
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hutan tropis Indonesia adalah rumah dan persembunyian terakhir bagi 

kekayaan hayati dunia yang unik. Keanekaragaman hayati yang terkandung di 

hutan Indonesia meliputi 12 persen spesies mamalia dunia, 7,3 persen spesies 

reptil dan amfibi, serta 17 persen spesies burungdari seluruh dunia. Diyakini 

masih banyak lagi spesies yang belum teridentifikasi dan masih menjadi misteri 

tersembunyi di dalamnya. Sebuah contoh nyata misalnya, data WWF 

menunjukkan antara tahun 1994 – 2007 saja ditemukan lebih dari 400 spesies 

baru dalam dunia sains di hutan Pulau Kalimantan. 

Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu Negara dengan 

keanekaraman hayati tertinggi di dunia. Berdasarkan data FAO tahun 2010 

dalam (Anonim, 2013a) hutan dunia, termasuk di dalamnya hutan Indonesia, 

secara total menyimpan 289 gigaton karbon dan memegang peranan penting 

menjaga kestabilan iklim dunia. 

Sayangnya kerusakan hutan di tanah air cukup memprihatinkan. 

Berdasarkan catatan Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 

juta ha atau 2 persen dari hutan di Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data 

Kementrian Kehutanan dalam (Anonim, 2013a) menyebutkan dari sekitar 130 

juta ha hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta ha diantaranya sudah habis 

ditebang. 
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Kerusakan atau ancaman yang paling besar tehadaphutan alam di 

Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, 

kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk 

pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan 

hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan 

ekosistem hutan dan lingkungan di sekitarnya. Contoh nyata yang frekuensinya 

semakain sering terjadi adalah konflik ruang antara satwa liar dan manusia. 

Rusaknya hutan habitat satwa liar menyebabkan mereka bersaing dengan 

manusia untuk mendapatkan ruang mencari makan dan hidup, yang sering kali 

berakhir dengan kerugian bagi kedua pihak. Rusaknya hutan telah menjadi 

ancaman bagi seluruh makhluk hidup (Anonim, 2013a). 

Faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan hutan 

terjadi dari berbagai macam aspek, salah satunya karena kurangnya 

pengetahuan masyarakattentang pentingnya hutan bagi kehidupan makhluk 

hidup di dunia dan minimnya wahana pendidikan bagi para pelajar dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

Oleh karena itu, pembangunan hutan pendidikan bambu sangatlah 

penting untuk dilakukan. Hutan bambu sengaja dibangun untuk menunjang 

sarana pendidikan dan sebagai riset akademik serta menjadikan pusat kerajinan 

bambu bagi warga sekitar. Untuk mempermudah hal itu, kita harus melakukan 

kerjasama dengan pihak – pihak terkait, yaitu salah satunya dengan pihak 

perhutani. 



3 
 

Mengingat pentingnya hutan pendidikan bambu ini, maka akan 

dibutuhkan kerjasama yang sangat panjang. Nantinya, hutan pendidikan 

bamboo ini bias digunakan oleh seluruh mahasiswa dan pelajar di Kabupaten 

Malang, atau bahkan mahasiswa dan pelajar yang ada di seluruh Indonesia. 

Berdasarkan data di atas, perencanaan pengembangan hutan pendidikan 

bambu layak menjadi sorotan. Perencanaan pengembangan hutan pendidikan 

bambu ini diharapkan dapat menjadi wahana dan sarana edukasi agar dapat 

menunjang kualitas pendidikan di perguruan tinggi Malang. Selain itu juga 

hutan bambu memiliki nilai komersial yang sangat tinggi buat pengrajin bambu 

di sekitar kawasan hutan. 

Dilain pihak, sebagai kota pendidikan yang memiliki berbagai macam 

pelajar di dalamnya, kota Malang membutuhkan sarana dan fasilitas untuk 

menunjang kualitas pendidikan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan 

hutan pendidikan bambu di kawasan ini. Selain digunakan sebagai aktifitas 

ilmiah, hutan ini nantinya bias dijadikan tempat rekreasi di dalamnya. 

Hal itulah yang mendorong pengelola kawasan, untuk mengembangkan 

hutan bambu sebagai kawasan pendidikan dan sekaligus merupakan sarana 

rekreasi alam. Melalui aktifitas pendidikan itu, pengenalan terhadap 

sumberdaya lingkunganalami yang terdapat di dalamnya akan meningkatkan 

kepedulian terhadap usaha pelestarian sumberdaya tersebut. 

Dengan demikian, satu penelitian dengan judul “Kajian Pengembangan 

Hutan Pendidikan Bambu Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang” 

diharapkan dapat menjdikan acuan sebagai pemecahan masalah ini. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan kenyataan di atas, maka masalah 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana potensi yang ada dapat dikembangkan pada hutan pendidikan 

bambu di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

2. Bagaimana strategi pengembangan hutan pendidikan bambu di Desa Kucur 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Studi ini bertujuan untuk menyusun perencanaan pengembangan hutan 

pendidikan bambu diKecamatan Dau Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengkaji potensi pengembangan hutan pendidikan bambu di Desa Kucur 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

2. Mengkaji strategi pengembangan hutan pendidikan bambu di Desa Kucur 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang berbentuk perencanaan pengembangan hutan 

pendidikan bambu ini diharapkan dapat menjadi masukkan bagi : 

1. Penyedia sarana pendidikan dan rekreasi di Desa Kucur Kecamatan Dau

Kabupaten Malang.

2. Usaha peningkatan kualitas serta pemanfaatan ryang terbuka hijau di Desa

Kucur Kecamatan dau Kabupaten Malang.

3. Pedoman tekhnis bagi pengembangan hutan pendidikan bambu di Desa

Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang.




