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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan Taman 

Nasional di Indonesia yang memiliki keindahan alam yang luar biasa seperti: 

hutan, air terjun, danau, bukit, gunung, padang pasir yang sejuk dan lain 

sebagainya. Desa Ranu Pane merupakan Desa yang memiliki potensi dan 

merupakan rute Desa terakhir pada Kecamatan Senduro yang sampai sekarang 

masih kental dengan adat masyarakat suku tengger. 

Potensi masyarakat merupakan kemampuan masyarakat dalam 

membangun maupun mengelola hal yang dapat di manfaatkan. Tingginya tingkat 

pengangguran dan kurangnya keterampilan yang dimiliki suatu golongan 

masyarakat dalam menghadapi situasi perekonomian Indonesia yang kurang 

berpihak pada masyarakat menengah kebawah memicu pemanfaatan sumberdaya 

alam semakin besar, termasuk kekayaan alam yang ada di kawasan konservasi. 

Disisi lain kawasan konservasi harus tetap dilestarikan karena perannya sebagai 

penyangga kehidupan. Untuk mempertahankan fungsinya tersebut kawasan 

konservasi harus aman dari segala bentuk ancaman termasuk mengeluarkan segala 

kegiatan manusia, terutama dalam hal pemanfaatan hasil hutan dan lahan hutan. 

Konsep mengeluarkan aktivitas manusia tersebut banyak dipilih oleh pengelola 

kawasan konservasi karena dinilai memiliki dampak yang lebih kecil terhadap 

kerusakan ekosistem hutan. Konsep tersebut memiliki kekurangan yaitu 

tertutupnya akses masyarakat terhadap kawasan hutan yang selama ini menjadi 
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submber mata pencaharian dan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehingga memberikan dampak yang lebih serius, misalnya perambahan lahan pada 

kawasan konservasi. 

Kawasan Taman Nasional  yang secara langsung berbatasan dengan 

pemukiman penduduk sangat rawan terhadap tindakan pelanggaran, sehingga 

perlu adanya tindakan perlindungan terhadap kawasan taman nasional agar 

kelestarian kawasan dan fungsinya tetap terjaga. Perlindungan hutan meliputi 

pengamanan hutan, pengamanan tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan tenaga dan 

sarana perlindungan hutan dan penelitian. Perlindungan hutan diselenggarakan 

dengan tujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar 

fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari. 

Perlindungan hutan ini merupakan usaha untuk mencegah kerusakan hutan, 

kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, 

kebakaran, bencana alam, hama serta penyakit, dan untuk mempertahankan dan 

menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, 

hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan 

hutan. 

Konservasi kawasan dan keaneragaman hayati meliputi pengelolaan 

dan pendayagunaan kawasan konservasi serta pemberdayaan masyarakat sekitar 

taman nasioanal, taman wisata, taman hutan raya, kawasan suaka alam, hutan 

lindung dan taman buru. Konservasi keaneragaman hayati meliputi konservasi 

jenis dan genetik, konservasi ekosistem esensial, pengembangan lembaga 

konservasi, penangkaran tumbuhan dan satwa liar, tertib peredaran tumbuhan dan 
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satwa liar. Kawasan konservasi jika dikelola secara tepat dapat memberikan 

keuntungan yang lestari bagi masyarakat. 

Taman Nasional Bromo Tenggger Semeru merupakan suatu kawasan 

koservasi pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan 

zonasi, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Dalam pengelolaannya masih 

dijumpai beberapa permasalahan seperti perambahan lahan hutan, pencurian kayu, 

perburuan liar, dan lain sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu dan 

berkembangnya pertambahan penduduk disekitar kawasan konservasi Taman 

Nasional terus bertambah, maka tekanan sumberdaya alam didalam kawasan pun 

semakin meningkat.Ancaman kerusakan terutama akibat aktivitas ekonomi 

masyarakat sekitar kawasan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 

Selanjutnya untuk mengurangi laju kerusakan akibat segala kegiatan yang 

menyangkut ekonomi masyarakat di kawasan konservasi Taman Nasional, 

diperlukan suatu kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang akan di identifikasi pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana peran masyarakat dalam pembangunan hutan di kawasan Ranu 

Pane Taman Nasional Bromo Tengger Semeru?  

2) Apa bentuk yang sudah terwujud dari hasil pembangunan hutan disekitar 

kawasan Ranu Pane Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah mempelajari potensi masyarakat 

pemerhati hutan terhadap pembangunan hutan di Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru (TNBTS). 

Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui peran masyarakat dalam membangun hutan di Ranu Pane Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru. 

2. Mengetahui bentuk yang sudah terwujud dari hasil pembangunan hutan 

disekitar kawasan Ranu Pane Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya laporan penelitian ini diharapkan dapat membantu 

menambah pengetahuan bagi mahasiswa kehutanan dan sebagai bahan 

pertimbangan instansi terkait dalam pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru yang lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat agar 

kelestariannya dapat lebih baik. 

1.5 Hipotesa 

Dalam penelitian yang dilakukan di kawasan Ranu Pane Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru diduga bahwa: 

1. Masyarakat desa Ranu Pane memiliki potensi dalam membangun hutan di 

kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

2. Adanya hasil yang tampak dari pembangunan hutan di sekitar kawasan Ranu 

Pane Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 
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