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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan hutan lindung, khususnya hutan yang menjadi perhatian baik tingkat 

daerah maupun nasional yang saat ini kondisinya sangat memperihatinkan, kerusakan 

tersebut disebabkan oleh penebangan liar, alih fungsi lahan dari kawasan lindung ke 

pemukiman dan pertanian dengan pengolahan lahan tidak sesuai dengan kaidah 

konservasi, jika tetap dibiarkan maka berdampak pada kualitas lahan dan terjadi 

bencana alam seperti longsor dan banjir. Oleh karenanya, pengelolaan kawasan hutan 

tidak terlepas dari persoalan atau konflik lahan (sistem tenurial) yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain: ekonomi, sosial, ekologi, dan kebutuhan lahan masyarakat.  

Tanah merupakan salah satu sumber agraria yang merupakan objek agrarian 

selain perairan, hutan, bahan tambang dan udara. Tjondronegoro (1999), menyatakan 

bahwa tanah yang menjadi aset utama bagi rakyat banyak adalah tanah untuk bercocok 

tanam yang merupakan sumber kehidupan utamanya. Kepentingan terhadap tanah 

berimplikasi pada pemanfaatan sumber agraria. Ketersediaan tanah merupakan faktor 

penentu keberhasilan pertanian. Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang 

vital dimana keberadaannya saat ini merupakan hal yang langka (Larson, 2013). 

Pernyataan tersebut konsisten dengan pertambahan jumlah penduduk yang terus 

meningkat, sedangkan ketersediaan tanah sebagai kebutuhan hidup selalu tetap 

jumlahnya. Selama periode 2002-2013, di beberapa negara berkembang, telah terjadi 

peningkatan luas hutan yang dikelola atau di bawah kepemilikan masyarakat. Pada 

tahun 2002 luas hutan yang dikelola masyarakat sebesar 383 juta hektar dan meningkat 
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sebesar 33% pada tahun 2013 menjadi 511 juta hektar. Oleh sebab itu, bagi negara-

negara berkembang, sistem tenurial diharapkan menjadi upaya untuk memperbaiki 

kondisi hutan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan 

(Herawati dan Liswanti, 2014). 

Sistem tenurial dinilai menjadi salah satu prakondisi kelangsungan pengelolaan 

hutan. Banyak faktor yang diduga sebagai penyebab kerusakan hutan, namun status 

kawasan hutan dan lemahnya pengelola hutan di tingkat tapak/lapangan diketahui 

sebagai akar masalahnya (Kartodihardjo, 2010). Departemen Kehutanan (2009) 

menyatakan bahwa terdapat kawasan hutan seluas 55,93 juta ha (46,5%) yang tidak 

dikelola secara intensif, 30 juta ha di antaranya dikelola oleh Pemerintah Daerah. Selain 

itu, dari data BPS (2007) dan Departemen Kehutanan (2009) menunjukkan bahwa 

sekitar 17,6-24,4 juta ha kawasan hutan yang mengalami konflik berupa tumpang 

tindih klaim, baik antar desa/kampung di sebanyak 19.410 desa di 32 propinsi, maupun 

tumpang tindih ijin antar sektor perkebunan dengan pertambangan. 

Masalah tenurial merupakan masalah mengenai pola penguasaan lahan. 

Pemusatan penguasaan tanah pada sekelompok kecil anggota masyarakat merupakan 

pertanda adanya ketimpangan dalam penyebarannya. Pada saat sekarang ini, tingkat 

ketimpangan dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah semakin meningkat. Pada 

tahun 1995, jumlah petani tunakisma di Jawa sebanyak 48,6 %, meningkat jadi 49,5 % 

(1999). Meski tidak separah di Jawa, di luar Jawa cenderung sama. Pada 1995 jumlah 

petani tunalahan 12,7 %, meningkat 18,7 % (1999). Sebaliknya, 10 % penduduk di 

Jawa memiliki 51,1 % tanah (1995) dan jadi 55,3 % (1999). Itu menunjukkan 

ketimpangan distribusi pemilikan tanah semakin parah. Selain itu, berdasarkan hasil 
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Sensus Pertanian 2003 dalam Khudori (2007), menyebutkan bahwa jumlah rumah 

tangga petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar milik sendiri 

maupun menyewa meningkat 2,6 persen per tahun dari 10,8 juta rumah tangga (1993) 

menjadi 13,7 juta rumah tangga (2003). 

Faktor penyebab kerusakan hutan lindung menurut Sardjono (1998), dan Sylviani 

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

masyarakat petani miskin, serta penyebab tingginya perambahan hutan adalah motivasi 

petani untuk memiliki lahan di kawasan lindung (tenurial). Aspek pengamanan hutan 

yaitu terbatasnya jumlah petugas pengawas kehutanan mendorong berkembangnya free 

riders dan pelaku ekonomi melakukan praktek illegal logging, sehingga menyebabkan 

masuknya perambah hutan dan maraknya perambah hutan disebabkan belum 

sinkronnya program antar sektor kehutanan dan pengembagan tanaman pangan dan 

hortikultura yang ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat disekitar 

hutan lindung (Subarna, 2011). 

Taman Hutan Raya R.Soerjo merupakan kawasan konservasi yang dimanfaatkan 

bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, 

budaya, dan pariwisata. Masyarakat sendiri sulit untuk memahami kawasan Tahura 

tersebut. Kawasan hutan tersebut sebagian kawasannya gundul akibat pengerusakan 

hutan yang disebabkan oleh manusia, yang difungsikan sebagai lahan pertanian. 

Tahura R.Soerjo merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai fungsi pokok 

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan jenis keanekaragaman jenis 

tumbuhan maupun satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati 

dan ekosistemnya. Oleh sebab itu, penulis mencoba meneliti yang terjadi dibidang 
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tenurial dan penggunaan hutan oleh masyarakat di Taman Hutan Raya R. Soerjo, Kota 

Batu. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka permasalahan penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1) Bagaimana tenurial yang terjadi di kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) R. 

Soerjo? 

2) Bagaimana kualitas lahan yang terjadi di lahan tenurial kawasan Taman Hutan 

Raya (TAHURA) R. Soerjo?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini dianalisis masalah sistem tenurial dan dampak terhadap 

kualitas lahan yang diterapkan di lokasi penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini 

berdasarkan uraian diatas  yaitu  

1) Untuk mengetahui sistem tenurial di sekitar kawasan Taman Hutan Raya R. 

Soerjo.  

2) Untuk mengetahui kualitas lahan yang dikelola sebagai lahan pertanian di sekitar 

kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo dilihat dari kandungan NPK. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai kalangan, antara lain : 

1) Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber data, informasi 

serta literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya dan dapat menambah 

atau mengakumulasi pengetahuan tentang permasalahan sistem tenurial yang 
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diterapkan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan 

terhadap Jurusan Kehutanan atau sebagai sumber kepustakaan pada penelitian 

yang sama secara mendalam pada topik tenurial 

2) Bagi Pemerintah, diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi, informasi, 

dan data untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan koreksi terhadap kebijakan-

kebijakan tentang sistem tenurial yang dikeluarkan baik secara substansial 

maupun pelaksanaan di lapangan 

3) Bagi masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk lebih 

memperhatikan hubungan sosial mereka antar sesama anggota masyarakat dan 

antar sesama petani khususnya. 

4) Bagi penulis penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki 

untuk dapat diterapkan di lapangan sekaligus untuk menggali masalah dibidang 

yang sama. 

 

 


