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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johannes Buraen,
Kupng, untuk mengetahui status layanan ekositem dan pengelolaan layanan ekositem.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuadrat dan wawancara.
Tiga puluh kuadrat berukuran masing-masing 10 x 10 m2 ditarik secara acak dari 100
plot dalam area 1 ha untuk mengumpulkan data tumbuhan. Metode wawancara
digunakan untuk mengumpulkan data layanan dan pengelolaan layanan dari 30
responden dari penduduk yang bermukim di dekat atau dalam kawasan hutan.
Wawancara dilakukan untuk mengetahui konsep dan persepsi masyarakat terhadap
layanan dan pengelolaan layanan ekosistem hutan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat 28 spesies tumbuhan. Pengelolaan dan produksi hutan berkelanjutan
memerlukan suatu pemahaman tentang bagaimana masyarakat di sekitar kawasan
hutan mengidentifikasi dan memahami layanan ekosistem hutan dan pengelolaannya.
Masyarakat menyadari tentang status pelayanan ekosistem hutan dan implikasinya
terhadap pilihan pengelolaan saat ini. Hasil penelitia menunjukkan bahwa
pengetahuan masyarakat mengenai layanan ekosistem hutan adalah kurang, meskipun
masyarakat menyadari akan aktivitas yang menyebabkan degradasi hutan.
Masyarakat tetap tidak memiliki mata pencaharian alternatif untuk mempertahankan
kehidupan yang dapat membuat mereka tidak bergantung pada sumber daya hutan.
Kekurangan ini merupakan faktor kunci yang menghambat upaya pengelolaan hutan
dan berkontribusi terhadap degradasi hutan di Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman
Johannes Buraen, Kupang. Berbagai upaya diperlukan untuk memastikan bahwa
masyarakat mengetahui manfaat layanan ekosistem dan pengelolaannya. Kesimpulan
yang dapat ditarik dari peelitin ini adalah bahwa ekosistem hutan berperan signifikan
dalam berbagai kisaran fungsi dan layanan ekosistem. Masyarakat di sekitar kawasan
hutan terus mengandalkan hutan karena terbatasnya kegiatan matapencaharian. Hasil
penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk menghentikan kehilangan hutan yang
masih ada dan mengurangi dampak terhadap layanan ekologis yang diberikan oleh
ekosistem hutan di Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johannes Buraen, Kupang.

Kata-kata Kunci: Status, Layanan, Pengelolaan Layanan, Taman Hutan Raya,
Buraen.


