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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Hutan merupakan sumber daya alam yang memberikan berbagai manfaat 

bagi kesejahteraan manusia baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung 

maupun tidak langsung oleh manusia (Sadono,2013). Sejalan dengan waktu, hutan 

yang semula dianggap tidak akan habis berangsur-angsur mulai berkurang. 

Banyaknya lahan hutan yang digunakan untuk kepentingan lain, seperti pertanian, 

perkebunan, pemukiman, industri dan penggunaan lainnya. Berdasarkan data luas 

kawasan hutan di Provinsi Jambi sesuai SK Menhut No.421/Kpts-II/1999 tanggal 

15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jambi 

adalah seluas 2,1 juta ha. Hanya saja luasan tersebut termasuk kawasan hutan 

yang sudah di konversi.  

Permasalahan konversi hutan ini berakar dari pertambahan penduduk yang 

terus meningkat. Pertambahan penduduk menuntut tercukupinya kebutuhan 

pangan, kebutuhan kayu bakar, kebutuhan kayu pertukangan, dan tempat 

pemukiman. Di lain pihak lahan pertanian sebagai penghasil pangan luasannya 

terbatas, sehingga alternatif utama untuk pemenuhan kebutuhan pangan adalah 

mengkonversi lahan hutan menjadi lahan pertanian (Senoaji, 2011). Akibat dari 

aktivitas masyarakat di dalam maupun sekitar hutan cenderung tidak terkendali 

yang menyebabkan munculnya bencana dan kerusakan terhadap hutan (Rangkuti 

dan Ferdi, 2005).  

Masyarakat sekitar hutan sedikit banyaknya mereka menggantungkan 

hidup dengan kawasan hutan (Ningsih, 2019). Menurut KLHK (2019) terdapat 1,7 

juta rumah tangga yang berada disekitar hutan termasuk dalam kategori miskin. 

Sehingga hal tersebut dapat menjadi pemicu deforestasi yang terjadi pada 

kawasan hutan, menurut data Kemenhut tahun 2017-2018 deforestasi lahan di 

kawasan hutan mencapai 0,44 juta hektar yang disebabkan oleh kebakaran hutan 

maupun alih fungsi lahan. Hal ini di pertegas oleh Forest Watch Indonesia (2018) 

hilangnya hutan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi selama periode 1985-1997 

terdiri dari aktivitas perkebunan 2,4 juta hektar (14%), kebakaran hutan 1,74 juta 

hektar (10%), dan petani pelopor 1,22 juta hektar (7%).  
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Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin 

merupakan salah satu Tahura yang berada di Provinsi Jambi. Tahura ini juga 

dikelilingi oleh 12 desa penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan 

hutan Tahura Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Batanghari diantaranya Desa 

Bungku, Pompa Air, Mekar Jaya, Singkawang, Sridadi, Tenam, Empelu Mudo, 

Jangga Baru, Bulian Baru, Jebak, Kilangan, dan Jangga Aur. Kawasan hutan ini 

merupakan habitat asli dari tumbuhan Bulian (Eusideroxylon zwageri) (Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, 2016). Kepala Dinas Kehutanan 

Kabupaten Batanghari menyatakan bahwa Taman Hutan Raya seluas 15.830 Ha. 

Menurut data LULC (land use and land cover) dari tahun 1990 sampai tahun 

2010 yaitu dapat diketahui bahwa hutan pada kawasan Tahura Sultan Thaha 

Syaifuddin hanya tersisa 15%. Seiring dengan berjalannya waktu menurut data 

RPJP Kabupaten Batanghari tahun 2017 kawasan hutan yang tersisa hanya tinggal 

10% dari total luas hutan awalnya. Hal ini disebabkan oleh adanya illegal logging, 

dan pemukiman, tentunya tekanan kawasan ini tidak hanya berupa hasil hutan 

namun juga sumberdaya lahannya untuk dijadikan perkebunan karet, sawit, serta 

cash crop lainnya (Budiandrian,2017).  

Upaya perlindungan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha 

Syaifuddin telah di lakukan seperti penataan patok batas, dan dengan melibatkan 

stakeholder, akan tetapi upaya tersebut belum cukup optimal. Jika kegiatan 

eksploitasi illegal tersebut terus dilakukan masyarakat, maka akan berdampak 

pada hilangnya habitat asli untuk tempat berkembang biak dan menurunkan fungsi 

Tahura secara ekologis. Oleh sebab itu, diperlukannya perlindungan dalam Tahura 

STS secara berkelanjutan dan tetap lestari.  

Mayoritas masyarakat desa di kawasan Tahura STS bermata pencaharian 

sebagai petani, hal ini menunjukkan keterkaitan masyarakat dengan kawasan 

hutan sangat tinggi (Amila,2018). Aktivitas pertanian dan perkebunan yang 

dilakukan disisi lain memberikan tingkat kerawanan terhadap kerusakan hutan, 

sebab area kebun warga sekitar hutan dapat menjangkau wilayah hutan. Desakan 

kebutuhan hidup membuat warga sekitar hutan memanfaatkan lahan dan hasil 

hutan sebagai bagian dari pemenuhan hidup (Masria et all.,2015). Hal ini 

menyebabkan terjadinya pemanfaatan lahan hutan yang terus berlangsung dan 
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dapat mengancam kelestarian hutan. Dalam menjaga kelestarian dan melindungi 

hutan perlu adanya kesadaran masyarakat berupa suatu persepsi dan perilaku yang 

baik oleh masyarakat sekitar hutan untuk turut berpartisipasi dalam menjaga 

kelestarian hutan.  

Terbentuknya kesadaran masyarakat dalam melestarikan hutan 

dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah tingkat pengetahuan dan 

pandangan masyarakat terhadap hutan (Amila, 2018). Masyarakat sekitar hutan 

mempunyai peran besar dalam menentukan kelestarian hutan. Seharusnya 

masyarakat diharapkan memiliki tanggung  jawab serta menjadi inspirasi, 

inisiator, dan dinamisator dalam menjaga keutuhan dan kelestarian kawasan dan 

sumberdaya alam secara berkelanjutan (Pane, 2016).  

Persespi masyarakat mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap penilaian 

sumberdaya hutan sehingga perlu dibangun suatu persepsi yang benar terhadap 

hutan (Junianto, 2007). Perbedaan kepentingan tentang sumberdaya hutan menjadi 

hal yang tidak bisa dihindari dan terus mengurangi nilai kelestarian hutan tersebut. 

Kenepntingan masyarakat sekitar hutan untuk mengambil sumberdaya hutan 

secara bijak yang terwujud dalam setiap tindakan baik yang positif maupun 

negatif. (Junianto, 2007). Sehingga keberadaan dan kelestarian hutan dapat 

terjaga. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

yang berjudul “Persepsi Dan Perilaku Masyarakat Dalam 

Perlindungan Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten 

Batanghari”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Taman Hutan Raya (Tahura) STS merupakan salah satu kawasan 

konservasi yang ada di Kabupaten Batanghari. Kawasan hutan tropis dataran 

rendah ini berfungsi sebagai wilayah perlindungan, sistem penyangga kehidupan, 

pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara 

lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam Undang-Undang No.5 

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Taman 

Hutan Raya (Tahura) merupakan salah satu bentuk Kawasan Pelestarian Alam 

(KPA) yang bertujuan untuk mengoleksi tumbuhan atau hewan, yang 



4 
 

dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. 

Tahura STS telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2001. 

Sebagai wujud desentralisasi, pengelolaan Tahura STS diserahkan kepada Dinas 

Kehutanan Kabupaten Batanghari berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor 94/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001. Kondisi hutan di 

dalam dan di sekitar Tahura STS telah banyak mengalami perubahan karena alih 

fungsi hutan menjadi pemukiman warga, perkebunan karet dan kelapa sawit, 

menurut informasi dari masyarakat yang berasal di sekitar Tahura STS pada tahun 

2015, Tahura mengalami kebakaran hutan yang disebabkan oleh ulah masyarakat 

yang tidak bertanggung jawab, dengan terjadinya kebakaran hutan tersebut 

dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan hutan yang dapat berkurangnya 

keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan tersebut.  

Kebijaksanaan pengelolaan Tahura STS diarahkan pada pencapaian fungsi 

Tahura STS secara optimal. Kegiatan pengelolaan dilakukan melalui perancangan 

pola Tahura yang pengaturannya memenuhi persyaratan pengelolaan yang lebih 

baik, terarah,dan sistematis. Untuk penetapan kawasan Tahura STS sepanjang 

79,5 km, pada tahun 1992 telah dilaksanakan tata batas oleh Sub Biphut Provinsi 

Jambi. Selanjutnya pada tahun 1998 Sub Biphut Provinsi Jambi telah 

melaksanakan rekontruksi batas. Namun pada saat ini dirasakan telah banyak 

tanda-tanda batas yang telah rusak dan hilang sehingga perlu segera diupayakan 

pemeliharaan batas ulang. Yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka 

pelestarian dan pengembangan Tahura STS adalah usaha untuk mengurangi 

gangguan atau tekanan terhadap kawasan, terutama menghadapi masalah 

penebangan liar dan perambahan kawasan. Kawasan Tahura STS yang memiliki 

potensi kayu Bulian (Eusideroxylon zwageri) yang sangat awet dan bernilai 

komersil tinggi dalam jumlah yang sangat besar merupakan sasaran bagi oknum-

oknum yang ingin mencari keuntungan besar tanpa memperhatikan kelestarian 

lingkungan.  

Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan memiliki hubungan 

dan interaksi yang erat terhadap hutan. Kedekatan masyarakat secara fisik dan 

emosional akan melahirkan pandangan dan pengetahuan hutan itu sendiri. 
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Rendahnya tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang tinggal di dalam dan di 

sekitar hutan disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah tingkat 

pendidikan dan pengetahuan yang rendah, akses Sumber Daya Alam (SDA) 

rendah, keterampilan rendah, ketidakberdayaan dan pengangguran serta resistensi 

terhadap perubahan.  

Pandangan masyarakat tentang hutan begitu beragam. Hal ini mewarnai 

sikap masyarakat terhadap keberadaan hutan itu sendiri.  Kesadaran masyarakat 

dalam melestarikan hutan dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu tingkat 

pandangan dan pengetahuan masyarakat terhadap hutan. Keberadaan dan 

kelestarian sumberdaya hutan sangat terkait dengan partisipasi masyarakat 

terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. Partisipasi masyarakat sekitar hutan 

dapat dianalisis dari persepsi dan perilaku. Pemahaman persepsi dan perilaku 

dapat digunakan sebagai dasar pemberdayaan masyarakat dan pelibatan 

masyarakat dalam pengelolaan hutan dan upaya menjaga kelestarian sumber daya 

hutan. 

Studi tentang persepsi dan perilaku masyarakat terkait mengamankan dan 

melindungi hutan ini didasari oleh teori tentang hubungan antara persepsi dan 

perilaku, dimana persepsi sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam 

konteks tertentu. Perlu untuk dikaji sebagai salah satu upaya penentu keberhasilan 

kegiatan dalam perlindungan Tahura STS, yang kemudian hasil akan didapatkan 

berdasar atas metode yang penulis gunakan yaitu berupa interaksi dalam bentuk 

wawancara secara langsung dari kuisioner kepada masyarakat. Dalam hal ini 

penulis menyimpulkan rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi masyarakat dalam perlindungan Tahura STS 

Kabupaten Batanghari?  

2. Bagaimana perilaku masyarakat dalam perlindungan Tahura STS 

Kabupaten Batanghari?  

3. Bagaimana hubungan persepsi dan perilaku masyarakat dalam 

perlindungan Tahura STS Kabupaten Batanghari?  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat dalam 

perlindungan Tahura STS Kabupaten Batanghari. 

2. Mengetahui dan menjelaskan perilaku masyarakat dalam perlindungan 

Tahura STS Kabupaten Batanghari. 

3. Mengetahui dan menjelaskan hubungan persepsi dan perilaku masyarakat 

dalam perlindungan Tahura STS Kabupaten Batanghari.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui 

persepsi dan perilaku masyarakat dalam perlindungan Tahura STS Kabupaten 

Batanghari. Selain itu juga sebagai bahan masukkan untuk penelitian selanjutnya 

maupun bagi pemerintahan. 

 


