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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Taman Nasional 

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai 

ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan 

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan 

rekreasi (UU No 5, 1990). Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang 

dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti dan atau zona-zona lain 

yang dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pariwisata dan rekreasi 

(Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 687/KPTS/-II/1989). 

 Sistem Taman Nasional memiliki keunggulan dibanding dengan sistem 

lainnya, diantaranya adalah (1) Taman Nasional dibentuk untuk kepentingan 

masyarakat karena harus bermanfaat bagi masyarakat dan didukung oleh 

masyarakat, (2) Konsepsi pelestarian didasarkan atas perlindungan ekosistem 

sehingga mampu menjamin eksistensi unsur-unsur pembentuknya, (3) Taman 

Nasional dapat dimasuki oleh pengunjung sehingga pendidikan cinta alam, 

kegiatan rekreasi dan fungsi-fungsi lainnya dapat dikembangkan secara efektif 

(Bratamihardja, 1979). 

2.2. Gunung Tambora 

 Kawasan Gunung Tambora memiliki bentang lahan yang cukup luas, 

dimana memiliki potensi wisata alam yang cukup menarik antara lain: 

Gunung Tambora merupakan salah satu dari tiga gunung api aktif selain 

Gunung Rinjani dan Gunung Sangiang. Gunung Tambora terbentuk awalnya pada 
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200 juta tahun yang lalu dengan ketinggian + 1.800 mdpl. Karena adanya aktifitas 

lava kawah pusat tersebut pada tahun 1815 ketinggian Gunung Tambora mencapai 

4.200 mdpl. Kemudian pada bulan April Tahun 1815 terjadi letusan yang sangat 

dahsyat (parosima) disertai pembentukkan kaldera, menghasilkan material berupa 

jatuhan dan aliran piroklastik dengan volume sekitar + 600 km3 yang menutupi 

hampir seluruh Gunung Api, termasuk tiga kesultanan yaitu kesultanan Tambora, 

Pekat dan Sanggar yang terletak di sekitar lereng Gunung Api Tambora. 

Kaldera dengan garis tengah mencapai 7 km dengan kedalaman + 950 m. Pada 

dasar kawahnya telah muncul gunung api baru yang diberi nama Doro Api Toi 

yang merupakan pusat kegiatan Gunung Api Tambora saat ini.Kaldera tersebut 

saat ini menjadi objek wisata menarik khususnya bagi wisatawan yang senang 

berpetualang. 

Sepanjang jalan pengunjung dapat menikmati keindahan formasi hutan 

yang masih rapat dan memiliki keragaman jenis yang tinggi. Pada lokasi tertentu, 

pengunjung dapat menjumpai pohon dengan ukuran raksasa menjulang tinggi 

antara lain jenis kalanggo (Duabanga molucana), Soka (Ardisia diversifolia), 

Sambi (Schleichera oleosa), Kelicung/  Huja Api (Diospyros maritima), Rida 

(Alstonia spectabilis), Jambu hutan / Monggo merah (Syzigium polyanthum), dan 

jenis tumbuhan lainnya yang mencapai 277 jenis/ spesies. Diketinggian 1.500 

mdpl pengunjung akan menemukan komunitas pohon cemara gunung (Casuarina 

junghuhniana) pada hamparan yang cukup luas (Maksimus, 2015). 

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di kecamatan 

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

nelayan. Warga transmigran yang sudah berbaur dengan penduduk setempat 

memanfaatkan lahan transmigrasi itu dengan menanam berbagai jenis buah-

buahan serta sayur-sayuran (Alan, 2011). 

Kawasan Gunung Tambora merupakan daerah tangkapan air sehingga 

pada kawasan tersebut Tambora terdapat beberapa alur sungai salah satunya 

adalah sungai Oi Marai yang ada di Desa Kawinda To’i. Sungai ini memiliki air 

yang sangat jernih dan di aliri air sepanjang tahun dengan debit yang cukup besar. 

Pada aliran sungai ini terdapat 7 buah air terjun dengan ketinggian 5-7 meter yang 

dapat dikembangkan sebagai atraksi wisata yang menarik. Kondisi kawasan 

dengan potensi alam yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai 

objek daya tarik wisata membuat kawasan yang saat ini berstatus sebagai Cagar 

Alam, Suaka Margasatwa dan Taman Buru ini memiliki peluang pengembangan 

pariwisata yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu optimalisasi fungsi pokok 

kawasan sehingga bisa termanfaatkan secara maksimal baik dari aspek ekologi, 

ekonomi dan sosial budaya khususnya terkait pengembangan wisata maka 

kawasan konservasi Gunung Tambora yang saat ini berstatus fungsi sebagai Cagar 

Alam, Suaka Margasatwa dan Taman Buru diubah fungsinya menjadi Taman 

Nasional. Potensi daya tarik wisata di kawasan Gunung Tambora cukup beragam 

termasuk untuk pengembangan wisata minat khusus seperti panjat tebing, 
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paralayang, off road, hikking dan lain-lain yang memacu adrenalin pengunjung. 

Pengembangan wisata ilmiah dapat dilakukan melalui kegiatan penelitian dan 

pengembangan, pengenalan jenis tumbuhan dan satwa liar yang ada, 

pengembangan laboratorium alam, pengembangan demplot atau kebun koleksi 

tumbuhan dan lain-lain. Pengembangan wisata ini sangat memungkinkan karena 

Gunung Tambora memiliki kondisi alam yang mendukung dan keanekaragaman 

jenis tumbuhan dan satwa liar yang sangat tinggi (Maksimus, 2015). 

Manusia sebagai bagian dari mahluk hidup memegang peranan penting 

yang menentukan terhadap kelestarian dan keseimbangan ekosistem, baik 

ekosistem daratan maupun ekosistem perairan. Ekosistem hutan sebagaimana 

halnya dengan ekosistem lain seperti padang rumput dan ekosistem bantuan ilmu 

dan teknologi. Cara pemanfaatan yang berlebihan dan semena-mena akan 

mengakibatkan terganggunya keseimbangan, bahkan hancurnya ekosistem hutan 

(Manan, 1997). 

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung 

sangat diperlukan mulai dari tahap perencanaan dan penyusunan sampai pada 

tahap pelaksanaan dan dalam melakukan perlindungan jangka panjang. Dukungan 

dari masyarakat diperlukan sejak tahap awal dalam perencanaan hutan lindung, 

maka perlu dijelaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya pembangunan 

kawasan lindung dan tujuan dari kawasan penyangga. Petunjuk daerah penyangga 

adalah juga untuk menjaga kelangsungan hak-hak masyarakat tradisional sebagai 

bagian dari pengelolaan kawasan lindung dan untuk memastikan bahwa 
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masyarakat juga dapat menikmati keuntungan dari kawasan lindung (Oldfield, 

1988). 

2.3 Daerah Penyangga 

Daerah penyangga adalah suatu daerah yang mengeilingi Taman Nasional 

ataupun diluar kawasan konservasi lainnya yang dibatasi penggunaannya untuk 

memberikan perlindungan terhadap Taman Nasional, selain itu di tunjukan pula 

untuk menggantikan kehilangan hubungan masyarakat dengan hutan dalam hal ini 

adalah pengambilan hasil hutan di dalam Taman Nasional akibat ketatnya 

pengaturan perlindungan dan pelestarian alam (Mc Kinnon, 1982 dalam Alikodra, 

1987). 

 Daerah penyangga (buffer zone) suatu Taman Nasional pada hakekatnya 

dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, daerah penyangga fisik, selain 

ditunjukan untuk membentengi potensi Taman Nasional dan melindungi 

masyarakat dari gangguan yang datang dari Taman Nasional juga diharapkan 

untuk dapat dimanfaatkan sebagai areal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat 

sekitar. Kedua, daerah penyangga sosial, merupakan wilayah binaan dimana 

sebagian besar kehidupan anggota masyarakat masih bergantung pada keberadaan 

potensi sumberdaya taman nasional, daerah penyangga ini dapat berupa desa 

sekitar taman nasional, banhkan mungkin kecamatan (Soekmadi, 1990).  

2.4  Hubungan Masyarakat Dengan Hutan 

 Hutan dan manusia, sejak awal peradaban ditandai oleh adanya hubungan 

saling ketergantungan karena hutan merupakan sumber bahan kehidupan dasar 

(basic needs) manusia akan air, energi, makanan, protein, udara bersih, 

perlindungan dan lain sebagainya. Untuk masyarakat desa terutama yang 



13 

 

bermukim disekitar hutan, hubungan langsung seperti itu masih tetap berlaku. 

Pada kondisi seperti ini masyarakat leluasa masuk hutan dan mencari keperluan 

sehari-hari tanpa ada batasan. Bila segala kebutuhan akan basic need masyarakat 

desa di sekitar hutan Taman Nasional/Cagar Alam, dan akan ikut melindungi dan 

memeliharanya (Nasendi, 1986). 

 Pola hidup masyarakat desa lebih cenderung pada kekeluargaan/gotong 

royong yang bersumber pada kehendak bersama yang mementingkan kepentingan 

bersama, bercorak tradisional, homogen, spontan, dan akrab, serta seperti 

biasanya memegang teguh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat. Pola hubungan 

tersebut dinamakan hubungan komunal dengan pimpinan tipe otoritas tradisional 

(Asyari, 1983). 

2.5 Presepsi masyarakat 

Presepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu serapan 

atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988). Pengertian lain dari presepsi 

ialah pandangan dan pengamatan, pengertian dari interpretasi seseorang atau 

individu terhadap suatu kesan objek yang diinformasikan kepada dirinya dan 

lingkungannya sehingga dapat menentukan tindakannya (Kartini, 1984). 

Kearifan lokal adalah pengetahuan, pemahaman dan penghayatan yang 

secara turun – temurun dimiliki oleh suatu masyarakat lokal. Beberapa kearifan 

lokal memiliki ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup setempat. 

Sebenarnya, kearifan lokal ini merupakan pengetahuan yang melahirkan perilaku, 

sebagai hasil dari adaptasi masyarakat tradisional terhadap kelestarian lingkungan. 
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Bagi masyarakat adat, kearifan lokal merupakan peraturan yang harus dipatuhi 

dan dijunjung tinggi. Kepatuhan ini ada dan terbangun, karena kearifan tradisional 

berakar kuat dalam kebudayaan mereka dan mendarah daging dalam keseharian 

hidup mereka sendiri. Masyarakat yang hidup seimbang berdampingan dengan 

alam, memiliki pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun tentang 

bagaimana memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa merusak alam 

(Purnomohadi, 1985). 

2.6 Pemanfaatkan Sumber Daya Alam 

 Sumber daya alam (SDA) adalah semua kekayaan berupa benda mati 

maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kualitas sumber daya manusia (SDM) 

adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi berhasil tidaknya suatu 

negara dalam memanfaatkan sumber daya alam. SDM yang berkualitas dalam 

memanfaatkan SDA akan memungkinkan terciptanya tenaga kerja yang 

berkualitas, bekembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemajuan di 

bidang ekonomi (Annonymous, 2013). 

Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang muncul secara 

alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada 

umumnya. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti 

hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti 

minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Salah satu peran 

manusia dalam menggunakan sumber daya alam yang ada yaitu sebagai pengelola 

sumber daya alam tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan dalam pengelolaan 

sumber daya alam antara lain: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Biotik
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Mikroorganisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Abiotik
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Logam
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
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1). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan 

Pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan adalah usaha sadar 

untuk mengelola sumber daya alam sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian 

suatu lokasi dengan potensi produktivitas lingkungannya. Bertujuan untuk 

melestarikan sumber daya alam agar lingkungan tidak cepat rusak. Selain itu, 

bertujuan untuk menghindarkan manusia dari bencana lingkungan, seperti banjir, 

longsor, pencemaran lingkungan dan berkurangnya keragaman flora dan fauna. 

Penerapan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan adalah sebagai 

berikut : 

a.    Menggunakan pupuk alami atau organik; 

b.    Penggunaan pestisida sesuai kebutuhan; 

c.    Penggunaan peralatan yang tepat dalam pembukaan tanah agar topsoil tidak  

hilang; 

d.   Tidak membuang zat pencemar dan beracun ke saluran air, sungai dan laut; 

e.    Setiap pabrik industri harus membuat cerobong asap yang tinggi dan  

melakukan penyaringan asap; 

f.     Tidak membangun perumahan atau industri di wilayah resapan air; 

g.    Membuat terasering atau sengkedan pada lahan miring. 

2). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan 

Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan adalah upaya sadar dan 

berencana menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia di masa sekarang dan di masa depan. 

didasarkan pada dua prinsip yaitu pertama, sumber daya alam terutama sumber 
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daya alam yang tidak dapat diperbaharui memiliki persediaan yang terbatas 

sehingga harus dijaga ketersediaannya dan digunakan secara bertanggung jawab. 

Kedua, pertambahan penduduk setiap tahun meningkat, maka kebutuhan hidup 

akan meningkat pula. Oleh karena itu, potensi sumber daya alam harus bisa 

mendukung kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa depan. Penerapan 

pengelolaan sumber daya alam berwawasan berkelanjutan adalah: 

a. Mengurangi eksploitasi yang berlebihan terhadap alam;  

b. Menggunakan sumber daya alam secara efisien; 

c. Pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lingkungan; 

d. Pengolahan barang tambang sebelum di ekspor agar memiliki nilai jual yang  

tinggi dan mengurangi penggunaan barang tambang; 

e.    Mencari alternatif penggunaan bahan bakar minyak; 

f.     Menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. 

3) Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Prinsip Ekofisiensi 

Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekofisiensi adalah 

menggunakan sumber daya alam dengan biaya yang murah dan meminimalkan 

dampak negatif terhadap lingkungan. Ekofisiensi mempunyai dua prinsip, yaitu 

prinsip mengoptimalkan daya dukung lingkungan dan prinsip kedua 

meningkatkan efisiensi bahan baku. Penerapan prinsip ekofiensi dalam kehidupan 

seharihari, seperti: 

a.    menghemat penggunaan listrik, 

b.    menghemat penggunaan air, 

c.    menggunakan bensin super tanpa timbal untuk kendaraan, 
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d.   mendaur ulang kertas yang tidak terpakai, 

e.    menjadikan sampah sebagai sampah atau pupuk, 

f.     mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai (reuse), 

g.    menggunakan kembali barang yang sudah dipakai (recycle), 

h.    mengurangi eksploitasi yang berlebihan terhadap alam (reduce). 

Selain mengelola, manusia hendaknya juga perlu melestarikan sumber 

daya alam yang ada, agar ketersediaan sumber daya alam tersebut bisa digunakan 

oleh generasi berikutnya. Berikut ini adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan 

dalam pelestarian sumber daya alam, yaitu: 

1)   Menanam kembali tanah yang gundul dengan pepohonan. 

2)   Membersihkan lingkungan sekitar dari timbunan sampah. 

3)   Menghemat pemakaian bahan bakar dari minyak bumi. 

4)   Melindungi hewan-hewan di hutan agar tidak punah. 

5)   Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak 

terkendali terutama di kawasan konservasi, termasuk kawasan konservasi laut dan 

lahan basah, serta kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan; 

6)   Perlindungan hutan dari kebakaran; 

7)  Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman 

kepunahan, baik yang ada di daratan, maupun di pesisir dan laut; 

8)  Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan 

konservasi sumber daya alam;  

9)   Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui pengendalian 

hama, penyakit, dan gulma secara terpadu yang ramah lingkungan;  
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10)   Pengkajian dampak hujan asam (acid deposition) di sektor pertanian;  

11) Penyusunan tata-ruang dan zonasi untuk perlindungan sumber daya alam, 

terutama wilayah-wilayah yang rentan terhadap gempa bumi tektonis dan tsunami, 

banjir, kekeringan, serta bencana alam lainnya; 

12) Pengembangan hak-paten jenis-jenis keanekaragaman hayati asli Indonesia 

dan sertifikasi jenis; 

13)   Pemantauan kualitas udara dan air tanah khususnya di perkotaan dan kawasan 

industri; kualitas air permukaan terutama pada kawasan sungai padat 

pembangunan dan sungai lintas propinsi; serta kualitas air laut di kawasan pesisir 

secara berkesinambungan dan terkoordinasi antar daerah dan antar sektor;  

14)   Pengawasan penaatan baku mutu air limbah, emisi atau gas buang dan 

pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari sumber institusi 

(point sources) dan sumber non institusi (non point sources);  

15)   Pengkajian mendalam terhadap dampak perubahan iklim global dan upaya 

antisipasinya pada sektor-sektor prioritas;  

16)  Adaptasi dampak perubahan iklim pada rencana strategis sektor maupun 

rencana pembangunan daerah.  

17)   Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk kompos yang berasal dari 

limbah domestik perkotaan (Andrietha, 2013). 

2.7 Kearifan Lokal 

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, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi 
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sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam 

maupun gaib (Keraf, 2002). 

 Selanjutnya menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan 

strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam  menjaga keseimbangan 

ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta 

keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai 

pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi 

seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik 

dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia 

yang lebih jauh (Wahono, 2005). 

 


