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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 yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, 

ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, parawisata,dan rekreasi (UU 

No 5, 1990). Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelolah 

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

dimanfaatkan untuk  tujuan ilmu pengetahuan, paraswisata dan rekresai 

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

 Sistem Taman Nasional memiliki keunggulan dibandingkan sistem lainya, 

dintaranya adalah (1) Taman Nasional dibentuk untuk kepentingan masyarakat  

karna harus bermanfaat bagi masyarakat dan didukung oleh masyarakat(2) 

konsepsi pelestarian didasarkan atas atas perlindungan ekosistem sehingga 

mampu menjamin eksistensi unsur-unsur pembentukya (3) Taman Nasional dapat 

dimasuki  oleh pengungjung sehingga  sehingga pendidikan cinta alam, kegiatan 

rekreasi dan fungsi-fungsi lainya dapat dikembangkan secara efektif 

(Bratamihardji, 1979). 

 Tujuan Taman Nasional yang relevan dengan pembangunan regional, 

sosial dan pengelolaan lingkungan terdiri atas (1) pemeliharaan contoh yang 

memiliki unik-unik biotik utama melestarikan fungsinya dalam ekosistem (2) 

pemeliharaan keanekaragaman ekologi dan hukum lingkungan (3) pemeliharaan 

sumber daya genetika atau plasma nutfa (4) pemeliharaaan, objek struktur, tapak 
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atau peninggalan warisan kebudayaan (5) perlindungan  keindahan panorama 

alam (6) penyediaaan fasilitas pendidikan, penelitian  dan pemantuan lingkungan 

di alam areal alamiah (7) penyedian fasilitas  rekresai dan turisme (8)  penduduk 

pembangunan daerah  pedesaan dan penggunaan lahan marginal secara  regiona 

(9) pemeliharaan produksi DAS , pengendalian  erosi dan pengendapan  serata 

melindungi  invertasi daerah lihir (Miller 1978). 

 Fungsi Taman Nasional Gunung Tambora adalah (1) perlindungan 

terhadap sistem  pendukung kehidupan ekosistem (2) pengawetan dari 

keanekaragaman jenis  plasma nutfah dan tatat lungkungan(3)pelestarian dan 

pemanfaatan jenis  serta tata lingkungan (4) wadah kegitan penelitian dan 

pendidikan (5) objek wisata dan pelestarian  budaya bangsa (badan rencana 

pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, 1985). 

 Secara simultan Tman Nasional tetep dituntut selalu memberikam manfaat 

Sosisl ekonomi yang kongkrit dan lestari, minimal manfaat itu dapat dirasakan 

secara langsung oelh masyarakat disekitar sevara legal (Wiratno, 1996). 

2.2 Daerah Penyangga 

Daerah penyangga mempunyai fungsi untuk menjaga kawasan suaka alam 

atau kawasan Pelestarian alam dari segala bentuktekanan dan gangguan yang 

berasal dari luar dan atau dari dalam kawasan yang mengakibatkan perubahan 

kehutanan atau periubahan funsi kawasan. Penetapan untuk daerah penyangga 

adalah a. secara geografis berbatas dengan kawasan suaka alam dan atau kawasan 

pelestarian alam b. secara ekologi masi mempunyai pengaruh baik dari alam 

maupun dari luar kawasan suaka alam dan atau kawasan pelestarian alam. Mampu 
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managkal segala macam alam (Peraturan Pemerintah Republik Indosia No 68 

Tahun, 1998). 

Daerah penyangga adalah suatu daerah yang mengelilingi Taman Nasonal 

ataupun  diluar kawasan konservasi lainya yang dibatasi  penggunaanya untuk 

memberikam perlindungan terhadap  Taman Nasional , selain itu ditujukan pula 

untuk menggantikan kehilngan hubungan masyrakat dengan hutan dalam hal ini 

adalah pengambilan hasil hutan didalam  Taman Nasional akibat ketatnya 

pengaturan perlindungan pelestarian alam (Mc kinnon,1982 Dalam ali Kodrat, 

1987). 

Daerah Penyangga (Buffer zone)  Suatu Tman Nasional pada hakekatnya 

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

ditujukan untuk membntengi potonsi taman Nasional dan melindungi dari 

gangguan yang datang dari Taman Nasional juga diharapkan daerah penyangga 

sosial, merupakan wilayah binaan dimana sebagai  besar kehudupan anggota  

masyarakat masi bergantung pada  keberadaaan potensi  sumber daya Tman 

Nasional , bahkan mungkin kecematan (Soekmadi 1990). 

Secara keseluruhan membangun daerah penyangga Taman Nasional 

bertujuan untuk. 1. memberikan perlindungan terhadap  Taman Nasional dan 

kehidupan masyarakat. 2. mengembangkan kehidupan jenis-jenis pokok yang 

berasal dari kawasan Taman Nasional dengan mengembangkan pola budidaya 

yanmg baik untik satwa, ikan, maupun tumbuhan. 3. mengembangkan sistem jasa  

yang berkaitan dengan kegiatan  pengelolaan Taman Nasional. 4. meningkatkan 

Produktivitas  lahan melalui pola usaha tani yang lebih intesif. 5. meningkatkan 
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kesadaran dan partisipasi  masyarakat terhadap kegiatan pengembangan Tman 

Nasional  dan 6 meninkatkan pola hubingan  dengan wilayah sekitarnya (Menteri 

Negara Lingkungan Hidup, 1986). 

Keuntungan sosial dari daerah penyangga adalah 1. izin bagi masyarakat 

lokal  untik memanfaatkan hasil secara tradisional 2. menggantikan kehilangan 

hubungan masyarakat akibat ketatnya pengawasan kawasan ini 3. keikutsertaan  

masyarakat lokal dalam menkoservasi kawasan yang dilindungi 4. penggunaan 

lahan untuk pendidikan,rekresi, dan wisata alam 5. konservasi hidupan liar 

menjadi bagian perencanaan pembangunan lokal dan rigional 6. perlindungan 

terhadap tanah dan budaya yang merupakan hak  masyarakat lokal dan 7. 

peningkatan hubungan antara pemerintah dengan usaha-usaha konservasi 

(Olfield,1988). Daerah penyangga dapat berupa kawasan perkebunan, 

perkampungan, hutan lindung, hutan wisata, atau bahkan hutan prodiuksi 

(Wiranto,1996). 

2.3 Hubungan Masyarakat Dengan Daerah Penyangga 

Desa adalah kesatuan organisasi pemerintah terendah, memiliki wilayah 

yang tertentu  batas-batasnya, langsung dibawah kecematan dan merupakan 

masyarakat hukum yang berhak mengatue dan mengurus rumah tangganya sendiri 

(Sjafey,1982). 

Pola hidup masyarakat desa lebih cenderung pada kekeluargaan/gotong 

royong yang bersunber pada kehendak bersama yang mengutamakan kepentingan 

bersama, bercorak tradisional, homoge,spontan, dan akrab, serta seperti biasanya 

memegan teguh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat. Pola hubungan tersebut 
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dinamakan hubungan komunal dengan pimpinan tipe otoritas tradisonal 

(Asyari,1983). 

Pendayagunaan sumber daya alam oleh manusuia akan menimbulkan 

perubahan-perubahan ekosistem sehingga mempengaruhi pula sumberdaya- 

sumberdaya lain beserta lingkungan. Pengaruh tersebut dapat langsung, dapat pula 

tidak lanngsung. Pengaruh tidak langsung  dalam jangka panjang akan lebihn 

menghawatirkan (Soerianegara,1977). 

Pengelolaan daerah penyangga secara ekologis masih mempunyai dengan 

memperhatikan ketentuan keriteria daerah penynangga secara ekologis masih 

mempunyai pengaruh baik dari alam maupun dari luar kaeasan suaka alam dan 

kawsan pelestarian alam (Peraturan Pemerintah No.68 Tahun, 1998). 

Pola penggunaan lahan pada dasarnya merupakan kegiatn cermin ekonomi 

suatu masyarakat pada suatu tempat dalam kurun waktu tertenti. Lebih lanjut 

dikemukakan intesitas penggunaan lahan akan ditentukan oleh keadan wilayah, 

perkembangan penduduk, bidan g nafkah serta oerganisasi masyarakat setempat 

(Sandi,1973 dalam Keren,1998). 

2.4 Aspek Aspek Pelestarian Kawasan Taman Nasional 

2.4.1 Aspek Sosial 

Masyarakat di sekitar hutan atau kawasan perlindungan pada umumnya 

memiliki ciri-ciri antara lain berpendidikan rendah, tidak banyak berhubungan 

dengan dunia luar, sistem pertanian yang sederhana dan belum mengembangkan 

perilaku petani produsen yang berorientasi ke pasar. Dengan tingkat pengetahuan 

yang rendah, pendidikan yang rendah, penguasaan ketrampilan dan teknologi 
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yang rendah serta akses pasar yang minim, sehingga pada umumnya mereka 

adalah masyarakat miskin. Selain itu, menurut Wiryono (2003), masyarakat yang 

berada di sekitar kawasan perlindungan umumnya tidak mengetahui fungsi dan 

manfaat taman nasional yang ada di lingkungan mereka. Hal ini sejalan dengan 

pendapat dari Adiprasetyo (2009) yang menemukan bahwa masyarakat sekitar TN 

khususnya di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat ternyata tidak 

mengetahui fungsi dan manfaat TN secara umum. Ketidaktahuan masyarakat 

mengenai kawasan TNT dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat 

tersebut.Tingkat pendidikan masyarakat yang ada di kawasan TN masih relatif 

rendah.Hal ini disebabkan kurangnya minat masyarakat dalam melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, disamping masih terbatasnya fasilitas 

pendidikan tingkat lanjut di dalam maupun sekitar kawasan. 

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan manfaat 

kawasan perlindungan juga dikarenakan ketidakpahaman mereka akan 

kategorisasi suatu kawasan yang dijadikan kawasan perlindungan. Persoalan 

penting dalam masalah kawasan perlindungan adalah bukan sekedar memberikan 

informasi tentang apa kawasan konservasi tetapi juga bagimana masyarakat 

umumnya dan masyarakat di sekitar kawasan khususnya memahami fungsi 

kawasan dan bagaimana membangun kesadaran untuk memeliharanya selain 

memanfaatkan sebijak mungkin  sesuai dengan fungsi kawasan. Menurut Wiryono 

(2003) masyarakat saat ini sudah mengganggap kawasan perlindungan sebagai 

kawasan yang berpotensi besar dalam menghasilkan uang.Paradigma masyarakat 
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ini semakin meningkatkan akses masyarakat setempat terhadap kawasan 

perlindungan dalam bentuk interaksi baik sosial maupun ekologis. 

Interaksi dapat diartikan sebagai bentuk hubungan sosial yang dinamis 

menyangkut hubungan perorangan, antar orang dengan kelompok, maupun antar 

kelompok manusia. Berlangsungnya proses interaksi dapat disebabkan oleh 

sugesti, imitasi, identifikasi, dan simpati (Anshari, 2006; Untoro, 2006). Bentuk 

interaksi tidak hanya terjadi antar manusia saja, tetapi juga terjadi antara manusia 

dengan alam di sekitarnya.Interaksi antara masyarakat dengan kawasan 

perlindungan ternyata dapat mempengaruhi pengelolaan kawasan perlindungan 

tersebut. 

Keberhasilan pengelolaan kawasan perlindungan banyak tergantung pada 

tingkat dukungan dan penghargaan masyarakat sekitar kawasan tersebut. Daerah 

yang masyarakatnya memiliki paradigma bahwa kawasan perlindungan akan jadi 

penghalang, maka masyarakat setempat akan menghalangi upaya pelestarian. 

Namun jika pelestarian dianggap bermanfaat maka masyarakat setempat akan 

bekerja sama dengan pengelola untuk melindungi kawasan dari pengembangan 

yang membahayakan. Hal ini sejalan dengan Ormsby dan Kaplin (2005) dalam 

Adiprasetyo (2009) yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat  terhadap taman 

nasional akan mempengaruhi bentuk-bentuk interaksi antara masyarakat dengan 

taman nasional. Interaksi ini dapat berdampak positif terhadap masyarakat  dalam 

bentuk manfaat dan taman nasional yang selanjutnya akan mempengaruhi 

efektifitas pengelolaan taman nasional tersebut. 
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Terdapat beberapa cara agar masyarakat memperoleh manfaat dari 

kawasan perlindungan, termasuk pemanfaatan sumberdaya tertentu dari kawasan 

dan zona penyangga, melestarikan hak tradisional dan kebiasaan budaya serta 

preferensi khusus bagi penduduk setempat untuk memperoleh pekerjaan dan 

pelayanan sosial (Untoro, 2006). Bentuk interaksi masyarakat di TN ummnya 

dalam bentuk pemanfaatan sumberdaya lahan untuk pertanian dan 

perkebunan.Secara keseluruhan diperkirakan ada 15.000 kepala keluarga yang 

menggarap lahan di kawasan TN. Selain itu, terdapat pengambilan sumberdaya 

alam untuk pemenuhan kebutuhan.Pengambilan sumberdaya ini tidak dibarengi 

dengan sistem penguasaan dan pemilikan lahan yang baik.Sistem penguasaan dan 

pemilikan lahan masyarakat masih bersifat tradisional dalam arti belum disertai 

dengan tanda bukti berupa serifikat dan batasan-batasan yang jelas.Hal ini 

merupakan kendala utama dalam pengelolaan, terutama dalam pelestarian 

kawasan TN karena masyarakat menganggap bahwa kawasan TN merupakan 

bagian dari penguasaannya dan dapat dimiliki oleh mereka. 

Sektor pertanian memang menjadi masalah utama dalam perekonomian 

masyarakat sekitar TN. Hal ini dikarenakan mata pencaharian masyarakat yang 

didominasi oleh petani. Pertanian yang berkembang di daerah ini adalah petani 

padi  dan cabe serta tanaman perkebunan untuk digunakan sendiri atau dijual. 

Hasil pertanian ini biasanya dipasarkan di ibukota kabupaten dan ibukota provinsi 

terdekat.  Petani di sekitar TN umumnya memiliki lahan seluas 0,5 ha atau lebih, 

namun pendapatan yang mereka peroleh masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan 

lahan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dan metode bertaninya masih 
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sangat tradisional.Pemanfaatan yang tidak optimal ini, menurut Lestaria (2006) 

disebabkan oleh jarak antara lahan satu dengan lahan lainnya masih relatif jauh 

sehingga sulit dijangkau oleh petani. Selain itu, lahan yang dimiliki petani 

umumya berbatu sehingga kesulitan dalam pengolahan tanah serta terbatasnya 

faktor produksi lain seperti benih dan modal juga menjadi kendala yang belum 

terpecahkan.(Kartini, 2007). 

2.4.2 Aspek Ekologi 

Subsidi hutan konservasi sering tidak dihitung dalam bentuk rupiah, 

padahal nilainya sangat tinggi (mahal) dan fungsi-fungsi ekologisnya tidak dapat 

tergantikan. Sehingga telah mendorong para ahli memasukkan nilai ekologis 

sumberdaya alam dan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan. 

Bahkan di beberapa negara maju nilai ekologis tersebut telah diposisikan sebagai 

modal alam (natural capital) yang harus diperhitungkan tingkat depresiasinya 

dalam setiap perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. 

Mengambil konsep pembangunan berkelanjutan, MacKinnon et al. (1993) 

mengemukakan bahwa  kawasan konservasi atau tidak ditetapkan untuk 

dipisahkan dari arus pembangunan, melainkan merupakan suatu bentuk 

penggunaan lahan yang harus melengkapi kawasan sekitarnya apabila kawasan 

yang dilindungi ini diharapkan dapat berlanjut.  Penggunaan lahan yang dimaksud 

meliputi pembagian zona-zona atau blok-blok dalam suatu kawasan 

perlindungan.Pembagian kawasan ke dalam zona-zona atau kawasan ini 

sebenarnya untuk memudahkan dalam hal pembatasan pemanfaatan masyarakat 
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dalam kawasan perlindungan.Dengan demikian kawasan perlindungan dapat 

lestari secara ekologis. 

Meningkatnya jumlah penduduk di suatu kawasan akan menyebabkan 

tingkat kerusakan ekologis lebih cepat. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas 

masyarakat terhadap suatu kawasan tersebut.Kerusakan lingkungan dipengaruhi 

oleh tiga faktor yakni jumlah penduduk, penggunaan sumberdaya tiap individu 

penduduk dan kerusakan yang ditimbulkan akibat penggunaan sumberdaya tiap 

unitnya. Bertambahnya jumlah penduduk akan mengakibatkan kebutuhan akan 

sumberdaya lahan baik untuk pemukiman, perkebunan dan pertanian akan 

semakin besar. Hal ini tentu akan menjadi kendala dalam pengelolaan kawasan 

konservasi di TN. Selain itu, keterbukaan vegetasi yang ada di kawasan tersebut 

akan semakin cepat. Kondisi ini mengakibatkan kelestarian kawasan akan 

terganggu seperti tumbuhan yang berguna, fauna dan hasil hutan lainnya terancam 

mengalami kerusakan. (Srymulyono, 1991). 

2.4.3 Aspek Sosio-Ekologi 

Dalam Rencana Pembangunan Tahunan 2004 (Bappenas, 2004) dijelaskan 

bahwa pada saat ini dinamika pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan 

hidup belum secara konsisten dijadikan acuan pembangunan sektor-sektor lain 

dalam rangka menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya alam 

dan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup yang mengarah pada visi 

pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Sebagian besar pemanfaatan 

sumberdaya alam hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sehingga lebih 

banyak diperlakukan untuk mengejar devisa dan modal pembangunan. 
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Pengelolaan sumberdaya hutan saat ini masih mengabaikan aspek-aspek 

fungsi lingkungan, sehingga menimbulkan konflik kepentingan ekonomi dengan 

lingkungan.Kegiatan ekonomi selama ini, cenderung lebih mengutamakan 

kegiatan eksploitasi sumberdaya alam dan mengabaikan aspek kelestarian.Selain 

itu lemahnya organisasi pengelola juga menjadi bagian dari permasalahan 

ini.Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan 

ke dalam sistem organisasi maupun program kerja pemerintah daerah masih 

belum berjalan.Degradasi hutan yang disebabkan berbagai kegiatan illegal 

meningkat bahkan sampai ke dalam kawasan lindung seperti di kawasan 

TN.Padahal, disamping merupakan wilayah utama untuk pemeliharaan 

keanekargaman hayati, hutan merupakan tempat penting untuk penampungan air 

yang ada di wilayah sungai terbesar di NTB bagian selatan yakni sungai Musi dan 

sungai Batang Hari.Menurut Rauthkari dan Watchel (1991) sekitar tujuh juta 

hektar tanah pertanian bergantung pada suplai air dari sungai-sungai tersebut. 

Subsidi ekologis kawasan konservasi atau kawasan lindung secara 

langsung maupun tidak langsung juga memberikan kontribusi signifikan dalam 

menghemat anggaran suatu daerah atau negara.Artinya, subsidi ekologis kawasan 

konservasi/lindung dapat berperan dalam menghambat terjadinya pengeluranan 

yang tidak perlu dilakukan oleh suatu daerah atau Negara.Fakta di beberapa 

wilayah di Indonesia telah membuktikan bahwa nilai pengeluaran tidak produktif 

yang harus di keluarkan pemerintah sering melebihi nilai pendapatan maupun 

pengeluaran untuk pembangunan daerah tersebut.Misalnya terjadinya tanah 

longsor atau banjir bandang yang menyebabkan jalan putus, areal pertanian 
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terendam dan gagal panen, kekeringan yang menyebabkan penurunan produksi 

pertanian dan sebagainya. Biaya penanganan bencana tersebut jelas menurunkan 

produktifitas suatu daerah yang terpaksa mengalokasikan sebagian dana 

pendapatan daerah untuk perbaikan akibat bencana tersebut. 

Subsidi dan fungsi ekologis TN sebagai pengendali tata air, pengatur iklim 

dan mendukung kesuburan tanah memiliki arti penting bagi perekonomian 9 

Kecematan yang berbatasan dengannya. Perlindungan terhadap hutan di TNT 

merupakan kebutuhan pokok untuk pembangunan secara regional karena hal ini 

menjamin akan adanya pertanian yang berkelanjutan dan stabilitas ekonomi baik 

lokal maupun nasional. 

Pemaparan tiga aspek manajemen pengelolaan kawasan perlindungan di 

atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan kawasan perlindungan akan efektif 

apabila terjaminnya kelestarian lingkungan (ekosistem). Adapun maksud dari 

terjaminnya kelestarian lingkungan seperti halnya tujuan konservasi adalah 

sebagai berikut (chalhound & acocella, 1995). 

2.5 Pratisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi  

 Penduduk sekitar hutan banyak tinggal di desa-desa kecil yang beberap 

diantaranya terletak sangat dekar dengan perbatasan hutan. Penduduk di 

perbatasan hutan ini menimbulkan banyak masalah dalam penjagaan hutan karena 

merka mengambil hasil hutan seperti kayu bakar dan kayu untuk arang, dan 

mereka juga menebang hutan untuk menjadikan perkebunan (FAO,1978). 

 Manusia sebagian dari mahluk hidup memegang peranan penting yang 

menentukan terhadap kelestarian dan keseimbangan ekosistem,baik ekosistem 
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daratan maupun ekosistem perairan. Ekosistem hutan sebagaimana halnya dengan 

ekosistem lain seperti padang rumput dan ekosistem perairan harus dimanfaatkan 

oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya secara lestari dengan bantuan ilmunya 

dan teknologi. Cara pemanfaatan terlebih dan semena-mena akan mengakibatkan 

terganggunya keseimbangan, bahan hancurnya ekosistem hutan (Manan,1997). 

 Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan kawasan lindung 

sangat diperlukan mulai dari tahap perencanaan dan penyusunan sampai pada 

tahap pelaksanaan dan dalam melakuakan perlindungan jangka panjang. 

Dukungan dari masyarakat diperlukan sejak tahap awal dalam perencanaan 

kawasan lindung, maka perlu dijelaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya 

pembbangunan kawasan lindung dan tujuan dari kaawsan penyangga. Penunjukan 

daerah penyangga adalah juga untuk menjaga kelangsungan hak-hak masyarakat 

tradisional sebagai dari pengrelolaan kawasan lindung dan untuk memastikan 

bahawa masyarakat juga dapat menikmati keuntungan dari kawasan lindung 

(Olfield,1988). 

 Kepentingan masyarakat sekitar kawasan penyangga diharapkan dapat 

dipenuhi, dengan cara penerapan program-program pembangunan masyarakat di 

daerah penyangga. diharapakan, keberhasilan pembangunan di daerah penyangga 

tersebut dapat mengurangi keinginan dan kesempatan masyarakat untuk 

melakukan perambahan didalam kawasan. Masyarakat bahkan tidak perlu lagi 

masuk kedalam Taman Nasional karena sebagian besar kebutuhan pokoknya telah 

dapat dicukupi dari pengelolaan daerah penyangga (Wiranto, 1996). 
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2.6 Contoh Bentuk Kerjasama Antara Masyarakat dengan Taman                    

Nasional di Daerah Lain 
 

 Pada umumnya masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional mempunyai 

kebiasaan mengambil tumbuhan dan satwa liar yang berada di dalam kawasan 

Taman Nasional. Kebiasaan masyarakat tersebut jelas melanggar Undang-

Undang. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut antara lain perlu 

memberikan pelatihan pembudidayaan berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar 

yang memberikan nilai ekonomis pada masyarakat di sekitar kawasan Taman 

Nasional. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan kerjasama antara pihak 

Pengelola Taman Nasional dengan pihak perguruan tinggi serta pihak lain 

terutama dalam hal dukungan dana dari pemerintah, sehingga dapat bermanfaat 

bagi masyarakat sekitar Taman Nasional maupun bagi Pengelola Taman Nasional. 

Kegiatan masyarakat yang semula terbiasa dengan mengambil hasil hutan 

dari kawasan Taman Nasional dapat beralih profesi. Dengan membuat jamu 

tradisional, selain dapat memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat 

sekitar Taman Nasional juga dapat mengubah perilaku, yang semula mengambil 

hasil hutan dari Taman Nasional menjadi tidak mengambil karena kesibukan 

membuat jamu. Sehingga volume untuk masuk ke Taman Nasional jadi 

berkurang. Hal ini dapat mendukung kelestarian Taman Nasional dan dapaat 

mensejahterkan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Tambora Dompu 

NTB. 




