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Pemanfaatan hutan secara tidak bijaksana mengakibatkan penurunan keaneka-

ragaman hayati serta fungsi hutan secara ekologis.  Tujuan penelitian ini untuk 

merekonstruksi sejarah kawasan, mengetahui kondisi keanekaragaman hayati dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaannya, terkait dengan pemanfaatan 

hutan di Sub-Sub-DAS Khilau, Sub-DAS Bulog, DAS Sekampung.  Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rekonstruksi sejarah.  Penarikan 

sampel dilakukan menggunakan snowball sampling.  Studi mengenai perubahan 

kawasan dan keanekaragaman hayati dipelajari melalui wawancara dan mempe- 

lajari bukti-bukti sejarah, seluruh data dianalisis menggunakan metode agrarian 

diagnosis.  Hasil penelitian ini menunjukan perubahan sejarah kawasan terbagi ke 

dalam lima (5) periode, yaitu periode kedatangan gelombang migran, periode 

kegiatan ekstensifikasi pertanian, periode kegiatan bercocok tanam secara mono- 

kultur, periode perbaikan lahan dengan GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi 

Hutan dan Lahan), dan periode akses pasar serta campur tangan KPH (Kesatuan 
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Pengelolaan Hutan).  Pengelolaan lahan berpengaruh terhadap keanekaragaman 

hayati.  Sebelum lahan dikelola secara intensif di wilayah studi, masih banyak 

dijumpai jenis-jenis flora dan fauna langka, setelah lahan dikelola secara intensif 

dan budidaya masyarakat mulai exsploratif jumlah flora dan fauna yang tergolong 

langka menurun dengan cepat bahkan beberapa diantarannya tidak dapat ditemu- 

kan kembali di wilayah tersebut.  Saat ini hanya terdapat 45 jenis flora yang 

didominasi flora endemik dan 25 jenis fauna yang beberapa diantaranya dilin- 

dungi berdasarkan IUCN (International Union for Conservation of Nature), 

sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan hutan adalah faktor 

ekonomi yaitu adanya fluktuasi harga komoditi; faktor sosial berupa perubahan 

pola orientasi masyarakat yang tadinya subsisten menjadi komersil; faktor budaya 

adanya pengaruh etnik dalam sistem budidaya dan pengelolaan lahan; dan faktor 

politik terjadinya okuptasi lahan pada awal era reformasi. 

Kata Kunci : Keanekaragaman Hayati, Periode, Sub-sub-DAS Khilau,. 
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ANALYSIS OF DETERMINING FACTORS OF CHANGES IN FLORA 

AND FAUNA DIVERSITY CONDITIONS (CASE STUDY IN SUB-SUB OF 

THE KHILAU WATERSHED, BULOG DAS, SEKAMPUNG 

WATERSHED) 

 

 

By 

 

 

HAFID AZI DARMA 

 

 

 

The unwise use of forests results in ecological degradation of biodiversity and 

forest functions.  The purpose of this study is to reconstruct the history of the area, 

determine the condition of biodiversity and the factors that influence its existence, 

related to the use of forests in the Khilau Sub-watershed, the Bulog Sub-DAS, the 

Sekampung watershed.  The method used in this study is an analysis of historical 

reconstruction.  Sampling is done using snowball sampling.  The study of changes 

in area and biodiversity studied through interviews and studying historical 

evidence, all data analyzed by using agrarian diagnosis methods.  The results of 

this study show that the historical changes of the area are divided into five (5) 

periods, those are the arrival period of migrant waves, periods of agricultural 

extensification activities, periods of monoculture farming activities, periods of 

land improvement with GNRHL (National Forest and Land Rehabilitation 

Movement), and period market access and interference from KPH (Forest 
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Management Unit).  Land management affects biodiversity.  Before the land was 

managed intensively in the study area, there were still many rare species of flora 

and fauna, after the land was managed intensively and community cultivation 

began to explorative, the number of rare species of flora and fauna decreased 

rapidly even some of them could not be recovered in the area.  At present there are 

only 45 species of flora dominated by endemic flora and 25 species of fauna 

which some of them is protected under the IUCN (International Union for 

Conservation of Nature), while the factors that affect forest use are economic 

factors, those are fluctuations in commodity prices; social factors in the form of 

changes in the orientation pattern of the community that had become subsistence 

to become commercial; cultural factors for ethnic influences in land cultivation 

and management systems; and political factors in land occupation at the beginning 

of the reform era. 

Keywords: Biodiversity, Period, Khilau Sub-watershed. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Indonesia merupakan negara yang mengalami kehilangan biodiversitas dengan 

laju yang sangat tinggi (Triyono, 2013).  Kehilangan biodiversitas di Indonesia 

utamanya berkorelasi dengan laju deforestasi dan degradasi lahan.  Menurut 

Departemen Kehutanan (2008) laju deforestasi dan degradasi hutan Indonesia 

mencapai 1,09 juta ha per tahun selama kurun waktu 2000-2005.   

 

Penyebab utama deforestasi adalah adanya konversi kawasan hutan secara 

permanen menjadi lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, dan keperluan lain 

(Nursanti, 2008).  Selain itu, terjadi penggunaan kawasan hutan di luar sektor 

kehutanan melalui pinjam pakai kawasan hutan dan pemanenan hasil hutan yang 

tidak memperhatikan prinsip-prinsip hutan lestari.  Sementara itu, degradasi hutan 

disebabkan oleh kebakaran hutan dan pembalakan liar (illegal logging) (Badan 

Litbang Kehutanan dan Taman Nasional Meru Betiri, 2011).   

 

Konversi hutan menjadi perkebunan utamanya disebabkan oleh pertumbuhan dan 

kepadatan penduduk serta meningkatnya jumlah petani kecil di dalam kawasan 

hutan.  Menurut World Bank (1990) dan FAO (1990) dalam CIFOR (1997), 

sistem perladangan berpindah dan trasmigrasi spontan menjadi salah satu penye- 

babnya.  Barbier dkk. (1993) dalam CIFOR (1997) dan Fraser (1996) 
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menambahkan penyebab kepadatan penduduk dianggap paling berpengaruh dalam 

kegiatan laju deforestasi dan degradasi hutan. 

 

Beberapa kajian menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masuknya 

masyarakat ke dalam kawasan hutan antara lain adanya faktor politik, faktor 

ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lemahnya penegakan hukum.  Sejak masa 

reformasi hingga sekarang, masyarakat memiliki andil besar dalam pembukaan 

kawasan hutan.  Kurangnya alternatif mata pencaharian serta terbatasnya tingkat 

pendidikan dan keterampilan menjadikan masyarakat menggantungkan hidupnya 

pada hutan (Senoaji, 2011).  Selain itu lemahnya pengawasan petugas keamanan 

hutan membuat masyarakat membuka kawasan hutan lebih luas lagi. 

 

Perubahan-perubahan yang telah terjadi serta faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap perubahan tutupan lahan tersebut dianalisis dengan metode rekonstruksi 

sejarah kawasan.  Rekonstruksi sejarah merupakan upaya untuk mengulang 

kembali peristiwa yang terjadi di masa lampau dengan menemukan, mengung- 

kapkan, dan memahami nilai serta makna budaya yang terkandung.  Rekonstruksi 

sejarah ini akan dapat memberikan info terkait faktor- faktor yang berpengaruh 

terhadap perubahan kondisi keanekaragaman hayati (Sacklokham dan Baudran, 

2005). 

 

Salah satu wilayah hutan yang banyak dikonversi oleh masyarakat adalah Sub-

Sub-DAS Khilau, Sub-DAS Bulog, DAS Sekampung.  Berdasarkan Citra Lansat 

tahun 2015, tutupan hutan di wilayah ini hanya tersisa 7%.  Kemudian lokasi ini 

ditetapkan sebagai lokasi pilot project pengaplikasian tiga koferensi Rio De 

Janero (degradasi lahan, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim) dalam 
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bentuk kegiatan Cross Cutting Capacity Development (CCCD) (Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).  Penelitian ini penting dilakukan untuk 

mempelajari faktor-faktor penyebab dan kondisi yang mempengaruhi kehilangan 

keanekaragaman hayati pada Sub-Sub-DAS Khilau, Sub-DAS Bulog, DAS 

Sekampung.  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana kondisi keanekaragaman hayati, bagaimana faktor-faktor ekonomi, 

sosial, politik dan budaya baik lokal, nasional, maupun internasional berdampak 

terhadap praktik pengelolaan lahan serta apasaja faktor-faktor ekonomi, sosial, 

politik dan budaya yang menjadi penyebab perubahan kondisi keanekaragaman 

hayati di Sub-Sub-DAS Khilau, Sub-DAS Bulog, DAS Sekampung. 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Merekonstruksi sejarah kawasan di Sub-Sub-DAS Khilau, Sub-DAS Bulog, 

DAS Sekampung, 

2. Mengetahui kondisi keanekaragaman hayati di Sub-Sub-DAS Khilau, Sub-

DAS Bulog, DAS Sekampung. 

3. Mengetahui faktor-faktor ekonomi, sosial, politik dan budaya baik lokal, 

nasional, maupun internasional berdampak terhadap praktik pengelolaan lahan 

di Sub-Sub-DAS Khilau, Sub-DAS Bulog, DAS Sekampung. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan rujukan tentang kondisi 

keanekaragaman hayati di Sub-Sub-DAS Khilau, Sub-DAS Bulog, DAS 

Sekampung.  Kajian ini juga diharapkan dapat menyajikan informasi penting 

tentang faktor-faktor yang telah mempengaruhi perubahan keanekaragaman hayati 

di wilayah tersebut, sehingga dapat dijadikan dasar untuk tindakan preverentif 

maupun kebijakan untuk memperbaiki kondisi keanekaragaman hayati baik di 

wilayah studi maupun di wilayah lain. 

 

 

1.4 Kerangka Penelitian 

 

 

Tutupan lahan merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung sistem 

kehidupan pada suatu kawasan hutan (Fauzi dkk., 2016).  Tingginya manfaat dari 

suatu kawasan hutan menyebabkan masyarakat memanfaatkan hutan secara besar-

besaran.  Pada tahun 1973-2011 perubahan tutupan lahan pada hutan primer di 

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) mencapai 4.116,5 ha (Sinaga 

dan Darmawan, 2014).  Menurut Adalina dkk. (2015) tingkat pendapatan yang 

rendah serta minimnya ilmu pengetahuan, menyebabkan masyarakat masuk ke 

dalam kawasan hutan dan melakukan aktivitas di dalamnya sehingga dapat 

menurunkan tutupan lahan pada kawasan hutan. 

 

Handoko dan Darmawan (2015) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan tutupan lahan dalam kawasan hutan adalah adanya aktivitas manusia 

(perambahan hutan, Illegal logging dan perladangan), perubahan setatus kawasan, 

dan kebijakan pemerintah.  Sejatinya pada tutupan lahan yang utuh pada kawasan 
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hutan menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, karena hutan 

berfungsi sebagai tempat tinggal, mencari makan serta berkembangbiak bagi flora 

maupun fauna (Alikodra, 2002). 

 

Praktik pengelolaan lahan yang dilakukan masyarakat yakni dengan perladangan 

berpindah, pembalakan liar (illegal logging) dan pemukiman.  Menurut Senoaji 

(2012) perladangan perpindah merupakan suatu teknik perladangan yang berasal 

dari budaya berdasarkan warisan adat dengan masa bera sekitar 5-7 tahun.  Waktu 

pemberaan yang singkat menyebabkan berkurangnya luasan hutan dan tutupan 

lahan (Talaohu, 2013).  Selain itu kegiatan kegiatan illegal logging yang tinggi 

dan alih fungsi lahan sebagai pemukiman menyebabkan penurunan 

keanekaragaman hayati (Auhara, 2013).  Praktik pengelolaan ini sangat 

berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati. 

 

Sebagai upaya untuk mengetahui fenomena sosial, ekonomi, budaya dan politik, 

yang berpengaruh terhadap pengelolaan lahan, maka dilakukan rekonstruksi 

sejarah perkembangan kawasan.  Rekonstruksi sejarah dilakukan dengan metode 

agrarian diagnosis (Sacklokham dan Baudran, 2005).  Menurut Mirhan (2014) 

dalam rekonstruksi sejarah tidak dapat dipisahkan dari ilmu sosial karena banyak 

data tentang sosial budaya yang dapat membantu dalam penulisan sejarah.  

 

Rekonstruksi sejarah ini akan dapat digunakan untuk mengetahui fenomena-

fenomena apa saja yang berpengaruh terhadap praktik pengelolaan lahan dan 

kehilangan keanekaragaman hayati.  Data yang dihasilkan dapat digunakan 

sebagai kebijakan yang tepat serta tindakan preverentif di wilayah studi maupun 

wilayah lain.  Alur kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1.  Diagram alir kerangka pemikiran penelitian analisis faktor-faktor   

    penentu perubahan kondisi keanekaragaman flora dan fauna (studi  

    kasus di Sub-Sub-DAS Khilau, Sub-DAS Bulog, DAS 

    Sekampung). 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) 

 

 

Daerah Aliran Sungai merupakan (DAS) merupakan suatu daerah yang tersusun 

atas komponen-komponen yang kompleks (biotik dan abiotik) (Fuady dan Azizah, 

2008).  Definisi Daerah Aliran Sungai menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 

Tahun 2012 adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan 

sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan 

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, 

yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai 

dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.   

 

Suatu DAS dapat berfungsi apabila gabungan dari faktor-faktor DAS dapat 

berfungsi dengan baik, faktor yang ada pada DAS yaitu vegetasi, bentuk wilayah 

(topografi), tanah, dan manusia (Asdak, 2010).  Salah satu fungsi DAS adalah 

fungsi hidrologis, dimana fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah curah 

hujan yang diterima, geologi dan bentuk lahan.  Fungsi hidrologis yang dimaksud 

termasuk kapasitas DAS untuk mengalirkan air, menyangga kejadian puncak 

hujan, melepaskan air secara bertahap, memelihara kualitas air, serta mengurangi 

pembuangan.   
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Apabila salah satu faktor tersebut mengalami perubahan, maka hal tersebut akan 

mempengaruhi ekosistem DAS dan akan menyebabkan gangguan terhadap 

bekerjanya fungsi DAS.  Apabila fungsi suatu DAS telah terganggu, maka sistem 

hidrologisnya akan terganggu, penangkapan curah hujan, resapan dan penyim- 

panan airnya menjadi sangat berkurang atau sistem penyalurannya menjadi sangat 

boros.  

 

Agus dan Widianto (2004), mengemukakan bahwa sebuah DAS yang sehat dapat 

menyediakan unsur hara bagi tumbuhan, sumber makanan bagi manusia dan 

hewan, air minum yang sehat bagi manusia dan makhluk lainnya, serta empat 

berbagai aktivitas lainnya.  Manusia hidup di bumi akan selalu dipengaruhi baik 

secara positif dan negatif oleh adanya interaksi dari sumber daya air dengan 

sumber daya alam lainnya.  

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012, 

pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik 

antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, 

agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya keman- 

faatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.  Menurut Sudaryono 

(2002) pengelolaan DAS harus juga dilakukan melalui sistem yang dapat membe- 

rikan produktivitas lahan yang tinggi, kelestarian DAS, dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.  
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2.2 Bentuk-Bentuk Deforestasi 

 

 

Deforestasi merupakan hilangnya tutupan hutan secara permanen ataupun semen- 

tara (perubahan lahan hutan menjadi tidak berhutan) (Wahyuni, 2016).  Menurut 

Anwar dkk.  (2011) Deforestasi pada hutan alam sama halnya dengan degradasi 

Daerah Aliran Sungai (DAS), secara nyata menurunkan produktivitas lahan akibat 

adanya peningkatan erosi tanah, runn off, evapotraspirasi dan menurunnya 

simpanan air.  Bentuk-bentuk kegiatan deforestasi seperti perambahan hutan, 

Pembalakan liar (Illegal logging) dan perladangan berpindah. 

 

Pembalakan liar (Illegal logging) merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap 

lingkungan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu jaringan 

kejahatan yang terorganisir (Elvira, 2012).  Pembalakan liar terjadi akibat 

berbagai faktor seperti ekonomi, budaya, sosial serta politik. 

 

Perladangan berpindah merupakan bagian dari kearifan lokal yang ada pada 

masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun untuk memenuhi 

kebutuhan hidup masyarakat adat (Yulianto, 2013).  Tanaman penutup (cover 

crop) digunakan sebagai indikator untuk menentukan tempat perladangan berpin- 

dah selanjutnya (Silvi dkk., 2017).  Menurut Alam (2007) belakangan ini 

diketahui masyarakat yang melakukan kegiatan perladangan berpindah yaitu 

masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan, pendapatan serta akses terhadap 

ekonomi dan lainnya rendah.  Selanjutnya yaitu pemukiman memiliki peran yang 

tinggi dalam deforestasi hutan. 
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Menurut Sylviani dan Hakim (2014) di KPHP Gedong Wani pemukiman yang 

berada di dalam kawasan hutan mencapai 7,60 % dari seluruh total luas kawasan 

yang ada.  Tingginya pemukiman di dalam kawasan hutan akan seiring dengan 

bertambahnya kebutuhan sosial ekonomi sehingga akan memperluas lahan untuk 

dijadikan pemukiman di dalam hutan (Antoko dkk., 2008).  Selain itu akses yang 

mudah untuk memasuki kawasan hutan perlu diperhatikan untuk menekan 

kerusakan hutan yang telah terjadi (Hidayat, 2014). 

 

 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Deforestasi 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam deforestasi hutan seperti faktor ekonomi, 

sosial, budaya dan politik.  Faktor penyebab kerusakan hutan menurut Sylviani 

(2008) adalah faktor ekonomi masyarakat di sekitar hutan yang digambarkan 

sebagai masyarakat petani miskin yang memasuki kawasan hutan.  Lemahnya 

faktor ekonomi, menyebabkan masyarakat melakukan proses deforestasi dan 

degradasi hutan (Junaidi dan Maryani, 2013).  Selain itu, meningkatnya harga 

suatu komoditas pertanian menyebabkan masyarakat melakukan konversi hutan 

besar-besaran dari lahan hutan menjadi perkebunan monokultur (Verbist dkk., 

2004).  Tidak hanya faktor ekonomi, sosial budaya dan politik pun berpengaruh 

dalam deforestasi hutan. 

 

Menurut Rasyid (2014) faktor sosial budaya yang ada dimasyarakat yaitu 

pengunaan api dalam pembukaan kawasan hutan.  Penggunaan api dalam 

membuka kawasan hutan sudah menjadi tradisi dan cara yang paling efektif bagi 

masyarakat di sekitar hutan.  Selanjutnya yaitu faktor politik. 
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Politik sangat erat hubungannya dengan sumberdaya alam dengan komposisi 

legislatif dan eksekutif yaitu antara pemegang kekuasaan dan yang menjalankan 

peraturan di lapangan (Angi dan Wiati, 2017).  Pemegang kekuasaan memiliki 

peran yang besar untuk menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan, namun 

kebijakan yang dibuat seringkali tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan 

serta masyarakat lokal (Asri, 2013).  Menurut Alviya dkk. (2012) stakeholders 

harusnya lebih fokus pada permasalahan ekologi karena sangat berpengaruh 

terhadap kelestarian hutan serta kesejahteraan masyarakat. 

 

 

2.4 Keanekaragaman Hayati 

 

 

Keanekaragaman hayati merupakan semua kehidupan di atas permukaan bumi ini 

tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang 

terkandung dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup.  

Keanekaragaman hayati merupakan dasar bagi berbagai ekosistem yang menjaga 

agar lingkungan alami tetap hidup, mulai dari menjaga daerah aliran sungai yang 

menyediakan air bersih, hingga polinasi dan siklus-siklus nutrisi, serta menjaga 

kebersihan udara dan gas di atmosfer.  Dengan demikian keanekaragaman hayati 

mencakup keanekaragaman ekosistem (habitat), jenis (spesies), dan genetik 

(varietas/ras) (Dahuri, 2003). 

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunikan mulai dari genetik, 

keanekaragaman jenis spesies, ekosistem dan endemisnya (Sutoyo, 2010).  Bebe- 

rapa fauna endemik Indonesia seperti komodo (Varanus komodoensis), orang utan 

(Pongo pygmaeus), harimau (Panthera tigris), beruang madu (Helarctos 
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malayanus), badak jawa (Rhinoceros sondaicus), dan gajah sumatra (Elephas 

maximus sumatranus).  Seiring berjalannya waktu beberapa flora fauna di 

Indonesia sudah terancam punah.  Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 

1999 jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi antaralain terdapat 70 jenis 

Mamalia, 92 jenis Aves, 30 jenis Reptilia, 19 jenis Insecta, 7 jenis Pisces, 14 jenis 

Bivalia, 14 jenis Palmae, 1 jenis Rafflessiacea, 29 jenis Orchidaceae, 1 jenis 

Nephentaceae, dan 2 jenis Dipterocarpaceae. 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu  

 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Sub-Sub-DAS Khilau, Sub-DAS Bulog, DAS 

Sekampung Provinsi Lampung.  Penentuan lokasi dilakukan dengan sengaja 

(Purposive) karena wilayah ini terpilih sebagai lokasi pilot project CCCD 

(Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018) dengan pertimbangan 

wilayah DAS ini strategis karena sangat mempengaruhi kondisi hilir Gedung 

Tataan Lampung Selatan dan kondisi DAS yang buruk sehinga perlu untuk 

dipulihkan.  Waktu penelitian dijadwalkan pada bulan September-November 

2018. 

 

 

3.2 Alat dan Objek 

 

 

Alat yang digunakan yaitu panduan wawancara, perekam suara, kamera digital 13 

mp dan seperangkat komputer yang dilengkapi software microsoft excel.  Objek 

dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal dan memiliki ketergantungan 

ekonomi terhadap keberadaan Sub-Sub-DAS Khilau, Sub-DAS Bulog, DAS 

Sekampung. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

 

3.3.1 Data primer 

 

 

3.3.1.1  Pengambilan sampel 

 

 

Metode pengambilan sampling yang digunakan adalah snowball sampling 

(Neuman, 2003).  Snowball sampling merupakan suatu metode untuk meng- 

identifikasi, memilih dan mengambil sampel melalui hubungan keterkaitan dari 

satu orang dengan orang yang lain atau satu kasus dengan kasus lain, kemudian 

mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama, demikian seterusnya 

dapat dilihat pada Gambar 2.  Metode snowball sampling dapat disebut juga (bola 

salju) yang dikaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis, pada penelitian ini 

titik awal dalam penentuan (informan) adalah aparatur Desa (Kepala Desa), dari 

Kepala Desa diharapkan diketahui (informan-informan) lain yang menjadi pelaku 

sejarah di kawasan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Teknik pengambilan sampel. 

 

 

 

   A 

   B    C 

   D    E    F    G 
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3.3.1.2 Wawancara 

 

 

Pengumpulan data melalui wawancara semi berstruktur (Rachmawati, 2007) 

dengan menanyakan a) periode waktu beserta keadaan karakteristik area 

(perbedaan penggunaan lahan, spesies yang di tanam, bagaimana praktiknya, 

penggunaan alat dalam bercocok tanam, varietas tanaman yang digunakan, 

bagaimana dalam menjaga kesuburan tanah), b) kondisi sosial per peride waktu 

(tahun kedatangan, perubahan demografi, fasilitas, perubahan dalam jaringan 

komunikasi, perubahan dalam peluang pekerjaan, krisis kesuburan tanah, peru- 

bahan iklim,tren harga, kebijakan pertanian/regulasi, program pengembangan atau 

proyek dan teknologi terbaru yang tersedia), c) kondisi keanekaragaman hayati 

per periode waktu (jenis tumbuhan yang dapat di temukan, jenis tumbuhan yang 

dapat dimanfaatkan, bagaimana memanfaatkan tumbuhan, seberapa banyak 

tumbuhan yang dimanfaatkan, jenis hewan yang dapat di temukan, jenis hewan 

yang dapat dimanfaatkan, bagaimana memanfaatkan hewan, seberapa banyak 

hewan yang dimanfaatkan) (Ferraton dkk., 2010). 

 

 

3.3.2 Data sekunder 

 

 

Pengumpulan data monografi Desa, hasil-hasil penelitian terdahulu dan literatur 

tentang perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya yang telah terjadi di wilayah 

studi, di Indonesia, dan dunia. 
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3.4 Pengolahan dan Analisis Data 

 

 

Data dan informasi yang diperoleh, diolah dengan sistem tabulasi yang bertujuan 

untuk mengetahui kejadian-kejadian penting apa saja yang terjadi. Selanjutnya 

dibuat dalam bentuk time line berupa waktu, momen penting, perubahan, cara 

masyarakat memanfaatkan kawasan lahan hutan dan kondisi keanekaragaman 

hayati pada periode waktu tertentu dapat di lihat pada Gambar 3 dan selanjutnya 

data dianalisis menggunakan metode analisis historis.  Analisis historis meru- 

pakan analisis yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau, secara 

sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, 

dan mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti guna 

memperoleh kesimpulan yang akurat (Suryana, 2010). 

 

 

     Kondisi sekarang 

      Hutan Alami            Perubahan 

 

 

 

       1961 

        1961-1971            1971-2018 

 

 

Gambar 3.  Time line perubahan kondisi hutan. 

 

 

 

3.5 Verifikasi Data 

 

 

Verifikasi data merupakan pengecekan data yang telah terhimpun guna 

mencocokan kebenaran data yang didapatkan.  Menurut Gumilang (2016) 
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verifikasi data digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menggolong-

golongkan data-data yang didapatkan sesuai dengan fokus penelitian.   

 

 

3.5.1 Pemaparan 

 

 

Pemaparan merupakan proses penyajian informasi dari data-data yang di ambil 

selama penelitian berlangsung.  Data yang dikumpulkan antara lain data hasil 

pengamatan (peristiwa yang terjadi melalui panca indra), hasil wawacara 

(informasi dari informan) serta informasi lainnya (dokumen, foto, rekaman vidio 

dan hasil pengukuran) (Wahidmurni, 2017).  

 

 

3.5.2 Umpan Balik (Feedback) 

 

 

Umpan balik (feedback) merupakan segala informasi baik yang menyangkut input 

maupun transformasi (Arikunto, 2008).  Umpan balik (feedback) perlu dilakukan 

untuk memperbaiki informasi yang didapatkan.  Input di sini adalah (informan) 

dan transformasi adalah sintesis data yang dilakukan si peneliti terhadap objek 

penelitian. 

 

 

3.6 Revisi dan Finalisasi Laporan  
 

 

Revisi merupakan kegiatan menyempurnakan standar sesuai dengan kebutuhan 

(PP RI No 15 Tahun 1991).  Sedangkan finalisasi laporan merupakan final akhir 

dalam penyempurnaan laporan yang telah didapatkan sesuai dengan fokus 

penelitian. 

 



 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

 

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah. 

1. Sejarah di wilayah Sub-Sub-DAS Khilau, Sub-DAS Bulog, DAS Sekampung 

terbagi ke dalam lima (5) periode, yaitu periode kedatangan gelombang 

migran, periode kegiatan bercocok yang tanam tinggi, periode kegiatan 

bercocok tanam secara monokultur, periode perbaikan lahan dengan GNRHL 

(Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan), dan periode akses pasar 

serta campur tangan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). 

2. Kondisi keanekaragaman hayati terdapat 45 jenis flora dan 25 jenis fauna, pada 

flora terdapat flora endemik seperti kapur sintuk (Dryobalanops oocarpa), 

damar (Agathis spp), suren (Toona sureni Merr) dan bayur (Pterospermum 

javanicum) sedangkan pada fauna terdapat fauna yang dilindungi berdasarkan 

IUCN (International Union for Conservation of Nature) di antaranya burung 

elang hitam (Ictinaetus malayensis) beresiko rendah, beruang madu 

(Halarcetos malayanus) rentan, dan surili (Presbitys aygula) rentan. 

3. Faktor ekonomi adanya fluktuasi harga komoditi, faktor sosial berupa 

perubahan pola orientasi masyarakat yang tadinya subsisten menjadi komersil, 

faktor budaya adanya pengaruh etnik dalam sistem budidaya dan pengelolaan 

lahan, dan faktor politik terjadinya okuptasi lahan pada awal era reformasi. 
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5.2 Saran 

 

 

Saran dalam penelitian ini adalah adanya kajian lebih lanjut dalam kegiatan 

inventarisasi flora dan fauna, serta pengukuran keberhasilan program Gerakan 

Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) di Sub-Sub-DAS Khilau, Sub-

DAS Bulog, DAS Sekampung. 
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