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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara  yang  memiliki  hutan  tropis  tersebsar  

ketiga setelah Brazil dan Zaire dan berfungsi sebagai paru-paru dunia. Pada 

UU No 41 tahun 1999 mengatakan Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa 

hamparan lahan berupa sumber daya alam hayati yang didominasi oleh 

pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang 

lainnya tidak dapat dipisahkan.  

Hutan memili fungsi untuk Mengatur tata air, mencegah dan 

membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah. Hutan jugan 

menyediakan hasil untuk keperluan  masyarakat  pada  umumnya  dan  

khususnya  untuk  keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga 

menunjang pembangunan ekonomi, melindungi suasana iklim dan memberi 

daya pengaruh yang baik, memberikan keindahan alam pada umumnya  dan  

khususnya dalam bentuk  cagar alam, suaka  margasatwa, taman  perburuan,  

dan  taman  wisata,  serta  sebagai  laboratorium  untuk  ilmu  pengetahuan,  

pendidikan, dan pariwisata; serta Merupakan salah satu unsur strategi 

pembangunan nasional (Suparmoko, 1997) 

Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai manfaat yang 

begitu besar bagi keberlangsungan kehidupan manusia untuk saat ini maupun 

yang akan datang. Manfaat hutan bisa kita rasakan secara langsung yakni 

masyarakan memanfaatkan hutan untuk kebutuhan ekonomi maupun secara 

tidak langsung yakni hutan dapat mengkonversi karbondioksida menjadi 
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oksigen dan itu kita hirup sehari-hari. Dalam hal ini manusia sebagai bagian 

dari makhlup yang ada dimuka bumi tentunya memiliki peranan penting 

dalam menentukan kelestarian dan keseimbangan ekosistem hutan. 

Pada umumnya masyarakat di sekitar hutan memiliki andil besar 

dalam menentukan kelestarian hutan karena seluruh kegiatan masyarakatnya 

yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sangat 

bergantung terhadap keberadaan hutan. Kegiatan tersebut seperti mengambil 

kayu bakar dan daun-daun, menyadap getah, bercocok tanam, dan kegiatan 

lainnya yang dilakukan diareal hutan. Dalam melakukan seluruh kegiatan 

tersebut, masyarakat disekitar hutan kerap tidak memperhitungkan bahaya 

yang akan muncul berupa banjir,  erosi, dan tanah longsor akibat dari kegiatan 

yang berlebihan dalam memanfaatkan sumberdaya hutan. 

Persepsi pada hakikatnya adalah pandangan, interpretasi, penilaian, 

harapan, dan atau inspirasi seseorang terhadap obyek (Harihanto, 2001). 

Perilaku dan tindakan masyarakat erat kaitannya dengan persepsi masyrakat 

terhadap hutan. Masyrakat dalam memperlakukan hutan juga dipengaruhi 

oleh pengalaman dan pengetahuan mereka. 

Hutan pendidikan atau Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 

(KHDTK) merupakan kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 

kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan. Berdasarkan UU 

nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa “pemerintah 

dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus, penetapan 

kawasan hutan dengan tujuan khusus, diperlukan untuk kepentingan umum 

seperti penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan dan religi dan 
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budaya. Kawasan hutan tujuan khusus tidak mengubah fungsi pokok kawasan 

hutan. Pengelolaan kawasan tujuan khusus dapat diberikan kepada 

masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan keagamaan. 

Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) berperan sebagai 

laboratorium lapangan kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan. 

Kegiatan penelitian dan pengembangan di dalam terkait dengan perencanaan, 

ilmu ukur tanah, manajemen hutan, pencegahan kebakaran hutan serta sosial 

ekonomi masyarakat di sekitar hutan. 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ditunjuk sebagai 

pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) yang t terdiri dari 

petak yaitu petak 43, 44 RPH Kedung Rejo BKPH Pujon KPH Malang Divisi 

Regional II Jawa Timur. Kawasan hutan yang dipilih tersebut termasuk 

sebagai kawasan hutan produksi dan hutan lindung.  

Rencana pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHdTK) 

tentunya harus bersinergis dengan masyarakat, Masyarakat disana sudah 

menempati lahan yang dikelola UMM tersebut dari sebelumnya dan 

mayoritas dari meraka bertani dilahan tersebut dibawah naungan LMDH 

bondosari untuk petak 43 dan LMDH Sukomulyo untuk petak 44. Oleh 

karena itu perlu dilakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut untuk 

mendapatkan informasi mengenai persepsi dan perilaku masyarakat terhadap 

hutan pendidikan atau kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHdTK) 

Universitas Muhammadiyah Malang sehingga nanti masyrakat sekitar dengan 

pihak pengelola dapat bersinergi dengan baik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dapat dirumuskan masalah pada 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku masyarakat sekitar kawasan hutan sebelum 

ditetapkanya kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHdTK) 

UMM 

2. Bagaimana persepsi masyarakat sekitar hutan terhadap rencana 

strategis pengelolaaan kawasan hutan dengan tujuan khusus 

(KHdTK) UMM  

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui perilaku masyarakat sekitar kawasan hutan sebelum 

ditetapkanya kawasan hutan dengan tujuan khusus UMM 

2. Mengetahui persepsi masyarakat sekitar hutan terhadap rencana 

strategis pengelolaaan kawasan hutan dengan tujuan khusus 

UMM. 

1.4 Manfaat 

1. Dapat meningkatkan pengetahuan mengenai perilaku masyarakat 

sekitar hutan tsebelum ditetapkannya kawasan hutan gengan 

tujuan khusus (KHdTK) UMM. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan 

mengenai persepsi masyarakat sekitar hutan terhadap rencana 
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strategis pengelolaaan kawasan hutan dengan tujuan khusus 

UMM. 

3. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang berguna dan 

dapat dijadikan acuan dalam proses pengambilan kebijakan 

pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus oleh pihak 

pengelola dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Malang. 


