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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konservasi 

Secara umum koservasi diartikan sebagai pelestarian yaitu melestarikan 

atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi dan kemampuan lingkungan secara 

seimbang.Adapun tujuan konservasi yaitu pertama mewujudkan kelestarian 

sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih 

mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia.Kedua 

Melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya secara serasi dan seimbang (Siregar, 2009). 

Konservasi lahir akibat adanya semacam kebutuhan untuk melestarikan 

sumber daya alam yang diketahui mengalami degradasi mutu secara tajam. 

Dampak degradasi tersebut, menimbulkan kekhawatiran dan kalau tidak 

diantisipasi akan membahayakan umat manusia, terutama berimbas pada 

kehidupan generasi mendatang pewaris alam ini. Sisi lain batasan konservasi 

dapat dilihat berdasarkan pendekatan tahapan wilayah yang dicirikan oleh (1) 

pergerakan konservasi, ide-ide yang berkembang padaa akhir abad ke-19, yaitu 

yang hanya menekankan keaslian bahan dan nilai dokumentasi (2) teori 

konservasi modern, didasarkan pada penilaian kritis pada bangunan bersejarah 

yang berhubungan dengan keaslian, keindahan, sejarah, dan pengunaan nilai-nilai 

lainnya (Anatriksa, 2009). 

Konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air hujan yang jatuh ke 

atas permukaan  tanah seefisien mungkin dengan pengaturan waktu aliran yang 

tepat sehingga tidak terjadi banjir pada musim hujan dan tersedia cukup air pada 
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musim kemarau.Konservasi air dapat dilakukan dengan meningkatkan 

pemanfaatan komponen hidrologi berupa air permukaan dan air tanah serta 

meningkatkan efisiensi pemakaian air irigasi (Arsyad, 2000). 

2.2 Sumber Mata Air 

Air sebagai salah satu sumber daya alam non-hayati (tidak hidup) adalah 

sumber daya alam yang terdapat di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan 

bumi Air mempunyai sifat-sifat tertentu yang khas seperti: air selalu menempati 

atau mengisi ruang sesuai bentuk dan ukurannya, mempunyai berat, permukaan 

air tenang selalu datar, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, dapat 

berubah bentuk (wujud) padat atau bentuk gas, dapat melarutkan beberapa zat 

kimia lainnya, menekan ke segala arah, meresap/merembes melalui celah kecil, 

selalu bening/tidak berwarna, tidak mempunyai rasa (netral) dan tidak berbau. Air 

dapat menjadi wadah dan sebaliknya air dapat diwadahi oleh benda lain. Oleh 

karena sifatnya demikian maka air dapat dibuat menjadi sarana pembantu 

manusia, namun juga dapat menjadi sumber malapetaka dalam kehidupan 

manusia (dapat menjadi kawan dan sebaliknya dapat menjadi lawan). 

Air merupakan salah satu sumber alam yang dapat diperbaharui 

(renewable resources) dan mempunyai daya regenerasi yang selalu berada dalam 

sirkulasinya dari suatu siklus yang disebut siklus air/siklus hidrologi. Oleh karena 

sifatnya dapat diperbaharui tergolong sumber alam yang tersedia melimpah di 

alam dan apabila volumenya berkurang dapat dengan cepat tersedia melalui 

proses pembaharuan baik secara alami maupun melalui rekayasa manusia. Namun 

demikian searah dengan perkembangan populasi mahluk hidup yang cepat dan 
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khusus pada manusia untuk memenuhi kebutuhan air dalam kehidupannya 

menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan persediaan air disekelilingnya. Oleh 

karena itu diiperlukan teknologi pengelolaan sumber air yang bijak dan cerdas 

(smart) sehingga ketersediaan air tetap berjalan sesuai kebutuhan populasi mahluk 

hidup yang ada (Soewarno, 2000). 

2.3 Hutan Bambu 

Menurut (Agus dkk, 2006) dalam (Muhtar dkk, 2017) “tanaman bambu 

yang sering kita kenal umumnya berbentuk rumpun. Padahal dapat pula bambu 

tumbuh sebagai batang soliter atau perdu. Tanaman bambu yang tumbuh subur di 

Indonesia merupakan tanaman bambu yang simpodial, yaitu batang-batangnya 

cenderung mengumpul didalam rumpun karenapercabangan rhizomnya di dalam 

tanah cenderung mengumpul Batang bambu yang lebih tua berada di tengah 

rumpun, sehingga kurang menguntungkan dalam proses penebangannya. Teori ini 

didukung oleh (Berlin dan Estu, 1995 dalam Sujarwo dkk, 2010) yang 

menyatakan bahwa arah pertumbuhan tanaman bambu biasanya tegak, kadang-

kadang memanjat dan batangnya mengayu. Jika sudah tinggi, batang bambu 

ujungnya agak menjuntai dan daun-daunya seakan melambai.Tanaman ini dapat 

mencapai umur panjang dan biasanya mati tanpa berbunga Karakter Bambu. 

Secara umum karakter bambu terdiri dari dua bagian yaitu karakter 

anatomi dan karakter sifat fisik dan mekanis. Karakter anatomi dapat diketahui 

melalui kolom bambu yang terdiri atas sekitar 50% parenkin, 40% serat dan 10% 

sel penghubung (pembuluh dan sieve tubes). Parenkib dan sel penghubung lebih 

banyak ditemukan pada bagian dalam dari kolom, sedangkan serat lebih banyak 
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ditemukan pada bagian luar.Sedangkan susunan serat pada ruas penghubung antar 

buku memiliki kecenderungan bertambah besar dari bawah ke atas sementara 

parenkinnya berkurang (Widjaja, 1995). Sedangkan sifat fisik dan mekanis 

merupakan informasi penting guna memberi petunjuk tentang cara sspengerjaan 

maupun sifat barang yang dihasilkan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi sifat 

fisis dan mekanis bambu adalah umur, posisi ketinggian, diameter, tebal daging 

bambu, posisi beban ( pada buku atau ruas), posisi radial dari luas sampai ke 

bagian dalam dankadar air bambu (Anonimous, 1977). 

2.3.1 Manfaat Bambu Secara Ekologi 

Tanaman bambu mempunyai sistem perakaran serabut dengan akar 

rimpang yang sangat kuat.Karakteristik perakaran bambu memungkinkan tanaman 

ini menjaga sistem hidrologis sebagai pengikat tanah dan air, sehingga dapat 

digunakan sebagai tanaman konservasi. Dengan demikian fungsi bambu sangatlah 

banyak, diantaranya adalah meningkatkan volume air bawah tanah, konservasi 

lahan, perbaikan lingkungan dan Sifat-sifat bambu sebagai bahan bangunan tahan 

gempa, khususnya wilayah rawan gempa (Anonimous, 1977).  

2.4 Peran Masyarakat 

Tinjauan pustaka terkait dengan peran masyarakat ini akan menguraikan 

mengenai pengertian peran masyarakat, bentuk dan jenis peran  masyarakat, 

tingkat peran masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi peran masyarakat. 

2.4.1 Pengertian Peran Serta Masyarakat 

Menurut (Syam, 2005),  menyatakan bahwa peran masyarakat adalah 

suatu usaha untuk menumbuhkan semangat dan rasa memiliki terhadap berbagai 
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kegiatan pembangunan masyarakat bedasar atas keterlibatannya dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Sedangkan menurut 

pendapat (Budiarti, 2006) menyatakan bahwa peran seseorang/masyarakat 

diartikan sebagai bentuk penyerahan sebagian peran dalam kegiatan dan tanggung 

jawab tertentu dari suatu pihak ke pihak lain. 

Menurut (Harthayasa, 2002) menyebutkan bahwa dalam peran masyarakat 

terdapat adanya keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk 

memberikan sumbangan pada kelompok dalam upaya mencapai tujuan dan 

bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan. Sedangkan menurut (Hardiati, 

2007), menambahkan bahwa keterlibatan diri/ego masyarakat yang terlibat dalam 

peran serta memiliki sifatnya lebih dari sekedar keterlibatan dalam pekerjaan atau 

tugas saja, namun juga keterlibatan tersebut meliputi pikiran dan perasaannya. 

2.4.2 Bentuk dan Jenis Peran Masyarakat 

Menurut (Irawan, 2005) bentuk kontribusi peran masyarakat dapat 

berbentuk gagasan, tenaga dan materi.  Adapun jenis-jenis peran masyarakat 

menurut (Hardiati, 2007) meliputi pikiran (psychological participation), tenaga 

(physical participation), pikiran dan tenaga (psychological and Physical 

participation), keahlian (participation with skill), barang (material participation) 

dan uang (money participation). 

2.4.3 Tingkat Peran Masyarakat 

Menurut (Hadi, 1999) Menggolongkan tingkat peran masyarakat dalam 

program pembangunan menjadi delapan tingkatan berdasarkan kadar kekuatan 

masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan atau yang lebih dikenal 

dengan delapan jenjang peran masyarakat (eight rungs on the ladder of citizen 



10 
 

participation), yaitu manipulation atau manipulasi, therapy atau penyembuhan, 

informing atau pemberian informasi, consultation atau konsultasi, placation atau 

penunjukan, partnership atau kemitraan, delegated power atau pelimpahan 

kekuasaan dan citizen control atau masyarakat yang mengontrol, sebagaimana 

tabel 2.1 di bawah ini. 

8 Citizen Control/ Kontrol Masyarakat Degree of citizen power/ 

Derajat kekuasaan 

Masyarat 

7 Delegated Power/ Delegasi kekuatan 

6 Partnership/ Kemitraan 

5 Placation/ Plakasi/ Penunjukan Degree of tokenisme/ Derajat 

tokenisme 4 Consultation/ Konsultasi 

3 Informing/ Penginformasian 

2 Therapy/ Terapi Non Participation/ Bukan 

Partisipasi 1 Manipulation/ Manipulasi 

Tabel 2.1 Delapan jenjang peran masyarakat (Arnstein, 1969 dalam Hadi, 1999) 

Selanjutnya (Hadi, 1999) menerangkan bahwa pada tingkat paling bawah 

manipulation atau manipulasi dan therapy atau terapi disimpulkan sebagai tingkat 

bukan peran serta. Tujuan pada tingkat ini untuk mendidik peserta dalam peran 

serta.Tingkat selianjutnya informing atau penginformasian dan consultation dan 

konsultasi disebut sekedar formalitas yang menungkinkan masyarakat untuk 

mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, namun pendapat mereka 

belum tentu menjadi bahan pengambilan keputusan.Sedangkan pada tingkat 

placation atau penunjukan dipandang sebagai sekedar formalitas yang lebih tinggi 

dimana masyarakat memiliki hak memberikan saran tetapi kekuasaan 
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pengambilan keputusan tetap ditangan pemrakarsa kegiatan.Pada tingkat tertinggi 

terdapat tiga bagian yaitu partnership atau kemitraan, dimana masyarakat memilki 

ruang untuk bernegosiasi dan terlibat dengan para pemegang kekuasaan.  

Sedangkan delegated power atau delegasi kekuasaan dan citizen control atau 

kontrol masyarakat dimana masyarakat memilki kekuatan mayoritas untuk 

mengambil keputusan. 

2.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat 

Meenurut (Sihono, 2003) faktor yang mempengaruhi peran masyarakat 

dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal.  Adapun faktor-

faktor internal tersebut adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat 

penghasilan, mata pencaharian, dan status kepemilikan lahan. Selain faktor 

internal yang disebutkan diatas, menurut (Thoha, 2002) faktor internal tersebut 

adalah persepsi, ikatan fikologis dan kepemimpinan.  Persepsi pada hakikatnya 

merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami 

informasi tentang lingkungannya.  Informasi tersebut dapat melalui penglihatan, 

pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.  Persepsi akan melandasi 

tindakan dan interaksi seseorang dalam berperan serta atau terlibat dalam suatu 

kegiatan.  Peran serta juga dipengaruhi oleh seringnya seseorang berinteraksi yang 

membawa konsekuensi semakin kuatnya ikatan psikologis dengan lingkungan di 

sekitarnya. 

Dalam hal ini hubungan yang didasarkan kesamaan kepentingan antar 

masyarakat terhadap suatu obyak yang perlu diselamatkan dari ancaman bahaya 

kebakaran lahan maka makin tinggi ikatan psikologis dengan lingkungan yang 

berpengaruh pada besarnya keinginan dan dorongan untuk terlibat dalam kegiatan 
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bersama.Selain itu yang menggerakkan keaktifan seseorang untuk terlibat dalam 

kegiatan bersama adalah pengaruh kepemimpinan.  Hal ini dapat dimengerti 

karena pemimpin merupakan seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain yang dipimpinnya. Sedangkan faktor eksternal 

yang mempengaruhi peran masyarakat menurut (Hardiati, 2007) adalah semua 

pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan mempunyai pengaruh terhadap 

program.  Pengaruh disini adalah kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh 

stakeholder atas program, berupa kekuatan untuk mengendalikan keputusan yang 

dibuat dan memfasilitasi pelaksanaan program.  

Stakeholder tersebut antara lain : lembaga pendapingan (LSM), instansi 

pemerintah ataupun lembaga keuangan. Berkaitan dengan faktor eksternal instansi 

pemerintah, (Kurniawan, 2004) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

komitmen pemerintah yang belum optimal menyebabkan koordinasi antar dinas / 

instansi tidak optimal yang mengakibatkan menyebabkan perbedaan persepsi 

dalam pelaksanaan program dan kurangnya komitmen dalam pengalokasian dana 

berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan. 


