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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam 

lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. 

Bila kita memanfatkan hutan secara optimal serta menjaga kelestariannya 

banyak keuntungan yang dapat kita peroleh untuk kemakmuran rakyat, bagi 

generasi sekarang maupun generasi mendatang. 

Manfaat yang kita peroleh sekarang secara langsung antara lain penghasilan 

kayu, hasil tanaman musiman, palawija, sedangkan manfaat tidak langsung 

adalah sebagai pengatur iklim mikro, pengatur tata air dan kesuburan tanah, serta 

sumber plasma nutfah yang sangat penting bagi kehidupan manusia saat ini dan 

di masa yang akan datang. Hutan juga berperan penting dalam perubahan iklim. 

Dalam konteks perubahan iklim, hutan dapat berperan sebagai 

penyerap/penyimpan karbon (sink) maupun pengemisi karbon (source of 

emission). Deforestasi dan degradasi meningkatkan emisi, sedangkan aforestasi, 

reforestasi dan kegiatan penanaman lainnya serta konservasi hutan 

meningkatkan serapan. 

Menurut Forest Watch Indonesia (2015), laju kerusakan hutan mencapai 

1,1 juta hektar  per tahun pada periode 2009-2013 yang disebabkan oleh 

kebakaran hutan dan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat mulai merambah hutan. Pengaruh 
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manusia sebagai agen perusak dan perubahan sudah terbukti sangat banyak. 

Pembuatan jalan, pembukaan hutan untuk ladang atau pembuatan rumah dalam 

hutan adalah beberapa contoh kerusakan hutan dalam skala 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. Kemudian konflik tenurial menjadi masalah kedua tentang 

kawasan hutan di Indonesia, pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan 

saling berebut kekuasaan atau berebut hak milih lahan hutan milik negara. 

Kondisi konfilk tenurial ini mengakibatkan pertikaian antar masyarakat 

atau antar suku, kemudian menimbulkan korban jiwa. Sampai dengan 2017 

konflik tenurial sebanyak 66 kasus yang mampu terselesaikan dari 195 kasus 

yang diadukan. Sementara itu, sebanyak 83 kasus masih belum ditangani dan 

sebanyak 46 kasus dikembalikan kepada pemohon, oleh karena 32 kasus di 

antaranya tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung sementara 14 kasus 

berlangsung pada lahan Areal Penggunaan Lain (APL). Salah satu alternatif 

pemecahan masalah terhadap tekanan sumber daya hutan yaitu adanya program 

pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan 

kawasan hutan secara bersama-sama melalui program perhutanan sosial.1  

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang 

dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang 

dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai 

pelaku utama untuk meingkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan 

                                                           
1 DirektoratJendralPerhutanan sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, 

hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.2 

Istilah perhutanan sosial atau dengan nama lain social forestry (SF) 

muncul di dunia kehutanan pada tahun 1970-an. Tambahan kata social 

menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan pengertian forestry yang secara 

tradisional bertumpu pada produksi kayu, sehingga social forestry dapat 

diartikan sebagai suatu pola manajemen yang berbeda dengan pola manajemen 

kehutanan tradisional/ konvensional, yaitu dengan menambahkan aspek 

manajemen sosial di dalam manajemen hutan. Penekanan pendekatannya kepada 

pemberian akses yang lebih besar kepada masyarakat dalam mengelola hutan. 

Social forestry merupakan suatu pendekatan pengelolaan hutan yang bertujuan 

membangun struktur dan sistem pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan 

tipologi sosial, tipologi fungsi hutan dan tipologi fungsi wilayah dan bersifat 

local specific. 

Tujuan social forestry adalah mensejahterakan masyarakat, terutama 

masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan, menerapkan atau mewujudkan 

prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Social forestry menempatkan 

masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai pelaku utama dengan maksud 

meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan di 

lingkungannya dengan mempercepat rehabilitasi hutan dengan menyatukan 

masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.3 

                                                           
2 Peraturan Menteri KehutananNo P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 
3 Rusli, Y. 2003. Social Forestry: Pokok-pokok Pikiran. Majalah 

Kehutanan Indonesia. Edisi Juni 2003. 
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Program social forestry di Indonesia yang merupakan bagian dari 

perkembangan pengelolaan hutan, dimulai pada tahun 1984 di Pulau Jawa oleh 

Perum Perhutani. Pada tahun 1986, social forestry mulai diterapkan juga di luar 

Pulau Jawa. Namun, sebelum adanya program social forestry dimaksud, telah 

ada praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat dengan beragam istilah.  

Provinsi Lampung telah melakukan praktik pengelolaan hutan sudah sejak 

lama, istilah yang di pakai di Provinsi Lampung adalah “Repong Damar”. 

Repong dalam terminologi Krui adalah sebidang lahan kering yang ditanami 

beraneka-ragam jenis tanaman produktif, umumnya tanaman tua (perennial 

crops), seperti damar, duku, durian, petai, jengkol, tangkil, manggis, kandis dan 

beragam jenis kayu yang bernilai ekonomis serta beragam jenis tumbuhan liar 

dibiarkan hidup”.  Repong sendiri merupakan tanaman lanjutan setelah masa 

berkebun atau kebun (bahasa Krui). Masa berkebun dimulai ketika tanaman 

komersial seperti lada, kopi, atau cengkeh dan lain lain sudah mendominasi 

tegakan di lahan bekas ladang, yaitu kira-kira mulai tahun ketiga sejak 

pembukaan lahan. Pada masa inilah mereka mendapatkan peluang besar untuk 

meningkatakan kesejahteraan hidup dan memperbaiki ekonominya. Kemudian 

pemerintah memberikan program perhutanan sosial untuk tercapainya tujuan 

pengelolaan hutan yakni hutan lestari dan masyarakat sejahtera.  

Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mewujudkan perhutanan sosial 

seluas 184 hektar untuk memberikan akses untuk masyarakat terlibat di dalam 

maupun sekitar hutan guna mengelola kawasan hutan secara lestari, meliputi 

hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 125 ribu hektar, hutan tanaman rakyat 

(HTR) 20 ribu hektar, hutan desa (HD) 2 ribu hektar, kemitraan kehutanan di 
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hutan lindung (HL) dan hutan produksi (HP) 35 ribu hektar, dan kemitraan 

konservasi di tahura seluas 1.000 hektar lebih. Luas areal tersebut dimanfaatkan 

HKm untuk 154 kelompok, HTR 8 koperasi dan 5 kesatuan pengelolaan hutan, 

HD untuk 22 desa, kemitraan konservasi di HL dan HP untuk 66 nota 

kesepahaman dan kemitraan konservasi di tahura untuk 3 Mou.4 

Berbagai model yang di terapkan dalam pengelolaan kawasan perhutanan 

sosial di Provinsi Lampung dalam peningkatan kesejahteraan keluarga 

masyarakat yang tinggal disekitaran kawasan hutan. Dalam penerapan model 

perhutanan sosial terdapat model pengelolaan yang berhasil dan terdapat juga 

model pengelolaan yang gagal. Salah satu program perhutanan sosial yang 

model pengelolaan berhasil adalah hutan kemasyarakatan di Kabupaten 

Tanggamus, Provinsi Lampung terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan perekonomian daerah.  

Model  pengelolaan hutan pada kawasan hutan lindung Register 30 

Gunung Tanggamus dilaksanakan oleh masyarakat sekitar hutan yang tergabung 

dalam organisasi pengelola hutan yang disebut Gabungan Kelompok Tani Hutan 

Kemasyarakatan Patria Panca Marga difasilitasi dan pendampingan dari Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus. Gabungan Kelompok Tani 

Hutan Kemasyarakatan Patria Panca Marga terdiri atas 11 kelompok 

membawahi 304 Kepala keluarga. Masing-masing kelompok dikoordinir oleh 

pengurus kelompok, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara sub 

kelompok didasarkan pada kesatuan (group) lokasi pengelolaan. 

                                                           
4 https://lampung.antaranews.com/berita/297959/lampung-berhasil-mewujudkan-184-hektare-
perhutanan-sosial 



6 
 

Pembentukan kelompok dimaksudkan untuk mengoptimalkan 

penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di seluruh wilayah kerja Gabungan 

Kelompok Tani Patria Panca Marga. Ketua Gabungan Kelompok Tani Patria 

Panca Marga selaku koordinator utama penyelenggaraan hutan kemasyarakatan 

bertugas mengorganisir penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di seluruh 

wilayah Gabungan Kelompok Tani Patria Panca Marga. Ketua kelompok selaku 

koordinator pada masing-masing kelompok bertugas mengkoordinir kegiatan 

penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di wilayah kerja kelompok, dan 

melaporkannya kepada ketua Gabungan Kelompok Tani. Hasil transaksi kopi 

sebagai komoditi unggulan yang dikelola 3 Gapoktan HKm di lahan seluas 40 

hektar mampu mencapai Rp390 miliar per tahun. 

Sedangkan model pengelolaan yang gagal adalah Kawasan Hutan 

Produksi Way Hanakau Register 46 dengan luas 20.195 hektar, dikelola oleh PT. 

Inhutani V Unit Lampung seluas 10.055 hektar dan PT. Bumi Lampung 

Sejahtera (PT. BLS) seluas 9.600 hektar. Namun pada perjalanannya PT. 

Inhutani V Unit Lampung melakukan sub kontak dengan perusahaan swasta PT. 

Paramitra Mulia Langgeng (PT. PML) melakukan pengelolaan di areal Kawasan 

Hutan Produksi Way Hanakau Register 46.  

Sebagian besar masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan adalah 

masyarakat pendatang, mereka mendapatkan akses masuk kedalam kawasan 

melalui 3 (tiga) cara, yaitu: 

1. Masuk dengan izin tokoh adat. 

2.  Dengan cara mengganti tanaman dan izin menggarap petani lain. 
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3.  Masuk saat gejolak reformasi. 

Interaksi masyarakat dengan kawasan hutan sangat tinggi menjadi salah 

satu penyebab konflik, salah satunya yaitu karena perebutan lahan garapan dan 

adanya kecemburuan sosial antar warga yang menggarap serta antara warga 

pendatang dan asli. 

Masyarakat di Kawasan Hutan Produksi Way Hanakau Register 46 

menginginkan dalam pembagian hasil panen kayu mereka menginginkan 70% 

untuk masyarakat dan 30% untuk PT. Inhutani V Unit Lampung, bukan 70% 

untuk PT. Inhutani V Unit Lampung dan 30% untuk masyarakat seperti yang 

selama ini ditawarkan. Disisi lain kondisi wilayah Kawasan Hutan Produksi 

Way Hanakau Register 46 yang open acsess menjadikan tidak adanya kepastian 

status tanah dan wilayah garapan, sehingga tidak jarang terjadi konflik karena 

perebutan lahan garapan. Pada  Kawasan Hutan Produksi Way Hanakau Register 

46 sering terjadi konflik antara petani dan preman yang datang dari wilayah 

tertentu seperti Lampung Utara/Way Kanan dengan contoh  kasus petani 

pendatang yang telah mengelola garapan dengan tanaman singkong, namun 

ketika akan panen tidak jarang terdapat preman/kelompok masyarakat yang tiba-

tiba mendatangi mereka baik di ladang maupun di rumah untuk meminta hasil 

panen singkong dan tidak jarang tanah yang digarap harus diserahkan kepada 

kelompok tersebut. Aksi t ersebut sering terjadi sehingga menyebabkan tingkat 

kerawanan yang cukup tinggi. Maka saat ini kondisi yang terjadi tidak jarang 

ketika pengelolaan hutan produksi tersebut banyak pihak yang saling curiga 

mencurigai atas lahan garapan yang ada di kawasan. 
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Kawasan Hutan Produksi Way Hanakau Register 46 saat ini 

permasalahannya sangat kompleks karena open acces kepada siapapun untuk 

dapat mengelola. Hasil identifikasi di lapangan terdapat beberapa pihak yang 

berkepentingan antara lain PT. Inhutani V Unit Lampung, PT. Budi Lampung 

Sejahtera (PT. BLS), penduduk pendatang yang telah menetap di sekitar 

kawasan, penduduk pendatang yang berada didalam kawasan, penduduk asli 

dengan tidak membawa adat, penduduk asli yang membawa adat, dan 

masyarakat umum (oknum aparat pemerintah, oknum anggota dewan). Hal 

tersebut menyebabkan wilayah Kawasan Hutan Produksi Way Hanakau Register 

46 yang dikelola masyarakat menjadi terbagi-bagi dalam jumlah yang sangat 

luas dan saling berebut untuk menguasai sehingga sering terjadi konflik 

kepentingan dalam pengelolaan kawasan hutan produksi Way Hanakau Register 

46. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi bahwa selama ini kawasan hutan 

produksidi wilayah tersebut dimungkinkan terjadi salah kelola.  

Dari berbagai contoh model pengelolaan perhutanan sosial tersebut sudah 

saatnya diperlukan upaya-upaya untuk mendorong atau mengevaluasi kawasan 

hutan sosial yang terjadi kesalahan pada proses pengelolaannya. Salah satu 

daerah di Provinsi Lampung yang juga memiliki izin dalam program 

pengelolaan perhutanan sosial adalah Kabupaten Way Kanan yang berada di 

Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan tepatnya di areal Kawasan Hutan 

Lindung Register 24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu Kampung 

Lebak Peniangan Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, menurut 

KPHP Model Unit III Bukit Punggur di Kabupaten Way kanan telah ditetapkan 

sebagai Kesatuan Pengelola Hutan produksi (KPHP) model dengan SK Menteri 
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Kehutanan Nomor SK.439/MenhutII/2012 tanggal 09/08/2012 dengan luas ± 

41.126 hektar, terdiri dari hutan produksi (HP) dengan luas ± 21.995 hektar dan 

hutan lindung (HL) dengan luas ± 19.131 hektar. Dengan luas hutan sebesar itu, 

tentunya akan sangat besar manfaat untuk kesejahteraan keluarga yang dapat 

diambil apabila hutan dikelola dengan pola yang baik dan bertanggung jawab. 

Di Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan tepatnya di areal Kawasan 

Hutan Lindung Register 24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu 

Kampung Lebak Peniangan Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan 

kini jenis tanamanan yang ditanami mayoritas adalah karet dan kopi, sedangkan 

pihak pemerintah  menanami pohon kayu pinggiran lahan. Dari diterapkannya 

program perhutanan sosial ini banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat 

pengelola kawasan hutan lindung, antara lain masyarakat sekitar kawasan hutan 

memiliki pekerjaan tetap dan memiliki lahan garapan yang tetap tidak seperti 

dulu yang pekerjaan nya menjadi buruh tani di lahan orang lain, yang kedua 

adalah masyarakat sekitar hutan terhindar dari konflik tenurial karena 

pemerintah sudah menetapkan lahan masing-masing kepala keluarga.  

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat pengelola 

program perhutanan sosial di Kawasan Hutan Lindung Register 24 Bukit 

Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu bahwa pendapatan masyarakat rata-rata 

sebesar 4 juta rupiah dan hasil ini menunjukan bahwa pendapatan masyarakat 

Kawasan Hutan Lindung Register 24 Bukit Punggur ini berada di atas Upah 

Minimum Kabupaten (UMK) di Way Kanan tahun 2017 sebesar 1,95 juta rupiah. 

Besaran UMK ini berdasarkan keputusan Gubernur Lampung 

No:G/668/III.05/HK/2016, tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Way 
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Kanan tahun 2017. Hal ini membuat terpenuhinya kesejahteraan keluarga dari 

segi perkenomian, setelah terpenuhinya kebutuhan tiap keluarga di kawasan 

hutan dan diharapkan dapat tercapai pemerataan perekomonian di Indonesia.  

Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana model 

program perhutanan sosial bagi masyarakat sekitar hutan dalam meningkatkan 

kesejahteraan keluarga dan bentuk pengelolaan program perhutanan sosial studi 

kasus  Kawasan Hutan Lindung Register 24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan 

Dusun Bindu Kampung Lebak Peniangan Kecamatan Rebang Tangkas 

Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana   model program perhutanan sosial di Kawasan Hutan Lindung 

Register 24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu Kampung Lebak 

Peniangan? 

2. Bagaimana bentuk pengelolaan program perhutanan sosial dalam 

meningkatkan kesejahteraan keluarga pada masyarakat sekitar Kawasan 

Hutan Lindung Register 24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu 

Kampung Lebak Peniangan? 

3. Apa masalah dan upaya yang di alami masyarakat sekitar Kawasan Hutan 

Lindung Register 24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu Kampung 

Lebak Peniangan dengan adanya program perhutanan sosial? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui model rogram perhutanan sosial di Kawasan Hutan 

Lindung Register 24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu Kampung 

Lebak Peniangan. 
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2. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan program perhutanan sosial dalam 

meningkatkan kesejahteraan keluarga pada masyarakat sekitar Kawasan 

Hutan Lindung Register 24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu 

Kampung Lebak Peniangan. 

3. Untuk mengetahui masalah dan upaya yang di alami masyarakat selama 

program perhutanan sosial berlangsung. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis 

a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan kajian bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, 

khususnya program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial tentang model 

program  perhutanan sosial bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam 

meningkatan kesejahteraan keluarga dan wawasan ilmu pengetahuan bagi 

penelitian lain yang mengambil konsenstrasi di bidang model program 

perhutanan sosial dalam meningkatan kesejahteraan keluarga atau tentang 

perhutanan sosial . 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan model program perhutanan 

sosial bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam meningkatan 

kesejahteraan keluarga.  
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2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi segenap 

pihak yaitu Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan seluruh masyarakat 

yang tinggal di Kawasan Hutan Lindung Register 24 Bukit Punggur 

Dusun Sluai dan Dusun Bindu Kampung Lebak Peniangan. 

b. Bagi forum hutan kemasyarakatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai evalusai dan rujukan dalam meningkatkan 

perekonomian keluarga di kawasan hutan sosial melalui model program 

perhutanan sosial bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam 

meningkatan kesejahteraan keluarga. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi batasan bagi peneliti agar 

penelitian tidak terlalu luas. Oleh karena itu, peneliti membuat ruang lingkup 

penelitian dalam mengkaji model program perhutanan sosial bagi masyarakat 

sekitar kawasan hutan dalam meningkatan kesejahteraan keluarga. Ruang 

lingkup penelitian ini sebagaimana dimaksud dalam rumusan masalah, antara 

lain sebagai berikut: 

1. Model program perhutanan sosial di Kawasan Hutan Lindung Register 24 

Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu Kampung Lebak Peniangan 

dalam memanfaatkan hutan kemasyarakatan. 

2. Bentuk pengelolaan program perhutanan sosial untuk peningkatan 

kesejahteraan keluarga yang dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Register 

24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu Kampung Lebak Peniangan 

dalam memanfaatkan hutan kemasyarakatan. 
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3. Pelaksanaan program perhutanan sosial di Kawasan Hutan Lindung Register 

24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu Kampung Lebak Peniangan. 

4. Aktivitas pemanfaatan hutan kemasyarakatanyang dilakukan masyarakat 

sekitar Kawasan Hutan Lindung Register 24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan 

Dusun Bindu Kampung Lebak Peniangan. 

5. Masalah yang di alami masyarakat sekitar Kawasan Hutan Lindung Register 

24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu Kampung Lebak Peniangan 

dengan adanya program perhutanan sosial 

 

 


