
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan
2.1.1  Definisi Hutan

Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama

pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan

kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah di luarnya.

Jika kita berada di hutan hujan tropis, rasanya seperti masuk ke dalam ruang sauna

yang hangat dan lembab, yang berbeda daripada daerah perladangan sekitarnya.

Pemandangannya  pun  berlainan.  Ini  berarti  segala  tumbuhan  lain  dan  hewan

(hingga yang sekecil  - kecilnya),  serta beraneka unsur tak hidup lain termasuk

bagian-bagian penyusun yang tidak terpisahkan dari hutan (Nandika, 2005)

2.1.2 Perlindungan Hutan
Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah

dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan

oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.

Selain itu juga merupakan usaha mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara,

masyarakat,  perorangan atas  hutan,  kawasan hutan,  hasil  hutan,  investasi  serta

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Mengingat keberadaan

hutan sangat penting bagi kehidupan manusia, maka perlindungan hutan tidak saja

menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  saja  tetapi  juga  oleh  segenap masyarakat

dengan  berperan  serta  secara  aktif  baik  langsung  maupun  tidak  langsung

(Anonymous, 2010).
2.1.3 Kerusakan Hutan
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Kegiatan  manusia  yang  tergolong  kerusakan  hutan  di  Indonesia  adalah

perambahan hutan, pembakaran hutan, penjarahan hutan,  penebangan liar, serta

perburuan satwa dan tumbuhan langka. Ada tiga faktor inti yang menyebabkan

kerusakan  hutan  di  Indonesia.  Pertama,  adanya  kerancuan  kewenangan  antara

pusat dan daerah sehingga terjadi tumpang tindih perizinan. Kedua, keikutsertaan

peran masyarakat dalam pengelolaan hutan belum terealisasi sehingga masyarakat

disekitar  hutan  tidak  merasa  memiliki  dan  tidak  menjaga  keselamatan  hutan.

Ketiga, aparat keamanan belum berhasil mengakkan peraturan hukum (Nandika,

2005).
2.2 Pengelolaan Hutan dan Hutan Kemasyarakatan

Pengelolaan  hutan  selama  lebih  dari  tiga  dekade,  hutan  Indonesia

telah memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional.  Namun

kondisi  hutan  Indonesia  saat  ini  begitu  memprihatinkan  dan  sangat  berbeda

dengan  awal  pemanfaatannya   pada   tahun   1970-an.   Kondisinya   telah

memburuk  baik  secara kualitas  maupun  kuantitas  sehingga  tidak  lagi  menjadi

penopang  perekonomian nasional  yang  kuat  (Bakhtiar  2009).  Selama  ini,

pengelolaan   hutan   dirasakan  belum   optimal.   Menurut   Waznah   (2006)

keterbatasan  yang  dimiliki  pemerintah seperti  kurangnya  tenaga  lapangan,

sarana,   prasarana   dan   dana,   telah  menyebabkan   pemerintah   mengalami

kesulitan  mengelola  sendiri  hutan  yang sangat  luas  tersebut  dan  pemerintah

juga   kurang   menempatkan   pengelolaan kawasan   secara   partisipatif   dan

kurang  transparan,  serta  rendahnya  aspek akuntabilitas pengelolaan.
Pengelolaan hutan seringkali bersinggungan dengan berbagai kepentingan,

diantaranya  adalah  kepentingan  masyarakat  adat/lokal.  Banyak  kebijakan yang

diambil  pemerintah  dirasakan  kurang  berpihak  kepada  masyarakat  khususnya

7



masyarakat di sekitar kawasan hutan dan masyarakat yang telah lama menetap di

dalam kawasan hutan tersebut. Hal di atas menyebabkan konflik tidak terelakkan

ketika kepentingan antara pemerintah yang berusaha untuk selalu menjaga fungsi

konservasi hutan dengan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya

dari  hutan  bersinggungan.  Kegagalan  pengelolaan  hutan  karena  kebijakan

yang timpang tindih satu dengan lainnya dan masyarakat lokal yang kurang dan

tidak dilibatkan dalam pengelolaan, belum ada kesepakatan cara mengelola hutan

dan ketidakjelasan  kewenangan  ditingkat  lapangan.  Pengelolaan  hutan  yang

sentralistik  juga  diyakini  kurang  efektif   sehingga  harus  diubah  menjadi

desentralistik dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama . Dan untuk

mewujudkan  rasa  keadilan  sosial  dan  demokrasi  dalam  pengelolaan  hutan

dan  menyelesaikan  konflik  maka  pengelolaan  kolaboratif  merupakan  solusi

yang diambil  Departemen  Kehutanan.  Sejalan  dengan  kebijakan  Departemen

Kehutanan,  maka  telah  dilakukan  berbagai  pendekatan  dalam  pengelolaan

kawasan hutan.  Pengelolaan berbasis multi pihak merupakan sebuah pendekatan

yang  efektif  dalarn  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Salah  satu  program

pemerintah  yang  pada  prinsipnya  menerapkan  pendekatan  berbasis  multi

pihak tersebut  adalah  kegiatan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm).  Program  ini

mulai  ditetapkan  melalui   Keputusan  Menteri   Kehutanan  dan  Perkebunan

Nomor.  622/Kpts  II/1995  tentang  Hutan  Kemasyarakatan  yang  kemudian

disempumakan lebih  lanjut  melalui  Peraturan  Menteri   Kehutanan  Nomor:

P.37/Menhut  07 (Wiyono 2006).

2.3 Tingkat-Tingkat Partisipasi
Menurut  Martinus  (2004)  ada  berbagai  tingkat  partisipasi  masyarakat 
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dalam pembangunan, diantaranya : 
a.  Tingkat  1.  Pemberitahuan  (informing):  hasil  yang  diputuskan  oleh

orang luar  (pakar,  pejabat,  dll.)  diberitahukan  kepada  masyarakat.

Komunikasi terjadi satu arah dari luar ke masyarakat setempat. 
b.  Tingkat  2.  Pengumpulan  informasi  (information  gathering)  yaitu

masyarakat  menjawab  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  orang  luar.

Komunikasi searah dari masyarakat keluar. 
c.  Tingkat 3. Perundingan  (consultation)  yaitu pihak luar berkonsultasi

dan  berunding  dengan  masyarakat  melalui  pertemuan  atau   public

hearingdan sebagainya. Komunikasi dua arah, tetapi masyarakat tidak

ikut serta dalam menganalisis atau mengambil keputusan. 
d.  Tingkat  4.   Plakasi/konsiliasi   (Placation/Conciliation)   yaitu

masyarakat  ikut  dalam proses  pengambilan  keputusan yang biasanya

sudah  diputuskan sebelumnya  oleh  pihak  luar,  terutama menyangkut

hal-hal penting.  Mereka mungkin terbujuk oleh insentif  berupa uang,

barang, dll. 
e.  Tingkat  5.  Kemitraan  (partnership)  yaitu  masyarakat  mengikuti

seluruh proses  pengambilan  keputusan  bersama  dengan  pihak  luar,

seperti  studi kelayakan,  perencanaan,  implementasi,  evaluasi,  dll.

Partisipasi  merupakan  hak  mereka  dan  bukan  kewajiban  untuk

mencapai sesuatu. Ini disebut partisipasi interaktif. 
f. Tingkat  6:  Mobilisasi  dengan  kemauan  sendiri  (self-mobilization)

yaitu   :  masyarakat  mengambil  inisiatip  sendiri,  jika  perlu  dengan

bimbingan dan bantuan  pihak  luar.  Mereka  memegang  kontrol  atas

keputusan  dan pemanfaatan  sumber daya;  pihak luar memfasilitasi

mereka. 
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2.4 Ukuran Partisipasi yang Baik dalam Pengelolaan Hutan 
 Menurut Martinus (2004),partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan

perlu  memperhatikan  sedikitnya  enam  tolok  ukur  di  bawah  ini.  Keenam

tolak  ukur   ini   menjadi   prasyarat   agar   suatu   partisipasi   dapat   disebut

partisipasi   yang  sesungguhnya  atau  partisipasi  tertinggi.  Keenam  tolok  ukur

tersebut adalah: 
a.  Adanya akses dan kontrol (penguasaan) atas lahan dan sumberdayhutan

oleh warga. 
b.  Adanya  keseimbangan  kesempatan  dalam  menikmati  hasil-hasil dari

hutan. 
c.  Adanya  komunikasi  (tukar  wacana)  yang  baik  dan  hubungan  yang

konstruktif  (saling  menopang)  antar  pihak  yang  berkepentingan

terhadap hutan. 
d.  Adanya  keputusan  kampung  yang  dibuat  oleh  warga  kampung

tanpa tekanan  dari  luar  (masyarakat  tidak  didikte  saja  oleh  pihak

luar)  dan  prakarsa-prakarsa  dilakukan  sendiri  oleh  warga  kampung

tanpa  tekanan pihak manapun. 
e.  Adanya   pengaturan   untuk   mengatasi   perbedaan-perbedaan

kepentingan yang  berkaitan  dengan  sumberdaya  hutan,  dengan  cara

yang   mengarah  pada   penghindaran   terjadinya   perselisihan   dan

pengadaan  penyelesaian perselisihan secara adil. 
f.  Adanya kemampuan teknis warga kampung dalam mengelola hutan. 

2.5 Manfaat Partisispasi 
Solihin   (2004)   mengatakan   ada   beberapa   manfaat   yang   dapat

diperoleh dari adanya kegiatan partisispasi, diantaranya : 
a.   Program  dan  pelaksanaannya  lebih  aplikatif   terhadap  konteks

sosial, 
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ekonomi   dan   budaya   yang   sudah   ada,   sehingga   memenuhi

kebutuhan masyarakat. Ini menyiratkan kebijakan desentralisasi. 
b.  Menciptakan  rasa  memiliki  dan  tanggung  jawab  di  antara  semua

pihak terkait   dalam  merencanakan   dan   melaksanakan   program,

sehingga  dampaknya  dan  begitu  pula  program  itu  sendiri

berkesinambungan. 
c.  Perlunya  memberikan  peran  bagi  semua  orang  untuk  terlibat  dalam

proses, khususnya  dalam  hal  pengambilan  dan  pertanggungan  jawab

keputusan  sehingga  memberdayakan  semua  orang  yang  terlibat

(terberdayakan). 
d.  Kegiatan-kegiatan  pelaksanaan  menjadi  lebih  obyektif  dan  fleksibel

berdasarkan keadaan setempat. 
e.  Transparansi  semakin  terbuka  lebar  akibat  penyebaran  informasi

dan wewenang.
f.  Pelaksanaan  proyek  atau  program  lebih  terfokus  pada  kebutuhan

masyarakat. 

2.6 Prinsip-Prinsip Partisipasi Pengelolaan Hutan 
Menurut  Aji  (2009),  prinsip-prinsip  partisipasi  yang  perlu  diamalkan

dalam pembangunan hutan adalah sebagai berikut :
a.  Keterlibatan   stakeholders.   Adanya  keterlibatan  semua  pihak,  baik

individu maupun  kelompok  masyarakat  yang  berkepentingan  dalam

pengelolaan hutan.
b.  Kesetaraan   dan  Kemitraan   (Equal   Partnership).   Pada  dasarnya

semua pihak mempunyai ketrampilan, kemampuan dan prakarsa serta

mempunyai  hak   untuk   menggunakan   prakarsa   tersebut   terlibat

dalam  setiap  proses pembangunan  hutan  guna  membangun  dialog

tanpa  memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak. 
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c.  Transparansi   (Transparency).   Semua   pihak   harus   dapat

menumbuhkembangkan   komunikasi   dan   iklim   berkomunikasi

terbuka  dan  kondusif sehingga menimbulkan dialog yang produktif.
d.  Kesetaraan   Kewenangan   (Sharing   Power   /   Equal   Powership).

Berbagai  pihak   yang   terlibat   harus   dapat   menyeimbangkan

distribusi   kewenangan  dan kekuasaan  untuk menghindari  terjadinya

dominasi dalam pengelolaan hutan.
e.  Kesetaraan   Tanggung  Jawab  (Sharing   Responsibility).   Berbagai

pihak  mempunyai  tanggung  jawab  yang  jelas  dalam  setiap  proses

pembangunan hutan  karena  adanya  kesetaraan  kewenangan  (sharing

power)  dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan

langkah-langkah selanjutnya. 
f. Pemberdayaan  (Empowerment).  Keterlibatan  berbagai  pihak  dalam

pembangunan hutan tidak  lepas  dari  segala  kekuatan  dan kelemahan

yang  dimiliki  oleh  setiap  pihak,  sehingga  melalui  keterlibatan  aktif

dalam setiap proses  kegiatan,  terjadi  suatu  proses  saling  belajar  dan

saling memberdayakan satu sama lain .
g.  Kerjasama  (Cooperation).  Diperlukan  adanya  kerjasama  berbaga

pihak  yang   terlibat   untuk   saling   berbagi   kelebihan   guna

mengurangi   berbagai  kelemahan   yang   ada,   khususnya   yang

berkaitan  dengan  kemampuan sumberdaya manusia dan sumber daya

modal. 

2.7 Hambatan Partisipasi Pengelolaan Hutan 
Aji (2009) mengatakan  ada beberapa hambatan  yang kerap ditemui pada

pengelolaan hutan partisipatif  antara lain: 
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a.  Hambatan   perilaku.   Secara   psikologis,   aparatur   pemerintah

seringkali  merasa   bahwa   aparat   lebih   terhormat   dan   tinggi

statusnya   dibandingkan  dengan   masyarakat   desa   sekitar   hutan.

Demikian  juga  secara  psikologis masyarakat  merasa  bahwa  mereka

lebih  rendah  dan  kurang pengetahuannya dibandingkan dengan aparat

pemerintah.
b.  Hambatan  kebijakan.  Aparatur  pemerintahan  sudah  terbiasa  bekerja

dengan memakai pedoman aturan yang baku yang bersifat instruktif dan

top down. Cara-cara  lama  dalam  pengambilan  kebijakan  tersebut

tercermin  dalam bentuk Surat Keputusan, Petunjuk Pelaksanaan dan

Petunjuk Teknis yang terlalu  rigid sehingga memandulkan kreatifitas

pelaksana di lapangan.
c.  Hambatan sistem manajemen.   Diakui ataupun tidak,  sampai  saat ini

sistem  manajemen   pengelolaan   hutan   masih   mengikuti   model

perencanaan konvensional  yang  bersifat  top-down  dan  sentralistik

dan   menegasikan  konteks  dan  local  specific.  Biasanya  pimpinan

perusahaan  di  tingkat  pusat  menyiapkan   "cetak   biru"   untuk

dilaksanakan  oleh  petugas  lapangan. Ditambah  lagi,  masih  banyak

keputusan,   panduan   pelaksanaan   dan  petunjuk   teknis   yang

mempersempit  ruang  gerak  staf  operasional  di lapangan untuk bisa

fleksibel dan berpartisipasi.
d.  Hambatan   sumber   daya   manusia.   Konsep   pembangunan   yang

berfokus  pada  masyarakat  merupakan  konsep  baru  bagi  aparat

pemerintah, sehingga butuh  waktu  untuk  sekadar  memperkenalkan

agar  konsep  ini  bisa dipahami dan diterima ditengah-tengah mereka.
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Oleh karena itu diperlukan pelatihan untuk membekali mereka dengan

pemahaman dan keahlian baru yang akan berguna dalam pelaksanaan

program pembangunan.
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