
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia hidup di dunia selalu melakukan interaksi dan adaptasi dengan 

alam. Manusia melakukan adaptasi dan interaksi mengembangkan budaya sehingga 

terjadi perubahan‐perubahan ekosistem. Pembahasan antara manusia dengan alam 

memang sangat kompleks dan rumit. Kompleksitas interaksi dan adaptasi manusia 

dengan alam tidak terlepas dari pengaruh unsur biotik dan abiotik yang ada di 

lingkungan sekitarnya.  

Kerusakan alam tidak hanya ditanggung oleh manusia, tetapi juga memiliki 

dampak terhadap makhluk lain. Istimewanya, manusia dan kebudayaannya 

memiliki kelenturan ekologis yang tinggi, tetapi makhluk hidup lainnya terancam 

punah karena kerusakan habitat (COREMAP II, 2005). Luas hutan alam asli 

Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat menghawatirkan. Setelah tahun 

1980-an laju kerusakan hutan di Indonesia per tahunnya mencapai 600.000 sampai 

1.200.000 ha. Angka kerusakan itu terus meningkat tahun 1900-an menjadi 1,7 juta 

per tahun, dan tahun 1996 hingga 2001 meningkat lagi menjadi 2 juta ha per tahun 

(Haba dalam Djadmiko, 2004). 

Strategi ekologi modern perlu memberdayaan kapasitaas pengetahuan lokal. 

Untuk itu pengetahuan lokal dan praktik-praktik tradisional perlu dilegitimasi 

sebagai kapasitas yang potensial untuk pembangunan. Pengetahuan lokal 

dipandang sebagai substitusi atau komponen bagi teknologi modern (Trupp, 1989 

dalam Tambuna, 2008). 
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Etnoekologi merupakan ilmu yang membahas mengenai hubungan yang 

erat antara manusia, ruang hidup, dan semua aktifitas manusia di bumi (Hilmanto,  

2007). Hubungan antara manusia dengan lingkungannya ditentukan oleh 

kebudayaan setempat sebagai pengetahuan yang diyakini serta menjadi sumber 

sistem nilai (Tax, 1953 dalam Mulyati, 2006), misalnya pemanfaatan lahan melalui 

bera (mengistirahatkan lahan dalam tenggang waktu tertentu) yang berlaku Dani 

(Tambunan, 2008), praktik-praktik tradisional masyarakat suku Haruku, memiliki 

aturan hukum adat, yang disebut sasi (larangan untuk mengambil hasil alam 

tertentu) pada masyarakat suku Haruku (Pulau Haruku) (Agustrino, 2004) dan 

pemanfaatan embung pada masyarakat suku Sasak di Kabupaten Lombok Timur 

(Wiyasa, 2004). 

Desa Tawangsari adalah sebuah Desa kecil dilembah gunung Anjasmoro. 

Secara administratif Desa Tawangsari masuk wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten 

Malang. Sebagian besar masyarakat Desa Tawangsari berprofesi sebagai petani 

sayur. Sebagai petani dan tinggal di desa hulu sungai Konto menjadikan masyarakat 

Desa Tawangsari memiliki berbagai kearifan lokal dalam mengelola dan 

memanfaatkan sumberdaya alam. Salah satu kearifan lokal masyarakat Desa 

Tawangsari dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah adanya “hutan 

Sengkeran”. Hutan Sengkeran yang ada di desa Tawangsari secara ekologi tidak 

berbeda dengan hutan-hutan pada umumnya, yang membedakan adalah 

pengelolaannya didasari kearifan lokal dengan “mitos hutan Sengkeran”. Mitos 

yang dipercayai secara turun-temurun dan nilai mistisnya masih kuat sampai 

sekarang tersebut adalah kepercayaan masyarakat bahwa hutan sengkeran adalah 
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hutan yang angker dan dihuni mahluk halus. Barang siapa mengambil kayu atau 

merambah hutan tanpa seijin sesepuh atau pamong setempat dimana pun dia 

meletakan barang curiannya akan diikuti makluk halus penghuni hutan sengkeran. 

Kepercayaan masyarakat desa dengan mitos turun-temurun tersebut terbukti 

membawa dampak positif terhadap kelestarian hutan sengkeran. 

Dengan kondisi masyarakat yang masih memiliki kepercayaan seperti itu, 

pengelolaan dan pemanfaatan hutan masih terjaga dengan baik. Penelitian tentang 

Etnoekologi masyarakat bisa dilakukan untuk mengamati hubungan antara 

manusia, ruang hidup, dan semua aktifitas yang ada di Desa Tawangsari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana interaksi antara masyarakat dengan lingkungan yang ada 

pada Desa Tawangsari? 

2. Bagaimanakah pengetahuan lokal yang diterapkan masyarakat Desa 

Tawangsari dalam pelestarian sumberdaya alam atau satuan 

lingkungan? 

3. Bagaimanakah pemanfaatan flora dan fauna oleh masyarakat Desa 

Tawangsari? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana etnoekologi yang ada 

pada Desa Tawangsari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi yang memaparkan 

etnoekologi masyarakat yang ada pada Desa Tawangsari Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang. 
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