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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Persepsi 

Menurut  Langevelt  (1966)  dalam  Harihanto  (2001)  persepsi  

sebagai pandangan individu terhadap suatu obyek atau stimulus. Akibat 

adanya stimulus, individu memberikan reaksi (respon) berupa penerimaan 

atau penolakan terhadap stimulus tersebut. Persepsi berhubungan dengan 

pendapat dan penilaian individu terhadap suatu stimulus yang akan berakibat 

terhadap menurunnya kemauan dan perasaan terhadap stimulus tersebut. 

Persepsi berhubungan dengan pendapat danpenilaian individu terhadap suatu 

stimulus yang akan berakibat terhadap motivasi, kemauan dan perasaan 

terhadap stimulus tersebut. Stimulus dapat berupa benda, isyarat,  informasi,  

maupun  situasi  dan  kondisi  tertentu.  Dalam  konteks  persepsi terhadap 

sumberdaya hutan dan kondisinya dapat berlaku sebagai stimulus yangdapat  

menimbulkan  persepsi  pada  individu  yang  melihat,  mencium,  

danmerasakan. 

Thoha  (1988)  dalam  Harihanto  (2001)  mendefinisikan  persepsi  

sebagai proses  kognitif  yang  bisa  terjadi  pada  setiap  orang  dalam  

memahami  informasitentang  lingkungan  yang  dapat  diperoleh  melalui  

penglihatan,  pendengaran, penghayatan, perasaan, maupun penciuman. 

Persepsi merupakan penafsiran untukterhadap  suatu  situasi,  bukan  

merupakan  suatu  pencarian  yang  sebenarnya  darisituasi  tersebut.  Definisi  

ini  secara  implisit  menyebutkan  bahwa  informasi  dan situasi  dapat  

berfungsi  sebagai  stimulus  bagi  terbentuknya  suatu  persepsi,walaupun 
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informasi tentang lingkungan itu juga bisa berupa situasi tertentu (tidak harus 

berupa rangkaian kalimat atau isyarat lain). 

Harihanto (2001) menyatakan bahwa persepsi pada hakekatnya 

adalah pandangan, interpretasi,  penilaian,  harapan  dan  atau  inspirasi  

seseorang  terhadap  obyek. Persepsi  dibentuk  melalui  serangkaian  proses 

(kognisi)  yang  diawali  dengan menerima rangsangan atau stimulus dari 

obyek oleh indra (mata, hidung, telinga, kulit, dan mulut) dan dipahami 

dengan interpretasi atau penafsiran tentang obyek yang dimaksud. Jadi 

persepsi merupakan respon terhadap rangsangan yang datang dari  suatu  

obyek.  Respon  ini  berkaitan  dengan  penerimaan  atau  penolakan  oleh 

individu terhadap obyek yang dimaksud. 

Menurut Calhoun dan Acocella (1990) persepsi yang kita kenal 

memiliki tiga dimensi yang sama menandai konsep diri : 

1. Pengetahuan  :  Apa  yang  kita  ketahui  (atau  kita  anggap  tahu)  

tentangpribadi  lain  wujud  lahiriah,  perilaku,  masa  lalu,  

perasaan,  motif  dan sebagainya. 

2. Pengharapan : Gagasan kita tentang orang itu menjadi apa dan 

melakukanapa yang dipadukan dengan gagasan kita tentang 

seharusnya dia menjadi apa dan melakukan apa. 

3.  Evaluasi : Kesimpulan kita tentang seseorang didasarkan pada 

bagaimanaseseorang  (menurut  pengetahuan  kita  tentang  

mereka)  memenuhipengharapan kita tentang dia). 

Berdasarkan Tampang (1999) dalam Baskoro (2008) persepsi 

dipengaruhi oleh variable-variabel  yang  berkombinasi  satu  dengan  yang  
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lainnya  yaitu; (1)pengalaman  masa  lalu,  apa  yang  pernah  dialami,  (2)  

indoktinasi  budaya, bagaimana  menerjemahkan  apa  yang  dialami. (3)  

sikap  pemahaman,  apa  yangdiharapkan dan apa yang dimaksud dengan hal 

tersebut. Persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor  intern  yang  ada  dalam  

individu  tersebut.  Bakat,  minat,  kemampuan, perasaan,  fantasi,  kebutuhan,  

motivasi,  jenis  kelamin,  umur,  kepribadian, kebiasaan  dan  lain  lain  serta  

sikap lain  yang  khas  dimiliki  seseorang  termasukjuga  pengetahuan.  

Persepsi  juga  dipengaruhi  faktor  sosial  budaya  dan  sosial ekonomi seperti 

pendidikan lingkungan tempat tinggal, suku bangsa dan lainnya. 

2.2 Konsep Perilaku 

 Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam 

gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 1988). Menurut Sumardi (2007), 

dinyatakan bahwa perilaku seseorang terhadap keberadaan suatu obyek, 

dalam hal ini sumberdaya hutan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor 

individu baik dari dalam maupun dari luar. Faktor individu meliputi keadaan 

seseorang terdiri status sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan yang berasal 

dari faktor luar meliputi segala sesuatu yang ada disekitarnya yang mampu 

mempengaruhi seseorang untuk berperan terhadap suatu kegiatan tertentu, 

seperti masyarakat atau kebijakan pemerintah. 

Soekanto (1990) dalam Gunawan (1999) menyatakan bahwa 

masyarakat dan kebudayaan sebenarnya merupakan perwujudan atau 

abstraksi perilaku manusia. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia. 

Perilaku manusia itu sendiri dibedakan dengan kepribadiannya, karena 
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kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam diri seorang 

individu. Kekuatan kepribadian tidak terletak dijawaban atau tanggapan 

manusia terhadap suatu keadaan, akan tetapi justru pada kesiapannya didalam 

memberikan jawaban dan tanggapan. Jawaban dan tanggapan ini merupakan 

perilaku seseorang. 

Schiffman L G dan Kanuk (2004) menyatakan bahwa teori 

pemenuhan kebutuhan (Satisfaction of Needs Theory) yang dikemukakan 

oleh Abraham Maslow beranggapan bahwa perilaku manusia pada 

hakekatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Maslow menyusun lima 

jenjang kebutuhan pokok manusia sebagai berikut : 

1. Kebutuhan mempertahankan hidup (physiological needs) 

Manifestasi kebutuhan ini tampak pada 3 hal, yaitu: sandang, pangan, 

dan papan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer untuk memenuhi 

kebutuhan psikologis dan biologis. 

2. Kebutuhan rasa aman (safety needs) 

Manifestasi kebutuhan ini antara lain adalah kebutuhan akan 

keamanan jiwa, dimana manusia berada, kebutuhan keamanan harta, 

perlakuan yang adil, pensiun dan jaminan hari tua. 

3. Kebutuhan sosial (sosial needs) 

Manifestasi kebutuhan ini tampak pada kebutuhan akan perasaan 

diterima oleh orang lain (sense of belonging), kebutuhan untuk maju dan tidak 

gagal (sense of achievement), kekuatan ikut serta (sense of participation). 

 

4. Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs) 
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Semakin tinggi status seseorang semakin tinggi juga prestisenya. 

5. Kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja (self actualization) 

Kebutuhan ini memanifestasinya pada keinginan mengembangkan 

kapasitas mental dan kapasitas kerja. 

2.3 Hubungan Persepsi dan Perilaku 

 Persepsi seseorang terhadap suatu objek mempengaruhi tingkah laku 

seseorang yang terejawantahkan dalam bentuk pergaulan, bekerja, 

berkegiatan di lingkungan dan sebagainya (Sumardi, 2007)  

 Perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan pemeliharaan 

lingkungan berkaitan dengan persepsi mereka mengenai lingkungan alam. 

Sikap masyarakat dalam memperlakukan alam lingkungannya, juga 

dipengaruhi pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai isi dan kekayaan 

yang dimilikinya Untuk memahami sikap manusia secara lebih kontekstual, 

dengan konteks manusia Indonesia, maka sistematisasinya dikombinasikan 

dengan periode perkembangan manusia dan kebudayaan. Dengan demikian 

maka akan kita dapatkan beberapa sikap terhadap alam yang juga sikap 

terhadap lingkungan selama ini sebgai berikut: (1). Pendewaan terhadap alam 

dan lingkungan; (2). Ketergantungan terhadap alam dan lingkungan; (3). 

Pengurasan terhadap alam dan lingkungan; (4). Persahabatan dengan alam 

dan lingkungan (Beno, 2007) 

 Ferguson MJ dan Bargh JA (2004) menyatakan terdapat asumsi 

bahwa respon perilaku tidak dapat direpresentasikan secara fisik dan dapat 

secara otomatis diaktifkan saat persepsi muncul. Terdapat teori yang 

menegaskan bahwa perilaku dan persepsi saling berhubungan erat dalam 
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memori otak manusia. Perilaku merupakan respon dari adanya bentuk-bentuk 

pengetahuan sosial yang secara otomatis timbul akibat pemahaman terhadap 

stimulus sosial. Sedangkan persepsi itu sendiri merupakan respon dari 

pemahaman terhadap stimulus sosial yang akhirnya akan mengaktifkan 

memori dalam menyusun pengetahuan terkait. 

2.4 Kelestarian Hutan  

Kelestarian adalah keadaan yang tetap seperti semula atau keadaan 

yang tidak  berubah-ubah  (Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  

Republik Indonesia, 1988). Adapun kelestarian hutan merupakan suatu 

keadaan hutan yang tetap  mampu  menjalankan  fungsi  dan  manfaatnya  

bagi  kehidupan  manusia  dan  mahluk  hidup  lainnya  baik  pada  masa  

sekarang  maupun  pada  masa  yang  akan  datang. Menurut Sumardi (2007), 

dinyatakan bahwa kelestarian hutan dalam suatu daerah  mempunyai  peranan  

sangat  penting   untuk  mencukupi  semua  kebutuhan  penduduk  di  sekitar  

hutan,  seperti  kayu  bakar,  rumput  untuk  ternak,  dan  sebagainya.  Hal  ini  

penting  tidak  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  generasi mendatang.  

Selain  dapat  mencukupi  terhadap  kebutuhan  penduduk  pada  waktu 

sekarang dan yang akan datang, juga akan memberi peluang terhadap 

penerimaan devisa negara dari hasil hasil hutan yang dapat diekspor ke luar 

negeri. Dengan demikian  hasil  hutan  memiliki  cakupan  yang  sangat  luas,  

tidak  hanya pertimbangan ekologis, namun menyangkut permasalahan 

ekonomis di sekitarnya dan pemerintah.  

Manan (1997) dalam Gunawan (1999), menyatakan bahwa  

pelestarian pemanfaatan (sustainable  utilization) dapat diartikan sebagai  
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mengkonsumsi bunga (interest) sedangkan modal tetap utuh. Dalam  

kaitannya  dengan  dengan sumberdaya hutan, berarti hasil kayu , hasil non 

kayu atau hasil hutan ikutan dan kegunaan lainnya misalnya mengatur air, 

habitat satwa, rekreasi di alam terbuka, sumber plasma nutfah, penghasil 

obat-obatan dan perlindungan lingkungan lainnya. Secara sederhana, 

dijabarkan agar pemanenan sama dengan riap. Upaya melestarikan  jenis  dan  

ekosistem  sangat  erat  kaitannya dengan  masyarakat,  terutama yang hidup 

di sekitar kawasan konservasi dan kawasan hutan produksi. Gangguan 

terhadap keberadaan kehidupan liar dan kekayaan hutan, dapat berupa  

perburuan  liar,  perambahan hutan, dan kebakaran hutan. Hasil  penyuluhan 

terhadap  masyarakat  tentang  pentingnya  melestarikan  hutan  masih belum 

memadai dan meyakinkan mereka akan perlunya keberadaan kawasan 

konservasi maupun produksi. Rasa ikut mempunyai  dan  tanggung  jawab 

untuk melindungi sumberdaya dari gangguan yang merusak masih harus 

dimasyarakatkan. 

Prinsip kelestarian dalam pengelolaan hutan produksi lestari 

dijelaskan Djajapertjunda sebagai  bangun tiga dimensi yang tersusun atas 

dimensi kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial dalam 

satu unit manajemen. Kelestarian fungsi ekonomi dipresentasikan oleh sistem 

produksi hasil hutan yang mampu mempertahankan potensi sumber daya 

hutan yang stabil dengan nilai ekonomi dan finansial yang selalu berkembang 

bagi keseluruhan pelakunya (pemerintah, swasta, maupun masyarakat). 

Kelestarian fungsi ekologi ditunjukkan oleh kualitas sistem konservasi fungsi 

hutan untuk perlindungan sistem ekologi penyangga kehidupan. Sementara 
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kelestarian fungsi sosial menuntut adanya interaksi positif keberadaan 

pengelolaan hutan dalam kerangka perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan 

budaya masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan (Djajapertjunda, 

2013). 

2.5 Masyarakat Desa Sekitar Hutan 

 Masyarakat  adalah  kelompok  atau  himpunan  orang-orang  yang  

hidup bersama  dan  terjalin  satu  sama  lainnya  sehingga  menghasilkan  

kebudayaan. Sedangkan pengertian dari desa merupakan himpunan penduduk 

yang cenderung homogen  dengan  sifat  kegotongroyongan  dan  

kekeluargaan  yang  tinggi  serta bermata  pencaharian  utama  dari  sektor  

pertanian.  Sehingga  masyarakat  desa adalah himpunan penduduk agraris 

cenderung homogen yang menempati wilayah tertentu  dan  memiliki  

kebudayaan  dengan  sifat  kekeluargaan  dan kegotongroyongan yang tinggi. 

Masyarakat desa umumnya bermata pencaharian  dari  sektor  pertanian  

sehingga  pekerjaan-pekerjaan  disamping  pertanian  hanya merupakan 

sambilan saja, sehingga di saat masa panen atau masa menanam padi tiba  

maka  pekerjaan-pekerjaan  sambilan  tersebut  ditinggalkan  Soekanto(1982) 

dalam Junianto (2007) 

 Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang tinggal di dalam 

atau sekitar kawasan hutan pada  umumnya sangat bergantung pada sumber 

daya hutan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi dan budayanya. 

Baik yang memanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung  dari hasil 

hutan tersebut. Sebagian dari mereka melakukan kegiatan budidaya pertanian 

di dalam kawasan hutan. Lainnya hanya memetik hasil hutan non-kayu 
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seperti rotan, getah, sarang burung dan tanaman obat-obatan. Sebagian 

lainnya adalah mencari kayu bakar, menyabit rumput, atau menggembalakan 

ternaknya di dalam kawasan hutan (Darusman dan Suhardjipto, 1998). 

Kedekatan serta ketergantungan masyarakat yang hidup di sekitar 

kawasan hutan dengan hutan tersebut, menyebabkan adanya interaksi 

masyarakat dengan hutan di sekitarnya. Pada awalnya interaksi-interaksi 

tersebut terjadi dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian alam, tetapi 

dengan semakin berkembangnya peradaban dan kebutuhan, maka interaksi 

yang terjadi antara masyarakat dengan hutan sudah mulai bergeser. Bahkan 

bukan hanya masyarakat yang dekat dengan hutan lagi yang melakukan 

interaksi dengan hutan. Pendapatan masyarakat merupakan salah satu 

indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan. Rendahnya tingkat pendapatan 

di pedesaan tidak terlepas dari produktivitas yang rendah, kurangnya 

pengetahuan  dan keterampilan petani. Aspek desa ekonomi desa dan peluang 

kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Ekonomi 

pedesaan ditentukan oleh pola berusaha dari masyarakatnya. Lapangan usaha 

pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan merupakan mata pencaharian 

pokok masyarakat pedesaan (Mubyarto, 1991) 

2.6 Hutan Pendidikan 

Hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, 

pohon-pohon, hasil tambang dan berbagai sumberdaya lainnya yang bisa kita 

dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga 

merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi 

kesejahteraan manusia, baik manfaat tangible yang dirasakan secara 
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langsung, maupun intangible yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat 

langsung yang dapat dirasakan semacam penyediaan kayu, satwa, dan hasil 

tambang. Sedangkan manfaat yang tidak langsung semacam rekreasi, 

perlindungan dan pengaturan tata air, pencegahan erosi” (Rahmawaty, 2004). 

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan 

“hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Terdapat 

unsur-unsur yang meliputi : a. Suatu kesatuan ekosistem b. Berupa hamparan 

lahan c. Sumberdaya alam hayati dan alam lingkungannya yang tidak bisa 

dipisahkan satu dengan yang lainnya d. Mampu memberi manfaat secara 

lestari”. 

Hutan dibedakan menurut fungsinya yaitu hutan lindung, hutan 

produksi, dan hutan konservasi. Dalam BAB II Pasal 8 UU No. 41/1999 

tentang kehutanan disebutkan bahwa selain fungsi di atas, kawasan hutan 

dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus. Salah satu 

yang termasuk dalam kawasan hutan dengan tujuan khusus adalah pendidikan 

dan pelatihan, selanjutnya disebut hutan diklat. 

Menurut surat keputusan KAPUSDIKLAT KEHUTANAN No. 

199/KPTS/DIK 1/XII/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan hutan 

diklat menyebutkan tujuan pengelolaan hutan diklat adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai sarana sistem pengembangan dan sistem pelatihan serta 

penyuluhan, penelitian dan pengembangan kehutanan Sebagai satu unit 

percontohan dari pelaksanaan kegiatan di bidang kehutanan serta sistem 
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pengelolaan hutan dalam skala miniatur dimulai perencanaan, 

pemanfaatan, pembinaan, pengembangan, pengadministrasian di bidang 

kehutanan 

2. Sebagai salah satu unit untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan 

masyarakat di sekitar hutan diklat. 

 Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan kebijaksanaan dalam 

pengelolaan hutan diklat sebagai berikut: 

a. Mengembangkan dan membina hutan diklat sehingga dapat berfungsi 

optimal baik bagi penyelenggaraan peserta diklat maupun masyarakat 

sekitar. 

b. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyrakat terhadap pelestarian 

alam dan lingkungan 

c. Meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan 

pengembangan, penyuluhan, pembangunan kehutanan serta kerjasama 

kediklatan yaitu dengan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak 

terkait dalam pengelolaan hutan diklat dalam bentuk kemitraan sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

 

2.6.1 Hutan Produksi  

Menurut Agustina (2010) menyatakan bahwa “hutan produksi adalah 

hutan yang ditumbuhi oleh jenis-jenis pohon yang dapat dipungut kayunya 

secara komersil untuk digunakan sebagai baha berbagai keperluan seperti 

bahan baku bagi industri perkayuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
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dan ekspor”. Menurut Direktorat Bina Program Kehutanan (1981) dalam 

Agutina (2010), hutan produksi dibedakan menjadi tiga. 

a. Hutan produksi terbatas ialah hutan prduksi yang hanya dapat dieksploitasi 

dengan cara tebang pilih. 

b. Hutan produksi tetap atau hutan produksi bebas ialah hutan produksi yang 

dapat dieksploitasi baik dengan cara tebang pilih maupun dengan cara 

tebang habis.  

c. Hutan konversi ialah hutan produksi bebas atau tetap yang dapat diubah 

peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan perluasan pengembangan 

wilayah di luar bidang kehutanan, misalnya transmigrasi, pertanian, 

perkebunan, industri, pemukiman, dan lain-lain. 

Pada ayat (7) UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan 

bahwa “hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan. Adapun yang dimaksud hasil hutan pada ayat (13) 

adalah benda-benda hayat, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal 

dari hutan. Pada pasa 28 disebutkan bahwa pemanfaatan hutan produksi dapat 

berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan 

hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan 

bukan kayu”. 

2.6.2 Hutan Lindung 

Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

mendifinisikan hutan lindung sebagai “kawasan hutan yang mempunyai 

fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi 
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air laut dan memelihara kesuburan tanah. Darisitu dapat dilihat keberadaan 

hutan lindung mempunyai peranan penting dalam menjaga kestabilan 

ekosistem”. Menurut Agustina (2010) menyatakan bahwa “hutan lindung 

adalah hutan yang berperan dalam pengaturan siklus hidrologi, mengurangi 

erosi, mencegah bahaya banjir dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan 

hutan lindung memerlukan pengawasan yang intensif karena jika terjadi 

pengurangan kawasan lindung akan menyebabkan hilangnya fungsi kawasan 

lindung dalam meresapakan air ketika hujan, sehingga menimbulkan bencana 

alam seperti banjir perubahan iklim dan lain-lain”. 

Menurut Djajapertundja (2002) menyatakan bahwa “hutan lindung 

memilki pengaruh yang baik terhadap iklim disekelilingnya seperti, 

mencegah pemanasan global dan menahan butiran air hujan agar tidak terjadi 

erosi ataupun banjir. Apabila terdapat pengurangan kawasan hutan lindung 

dari luas minimal yang diperlukan dapat menimbulkan bencana alam seperti 

banjir, perubahan alam dan lain-lain”. “Kawasan hutan terutama hutan 

lindung adalah kawasan resapan air yang memiliki curah hujan tinggi dengan 

struktur tanah yang mudah meresapkan air hujan dan sistem hidrologi hutan 

berlaku dalam penyimpanan air dan tempat penyerapannya air hujan atau 

embun” (Arief, 2001). 

 “Kawasan lindung mempunyai ciri khas tertentu seperti sistem 

penyangga kehidupan, pengawetan terhadap keanekaragaman jenis tumbuhan 

dan satwa, serta pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 

Tajuk-tajuk pohon yang menaungi akan mampu menahan titik-titik air hujan 

yang jatuh pada permukaan tanah. Tumbuhan lantai hutan, serasah dan humus 



 

19 

 

memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan permeabilitas tanah 

dalam menyerap air yang jatuh dari tajuk pohon serta akan mencegah laju 

aliran permukaan sehingga terserap oleh tanah” (Agustina, 2010). 

“Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya 

alam dan sumberdaya buatan” (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). 

“Kawasan lindung yakni kawasan yang menjadi perlindungan terhadap 

kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, 

pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan 

lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya. Salah satu kawasan lindung 

yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah hutan 

lindung” (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).  


