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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Daerah penyangga Taman Nasional merupakan siatu daerah disekitar 

Taman Nasional dengan fungsi sebagai penyangga kawasan taman nasional dari 

gangguan-gangguanoleh manusia dan hal-hal lain dari luar. Kawasan ini sekaligus 

juga sebagai penyangga  kehidupan manusia dari gangguan-gangguan yang 

disebabkan oleh satwa dari dalam Taman Nasional. 

Keberadaan dan fungsi daerah penyangga dituntut untuk mampu 

memberikan keuntungan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakan dengan tidak 

menggaggu fungsinya sebagai pelindung kawasan inti taman nasional. Daerah 

penyangga Taman Nasional Gunung Tambora memiliki luas sekitar 106,793 ha 

dengan perincian penggunaan lahan sebagai perkampunan , sawah, pertanian 

tanah kerinh, perkebunan, campuran, hutan, danau dan padang rumput / 

penggembalan. Area persawahan menduduki areal terluas dengan luas 32.509 ha 

(30,44%) dengan jenis tanaman padi  kadang-kadang diselingi dengan palawija. 

Kawasan terluas adalah kawasan hutan dengan luas 22424 ha (21,00%) kawsan 

hutan meluputi  wilayah seluas 5527  ha di kabupaten Dompu (NTB) 11050 ha  

menurut fungsinya hutan tersebut dibagi menjadi hutan sejenis /hutan produksi 

dan hutan lindung (Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 1984). 

Pola pembangunan Taman Nasional dan sekitarnya perlu  

mempertimbangkan dan mengacau pada pola dan arah pembangunan daerah, serta 

berpedoman pada rencana tata ruang wilayag propinsi (RTRWP) yang telah ada 
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sesuai UU No 24 Tahun 1992, dimana penataan ruang bagi semua sektor yang 

berkepentingan  berasaskan keterpaduan berdayaguna dan berhasil guna, serasi 

selaras seimbang  dan berkelanjutan (Wiratno, 1996). Salah satu sektor penting 

danlam pembangunan Taman Nasional adalah sektor yang berbasis lahan dan pola 

penggunaan lahan. 

Pengelolaan  lahan pada daerah penyangga  Taman Nasional menimbulkan 

pro dan kontra  tentang fungsingya sebagai pelindung kawasan  ini Taman 

Nasional dan tetap sebagai  pengawasan,Pennyagga belum terlalu memperdulikan 

kedua fungsi kaewasan tersebur secara adil. Oleh karena itu perlu adanya 

pemilihan pola penggunaan lahan yang selektif., menguntungkan bagi pemilik  

lahan daerah penyangga Taman Nasional  dan melindungi kawasan  Taman 

Nasional. Dalam hal ini perlu diluruskan kebijakan yang melibatkan seluruh 

pihak, seperti masyarakat, aparat pemerintah daerah , dinas Pertanian, Dinas 

Kehutanan dan dinas Perkebunan,badan Nasional dan pihak pengelola Taman 

Nasional. 

Adanya alternatif pengelolaan dan pengusahaan lahan yang ditawarkan 

kepada masyarakat pemilik daerah penyagga tujuan memberikan peluang pada 

masyarakat untuk tetap dapat memanfaatkan lahan miliknya, sementara itu Taman 

Nasional tetap terlindung, permasalahanya adalah  masyarakat tersebut setuju 

secara sukarela dengan bentuk pengelolaan lahan yang ditawarkan atau bila 

masyarakat lebih setuju dengan pengelolaan lahan yang telah dilakukan selama ini 

sesuai dengan tradisi mereka  atau bersedia  mengganti cara pengelolaan  lahan 
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yang selama ini dilakukan dengan cara baru  yang ditawarkan dan subsidi dari 

pemerintah sebagai pengganti keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat diambil rumusan 

maslah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kerjasama antara masyarakat desa Pancasila dengan pengelola 

Taman Nasional Tambora pada setiap bentuk penggunaan lahan. 

2. Apa saja bentuk atau pola penggunaan lahan yang diterapkan oleh 

masyarakat di desa Pancasila pada daerah penyangga Taman Nasional 

Tambora. 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengkaji kerjasama antara masyarakat desa Pancasila dengan pengelola 

Taman Nasional Tambora pada setiap bentuk penggunaan lahan. 

2. Mengetahui bentuk atau pola penggunaan lahan yang diterapkan oleh 

masyarakat di Desa Pancasila pada daerah penyangga Taman Nasional 

Tambora. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai 

berikut : 

1. Bagi penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam 

bagi peneliti tentang objek yang diteliti dan juga sebagai pembuka 
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wawasan yang lebih luas bagi peneliti tentang peranan Balai Taman 

Nasional Gunung Tambora dalam perlindungan hutan khususnya di 

wilayah Taman Nasional Gunung Tambora. 

2. Bagi ilmu pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu bagi pengetahuan 

bagi perkembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya dan pada 

khususnyan di bidang hukum lingkungan. 

3. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini sebagai masukan kepada pemerintah sebagai bahan yang 

memperkaya pengetahuan pemerintah, sebagai salah satu bahan 

pertimbangan pemerintah dan juga sebagai sumbangan pemikiran untuk 

pemerintah guna memperlancar kinerja Kementerian Kehutanan pada 

umumnya dan Balai Taman Nasional Gunung Tambora pada khususnya. 




