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ABSTRAK

Salah satu aspek lingkungan hidup yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini adalah 
kelestarian hutan.Agar dapat lestari dalam menjalankan fungsi hakikinya sebagai 
daerah resapan air maka hutan harus dipelihara.Masyarakat yang tinggal di kawasan 
hutan memiliki peran penting dalam rangka pelestarian hutan ini.Namun demikian 
mereka juga bisa berperan dalam perusakan hutan. Untuk itu penelitian tentang 
perilaku masyarakat dalam pelestarian hutan sebagai daerah resapan air ini perlu 
dilakukan.  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang mengolah 
data yang berasal dari kuesioner yang disebarkan kepada responden dan pengamatan 
lapangan.Lokasi penelitian ini berada di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bariat, 
tepatnya di Kampung Sodrofoyo Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi 
Papua Barat. Teknik sampling menggunakan purposive sampling techniquedengan 
jumlah populasi adalah 104 KK dengan jumlah penduduk 530 jiwa dan jumlah sampel 
adalah 17 responden.  Setelah melakukan analisis, maka kesimpulan studi adalah : 
aktivitas budidaya eksisting di kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bariat menimbulkan 
gangguan fungsi hutan TWA Bariat sebagai daerah resapan air. Masyarakat memiliki 
persepsi bahwa hutan tidak hanya berfungsi ekologis namun juga dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber mata pencaharian.Terkait kebijakan pengelolaan hutan, masyarakat 
tidak memiliki persepsi tentang kaidah hukum pengelolaan hutan.Terkait perilaku 
(aktivitas) masyarakat, masyarakat cenderung melakukanaktivitas berladang di sekitar 
kawasan, berburu dan meramu didalam kawasan hutan Taman Wisata Alam Bariat. 
Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan maka saran dari studi adalah sebagai berikut 
: perlu langkah sistematis berupa monitoring data dan sosialisasi yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan  maupun Perhutani untuk menjadikan 
masyarakat sekitarTaman Wisata Alam Bariat  sebagai masyarakat yang khas sesuai 
dengan karakter habitatnya(berbeda dengan masyarakat yang tidak tinggal di sekitar 
kawasan hutan, misalnya masyarakat pantai). 
Kata Kunci : Persepsi, perilaku masyarakat, taman wisata alam Bariat

ABSTRACT

This research is descriptive analytical processing data derived from questionnaires 
distributed to respondents and field observations. The Location of this research in 
Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bariat, Kampung Sodrofoyo, Seremuk sub district, 
Sorong Selatan District,  Papua Barat province. The sampling technique used purposive 
sampling technique. The Number of household in this area was 104 and the number of 
population was 530. The number of respondent taken was 17 respondents.  To sum up, 
there are some results in this research. Firstly, the existence of cultivation activities has 
negative influence to absorption area. Secondly, the communities have perception that 
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berdampak pada meningkatnya deforestasi hutan. 
Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap 
keberadaan hasil hutan sangat tinggi, namun 
sejauh ini belum diketahui secara pasti jenis dan 
besaran nilai manfaat yang diperoleh masyarakat 
dari pemanfaatan hasil hutan tersebut.

Masyarakat Sodrofoyo yang hidup dan 
tinggal disekitar hutan TWA Bariat sebagian besar 
melakukan aktifitas perilaku kegiatan didalam 
kawasan hutan dan termasuk didalam taman 
wisata alam. Umunya masyarakat di wilayah 
ini menjadikan kawasan taman sebagai sumber 
pencaharian utama yang mempengaruhi perilaku 
kehidupan masyarkat dengan berbagai kegiatan 
antara lain membuka lahan untuk bercocok tanam, 
memungut hasil hutan kayu dan hasil hutan non 
kayu dan berburu berbagai satwa sebagai sumber 
protein bagi keluarga. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka 
perlu dilakukan penelitian untuk mengetahu 
perilaku aktifitas masrakat kampung sodrofoyo 
di sekitar hutan TWA Bariat. Berdasarkan uraian 
diatas maka penulis plu melakukan studi tentang 
(perilaku masyarakat disekitar Taman Wisata 
Alam Bariat  (studi kasus kampung sodrofoyo 
distrik serumuk kab. sor sel).

Untuk memfokuskan kajian penelitian ini 
maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut  
1) Bagaimana perilaku hidup masyarakat disekitar 
Taman Wisata Alam Bariat dalam memanfaatkan 
hasil hutan ?  2) Bagaiman social ekonomi 
masyarakat sekitar hutan Taman Wisata Alam 
Bariat dalam memanfaatkan hasil hutan?

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui perilaku hidup masyarakat di 
sekitar Taman Wisata Alam Bariat dalam 
memanfaatkan hasil hutan ?

forests are not only ecological function but also could be used as a source of livelihood. 
Related to forest management policies, people do not have the perception of the legal 
norms of forest management. Thirdly, people tend to do farming activities around the 
area, hunting and gathering in the forest area of the Nature Park. Based on the result 
of this research, there are some suggestions to the Government of Sorong Selatan. 
Communities need systematic monitoring and data dissemination from government or 
from activists of forestry to make people around the nature park of Bariat as a distinctive 
community in accordance with the character of their habitat.
Keywords : Perceptions, behaviours of communities, the nature park of Bariat 

PENDAHULUAN

Latar belakang
Hutan yang pada umumnya berlokasi 

didaerah hulu terus berkurang luasnya akibat 
sejumlah faktor, baik ekonomi, sosial, maupun 
budaya.Sementara di daerah hilir alih fungsi 
lahan pertanian menjadi lahan terbangun terus 
berlangsung.Akibat simultan yang ditimbulkan 
oleh kegiatandi hulu dan di hilir tersebut 
adalah berkurangnya luas daerah resapan air, 
yang berfungsi menyerap sebagian air larian 
yang berasal dari air hujan (run off). Akibat 
berkurangnya luas daerah resapan air tersebut 
adalah bencana banjir atau tanah longsor yang 
membawa kerugian bagi semua pihak, baik 
kerugian langsung maupun tidak langsung, 
material maupun non material. 

Terlepas dari fungsinya, sebagai hutan 
lindung, produksi, suaka alam, atau wisata 
definisi hutan secara umum sebenarnya 
mengisyaratkan bahwa fungsi hakiki dari hutan 
adalah perlindungan atau konservasi, yaitu 
sebagai daerah resapan air (Suparmoko, 1997). 
Dalam konteks studi ini, jenis hutan yang menjadi 
objek kajian adalah Hutan Taman Wisata Alam 
Bariat, yang secara administratif  berdekatan 
langsung dengan Kampung Sodrofoyo Distrik 
Seremuk Kabupaten Sorong Selatan.

  Perilaku aktifitas masyarakat sekitar 
hutan tidak bias dipisahkan dari keberadaan 
hutan tempat mereka menggantungkan hidupnya. 
Tinggi angka kemiskinan dan laju pertumbuhan 
penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun 
menjadi permasalahan besar dalam pembangunan 
hutan tekanan hutan terus meningkat serta 
tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup 
dan penyediaan lahan untuk areal pemukiman 
dan fungsi-fungsi lainnya menjadi lebih besar. 
Implementasi kegagalan pengelolaan hutan akan 
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b. Mengetahui social ekonomi masyarakat 
sekitar hutan Taman Wisata Alam Bariat 
dalam memanfaatkan hasil hutan ?

Manfaat penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai 

bahan informasi atau acuan di dalam upaya 
pemberdayaan perilaku masyarakat sekitar Taman 
WisataAlam Bariat dalam merumuskan kebijakan 
dalam pengelolaan hutan TWA Bariat secara 
lestari dan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian. 
Penelitian ini akan dilakukan terhadap 

masyarakat kampung Sodrofo Distrik Seremuk 
Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, 
dimana kampung Sodrofoyo merupakan kampung 
yang berdekatan langsung dengan kawasan 
Hutan Taman Wisata Alam Bariat. Penelitian ini 
dilaksanakan selama 2 bulan.  Alat dan Bahan 
antara lain          Peta wilayah untuk mengetahui 
gambaran secara umum lokasi hutan taman 
wisata alam Bariat distrik Seremuk Kabupaten 
Raja Ampat yang dijadikan sebagai pengambilan 
data. Kamera sebagai alat dokumentasi, Alat 
tulis menulis untuk mencatat data atau informasi 
penelitian serta Quisioner sebagai lembaran 
pertanyaan atau wawancara. 

Objek yang digunakan dalam penelitian 
adalah masyarakat kampung Sodrofoyo yang 
berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam 
pelestarian hutan taman wisata alam (TWA) 
Bariat sebagai daerah resapan air, sebagai 
informasi utama untuk memperoleh informasi 
tentang bentuk-bentuk kelembagaan kearifan 
lokal yang dimiliki oleh masyarakat yang berada 
di Kampung Sodrofoyo.

Metode Penelitian.
        Metode yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif dengan teknik 
observasi dan wawancara. Penentuan sampel 
perilaku aktifitas masyarakat terhadap hutan 
taman wisata alam Bariat dilakukan dengan 
menggunakan metode purposive sampling(sampel 
bertujuan), di mana responden yang dipilih 
berdasarkan responden kunci yakni kepala suku, 

tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh 
pemuda yang ada di lokasi penelitian.  

         Pengumpulan data dilakukan dengan 
cara pengisian daftar pertanyaan (kuisioner), 
melakukan wawancara guna mengetahui gambaran 
secara jelas terhadap keakuratan data yang 
dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah 
penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian 
meliputi data primer yaitu yang diperoleh secara 
langsung dari responden kunci yang digunakan 
sebagi acuan dalam menjawab tujuan penelitian. 
Sedangkan data sekunder berupa informasi 
yang didapat dari kantor desa, perpustakaan 
serta instansi lainnya yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 

Prosedur Penelitian dan Teknik 
Pengambilan data

Prosedur  penelitian yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Survei lapangan yang menentukan responden 

kunci yang dipilih berdasarkan status 
ketokohan dalam bermasyarakat yang aktif 
dalam aktifitas masyarakat sekitar hutan 
taman wisata alam Bariat

2. Observasi secara langsung aktifitas 
perilakuma syarakat kampung Sodrofoyoh 
di sekitar kawasan Taman Wisata Alam

3. Mewawancarai secara langsung kepada 
masyarakt yang memanfaatkan hasil hutan 
dari taman wisata alam bariat dalam bentuk 
perilaku aktifitas masyarakat.

4. Mengumpulkan data primer dan data 
sekunder dimana :
a. Data primer adalah perilaku aktifitas 

masyarakat sekitar taman wisata alam 
bariat dalam memanfaatkan hasil hu-
tan.

b. Data sekunder meliputi keadaan umum 
lokasi penelitian dan social ekonomi 
masyarakat sekitar hutan man wisata 
alam Bariat.

5. Organisasi dan kompilasi data
Analisis data

 Data yang diperoleh pada penelitian ini 
meliputi data primer dan data sekunder.Data 
primer diperoleh melaui pengamatan lapangan.
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Pengamatan lapangan dilakukan terhadap 
berbagai bentuk perilaku masyarakat di sekitar 
kawasan TWA Bariat.Sedangkan wawancara 
dilakukan sesuai dengan isi kuisioner yang 
tersedia yang telah disiapkan menyangkut bentuk 
perilaku masyarakan di sekitar TWA Bariat.

        Data sekunder diperoleh melalui studi 
pustaka hasil-hasil penelitian sebelumnya, atau 
data dari kelurahan/desa, instansi atau lembaga 
yakni terkait dengan penelitian manyangkut 
perilaku masyarakat disekitar TWA Bariat serta 
keadaan umum lokasi penelitian.Untuk lebih 
jelasnya teknik pengumpulan data dan jenis data 
dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini.
Tabel 1.Teknik Pengumpulan Data dan jenis Data.

No
Teknik 

Pengumpulan 
data

Jenis data

1. Studi Pustaka Keadaan umum lokasi 
penelitian

2. P e n g a m a t a n 
Lapang

Pola hidup masyarakat 
sekitar TWA Bariat dalam 
pemanfaatan hasil hutan

3. W a w a n c a r a 
bebas

Social ekonomi masyarakat 
sekitar TWA Bariat dalam 
memanfaatkan hasil hutan

Variabel Pengamatan.
     Variable pengamatan dalam penelitian ini 
adalah:
1. Perilaku masyarakat sekitar Taman Wisata 

Alam Bariat dalam pelestarian fungsi huata 
sebagai daerah resapan air di kampung 
Sodrofoyo Distrik Seremuk Kabupaten 
Sorong 

2. Sosial Ekonomi Masyarakat di sekitar 
kawasan TWA Bariat.

Analisis Data
Data dikumpulkan dan dianalisis secara 

deskriptif kualitas dengan mengacu pada tujuan 
penelitian untuk mengkaji perilaku masyarkat 
disekitar TWA Bariat sebagai daerah resapan 
air di kampung Sodrofoyo distrik Seremuk 
Kabupaten Sorong Selatan dikajikan dalam 
bentuk tabel, grafik dan gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keberadaan Hutan Taman Wisata 
Alam Bariat

Taman wisata alam Bariat merupakan 
suatu system alami yang menjadi tempat 
berlangsungnya proses-proses biaofisik maupun 
kegiatan social budaya masyarkat yang kompleks. 
Taman wisata alam Bariat secara geografis terletak 
130°37’00”-130°42’00” BT dan 0°48’00”-
0°56’00” LS.Ditetapkan sebagai Taman Wisata 
Alam berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor 
850/Kpts-II/1986, dengan luas ± 9.193,750 Ha. 
TWA Bariat merupakan perwakilan dari tipe 
hutan hujan dataran rendah dengan potensi 
khas wilayahnya adalah Merupakan salah satu 
tipe ekosistem kars, habitat jenis flora dan 
fauna seperti Kasuarina (Casuarina rumphius), 
Pala Hutan (Myristica fragrans), Gaharu Irian 
(Aquilaria filloria), Kasturi Kepala Hitam (Lorius 
lory), Maleo (Macrocephalon maleo) dan Kakatua 
Jambul Kuning (Cacatua galerita triton)

 Terkait fungsi ekologi, masyarakat 
setempat menggunakan mata air atau sungai 
dengan sebutan “kali” yang ada di kawasan 
Taman Wisata Alam Bariat untuk memenuhi 
konsumsi air domestik (rumah tangga) maupun 
fasilitas pembenihan ikan oleh dinas perikanan 
kabupaten Kabupaten Sorong Selatan.

Terkait fungsi ekonomi, masyarakat 
Kampung Sodrofoyomemiliki aktivitas terkait 
dengan keberadaan hutan untuk mendapatkan 
penghasilan dari aktivitas menanamyang 
mereka lakukan di kawasan sekitar hutanTWA 
Bariat dimana mereka berladang masih bersifat 
tradisional yaitu membersihkan kawasan ladang 
lalu membakar dan kemudian menanam setelah 
hasil panennya telah ada, mereka berpindah lagi 
ke lahan baru dengan proses pembukaan lahan 
yang sama. Masyarakat kampung Sodrofoyojuga 
melakukan aktivitas sehari-hari seperti mencari 
kayu bakar, mencari pakan ternak, dan bertani di 
kawasan Hutan TWA, meramu dan berburu satwa 
liar.Perilaku pengalaman hidup sehari-hari ini 
juga memberikan kontribusi terhadap timbulnya 
persepsi bahwa hutan memiliki fungsi ekonomi.

Analisis Perilaku masyarakat Kampung 
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Sodrofoyo di Ssekitar Kawasan Taman 
Wisata Alam Bariat

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi 
individu yang terwujud dalamgerakan (sikap) 
tidak saja badan atau ucapan tetapi dalam 
bentuk langkah nyataterhadap kegiatan dalam 
pemanfaatan sumberdaya hutan dikawan Taman 
Wisat Alam Bariat untuk lahan hutansebagai 
tempat pertanian, sumber kayu untuk kayu bakar 
dan kayu pertukangandan sumber air untuk 
keperluan minum,meramu mengambil hasil 
hutan bukan kayu berupa tanaman obat hutan, 
madu hutan dan lain sebgainya, selain dari itu 
mereka berburu untuk memenuhi kebutuhan 
protein keluarga mereka. Perilaku masyarakat 
Kampung Sodrofoyoh dalam memanfaatkan 
Hutan diantanta adalah :
a. Pemanfaatan Lahan Hutan
  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

masyarakat kampung sekitar Kawasan Hutan 
TWA Bariat adalah 100% masyarakatnya 
agraris subsistem. Hal ini berhubung dengan 
masih luasnya hutan TWA Bariat yang 
bias dimanfaatkan sebagai areal berladang 
masyarakat ini mengusahakantanaman 
pertanian dengan sistem Tebang – Bakar 
– Tanam (TBT), seperti tanamansemusim 
dengan pola tanaman campuranseperti 
umbi-umbian pisang, kopi, jenis palawija 
(singkong, jagung, kacang-kacangan) 
dantanaman tahunan/kayu-kayuan seperti 
Jati super dan coklat.

         Secara representatif hasil penelian 
menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan 
lahan untuk berladang oleh masyarakat 
kampung berkisar 1-3 kali, ini artinya 
tingakt perladangan berpindah yang sering 
dilaksanakan pada kampung sampel sebanyak 
1-3 kali dengan luasan 0,5 – 1 hektar

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
rata-rata tingkat pemanfaatan lahan berkisar 
2-3 kali, keadaan ini dapat dijelaskan bahwa 
tingkat pemanfaatan lahan sangat terganting 
pada produktifitas tanah (ketersediaan unsur 
hara), dimana bagi mereka apabila tanah 
yang sudah dianggap tidak produktif lagi, 
mereka segera membuka lahan yang baru. 
Dilain sisi ada juga petani yang mempunyai 

ladanng dan kebun sebanyak 2-3 tempat 
dengan asumsi bahwa demi kontinitas 
produksi

b. Pemanfaatan Sumber Kayu
          Semua masyarakat Kampung Sodrofoyo 

yang berada disekitar Kawasan Hutan Taman 
Wisata Alam Bariat yaitu memanfaatkankayu 
untuk tujuan penggunaan sebagai kayu 
bakar dan kayu pertukangan.Padaumumnya 
m a s y a r a k a t  k a m p u n g  S o d r o f o y o 
memanfaatkan kayu dalam jumlah yangtetap 
tiap bulannya. Untuk satu kali pengambilan 
kayu rata-rata respondenmengambil 2 
pikul kayu, satu pikul kayu ini biasanya 
seperempat kubik. Dari carapengambilan 
kayu yang tersedia 70% dari masyarakat 
kampung mengambilsumber kayu dari 
ranting atau pohon yang tumbang alami, 
artinya masyarakatkampung sodrofoyo 
yang berada disekitar kawasan hutan TWA 
Bariat  tidak mengambil kayu dengan cara 
menebang pohon.

c. Pemanfaatan Sumber Air
  Masyarakat Kampung Sodrofoyo yaitu 

masyarakat yang memanfaatkan sumber 
air yang ada dan tersedia di daerah mereka 
adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup 
mereka sehari-hari akan air.  Sumber air 
yang ada atau tersedia dimanfaatkan dan 
dijaga ketersediannya oleh masyarakat 
kampung  yang tinggal atau berada di 
sekitar hutan. Pemanfaatan air bukan 
hanya untuk keperluan hidup sehari-hari 
saja (minum, mandi dan cuci), tetapi 
untuk keperluan lain seperti pembenihan 
ikan yang dilaksanakan oleh pemerintah 
kepada masyarakat kampung mereka 
diajarkan bagaimana cara pemebenihan 
ikan. Terdapat dua sumber air di sekitar 
Kawasan TWA Bariat Kabupaten Sorong 
Selatan yang berperan dalam fungsi sumber 
air masyarakat Kampung Sodrofoyo:
1. Air hujan, adanya hujan tiap bulan men-

unjukkan bahwa ketersediaan air hujan 
yang merupakan sumber air permukaan 
maupun sumber air tanah ada sepanjang 
bulan

2. Air permukaan, sumber air permukaan 



Perilaku Masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Bariat Sebagai Daerah 
Resapan Air (Studi Kasus Kampung Sodrofoyo Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan)

186 Jurnal Agroforestri  X Nomor 3 September 2015

yang bersumber dari TWA bariat di 
kontribusikan oleh beberapa sungai yaitu 
sungai sembra, sungai seremuk, sungai 
kohoin, sungai sekendi, sungai keyen dan 
sungai sungguer yang mengalir diluar 
kawasan 

d. Pemanfaatan Sumber berburu
  Masyarakat kampung sodrofoyoh 

yang tinggal disekitar kawasan hutan TWA 
Bariat memanfaatkan sumberdaya dari 
dalam taman wisata alam Bariat dari aspek 
berburu merupakan salah satu kebiasaan 
mutlak guna kelangsungan hidup (social 
ekonomi) masyarakat tersebut.  Keadaan 
ini pula merupakan tradisi dari pada nenek 
moyang mereka dalam hal perburuan satwa 
yang ada didalam kawasan TWA Bariat guna 
pemenuhan hidup sehari-hari disamping 
berladang maupun meramu.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
berburu satwa merupakan kegiatan yang 
sering dilakukan oleh masyarakat responden, 
mengingat pendapatan hasil penjualan 
burung sangat menguntungkan (ekonomi) 
bagi masyarakat kampung. Dari 17 kk 
responden didapatkan 9 kk termasuk dalam 
kategori berburu tetap dalam hal ini berburu 
satwa liar, dengan frekuensi berburu 1 
minggu 1 kali, dimana hasil dari setiap 
tangkapan berkisar antara 1-3 ekor satwa 
yang didapat dan hal ini juga tergantung 
dari system penangkapan yang dipasangdan 
jumlah penangkapan serta jenis pohon 
sumber pakan, dengan jenis burung yang 
mereka buru mempunyai nilai ekonomis, 
sedangkan untuk satwa mamalia dari 
hasil representative dan tabulasi data yang 
diperoleh satwa babi hutan (sus scrova), rusa 
(cervus timmorensis) kus-kus( phalanger 
sp)

e. Pemanfaatan sumberdaya Hutan dalam 
Meramu

  Aktifitas masayarakat di kampung 
sodrofoyo yang berbatasan langsung dengan 
kawasan TWA Bariat terkait perilaku 
aktifitas meramu menunjukkan bahwa 
sebagian besar masyarakat melakukan 
kegiatan meramu berbagai hasil hutan 

atau menjadikan kegiatan meramu sebagai 
usaha tambahan bagi pemenuhan ekonomi 
ekonomi keluarga. Perilaku aktifitas meramu 
oleh masyarakat kampung diantaranya :
1. Mengambil obat-obatan dari tumbuhan 

dan hewan
 Pemanfaatan tumbuhan tradisional 

dar dalam hutan sebagai bahan obat-
obatan merupakan langkah alternative 
yang sangat penting dalam kehidupan 
masyarakat yang tinggal disekitar 
kawasan hutan TWA Bariat. Hasil 
penelitian terlihat bahwa bagian tumbuhan 
ynag banyak digunakan sebagai obat 
tradisional adalah daun gatal (laportea 
sp), linggua (ptericarpus inducus) 
sambiloto (andrographis paniculata) 
kumis kucing ( Orthosiphon aristatus) 
daun siri hutan (piper betle) alang-alang 
(imperata cylindrical) papaya (carica 
papaya) mengkudu (morinda citrifolia) 
kayu lawing (cinamimun culilawang) 
kayu susu (alstonia scholaris) kayu 
pala (myristica sp), jambu biji (psidium 
guajava) dan mangga (mangifera 
indica). Selain obat yang diperoleh dari 
tumbuhan, juga banyak obat-obatan 
yang diperoleh dari binatang seperti 
empedu berbagai binatang tertentu dan 
minyak dari beberapa binatang tertentu 
sedangkan jenis serangga berupa madu.

2. Mencari madu
 Selain aren hasil hutan lainnya  yang 

dimanfaatkan oelh responden adalah 
madu. Madu merupakan hasil hutan yang 
didapatkan dari sarang lebah di hutan.
madu di percaya berkhasiat mengobati 
berbagai macam penyakit hasil hutan 
ini sangat digemari karena khasiatnya 
dan rasanya manis. Didalam dan sekitar 
kawasan hutan taman wisata alam Bariat 
banyak lebah yang bersarang, namun 
masyarakat hanya mengambil madunga 
pada saat musim kemarau saja. Madu 
yang diperoleh sebagian dijual kepasara 
dengan harga 75.000/ botol 600 ml.

3. Memungut rotan dan bamboo
 Rotan yang tumbuh liar dikawasan 

sekitar taman wisata alam Bariat hanya 
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digunakan bahan baku anyaman untuk 
berbagai perabot rumah tangga dan 
di jual. Pekerjaan ini hanya pekerjaan 
sampingan yang dilakukan responden. 
Berdasarkan hasil wawancara. Terdapat 
7 responden yang memungut rotan. Se-
benarnya  banyak kerajinan yang dapat 
dibuat dari rotan dan bernilai  tinggi. 
Misalnya saja kursi, meja pembatas 
ruangan, tirai dan tikar.Namun rendah-
nya pengetahuan masyarakat mengenai 
kerajinan tangan sehingga hanya mem-
buat untuk dipakai sendiri. Masyarakat 
harus diberikan pelatihan mengenai cara 
membuat kerajinan dan rotan dan diberi-
kan bantuan dalam pemasaran hasilnya 
nanti.

Analisis perilaku (aktifitas) Sosial Ekonomi 
Masyarakat 

Sekitar kawasan TWA Bariat
Analisis Perilaku (Aktivitas) Masyarakat 

Terkait Keberadaan Hutan Taman Wisata 
Alam Bariat Menurut persepsi masyarakat 
bahwa dikawasan hutan dimana mereka tinggal 
cenderung tidak ada aktivitas yang merubah 
fungsi pokok hutan.Berubahnya fungsi pokok 
hutan salah satunyadisebabkan oleh tekanan 
kebutuhan sehari-hari seiring dengan pertumbuhan 
penduduk.Idealnya agar hutan dapat berfungsi 
dengan optimal maka hutan harus steril dari 
adanya aktvitas budidaya, termasuk perumahan 
dan permukiman.

Analisis Perilaku (Kegiatan Ekonomi) 
Masyarakat Terkait Keberadaan Hutan Taman 
wisata alam (TWA) Bariat juga dilalui olehjalur 
jalan lokal dan regional dengan kondisi aspal 
sertu semen yang menghubungkan wilayah 
Kabupaten-Kota se Sorong Raya dan wilayah 
sekitarnya (Teminabuan, Maybrat, Aimas 
Kabupaten Sorong dan Kota Sorong). Dampak 
dari dilaluinya kawasan hutan oleh jalur jalan 
lokal dan regional tersebut disamping memicu 
tumbuhnya kegiatan perumahan tradisional oleh 
warga masyarakat dan permukiman perumahan 
disekitar jalan TWA Bariat

Konsentrasi penduduk tersebar merata 

di sepanjang jalan kampung. Selain berladang, 
meramu dan berburu mata pencaharian utama 
masyarakat Kampung Sodrofoyo antara lain 
adalah PNS sebanyak 3 orang, berladang/
petani 14 orang, Dapat disimpulkan bahwa 
berladang merupakan mayoritas dari semua 
jenis pekerjaan yang ada. Hal ini bisa dilihat 
dari luas lahan pertanian yang masih cukup luas 
di Kampung Sodrofoyo. Disamping jenis-jenis 
tanaman palawija, jenis tanaman yang banyak 
dibudidayakan antara lain tanaman coklat dan 
kayu jatih super.

Dalam wawancara yang dilakukan 
terhadap 17 KK, diketahui bahwa keaktifan 
responden dalam kegiatan pemanfaatan lahan 
untuk usaha tani  sangat dipengaruhi oleh umur. 
Aktif dalam kegiatan pertanian 15 kk (88,23%) 
sedang yang tidak aktif dalam kegiatan pertanian 
adalah 2 (11.77%) disebabkan karena faktor umur 
yang sudah lanjut usia sehingga tidak bekerja 
secara aktif.
Tabel 1.  Distribusi Responden Berdasarkan Keaktifan 

Dalam Kegiatan Pertanian Tradisional di 
Kampung Sodrofoyo

Tingkat 
keaktifan

Jumlah 
KK

Persentase %

Aktif 15 88.23
Tidak aktif 2 11.77
Jumlah 17 100

Sumber : Data 2015
Luas lahan yang dapat diusahakan setiap 

kepala keluarga berladang bervariasi, karena 
bergantung pada (a) jumlah anggota dan tenaga 
kerja keluarga, (b) jarak antar lokasi berladang 
dan pemukiman , (c) aksesbilitas ke pasar (d) 
usia sekolah anak dalam keluarga pertambahan 
penduduk  berumah tangga. Hasil penelitian 
menunjukkan luas lahan yang dimiliki oleh petani 
hutan di Kampung Sodrofoyo Distrik Seremuk 
berkisar 0.22 ha – 1.2 ha. Total luas lahan yang 
diusahakan oleh masyaraka dikampung sodrofoyo 
sebesar 11.51 ha, dimana rata-rata luas lahan yang 
dimiliki oleh setiap responden dalam satu kali 
kegiatan pertanian subsistem ladang berpindah 
adalah 0,68. Status lahan yang digarap pada 
umumnya adalah hutan alam yang menurut 
mereka merupakan hak ulayat dan warisan orang 
tua.
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Table 1. Luas Lahan Yang Dimiliki Oleh Responden 
Di Kampung Sodrofoyoh 

Luas Lahan 
(ha)

Jumlah KK Persentase %

< 0.5 4 23.53

0.5 – 1 12 70.59
>1 1 5.88

Jumlah 17 100
Sumber : data 2015

Pada umumnya responden memiliki 
lahan dengan luasan dari kecil sampai sedang. 
Pada umumnya responden memiliki lebih dari 
satu lahan garapan. Biasanya lahan pertama 
dimanfaatkan selama 2 atau 3 kali proses 
produksi dan untuk memperoleh hasil produksi 
yang lebih baik serta sirkulasi bibit tanaman. 
Mereka kemudian membuka lahan yang baru 
namun masih mengambil/memungut hasil dari 
kebun terdahulu selama minimal satu kali proses 
produksi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa hasil hutan yang dimanfaatkan responden 
dalam penelitian ini berupa manfaat hasil hutan 
langsung (tangible) baik hasil hutan maupun 
hasil hutan non kayu. Jenis-jenis hasil hutan 
yang dimanfaatkan oleh masyarakat kampung 
sodrofoyo distrik seremuk dapat dilihat pada 
tabel berikut
Tabel 3. Jenis Hasil Hutan Yang Dimanfaatkan Oleh 

Masyarakat Kampung Sodrofoyo Di Sekitar 
Kawasan TWA Bariat  Dan Dalam Kawasan 
TWA Bariat.

Jenis hasil hutan Dalam 
TWA Luar TWA

Kayu sebagai bahan bangunan  	

Kayu bakar  	

Rotan  	

Bamboo  	

Sagu
Aren  	

Madu  	

Buah-buahan 	

Sayuran hutan  	

Tumbuhan obat  	

Tumbuhan hias  	

Hewan sebagai sumber protein  	

Hasil hutan lainnya  	

Sumber data 2015.

Tingkat ketergantungan masyarakt 
terhadap pemanfaatan hasil hutan baik kayu 
maunpun non kayu di kampung Sodrofoyo yang 
berbatasan langsung dengan kawasan TWA Bariat 
adalah sangat tergantung perilaku aktifitas bekerja 
dan musim. Seperti dalam literature Ramelgia 
(2009) dalam agustina (2011) jika kontribusi 
nilai ekonomi terhadap responden sebesar 
40%-75% terhadap pendapatan total, maka 
dapat disimpulkan bahwa responden memiliki 
kepentingan dan ketergantungan terhadap 
kawasan hutan khususnya daerah kawasan Taman 
Wisata Alam Bariat.

Dari hasil wawancara dan pengisian 
kuesioner  dapat disimpulkjan bahwa distribusi 
pendapatan masyarakat dapat di kategorikan 
menjadi tiga bagian yakni pendapatan rendah 
(< 1.000.000), pendapatan sedang (1.000.000 
– 2.000.000) dan pendapatan tinggi (> 2.000.000) 
dengan persentase pendapatan responden dapat 
dilihat pada table dibawah ini.

Masyarakat di kampung Sodrofoyo 
yang hidup dan tinggal disekitar kawasan hutan 
TWA Bariat pada umumnya melakukan aktifitas 
pemanfaatan hutan baik didalam maupun diluar 
kawasan taman sebagai mata pencaharian 
berbagai aktifitas masyarakat sekitar kawasan 
dan di dalam kawasan TWA Bariat.
Tabel 4. Distribusi Pendapatan Berdasarkan Tingkat 

Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan 
Taman Wisata Alam Bariat Di Kampung 
Sodrofoyo

No Pendapatan (Rp) Jumlah 
KK

Persentase 
%

1. Rendah ( < 1.000.000) 3 17.65

2. Sedang  
( 1.000.000 – 2.000.000) 9 52.94

3 Tinggi ( > 2.000.000) 5 29.41
Jumlah    17 100

Sumber : data 2015
Dari tabel di atas, terlihat persentase 

pendapatan masyarakat dikam[pung Sodrofoyo 
yang tinggal disekitar areal TWA Bariat masih 
rendah yakni rata-rata persentase pendapatan 
terbesar berkisar Rp. 1.000.000 – 2.000.000,- 
yakni 52.94% (9 KK) diikuti tingkat pendapatan 
> Rp. 2.000.000,- sebesar 29.41% dan tingkat 
pendapatan < 1.000.000 sebesar 17.65 % (3 
KK)
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan kajian analisis yang telah 

dilakukan, maka perkembangan aktivitas budidaya 
di kawasan Hutan TWA Bariat berpotensi untuk 
mengganggu fungsi Hutan TWA sebagai daerah 
resapan air, jadimeskipun luas areal Hutan TWA 
Tetap namun kualitas fungsi hutannya sebagai 
daerah resapan air telah berkurang. Gangguan 
yang terjadi akibat dari perkembangan aktivitas 
budidayapertanian, berladang yang berpindah-
pindah tersebut adalah : kegiatan pertanian, 
dalam memanfaatkan lahan tanaman pertanian 
dengan system tebang bakar dan tanam masih 
bersifat tradisional, mengambil kayu bakar, 
memanfaatkan sumber air, kerapatan vegetasi 
pohon yang ada di sekitar area permukiman 
relatif masih bagus, dan adanya jalur jalan lokal 
dan regional tersebut yang memicu tumbuhnya 
kegiatan perumahan tradisional oleh warga 
masyarakat dan permukiman terencana oleh 
pengembang juga minat penguasaan lahan yang 
berada di sekitar kawasan hutan oleh individuyang 
sudah ada.

Perilaku Masyarakat (Aktivitas) Terkait 
Keberadaan Hutan taman wisata alam Bariat 
Menurut persepsi masyarakat, aktivitas (perilaku) 
yang mereka lakukan tidak mengganggu fungsi 
hutan. Adanya persepsi ini berarti masyarakat 
belum memiliki pemahaman bahwa segala 
aktivitas budidaya tidakboleh berlangsung di 
kawasan yang berfungsi lindung.Aktivitas yang 
tidak boleh dilakukan di kawasan hutan tetapi 
justru dilakukan di kawasan Hutan TWA Bariat 
adalah membakar hutan.

Perilaku Masyarakat (Kegiatan Ekonomi) 
terkait keberadaan hutan Taman Wisata Alam 

Bariat Masyarakat memiliki persepsi bahwa 
hutan memiliki nilai ekonomi sehingga mereka 
memiliki perilaku aktivitas yang berorientasi 
ekonomi di kawasan hutan, misalnya mencari 
kayu bakar, berburu, dan bertani. Tingkat 
ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap 
hutan memiliki intensitas yang berbeda.Tingkat 
ketergantungan tertinggi ada pada aktivitas 
pertanian, yaitu pertanian tanaman pangan 
(padi, jagung, ketela, dsb) yang sangat banyak 
membutuhkan air.Aktivitas ini terjadi sepanjang 
tahun dan berlokasi di kawasan Taman Wisata 
Alam Bariat.Sedangkan untuk perilaku aktivitas 
mencari kayu bakar dan berburu memiliki 
frekuensi kejadian yang tidak pasti bisa dalam 
seminggu sekali mereka berburu dan mengambil 
kayu bakar frekuensi seminggu 2kali.Karena 
masyarakat kampung belum mengenal adanya 
bahan bakar minyak tanah.

Saran
Saran dalam studi ini diperlukan tindakan 

masyarakat terarah untuk menuju kepada 
tumbuhnya persepsi dan perilaku masyarakat 
yang memiliki karakteristik persepsi dan perilaku 
yang berorientasi pada pelestarian hutan.Aktivitas 
budidaya yang telah berkembang perlu didata 
untuk secara berkala dimonitor sehingga dapat 
diketahui perubahan luas tutupan areal Taman 
Wisata Alam Bariat, untuk memantau rasio 
antara luas kawasan budidaya dan luas kawasan 
non budidaya (hutan) sehingga kebijakan yang 
dikeluarkan nantinya jelas bahwa di kawasan 
non budidaya tidak boleh berkembang kegiatan 
budidaya yang mengganggu fungsi hutan sebagai 
daerah resapan air. Studi lanjut diperlukan untuk 
menelaah tentang besarnya dampak aktivitas 
budidaya terhadap fungsi Hutan TWA Bariat 
sebagai daerah resapan air.
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