan Awig-Awig 

Berbagai tradisi tersebut di atas mulai melemah karena bersifat lokal 

dan tidak diaktualisasikan dalam konteks sekarang, maka dari itu perlu 

dilakukan revitalisasi spirit kearifan lokal dalam konteks kehidupan sekarang 

(Hadi, 2009). 
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Masyarakat setempat yang menerapkan cara hidup tradisional di daerah 

pedesaan, yang nyaris tak tersentuh teknologi umumnya dikenal sebagai 

masyarakat suku, komunitas asli atau masyarakat hukum adat, penduduk asli 

atau masyarakat tradisional (Dasmaan dalam Indrawan, 2012). 

Dalam kearifan lokal juga terwujud upaya pengelolaan sumberdaya 

alam dan lingkungan yang juga merupakan wujud dari konservasi oleh 

masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, maka Nababan (1995) mengemukakan 

prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan sumberdaya alam secara 

tradisional sebagai berikut : 

1) Rasa hormat yang mendorong keselarasan (harmoni) Hubungan manusia 

dengan alam sekitarnya. Dalam hal ini masyarakat tradisional lebih 

condong memandang dirinya sebagai bagian dari alam itu sendiri. 

2) Rasa memiliki yang eksklusif bagi komunitas atas suatu kawasan atau 

jenis sumberdaya alam tertentu sebagai hak kepemilikan bersama 

(communal property resource). Rasa memiliki ini mengikat semua warga 

untuk menjaga dan mengamankan sumberdayabersama ini dari pihak luar. 

3) Sistem pengetahuan masyarakat setempat (lokal knowledge system) yang 

memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah-

masalah yang mereka hadapi dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang 

terbatas. 

4) Daya adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna dan 

hemat (input) energi sesuai dengan kondisi alam setempat. 

5) Sistem alokasi dan penegakan aturan-aturan adat yang bisa mengamankan 

sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh 
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masyarakat sendiri maupun oleh masyarakat luar (pendatang). Dalam hal 

ini masyarakat tradisional sudah memiliki pranata dan hukum adat yang 

mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dalam satu kesatuan 

sosial tertentu. 

6) Mekanisme pemerataan (distribusi) hasil panen atau sumber daya milik 

bersama yang dapat mencegah munculnya kesenjangan berlebihan di 

dalam masyarakat tradisional. Tidak adanya kecemburuan atau kemarahan 

sosial akan mencegah pencurian atau penggunaan sumberdaya di luar 

aturan adat yang berlaku. 

 

2.5 Masyarakat Adat Dayak Kiyu 

Masyarakat Dayak Meratus – disebut juga “Orang Bukit” – mempunyai 

beberapa versi sejarah yang berhubungan dengan asal-usul. “Bukit” 

menunjukkan sebuah areal tanah yang lebih tinggi dari kawasan sekitarnya. 

Sehingga penamaan “Orang Bukit” lebih mengacu pada tempat tinggal. 

Masyarakat Dayak Kiyu merupakan bagian dari Dayak Ngaju, sementara 

mereka yang tinggal di pegunungan Meratus dimasukkan dalam suku 

Maanyan, seperti yang dilukiskan oleh W. Gabrowski, seorang misionaris 

Belanda tahun 1885.Versi lain yang masih mengacu pada sebutan “Orang 

Bukit”, menunjukkan arti yang sangat berbeda. Dalam bahasa Banjar, kata 

“bukit” memiliki konotasi negatif, yaitu “tidak beradab”, sehingga penamaan 

Masyarakat Dayak Meratus sebagai “Orang Bukit” lebih menggambarkan 

stigmatisasi dan stereotipi yang diciptakan golongan masyarakat yang lain. 

Masyarakat Dayak Kiyu mempunyai sebuah balai adat, yang mereka 
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pergunakan untuk berbagai keperluan bersama seperti upacara ritual keagamaan. 

Wilayah Balai Kiyu berada di kawasan kaki pegunungan Meratus sebelah utara, 

sepanjang Sungai Panghiki dan kaki Taniti (bukit) Calang. Balai Kiyu 

merupakan satu wilayah adat seluas ±7.632 hektare pada DAS Alai. Secara 

administratif termasuk dalam wilayah Desa Hinas Kiri, Batu Kambar, 

Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah – Barabai, 

Propinsi Kalimantan Selatan. Balai Kiyu bisa dicapai dengan kendaraan roda 

empat sampai ke pusat Desa Hinas Kiri-Batu Kambar sejauh 40 km dari Barabai, 

ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dilanjutkan dengan naik motor 

(ojek) atau berjalan kaki sekitar 30 menit dari desa Batu Kambar-Hinas Kiri 

melalui jalan setapak. Kondisi jalan cukup baik, sudah beraspal sampai ke desa 

Hinas Kiri-Batu Kambar (Syahruji, 2015) 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Lokasi 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Kearifan Lokal 

Pengelolaan Hutan 

Oleh Masyarakat 

Sekitar Kawasan 

Taman Wisata 

Alam Sicike-cike, 

sumatra Utara 

TWA Sicike-

Cike dan Desa 

Lae Hole II, 

Kecamatan 

Parbuluan, 

Kabupaten 

Pakpak 

Bharat, 

Provinsi 

Sumatra 

Utara 

 purposive 

sampling 

Kemudian, 

sampel 

selanjutnya 

ditentukan 

secara 

snowball 

Faktor dasar yang memengaruhi 

terpeliharanya kearifan lokal dalam 

mengelola hutan Taman Wisata Alam 

(TWA) Sicike-Cike terdiri dari adat 

istiadat dalam bentuk pola hidup gotong-

royong didasarkan atas sistem 

kekerabatan dan sikap kepatuhan kepada 

tokoh adat, adanya unsur kepercayaan 

yang menyucikan kawasan hutan TWA, 

dan pandangan hidup bahwa hutan 

merupakan sumber air yang sangat 

penting bagi kehidupan mereka.  

Faktor pendukung kearifan lokal 

masyarakat dalam mengelola 

lingkungannya adalah masih 

rendahnya tingkat pendidikan, 
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No Judul Penelitian Lokasi 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

homogenitas penduduk, dan masih 

sedikitnya pengaruh-pengaruh 

budaya modern dalam kehidupan 

masyarakat. 

Faktor pendorong kearifan lokal 

adalah minimnya teknologi dan 

informasi, rendahnya kegiatan 

penyuluhan kepada masyarakat, dan 

besarnya pengaruh tokoh masyarakat 

dalam memberikan pandangan-

pandangan hidup kepada masyarakat 

tentang pelestarian TWA. 

Pengelolaan bersama (co-

management) antara masyarakat 

lokal dan pemerintah merupakan 

jawaban terbaik dalam pengelolaan 

TWA Sicike-Cike (Situmorang; 

Rospita dan Ervina, 2012). 

2 Kearifan Masyarakat 

Lokal Dalam 

Pengelolaan Hutan 

Di Desa Rano 

Kecamatan 

Balaesang Tanjung 

Kabupaten Donggala 

Desa Rano 

Kecamatan 

Balaesang 

Tanjung 

Kabupaten 

Donggala 

Penelitian ini 

bersifat 

eksploratif 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

melalui 

penggalian 

informasi 

responden kunci 

(key Informan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hutan bagi masyarakat Desa Rano 

bukan hanya merupakan Sumberdaya 

ekonomi, tetapi juga berkaitan 

dengan kehidupan mereka. 

Masyarakat Desa Rano juga sangat 

bergantung pada hutan, sandang, 

papan dan pangan.  

Kesadaran arti penting hutan bagi 

kehidupan keseharian mereka 

menyebabkan masyarakat Desa Rano 

melihat hutan bukan sebagai objek 

eksplorasi untuk memenuhi 

kebutuhan. Perilaku alam terhadap 

kehidupan mereka disadari sebagai 

konsekuensi dari sikap dan perbuatan 

mereka terhadap hutan dan 

lingkungan. Hal ini misalnya 

tercermin dari adanya upacara ritual 

adat, pada saat membuka hutan untuk 

keperluan perladangan. Upacara 

tersebut pada dasarnya dimaksudkan 

sebagai bentuk permohonan izin 

sekaligus pemohonan kepada para 

mahluk yang mendiami hutan 

(Ariyanto; Imran dan Bau, 2014). 
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No Judul Penelitian Lokasi 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

3 Kearifan Lokal 

Dalam Pengelolaan 

Hutan Di Desa 

Serdang Kecamatan 

Barusjahe 

Kabupaten Karo 

Desa Serdang, 

Kecamatan 

Barusjahe, 

Kabupaten 

Karo 

Penelitian ini 

bersifat 

eksploratif 

yaitu dengan 

pengkombinas

ian antara 

metode 

telaahan 

dokumentasi 

dari berbagai 

sumber data 

sekunder dan 

metode 

langsung yaitu 

pengumpulan 

data primer di 

lapangan 

dengan 

wawancara 

dan observasi. 

Seluruh bentuk kearifan lokal 

masih terdapat di Desa Serdang yaitu 

berupa :  

1) Kepercayaan dan/atau pantangan 

yang ada berupa pelaksanaan 

upacara adat seperti upacara rebu-

rebu dan upacara kerja tahun, 

kepercayaan mengenai penjaga 

desa yang disebut dengan “Pulu 

Balang”. 

2) Etika dan aturan penggunaan 

lahan berupa larangan untuk 

melakukan penebangan dari hutan 

lindung, larangan menangkap 

ikan dengan meggunakan racun 

dan bom, larangan mengenai 

perburuan hewan yang dilindungi. 

3) Teknik dan teknologi berupa 

pembuatan sekat bakar untuk 

membakar sisa-sisa pertanian, 

memperhatikan arah angin 

sebelum melakukan pembakaran, 

dan  tidak melakukan pembakaran 

pada saat musim kemarau. 

4) Praktek dan teknik penggunaan 

lahan berupa Pembagian suatu 

areal menjadi beberapa luasan 

lahan untuk ditanami dengan 

komoditi pertanian yang berbeda, 

menerapkan teknik tumpang sari 

dalam kegiatan pertanian, 

penggunaan pupuk kompos serta 

humus untuk tetap menjaga 

kesuburan tanah (Ginting; Agus 

dan Junjungan, 2015). 

4 Peran Masyarakat 

Dalam Upaya 

Konservasi ( Studi di 

kawasan 

Pegunungan Muria 

yaitu adalah hutan di 

puncak Gunturan 

Ombo, Desa Colo, 

Penelitian 

dilaksanakan 

di sekitar 

kawasan 

Pegunungan 

Muria yaitu 

adalah hutan 

di puncak 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

15ammar 

eksploratif 

terkait dengan 

Potensi wisata di Muria ternyata 

dapat menjadi ancaman bagi 

kelestarian keanekaragaman hayati 

Muria. Pemenuhan kebutuhan 

wisatawan seperti oleh-oleh parijoto 

menjadi semakin meningkat, 

sehingga harus dieksploitasi dalam 

jumlah lebih besar. Permintaan pasar 
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No Judul Penelitian Lokasi 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Desa Kajar, Desa 

Kuwukan dan Desa 

Japan 

Gunturan 

Ombo, Desa 

Colo, Desa 

Kajar, Desa 

Kuwukan dan 

Desa Japan 

upaya 

konservasi 

parijoto. 

Metode yang 

digunakan 

adalah metode 

wawancara 

yang meningkat menyebabkan 

masyarakat menjadi lebih kreatif dan 

inovatif dalam mencari solusi dengan 

tetap memperhatikan aspek ekonomi 

masyarakat lokal dan kelestarian 

keanekaragaman hayati. 

Beberapa upaya konservasi 

dilaksanakan di sekitar pegunungan 

Muria, antara lain dengan budidaya 

tanaman lokal baik mandiri maupun 

dengan bantuan pemerintah, 

penerapan kearifan lokal, 

pembentukan organisasi masyarakat 

peduli hutan dan upaya konservasi 

oleh Yayasan Sunan Muria 

(Mumpuni; Herawati dan Fatchur, 

2015) 

 

Beberapa contoh penelitian terdahulu seperti yang dipaparkan pada tabel 1, 

dapat menjadi acuan bagi saya dalam melakukan penelittian mengenai kajian 

peran serta masyarakat dalam upaya konservasi hutan di Desa Hinas Kiri 

Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan 

Selatan. 


