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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelestarian kawasan hutan dan kehidupan masyarakat tradisional yang 

hidup di dalam dan sekitarnya saling mepengaruhi. Dengan kata lain, kelestarian 

kawasan hutan sangat dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat tradisional. Begitu 

pula dengan kelompok masyarakat, mereka sangat bergantung pada sumber daya 

alam dan kondisi lingkungan di kawasan hutan tersebut. Mereka berusaha 

mengenali, memahami, dan menguasai alam agar mampu memanfaatkannya 

seoptimal mungkin guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pengetahuan itu 

sangat penting bagi masyarakat tradisional tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat 

untuk mengelola hutan dapat dilakukan dalam melindungi hutan sesuai dengan 

aspirasi masyarakat setempat. Semakin luas masyarakat diberi kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam mengelola hutan mereka, semakin tinggi pula rasa memilki 

hutan tersebut. 

Kearifan lokal merupakan kearifan lingkungan dalam bentuk tata nilai atau 

perilaku hidup dalam bermasyarakat di suatu tempat atau daerah, baik antar 

sesama masyarakat maupun dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka. 

Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau 

wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam 

kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, 

dipraktikan, diajarkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus 

membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam, ataupun gaib. 
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Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa kearifan lokal tidak sama 

pada tempat, waktu, dan suku (kelompok masyarakat tradisional) yang berbeda. 

Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidup yang 

berbeda-beda sehingga pengalaman dalam memenuhi kebutuhan hidup 

memunculkan berbagai sistem pengetahuan yang berhubungan dengan lingkungan 

maupun sosial. Dengan kata lain, pengetahuan lokal didasarkan atas pengalaman 

dan telah diuji selama berabad-abad uutuk kemudian terintegrasi dalam budaya 

dan lingkungan setempat. 

Walau pengetahuan lokal sudah diterapkan sejak lama, aspek ekologis dari 

pengetahuan masyarakat sering diselubungi oleh mistik, legenda, takhayul, atau 

norma-norma adat yang sulit diterapkan dalam program-program pengelolaan 

oleh pemerintah. Sebagai akibatnya, tata cara pelestarian alam secara tradisional 

jarang tertampung dalam program konservasi hutan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah. Dampak selanjutnya adalah menurunnya aspirasi masyarakat yang 

berujung pada rendahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap hutannya sendiri. 

Melibatkan masyarakat dengan rendahnya rasa kepemilikan tersebut dalam 

program konservasi hutan dapat berujung pada kurangnya kontrol terhadap hutan 

dan kerusakan hutan oleh perbuatan masayarakat itu sendiri atau melibatkan 

pihak-pihak luar. 

Gunung Tambora adalah gunung tipe strata vulkanik yang semula 

memiliki ketinggian 4.200 meter (13.000 ft) diatas permukaan laut (mdpl), akibat 

letusan tahun 1815 ketinggiannya berubah menjadi 2.851 meter dpl (9.350 ft). 

Sisa letusan membentuk mangkuk kaldera yang sangat besar (terbesar di 
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indonesia). Diameter kawah mencapai 7 kilometer (4 mil), serta panjang keliling 

16 kilometer, dengan kedalamannya sekitar 950 meter. Letusan itu mengakibatkan 

debu membumbung tinggi menutupi stratosfir dan mempengaruhi cuaca di bumi 

secara global. Sinar matahari ke bumi terhambat oleh debu. Benua Eropa dan 

Amerika mengalami musim dingin yang berkepanjangan, menyebabkan 

kegagalan panen, kelaparan, dan korban secara keseluruhan mencapai lebih dari 

92.000 nyawa manusia meninggal. Hingga Tahun 1816 masyarakat dunia 

mengalami tahun tanpa musim panas (Maksmus, 2015). 

 Taman Nasional Gunung Tambora adalah sebuah taman nasional yang 

terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Taman Nasional ini secara administratif 

termasuk dalam Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. 

Kawasan konservasi Gunung Tambora merupakan habitat bagi berbagai jenis 

satwa di antaranya dari kelas mamalia (Rusa Timor), reptil (Biawak, Kadal 

Pohon, Ular Sanca), primata (Kera Abu) dan aves. Terdapat 8 jenis burung yang 

dilindungi, 1 jenis di antaranya merupakan spesies perioritas terancam punah dan 

dua jenis burung endemik NTB. Kawasan konservasi Gunung Tambora memiliki 

potensi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Vegetasi yang tumbuh disana 

terdiri dari 106 jenis pohon, 18 jenis epifit, 6 jenis herba, 39 jenis liana, dan 49 

jenis perdu (Wikkipedia, 2015) 

Penunjukan kawasan TN Gunung Tambora dilakukan dengan SK Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 111/MenLHK-II/2015 tanggal 7 April 2015. 

Taman nasional ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 April 

2015, bertepatan dengan peringatan 100 tahun letusan besar Gunung Tambora 

https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Dompu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bima
https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Tambora
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pada 11 April 1815. Status kawasan sebelum menjadi Taman Nasional terdiri dari 

cagar alam seluas 23.840,81 hektare, suaka margasatwa seluas 21.674,68 hektare, 

dan taman buru seluas 26.130,25 hektare. Mengingat status kawasan konservasi 

cagar alam, suaka marga satwa dan juga taman buru tidak dimungkinkan untuk 

mendukung pengembangan wisata alam, maka Pemprov NTB dua tahun yang lalu 

tepatnya pada tanggal 11 April 2013 kepada Menteri Kehutanan mengusulkan 

perubahan fungsi kawasan cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru Gunung 

Tambora seluas 71.645,74 Ha menjadi Taman Nasional Gunung Tambora (Virna, 

2015). 

Gunung Tambora degan total luas 71.645,74 Ha memiliki tiga klasifikasi 

tipe ekosistem hutan yaitu hutan musim, hutan hujan tropis dan hutan savana 

merupakan habitat dari berbagai jenis satwa liar antara lain : (Rusatimor / Cervus 

timoriensis;  Babi / Sus sp.); klas primata (Kera Abu/ Macacafasicularis); klas 

reptil (Biawak biasa / Varanus salvator); Kadal biasa; Kadal pohon; Ular Phiton / 

Phiton raticulatus) dan telah teridentifikasi beberapa jenis burung dilindungi 

antara lain: Elang Alap (Accipiter sp.); Gosong Kaki Merah (Megapodius 

reinwardt); Coracina doherty; Isap Madu Australia (Lichmera indistincta); Isap 

Madu Topi Sisik (Lichmera lombokia); Kakatua Kecil Jambul Kuning (Cacatua 

sulphurea); Koakiau / Cikukua Tanduk (Philemon buceroides); dan Elang Bondol 

(Heliatus indus) serta ditemukan dua jenis burung endemik Nusa Tenggara yaitu 

Kipasan flores (Rhipidura diluta); dan  Kacamata wallacea (Zoosterops wallacea) 

(Maksimus, 2015). 
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Hasil identifikasi tahun 2013 ditemukan sebanyak 277 spesies dan famili 

pohon, herba, perdu, epifit dan liana. Ditemukan jenis endemik Gunung Tambora, 

dan juga beberapa jenis tumbuhan kunci/ penting pembentuk ekosistem klimak di 

kawasan Gunung Tambora, antara lain : Cemara gunung (Casuarina 

junghuniana); Rajumas (Duabanga moluccana); Ganitri (Elaeocarpus 

sphaericus); Engelhardtia spicata (Maksimus, 2015). 

Masyarakat yang berada di lereng Tambora tidak hanya masyarakat lokal 

Tambora, namun ada masyarakat Bima, Dompu maupun warga transmigran asal 

pulau Bali dan Lombok. Mereka tersebar di tiga kecamatan yaitu di kecamatan 

Pekat Kabupaten Dompu di sisi selatan, kecamatan Tambora di sisi barat dan 

Kecamatan Sanggar di sisi timur. Kecamatan Tambora dan Sanggar masuk dalam 

wilayah administratif kabupaten Bima. Wilayah Tambora merupakan wilayah 

terluas di kabupaten Bima maupun Dompu. Namun luas wilayahnya tidaklah 

sebanding dengan jumlah penduduknya yang masih sedikit. Banyak lahan-lahan 

kosong yang dijumpai sepanjang perjalanan menuju Tambora baik melalui lingkar 

selatan di wilayah Kempo, maupun di lingkar utara melalui Piong menuju Labuan 

Kananga. 

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di kecamatan 

Sanggar sebanyak 11.838 jiwa, di Kecamatan Tambora sebanyak 6.575 Jiwa. 

Kecamatan Pekat Dompu dengan luas wilayah sekitar 875, 17 Km2 ( Atau 37, 65 

%) dari luas Kabupaten Dompu. Kecamatan Pekat berada pada ketinggian 20 

meter di atas permukaan laut. Di wilayah ini terdapat 10 desa dan 61 dusun. Mata 

pencaharian warganya adalah bertani dan berladang, berburu, pencari madu, serta 
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pencaharian warganya adalah bertani dan berladang, berburu, pencari madu serta 

nelayan. Warga transmigran yang sudah berbaur dengan penduduk setempat 

memanfaatkan lahan transmigrasi itu dengan menanam berbagai jenis buah-

buahan serta sayur-sayuran (Alan, 2011). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaiman hubungan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat 

dengan faktor sosial ekonomi masyarakat di kawasan Taman Nasional 

Gunung Tambora. 

2. Bagaimana bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan 

masyarakat di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora. 

3. Bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan sumber 

daya alam Gunung Tambora.   

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan hubungan pemanfaatan sumberdaya alam oleh  

masyarakat dengan faktor sosial ekonomi masyarakat di kawasan Taman 

Nasional Gunung Tambora. 

2. Untuk mendeskripsikan bentuk pemanfaatan sumber daya alam oleh 

masyarakat di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora. 

3. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat dalam 

memanfaatkan sumber daya alam Gunung Tambora. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi yang memaparkan 

pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat dan bentuk kearifan lokal 

masyarakat di Desa Kawinda to’i Kabupaten Bima, NTB. 

 


