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ABSTRACT 

Forest Protection Area in Indonesia has degraded caused by poverty of local communities who 
lived in the surrounding of forest protection area. They tend to destroy forest and less attention 
in forest conservation. Forest protection area  is very fragile and they have risk with natural 
disaster. Therefore, an action research has been done for local communities in the Gunung 
Sirimau forest protection area, Ambon with objectives are to increase income of local 
communities and its knowledge of forest conservation. In the preliminary of research result 
showed that income of local communities in 3 demplots has increased IDR 3.966.000.  
Unfortunately, their knowledge regarding forest conservation both in theory and practice still low 
and its needed many efforts to increase their knowledge mainly in implementation of the next 
action research. Thus, effort to increase income of local communities and its knowledge of forest 
conservation should be done step by step. If their knowledge have enough, promotion of carbon 
trade can be done.  
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hutan lindung  berdasarkan U.U. RI no 41/1999 tentang Kehutanan adalah 

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga 

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah 

intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung di berbagai propinsi di 

Indonesia ditetapkan berdasarkan SK. Penunjukan Menteri Pertanian pada tahun 1982. 

Sudah hampir 3 dasawarsa dari waktu penetapan tersebut berlalu namun ternyata 

kondisi hutan lindung belum berfungsi sebagaimana mestinya. Jika ditelusuri lebih jauh, 

penetapan areal hutan lindung pada awalnya dulu kurang memperhitungkan keberadaan 

masyarakat lokal yang bermukim di hutan lindung yang hidupnya bergantung pada hutan 

tersebut. Ketika populasi penduduk di areal tersebut masih sedikit, eksistensi hutan 

lindung tetap terjaga namun dengan perkembangan penduduk yang pesat, kebutuhan 

kayu dan lahan untuk produksi pangan juga semakin meningkat telah menyebabkan 

terganggunya ekosistem hutan lindung. 

Untuk mengatasi keadaan tersebut, masyarakat pemukim hutan lindung perlu 

disejahterakan kehidupannya  a.l. melalui peningkatan penghasilannya sebagai pekebun 
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dan peningkatan kesadaran akan pentingnya konservasi hutan. Aktivitas masyarakat 

dalam bercocok tanam di hutan lindung pada hulu suatu DAS sangat terbatas dibanding 

di daerah hilir sehingga pendapatan mereka lebih sedikit. Sebenarnya ada “rasa ketidak 

adilan” antara masyarakat yang tinggal di hulu dengan di hilir DAS. Masyarakat di hilir 

bisa menikmati sumber daya air dari hutan yang utuh terjaga oleh masyarakat yang 

tinggal di hulu. Dalam hal masyarakat di hulu menjaga hutannya dengan baik tentunya 

mereka wajar jika mendapat kompensasi baik dari masyarakat di hilir baik dalam bentuk 

uang maupun natura dll. Namun sampai saat ini belum ada produk hukum yang mengatur 

kompensasi tersebut dan peluang yang tersedia saat ini adalah mengarahkan masyarakat 

agar terlibat dalam perdagangan karbon melalui pengajuan hutan lindung untuk 

menjalankan program Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) atau Penurunan emisi dari 

deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Mengingat perdagangan karbon ini masih 

relatif baru di Indonesia maka penelitian untuk penyejahteraan masyarakat yang 

menghuni hutan lindung dan pengembangan lanjutannya menuju perdagangan karbon 

(carbon trade) perlu dilaksanakan. 

Peranan hutan lindung dalam konservasi tanah dan air sudah tidak diragukan 

lagi eksistensinya. Namun sayangnya kondisi hutan lindung di Indonesia sangat 

memprihatinkan. Menurut Ginoga (2011), Kondisi hutan lindung di Indonesia baik kualitas 

maupun kuantitas mengalami penurunan tajam sebagai akibat konflik lahan, penebangan 

liar, dan lainnya. Telah diyakini bahwa hutan lindung memberikan peranan penting 

secara ekonomi dan ekologi pada kelestarian daerah aliran sungai (DAS), yaitu sebagai 

pengatur tata air. Apabila terjadi kerusakan pada hutan lindung, maka komponen-

komponen pendukung hutan lindung akan terganggu, gangguan ini bervariasi tergantung 

dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, mulai dari bencana tingkat lokal yang 

berdampak sosial ekonomi kecil sampai bencana nasional, dan global. Berkenaan dengan 

hal tersebut perlu dicari solusinya agar kerusakan hutan lindung tidak semakin parah. 

Berdasarkan fakta di lapangan, sebenarnya sebagian besar areal hutan lindung itu telah 

menjadi daerah-daerah petuanan adat yang merupakan warisan leluhur masyarakat yang 

tinggal di areal tersebut jauh sebelum areal tersebut ditetapkan sebagai hutan lindung 

oleh pemerintah. Mereka dengan kearifan lokal telah turut menjaga kelestarian hutan 

dan mengelola hutannya dengan sistem agroforestri yaitu melakukan cocok tanam yang 

mengombinasikan tanaman tahunan dengan tanaman semusim. Dengan semakin 

terbukanya akses ke hutan lindung, komersialisasi kayu dan tuntutan pembangunan 

untuk pemekaran wilayah dll. telah mengakibatkan ekstraksi kayu berlebihan yang 

mengganggu ekosistem hutan lindung.  Agar eksistensi agroforestri tetap terjaga dimana 
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masyarakat dapat mengelola lahannya namun tetap mempertahankan konservasi 

lahannya perlu dicari pola pengeloaan hutan yang cocok. Mardiatmoko dan Hatulesila 

(2011) melaksanakan Iptek bagi Masyarakat (IbM) di Ambon yang didanai DP2M-Dikti 

menunjukkan bahwa praktek agroforestri yang dilaksanakan masih tradisional dengan 

hasil produksi buah-buahan yang semakin menurun sehingga dilakukan serangkaian 

tindakan pemeliharaan tanaman buah yang ada dan pengayaan tanaman baru.Untuk itu 

diperlukan suatu penelitian tindakan yang dilakukan di bidang kehutanan yaitu 

penelitian partisipasi kehutanan (Participatory research in forestry) atau sering juga 

dikenal dengan Penelitian kolaborasi kehutanan (Collaborative research in forestry) dan 

penelitian tindakan partisipatif (Participatory action research). Penelitian partisipatif di 

bidang kehutanan itu merupakan konsep yang menarik dan seringkali kontroversial yang 

mana sekarang ini berbagai prinsip partisipatif telah diaplikasikan di banyak proyek 

manajemen hutan melalui penelitian kehutanan. Jika hal tersebut berhasil maka institusi 

pada tingkat desa akan mampu mengelola sumberdaya hutannya sendiri  (Branney et al., 

2000). Kindon dan Pain (2007) juga menegaskan bahwa pendekatan dan metode 

Penelitian tindakan partisipatif saat ini telah banyak digunakan dalam ilmu sosial dan 

lingkungan. Jenis penelitian ini melibatkan penelitian kolaboratif, edukasi dan tindakan 

yang orientasinya ditujukan pada perubahan sosial, menyajikan tantangan epistemologi 

pokok terhadap keberadaan penelitian tradisional.  

Dengan berkurangnya vegetasi hutan, telah menyebabkan berkurangnya serapan 

kabon dioksida sehingga bumi menjadi lebih panas dan hal ini telah berdampak dengan 

semakin banyaknya bencana alam yang terjadi di bumi. Beberapa solusi yang telah 

dilakukan yaitu a.l.: upaya pengelolaan bencana berupa tindakan mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim yang dikaitkan dengan perdagangan karbon. Upaya ini mengutamakan 

pengurangan emisi dari penggunaan bahan bakar fosil di negara-negara industri dan juga 

kegiatan penanaman pohon-pohon untuk menyerap karbon. Saat ini telah dilakukan 

pendekatan konservasi baru dan lebih efektif untuk mengurangi 20 % dari emisi yang 

berkaitan dengan hutan yaitu pendekatan yang dikenal dengan CDM dan REDD+. Ide ini 

berbeda dengan kegiatan konservasi hutan sebelumnya karena dikaitkan langsung dengan 

insentif finansial untuk konservasi yang bertujuan menyimpan karbon di hutan. 

Berkenaan dengan hal tersebut upaya menyejahterakan masyarakat di sekitar hutan 

lindung melalui pengayaan tanaman agroforestri memiliki peluang untuk dimasukkan 

dalam perdagangan karbon sehingga masyararakat akan meningkat pendapatannya dari 

hasil hutan non kayu dan adanya kompensasi finansial dari pihak pembeli karbon       
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II. METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan ini dilaksanakan dengan metode survei dan metode dari 

Davison et al. (2004) dengan melaksanakan 5 tahapan yang merupakan siklus, yaitu :    

(1) Melakukan diagnosa (diagnosing), (2) Membuat rencana tindakan (action planning), 

(3) Melakukan tindakan (action taking), (4) Melakukan evaluasi (evaluating) dan           

(5) Pembelajaran (learning) dan penerapannya difokuskan pada pengembangan 

kesejahteraan masyarakat yang menghuni di kawasan hutan lindung. Tahapan penelitian 

yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :  

Penetapan lokasi penelitian Hutan Lindung Gn. Sirimau, kota Ambon sebanyak    

3 plot penanaman tanaman serbaguna serta trembesi masing-masing seluas 2 ha dan 

didalamnya terdapat 1 plot tanaman palawija berbasis pertanian organik dengan luas 

400 m2 yang letaknya di ruas jalan yang melintasi hutan lindung tersebut. Penempatan 

lokasi 3 plot secara purposif yaitu diprioritaskan di pinggir jalan dan kondisi vegetasinya 

sangat jarang. Teknik penempatan lokasi dilakukan dengan bantuan Citra Satelit Landsat 

dan aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) melalui pendekatan nilai NDVI (Normalised 

Difference Vegetation Index) dimana semakin kecil nilai NDVI nya mengindikasikan 

bahwa jumlah vegetasinya jarang dan kandungan biomassanya juga sedikit. Lokasi 

penelitian untuk ke 3 plot tanaman semusim berikut tanaman serbaguna dan trembesi 

terletak pada daerah dengan nilai NDVI 0,2-0,3 dengan posisi secara geografis masing-

masing terletak pada 03°40.598’LS, 128°17.898’BT; 03°40.565’LS, 128°17.860’BT dan 

03°41.566’LS, 128°17.560’BT. Lokasi penelitian disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di Desa Hutumuri 
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Berdasarkan hasil penetapan 3 plot maka pada lokasi tersebut dilaksanakan 

tindakan sebagai berikut : 

(1) Diagnosing. Melakukan studi diagnostik areal plot dengan mensurvei untuk 

mengetahui profil awal plot (kondisi fisik lahan, tutupan lahan, penggunaan lahan, sosial 

ekonomi masyarakat); (2) Action planning. Merencanakan tindakan secara bersama 

antara tim peneliti dengan masyarakat tentang penataan areal kerja pada 3 plot, jarak 

tanam bibit, pemilihan jenis tanaman palawija dan tanaman serbaguna yang akan 

ditanam pada plot, pemagaran kebun, penetapan waktu untuk diskusi terfokus sampai 

dengan keputusan pelaksanaan pembuatan plot secara musyawarah untuk mufakat; (3) 

Action taking. Berdasarkan action planning yang disepakati bersama maka tim peneliti 

membuat plot termasuk tindakan penanamannya dengan melibatkan masyarakat lokal; 

(4) Evaluating. Melaksanakan evaluasi berkala dan evaluasi akhir action taking dan 

melakukan penyempurnaan langsung di lapangan jika ditemui hambatan saat action 

taking dilakukan dan (5) Learning. Hasil evaluating pada setiap akhir tahun kegiatan 

dijadikan bahan pembelajaran untuk menyempurnakan kegiatan tahun kegiatan 

berikutnya, dst. Berkenaan dengan hal tersebut maka luaran penelitian juga bertahap 

dan berkesinambungan. Dilakukan analisis biaya dan pendapatan masyarakat dari hasil 

palawija dan analisis keberhasilan tanaman serbaguna dan trembesi. Indikator 

capaiannya yaitu: pertambahan pendapatan masyarakat dari hasil tanaman palawija dan 

bertambahnya jumlah vegetasi agroforestri yang akan dapat dipanen 6-8 tahun.  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian yaitu peralatan survei lapangan 

seperti: kompas, clinometer, pita diameter, GPS, tali ukur dll. dan seperangkat personal 

computer yang dilengkapi software pengolah citra satelit dan data di Laboratorium 

Perencanaan Hutan, peralatan untuk penanaman tanaman semusim seperti: cangkul, 

linggis, parang,  pisau, sekop, hand sprayer, dll., serta peralatan untuk pembuatan 

gubug kerja dan bedeng permanen serta instalasi air seperti gergaji, palu, obeng, 

cutter, gayung, ember, bak air dll. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan untuk penanaman 

tanaman semusim dan tanaman serbaguna seperti: benih sawi,  pare, timun, bayam, 

tomat dll. serta bibit mangga, duku, langsat, manggis, sengon dll., bahan untuk 

pembuatan gubug, bedeng permanen dan instalasi air seperti: kayu, bambu, pelepah 

sagu, pasir, batu, kerikil, semen, pipa paralon, kran air, tali plastik, dll. Disamping itu 

digunakan tally sheet untuk pencatatan dalam inventarisasi lahan kebun petani yang 

dijadikan tempat penelitian serta bahan kuesioner dan alat tulis-menulis untuk survei 

kondisi sosial petani yang tinggal di sekitar lokasi penelitian. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Hutumuri 

Desa/Negeri Hutumuri adalah salah satu Negeri Adat di Kota Ambon yang 

terletak dalam wilayah Pemerintah Kecamatan Leitimur Selatan, bersama 7 (tujuh) 

Negeri adat lainnya yang terdapat di bagian pesisir di kawasan Leitimur Pulau Ambon. 

Negeri Hutumuri terletak di sebelah selatan Kota Ambon dengan luas wilayah 270 km2   

(18 x 15 km) yang berbatasan sebelah utara dengan Negeri Batu Merah/Halong, sebelah 

selatan Laut Banda, sebelah barat dengan Negeri Rutong dan sebelah Timur dengan 

Negeri Passo. Dinamika perkembangan Negeri secara administratif, Hutumuri memiliki 5 

Dusun yang terdiri dari 20 RT. Sementara secara adat, Negeri Hutumuri terdiri dari 5 Soa 

yang dipimpin oleh Kepala Soa Adat/Kepala Soa Pemerintahan yang masih berlangsung 

hingga saat ini. Dari segi orbitrasi atau jarak Negeri dengan pusat-pusat pemerintahan, 

jarak dengan Kota Kecamatan Leitimur Selatan 3 km, jarak dengan Kota Ambon 26 km. 

Kendaraan umum yang digunakan sebagai sarana transportasi ke pusat Kota adalah 

mikrolet dan bis umum. Mata pencaharian utama kelima di Negeri Hutumuri  yaitu 

petani, nelayan dan pengumpul hasil hutan. Pengelolaan lahan berdasarkan marga 

pemilik lahan dan dikelola sendiri oleh masing-masing marga. Jumlah penduduk negeri 

Hutumuri  3.916 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.949 jiwa, perempuan 1.967 jiwa. 

Jumlah kepala keluarga (KK) di desa Hutumuri adalah 957 KK. 

Pada kegiatan penelitian tindakan dilaksanakan survei untuk mengetahui 

keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dengan menggunakan teknik wawancara 

dengan pengisian kuesioner untuk 25 responden petani, melaksanakan focus group 

discussion untuk 16 orang petani (2 kelompok masing-masing 8 orang pria dan 8 orang 

wanita) dan workshop yang dihadiri oleh 58 orang (yang terdiri dari petani 40 orang, 

perangkat desa 18 orang) yang dilanjutkan dengan demonstrasi langsung di lapangan 

cara pembuatan pupuk organik dan pestisida. Hasil diskusi kelompok terpusat yaitu sbb: 

 Keadaan selama kegiatan diskusi berlangsung yaitu: 

- Peserta dapat menjawab sesuai pertanyaan yang disampaikan fasilitator 

- Peserta berinteraksi dengan baik sesuai tingkat pemahaman setiap peserta 

- Komunikasi yang terjadi menimbulkan pertanyaan baru yang memerlukan 

kajian bersama 

- Ada asas manfaat sesuai dengan tujuan dan sasaran diskusi. 

 Topik diskusi yang menguras energi yaitu permasalahan kerusakan lingkungan 

akibat hujan/banjir dan kebakaran lahan. 
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 Konsensus dicapai dengan mudah tetapi perlu kesiapan dari semua pihak baik 

pemerintah Negeri, masyarakat dan pemerintah daerah 

 Petikan pendapat yang menarik yaitu sejauhmana bantuan pemerintah yang 

dapat dirasakan masyarakat hutumuri untuk memulihkan kondisi lahan mereka 

akibat terjadinya bencana alam baik banjir dan kebakaran. 

 Diskusi yang spontan dan relevan saat istirahat atau setelah diskusi telah ditutup 

yaitu masalah perubahan iklim yang mempengaruhi  jumlah produksi tanaman 

buah dan harga pasaran.  

Berdasarkan hasil survei di lapangan dan hasil workshop yang dilaksanakan 

dapat dikemukakan hal-hal sbb: 

1. Pendidikan Masyarakat 

Jumlah anggota keluarga per KK di negeri Hutumuri, bervariasi dari 0-4 orang 

(9 KK), 5-8 orang (16 KK), hal ini menunjukan bahwa kemampuan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sangat tinggi karena dari seluruh responden 64% memiliki 

jumlah anggota keluarga yang banyak (5-8 orang), dengan demikian bahwa 

ketergantungan terhadap sumberdaya alam untuk pemenuhan kebutuhan juga sangat 

tinggi. Selain itu juga bahwa tingkat pendidikan masyarakat sangat berhubungan 

dengan tingkat kemampuan untuk mengadopsi sumberdaya alam dengan baik, 

sehingga menyebabkan terbatasnya kemampuan untuk mengolah lahan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

bahwa secara keseluruhan keluarga memiliki tingkat pendidikan tertinggi yaitu pada 

pendidikan SMA, sedangkan tingkat pendidikan tertinggi dari kepala keluarga (suami 

dan istri) lebih banyak pada tingkat pendidikan SD.  

2. Ekonomi Masyarakat 

a. Pendapatan Masyarakat 

Aktifitas ekonomi khusus untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang 

utama adalah pertanian (25 KK), Pendapatan per tahun dari pertanian adalah sangat 

besar dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Jumlah KK yang mengumpulkan kayu 

bakar 22 KK, mengambil kayu bangunan (7 KK, tidak untuk dijual, tapi dipakai untuk 

kebutuhan sendiri),. KK yang mengumpulkan hasil hutan non kayu (8 KK namun hanya 

2 KK yang mengumpulkan hasil hutan non kayu madu untuk dijual, pendapatan lain-

lain (12 KK), kerjanya antara lain  tukang kayu, operator chainsaw, tukang bangunan, 

pedagang, buruh bangunan, guru, ojek, dll. 
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b. Total Pendapatan 

Secara keseluruhan total pendapatan masyarakat di negeri Hutumuri, lebih 

besar pada sektor pertanian dan pekerjaan lain-lain diluar sektor pertanian, 

kehutanan, perikanan dan peternakan, hal ini disebabkan karena masing-masing 

keluarga memiliki lahan milik untuk diusahakan, kalaupun ada yang kurang maka 

lahan orang lain yang tidak dikelola, disewa untuk dikelola menjadi usaha pertanian 

dengan sistem bagi hasil. Total pendapatan dari bidang kehutanan, perikanan dan 

peternakan tergolong rendah karena rata-rata pemenuhan kebutuhan lebih banyak 

bersifat subsisten tidak untuk komersil. Total pendapatan disajikan pada Tabel 1 dan 

Gambar 2.  

Tabel 1. Total Pendapatan Masyarakat Negeri Hutumuri 

Kategori 
Total Pendapatan 

(Rp) 
Sumber Pendapatan 

Pertanian 274.207.925,- 

papaya, cabai, kacang panjang, ketimun, jagung, nenas, 
kangkung, singkong, sawi, semangka, lemon cina, pare, 
keladi,  dan tanaman buah buahan (tanaman umur 
panjang) antara lain durian, duku, cengkeh, nangka, 
cempedak 

Ikan& ternak 5.830.000,- 
Ikan : Cakalang, salmaneti, momar, garopa, tuna;   
Ternak : babi, anjing, ayam 

Hutan 4.000.000,- 
Kayu : kayu merah, lasi, pulaka, pule, dan kayu besi 
Non Kayu : madu, kus-kus, rotan, dan bamboo. 

Lain-lain 91.950.000,- 
tukang kayu, operator chainsaw, tukang bangunan, 
pedagang, buruh bangunan, guru, ojek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Total pendapatan dan pendapatan per KK per Hari 

Total Income (Rp) 

Income per KK per Hari 
(x 10.000) 
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3.  Persepsi terhadap Perubahan Lahan 

Kepemilikan lahan di negeri Hutumuri pada dasarnya sudah terbagi habis 

untuk masing-masing marga dan  lahan yang dikelola saat ini adalah milik yang 

diwariskan secara turun temurun, sehingga persepsi terhadap perubahan lahan oleh 

masyarakat lebih banyak mengatakan tidak berubah (60%), sedangkan persentase 

lainnya lebih kecil, seperti disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Persepsi perubahan lahan 

No Persepsi Persentase Keterangan 

1 Meningkat 20 % 
Kondisi lahan masih bagus dan tidak ada persaingan  
dan pembukaan lahan baru untuk berkebun 

2 
Tidak 
Berubah 

60 % 
Lahan yang dimiliki sudah terbagi habis untuk setiap 
keluarga sehingga  lahan yang dikelola adalah bagian 
hak miliknya, 

3 Berkurang 16 % Lahan yang ada dibuka lagi  untuk berkebun 

4 Tidak tahu 4 % tidak mengelola lahan 

4. Hak atas Sumberdaya Hutan 

Masyarakat negeri Hutumuri memiliki pemahaman hak atas tanah atau hak-

hak atas sumberdaya hutan yaitu hak untuk memiliki lahan dan sumberdaya hutan 

yang menjadi milik. Pemahaman hak ini juga lebih jauh berkaitan dengan hak untuk 

mengelola dan memanfaatkan hasil hutan yang ada. Terkait dengan kepemilikan lahan 

di negeri Hutumuri dikatakan bahwa lahan hutan yang ada pada negeri ini seluruhnya 

sudah terbagi habis untuk setiap marga asli yang ada di negeri ini. Istilah hak atas 

lahan/tanah milik yaitu hak tanah dati dan hak tanah pusaka. Pengelolaan tanah 

dati/pusaka dikelola oleh masing-masing marga pemilik dati tersebut berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama ini. Tidak ada aturan tertulis 

(sah) tentang pemanfaatan sumberdaya hutan, yang ada  hanyalah aturan yang 

mengatur hubungan sosial kemasyarakatan yang dibuat oleh saniri negeri (lembaga 

masyarakat adat). Keberadaan Hutan lindung Gunung Sirimau di sekitar negeri 

Hutumuri, samasekali tidak diketahui oleh masyarakat, karena selama ini tidak 

pernah ada sosialisasi tentang keberadaan hutan lindung tersebut. Sehingga bagi 

masyarakat pemerintah dalam hal ini pihak yang berwewenang tentang hal itu tidak 

memperhatikan hak-hak masyarakat yang ada disekitar hutan tersebut, sehingga 

konsekuensinya tanggungjawab dari masyarakat terhadap keberadaan hutan tersebut 

juga pasti tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Selama ini masyarakat menganggap 

bahwa hutan yang ada disekitar mereka ini adalah milik leluhur yang diwariskan 

kepada mereka, sebelum adanya penetapan hutan lindung ini, walaupun saat ini dari 

segi legal aspek pengakuan tersebut tidak bisa dibenarkan namun secara kelembagaan 
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adat diakui kepemilikan lahan masing-masing marga, walaupun hanya dibatasi dengan 

batas-batas alami, tapi diantara marga tersebut sudah saling mengenal/mengetahui 

batas secara jelas. Dengan demikian tidak ada masalah yang serius terkait batas lahan 

milik marga. Pandangan masyarakat terhadap sumberdaya hutan yang ada yaitu 

bagian hutan di negeri ini ada yang termasuk hutan keramat/suci yang diyakini 

sebagai kawasan yang masih dihuni oleh para leluhur, sehingga areal tersebut 

dikeramatkan dan tidak ada aktifitas apapun kecuali kegiatan upacara adat. Lokasi 

hutan ini adalah bekas negeri lama sebelum mereka pindah ke pesisir pantai. Selain 

itu juga hutan dipandang sebagai sumberdaya ekonomi, karena dari hutan dapat 

diperoleh hasil-hhasil yang dapat dijual untuk menambah pendapatan mereka. Bentuk 

pemanfaatan hutan oleh masyarakat negeri Hutumuri yaitu pemanfaatan lahan untuk 

berkebun dan pemanfaatan produk/hasil hutan yang tersedia seperti kayu, satwa 

(babi, kusu), bamboo, rotan, sagu dan madu. Sedangkan bentuk pemanfaatan lahan 

hutan dilakukan dengan sistem ladang berpindah dengan pola rotasi. Teknis 

pemanfaatannya lahan dengan cara tebang bakar yang diawali dengan penanaman 

tanaman umur pendek selanjutnya tanaman umur panjang, kemampuan membuka 

lahan rata-rata 0,5 ha. Tiga produk utama yang diperoleh masyarakat dari hutan 

untuk dijual antara lain, kayu, madu, babi hutan, sedangkan produk yang bersifat 

subsisten antara lain kayu bangunan untuk kebutuhan membangun rumah sendiri, 

buah-buahan, serta hewan untuk protein keluarga. Hasil-hasil hutan yang diambil  

masyarakat biasanya tidak tersedia sepanjang tahun tetapi berdasarkan musim atau 

sesuai kebutuhan/permintaan untuk dibeli oleh pembeli. 

5. Pengelolaan Hutan 

Keberadaan hasil hutan pada tiga tahun sebelumnya mengalami perubahan 

yang cenderung menurun atau berkurang khusus untuk produk kayu dan satwa, 

sedangkan untuk kayu bakar dan madu masih tetap atau selalu tersedia. Fungsi 

manajemen sehubungan dengan fungsi pengelolaan dan konservasi hutan melibatkan 

berbagai pihak secara internal maupun eksternal. Fungsi manajemen yang 

dimaksudkan yaitu terkait dengan aktor yang berperan dalam mendefinisikan/ 

melindungi batas-batas (SDA), mengembangkan/menerapkan aturan/peraturan, 

monitoring kepatuhan, menyelesaikan konflik, menyediakan kepemimpinan/ 

organisasi, menilai denda / sanksi. Secara internal pihak yang berperan untuk fungsi 

manajemen disini adalah masyarakat atau marga-marga pemilik lahan, sedangkan 

secara eksternal adalah perangkat pemerintah negeri  dan perangkat lembaga adat. 
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Permasalahan dalam pengelolaan hutan di negeri Hutumuri yaitu terkait dengan lahan 

bekas kebakaran sejak tahun 1998, yang menyebabkan sampai saat ini lahan tersebut 

tidak dapat digunakan secara maksimal, karena sudah beberapa kali dilakukan 

penanaman pada areal tersebut, maka tingkat keberhasilan tumbuh hanya 50%. Selain 

itu juga masalah keberadaan hutan lindung disekitar negeri, kedepan nanti akan 

dapat membatasi akses masyarakat ke hutan, sehingga saat ini masyarakat perlu 

memanfaatkan lahan yang ada secara intensif untuk kelangsungan hidup masyarakat 

dari lahan tersebut. Persepsi masyarakat terhadap akses ke lahan dan hutan lima 

tahun kedepan bagi mereka khusus untuk lahan milik pribadi masih bisa 

dimanfaatkan, namun untuk hasil hutan sudah semakin sulit, apalagi terkait dengan 

pembatasan hutan lindung. Selain itu juga yang terjadi bahwa ada perubahan 

kerapatan pepohonan di hutan akibat pembukaan lahan untuk berkebun dan 

penebangan pohon untuk kebutuhan membangun rumah oleh masyarakat 

Proyek pembangunan desa selama  10 tahun terakhir ini sudah berjalan dengan sukses 

antara lain :   

-  Pembuatan talud pantai (oleh PU  Kota Ambon) 

-  Proyek air minum (oleh P2KP dan LSM luar negeri (bantuan bank dunia) 

-  Pembangunan jalan setapak, air bersih (PNPM Mandiri) 

-  Penanaman tanaman pertanian (oleh Dishut Kota Ambon) 

-  KBR di lahan masyarakat, jenis bibitnya durian, lenggua, jati dan mahoni (Dishut 

Kota Ambon) 

-  Program gerhan di lahan-lahan tidak produktif oleh Dinas Pertanian/Kehutanan Kota 

Ambon 

- Bantuan Bibit tanaman Cengkeh/Pala oleh anak-anak negeri kepada kelompok tani 

masyarakat Negeri/desa Hutumuri (April – September 2010) 

Proyek- proyek tersebut melibatkan masyarakat secara partisipatif untuk terlibat 

bekerja bersama ataupun dengan mengelola proyek tersebut secara swadaya. 

6.Nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Negeri Hutumuri 

Masyarakat negeri Hutumuri, dalam mengelola dan memanfaatkan sumber 

daya hutan maupun sumber daya alam lainnya, mereka  memiliki berbagai bentuk 

kearifan lokal yang mengatur tentang waktu pemanenan atau pemanfaatan sumber 

daya alam/hutan yang disebut dengan sasi. Sasi yang berlaku saat ini bukan sasi adat 

tetapi sasi  agama (sasi gereja). Masyarakat yang mendiami desa-desa di wilayah ini 

masih tetap menjalankan aturan-aturan adat, terutama yang berkaitan dengan 

pengelolaan sumberdaya hutan. 
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Kegiatan workshop juga berjalan dengan baik, para peserta yang sebagian besar 

petani setempat dapat menyimak dengan serius materi yang disampaikan oleh ke 5 

pemakalah dan terjalin diskusi yang baik. Demikian juga pada saat pelaksanaan demo 

pembuatan pupuk dan pestidida alami untuk mendukung pertanian organik, para petani 

sangat antusias mengikuti acara demo tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar 

petani belum banyak yang memahami pertanian organik, teristimewa cara-cara 

pembuatan pupuk dan pestisida alami dimana bahan-bahan yang dipakai bersumber dari 

berbagai tumbuhan yang ada di daerah mereka. 

3.2. Panenan Sayuran pada Lokasi Penelitian Tindakan 

Panenan sayuran selama studi dilaksanakan (7 bulan) yaitu sebesar Rp. 

3.966.000,- yang terdiri dari panenan sawi Rp. 901.000,-, bayam Rp. 30.000,-, ketimun 

Rp. 1.815.000,-, pare Rp. 990.000,- dan terong Rp 230.000. Petani menjual hasil 

sayuran tidak berdasar ukuran beratnya tapi berdasar ukuran ikatan sayuran atau ukuran 

karung ke pedagang pengumpul tidak seperti lazimnya yang dipasarkan di swalayan 

sehingga nilai jualnya masih rendah. Selain itu, sebenarnya hasil panenan sayuran yang 

diperoleh masih tergolong rendah karena penggunaan pupuk organik belum berjalan 

dengan baik dalam merangsang pertumbuhan tanaman sayuran secara optimal. Hasil 

yang rendah tersebut membuat petani merasa tidak puas dan berkeinginan untuk 

penggunaan pupuk anorganik saja. Pada umumnya pemakaian penggunaan pupuk 

organik pada awalnya belum bisa secara cepat memperbaiki struktur tanah yang 

berguna untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif yang optimal sehingga hasil 

panennya masih rendah. Namun lambat laun pupuk organik tersebut akan berperan 

dalam memperbaiki struktur tanah sehingga pada kegiatan musim tanam berikutnya 

juga akan terjadi peningkatan produktifitas hasil tanaman. Berkenaan dengan masalah 

nilai penjualan sayuran yang rendah dan juga produktifitas hasil sayuran yang rendah 

maka pada kegiatan penelitian tindakan tahap berikutnya akan dicarikan cara 

pemasaran yang tepat agar harga jual bisa meningkat dan juga penggunaan pupuk yang 

tepat serta pengolahan tanah yang lebih baik lagi sehingga pendapatan petani bisa 

meningkat. Kendala yang ditemui yaitu pada saat menjelang musim kemarau 

kekurangan air untuk penyiraman tanaman karena di lapangan hanya tersedia bak 

penampung air hujan sehingga harus mendatangkan air yang didrop dengan kendaraan 

tangki air. 
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3.3. Penanaman Tanaman Serbaguna dan Trembesi pada Lokasi Penelitian Tindakan 

Selain penanaman tanaman sayuran juga dilaksanakan penanaman serbaguna di 

ke 3 plot tanaman sayuran yaitu masing-masing seluas 2 ha. Berdasarkan hasil survei di 

ke 3 plot tersebut maka pada daerah plot 1 dibutuhkan pengayaan tanaman serbaguna 

sebanyak 420 bibit karena kondisi tanaman yang ada relatif sedikit jadi perlu pengayaan 

tanaman yang lebih banyak, sedang pada plot 2 lebih padat tanamannya sehingga 

pengayaan yang dibutuhkan sebanyak 385 bibit dan untuk plot 3 hanya dilakukan 

pengayaan sebanyak 243 bibit karena sebagian besar kondisi lahannya berbatu karang. 

Selama pelaksanaan penelitian berlangsung semua kegiatan penanaman tanaman 

serbaguna telah diselesaikan. Penanaman trembesi (Samanea saman) di kiri kanan jalan 

pada ke 3 plot juga telah ditanam yaitu pada plot 1, 2 dan 3 masing-masing sebanyak 85 

bibit, 85 bibit dan 70 bibit. Kegiatan penanaman baik tanaman serbaguna maupun 

dilaksanakan pada bagian akhir penelitian yaitu bulan Oktober dan Nopember 2012 

dimana kondisi curah hujan mulai sedikit karena telah memasuki musim kemarau. 

Berkenaan dengan hal tersebut maka pada penelitian tindakan berikutnya adalah 

melaksanakan pemeliharaan berupa penggemburan tanah, pemupukan dan penyulaman 

bibit yang mati. Dengan telah ditanamnya tanaman serbaguna dan trembesi maka 

lingkungan hidup di daerah penelitian diharapkan nantinya akan menjadi lebih baik. Hal 

ini disebabkan oleh semakin banyaknya vegetasi pohon di daerah tersebut yang akan 

berperan dalam memberikan udara segar dan pada saatnya tanaman serbaguna nanti 

juga akan menghasilkan buah atau hasil hutan non kayu lainnya. Dengan demikian petani 

akan mendapatkan pendapatan jangka pendek dari tanaman semusim yang 

diusahakannya dan pendapatan jangka panjang dari tanaman serbagunanya. Jika 

pendapatan mereka meningkat maka kegiatan merusak hutan di kawasan hutan lindung 

untuk pengambilan kayu secara ilegal dapat diminimalkan sehingga kelestarian hutan 

lindung dapat lebih terjamin eksistensinya.     

IV. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

1. Petani desa Hutumuri memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya alam 

khususnya hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selain itu tingkat 

pendidikan masyarakat sangat berhubungan dengan tingkat kemampuan untuk 

mengadopsi sumberdaya alam secara baik sehingga hal tersebut menyebabkan 

terbatasnya kemampuan untuk mengolah lahan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

masyarakat. Di sektor kehutanan selain kebutuhan kayu bagi pemenuhan sandang 
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tetapi juga hutan mulai ditebang untuk kebutuhan pemasaran tanpa 

memperhitungkan keseimbangan lingkungan dan regenerasi tanaman-tanaman 

produksi seperti halnya kayu durian dan tanaman bernilai ekonomis lainnya. 

Masyarakat belum memahami peran dan fungsi hutan lindung terutama dalam 

menjaga kelesarian tanah dan air bagi kehidupan. 

2. Panen sayuran yang dihasilkan pada ke 3 demplot yaitu sebesar Rp. 3.966.000,- yang 

terdiri dari panenan sawi Rp. 901.000,-, bayam Rp. 30.000,-, ketimun Rp. 

1.815.000,-, pare Rp. 990.000,- dan terong Rp 230.000,-. Hasil tersebut merupakan 

tambahan penghasilan petani dan hasil panenan tersebut dirasakan nilainya masih 

kecil karena dalam budidayanya menggunakan pupuk dan pestisida organik. Pada 

umumnya, pemakaian penggunaan pupuk organik pada awalnya belum bisa secara 

cepat memperbaiki struktur tanah yang berguna untuk pertumbuhan vegetatif dan 

generatif yang optimal sehingga hasil panenannya masih rendah. Namun lambat laun 

pupuk organik tersebut akan berperan dalam memperbaiki struktur tanah sehingga 

pada kegiatan musim tanam berikutnya juga akan terjadi peningkatan produktifitas 

hasil tanaman.  

3. Telah dilaksanakan pengayaan tanaman serbaguna dalam bentuk agroforestri pada 

ke 3 plot yaitu berturut-turut 420 bibit,  385 bibit dan 243 bibit. Penanaman 

trembesi (Samanea saman) di kiri kanan jalan pada ke 3 plot juga telah ditanam 

yaitu berturut-turut 85 bibit, 85 bibit dan 70 bibit. Dengan telah ditanamnya 

tanaman serbaguna dan trembesi maka lingkungan hidup di daerah penelitian 

diharapkan nantinya akan menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan oleh semakin 

banyaknya vegetasi pohon di daerah tersebut yang akan berperan dalam 

memberikan udara segar dan pada saatnya tanaman serbaguna nanti juga akan 

menghasilkan buah atau hasil hutan non kayu lainnya. Dengan demikian petani akan 

mendapatkan pendapatan jangka pendek dari tanaman semusim yang diusahakannya 

dan pendapatan jangka panjang dari tanaman serbagunanya. Jika pendapatan 

mereka meningkat maka kegiatan merusak hutan di kawasan hutan lindung untuk 

pengambilan kayu secara ilegal dapat diminimalkan sehingga kelestarian hutan 

lindung dapat lebih terjamin eksistensinya. 

4.2. Saran 

Hasil penelitian tindakan ini perlu dilanjutkan lagi untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat akan peran dan fungsi hutan lindung bagi kehidupan, 

meningkatkan pendapatan petani melalui penerapan budidaya tanaman organik yang 

lebih baik dan pemasaran hasil panenan yang lebih tinggi nilai jualnya. Selain itu 
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lingkungan hidup akan lebih baik jika tanaman serbaguna dan trembesi dapat hidup 

dengan baik dan oleh sebab itu pada penelitian tindakan selanjutnya perlu diupayakan 

tindakan pemeliharaan tanaman baik pemupukan, penggemburan tanah dan tindakan 

penyulaman tanaman yang mati.  
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