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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang   

Masyarakat di sekitar hutan memiliki ketergantungan yang sangat besar 

dengan keberadaan hutan disekitarnya, pemanfaatan hutan dan hasil hutan oleh 

masyarakat dilakukan secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Keterdesakan masyarakat dalam pemanfaatan hutan sebagai sumber mata 

pencaharian dan kehidupan masyarakat mendorong terjadinya tingkat kemiskinan. 

Pada kondisi seperti ini, fenomena kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di 

sekitar hutan mendorong tingginya kerusakan hutan termasuk pada kawasan 

konservasi.   

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan perubahan kondisi sosial 

politik sekarang, menjadikan tuntutan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya 

alam juga semakin besar, termasuk kekayaan alam yang ada di kawasan 

konservasi. Di sisi lain keberadaan kawasan konservasi harus tetap dipertahankan 

karena memegang peranan yang strategis sebagai sistem penyangga kehidupan, 

perlindungan keaneragaman hayati dan ekosistemnya, serta pemanfaatan secara 

lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam mempertahankan 

keberadaan potensi kawasan konservasi, maka salah satu konsep pengelolaan 

yang diterapkan adalah mengeluarkan segala kegiatan masyarakat dari kawasan 

konservasi, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan dan lahan 

hutan. Konsep mengeluarkan aktivitas masyarakat tersebut banyak dipilih oleh 

pengelola kawasan konservasi karena dinilai memiliki dampak yang lebih kecil 

terhadap kerusakan ekosistem hutan. Akan tetapi konsep tersebut juga memiliki 
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banyak kekurangan yaitu tertutupnya akses masyarakat sekitar terhadap kawasan 

hutan yang selama ini menjadi sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Dampak dari terputusnya akses tersebut adalah masyarakat mencoba 

merambah hutan/kawasan konservasi secara illegal yang berakibat pada semakin 

rusaknya kawasan hutan.  

Masalah dengan masyarakat muncul sebagai akibat dari ketidakadilan 

yang diterima oleh masyarakat lokal tentang manfaat hutan yang dikelola oleh 

HPH, Hutan Lindung, Taman Nasional, Cagar Alam, dan Tahura. Faktor 

penyebab utama umumnya berangkat dari rendahnya asset kepemilikan lahan 

masyarakat untuk kepentingan pertanian dan perkebunan yang produktif. 

Sementara itu sebagian besar kawasan hutan dikuasai negara, pemanfaatannya 

belum berpihak kepada masyarakat sekitar hutan secara langsung, dan lemahnya 

pengetahuan tentang perlindungan dan konservasi.  

Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi merupakan salah satu cara 

terpenting untuk menjamin agar sumberdaya alam dapat dilestarikan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan. Kawasan konservasi jika 

dikelola secara tepat dapat memberikan keuntungan yang lestari bagi masyarakat. 

Pelestarian kawasan ini memegang peranan penting dalam pembangunan sosial 

ekonomi di lingkungan pedesaan dan turut mengembangkan peningkatan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat penghuni pedesaan sekitar kawasan 

konservasi.  

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan salah satu kawasan 

konservasi pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan 

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



 3 

menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Namun dalam pengelolaannnya 

masih dijumpai beberapa permasalahan seperti perambahan hutan, pencurian 

kayu, perburuan liar, penggembalaan ternak, dan lain sebagainya. Kurangnya 

kerja sama pengelola dan masyarakat sekitar menyebabkan upaya konservasi tidak 

berjalan optimal. Diharapkan permasalahan tersebut dapat dikurangi melalui  

pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. 

Keberhasilan pelestarian kawasan konservasi sangat tergantung pada 

keberhasilan dalam menangani masalah sosial ekonomi masyarakat disekitarnya. 

Gangguan terhadap kawasan konservasi akan berkurang bila kesejahteraan 

masyarakat sekitar sudah dapat dipenuhi dari hasil usaha di luar pemanfaatan 

hutan. Untuk itu diperlukan solusi-solusi terhadap berkurangnya atau tertutupnya 

akses masyarakat terhadap kawasan konservasi melalui pemberdayaan masyarakat 

di sekitar kawasan, serta pemahaman terhadap kepentingan masyarakat secara 

sosial, ekonomi, dan budaya.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Jumlah penduduk dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat disertai 

dengan kondisi sosial ekonomi yang kurang memadai telah mengakibatkan 

tekanan-tekanan dalam kawasan yang semakin berat terhadap sumber daya hutan 

baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kebutuhan akan sumber daya hutan 

untuk memenuhi keperluan hidupnya, telah mendorong masyarakat di sekitar 

kawasan taman nasional untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di 

dalam maupun di luar kawasan hutan  
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Keadaan tersebut mendorong tingginya tingkat kerusakan hutan terutama 

pada kawasan konservasi. Pelestarian kawasan konservasi sangat tergantung pada 

keberhasilan dalam menangani masalah sosial ekonomi masyarakat. Diharapkan 

permasalahan tersebut dapat dikurangi melalui pemberdayaan masyarakat di 

sekitar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.    

 

1.3 Tujuan Penelitian    

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui seberapa besar persepsi masyarakat sekitar Taman Nasional 

Bromo Tengger Semeru mengenai  pentingnya konservasi.  

2. Mengkaji karakteristik masyarakat sekitar taman nasional yang 

memanfaatkan sumber daya hutan. 

3. Mengkaji bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya 

konservasi hutan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian   

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang lebih banyak 

memberikan manfaat bagi masyarakat agar kelestarian kawasan Taman Nasional 

dapat lebih baik.  
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1.5 Hipotesa   

1. Masyarakat sekitar hutan belum memahami pentingnya konservasi dan 

manfaatnya bagi hutan dan masyarakat itu sendiri.  

2. Tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap pendapatan serta 

banyaknya hasil hutan yang dimanfaatkan masyarakat.  

3. Hubungan masyarakat dengan pihak pengelola TNBTS dapat terjalin baik 

untuk memperlancar konservasi sumber daya hutan di Taman Nasional 

Bromo Tengger Semeru.  

4. Pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat sekitar hutan dan mengurangi tingkat kerusakan kawasan 

hutan.  


