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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Ranu Pane merupakan objek wisata berupa danau di desa Ranu Pane 

di kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang merupakan 

bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Semula luas 

Ranu Pane berkisar 1 hektar lebih, namun  kini diperkirakan tersisa 0,75 

hektar akibat laju sedimentasi yang cepat. Penduduk Ranu Pane diperkirakan 

berjumlah sekitar 2.000 orang. Ranu Pane merupakan salah satu titik 

berangkat para pendaki yang hendak melakukan pendakian ke Gunung 

Semeru, yang memiliki ketinggian 3.676 Meter di atas permukaan laut. Desa 

Ranu Pane merupakan desa terakhir sebelum ke Gunung Semeru.  

Sebagian besar populasi desa ini dihuni oleh warga Suku Tengger. 

Desa ini berada pada ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut (MDPL). 

Setiap tahun biasanya penduduk Desa Ranu Pane mengadakan bersih desa 

dan Ritual Unan-Unan yang dipimpin oleh dukun adat. Penduduk Desa Ranu 

Pane adalah keturunan asli masyarakat Jawa yang hidup sejak era Kerajaan 

Majapahit. Beberapa warga Ranu Pane menggantungkan pekerjaannya 

sebagai petani dan sebagian lainnya juga berprofesi menjadi pemandu 

pendakian Gunung Semeru yang sering dikenal sebagai porter. Porter 

merupakan profesi yang tugasnya sebagai pembawa barang sekaligus menjadi 

pemandu pendakian menuju puncak Gunung Semeru. Profesi tersebut sudah 
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lama digeluti olah beberapa warga, sehingga menjadi profesi turun-temurun 

bagi masyarakat di Desa Ranu Pane.  

Dilain sisi, kegiatan warga di bidang pertanian merupakan salah satu 

faktor terjadinya penyempitan yang luas di Danau Ranu Pane, pembukaan 

dan pemanfaatan perbukitan sebagai lahan pertanian merupakan sebab 

terjadinya erosi. Fungsi pepohonan besar adalah sebagai instrumen ekologis 

untuk menahan pengikisan tanah. Hal tersebut tidak dapat digantikan oleh 

tanaman pertanian. Disamping permasalahan yang sebelumnya, banyaknya 

massa pendaki yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan dengan 

membuang sampah sembarangan merupakan faktor tambahan yang cukup 

berpengaruh signifikan terhadap terjadinya penumpukan limbah di area Desa 

Ranu Pane. Implikasi dari hal tersebut kemudian mengakibatkan kedalaman 

danau semakin berkurang. 

Sebelumnya pada tahun 1998, kedalaman Danau Ranu Pane mencapai 

12 meter, namun pada tahun 2013 Danau Ranu Pane kedalamanya berkurang 

hingga mencapai 7 meter. Usaha pembersihan tanaman liar di sekitar danau 

dinilai oleh beberapa pihak tidak efektif, sehingga dilakukan program 

perbaikan lingkungan di sekitar danau dan penanaman pagar hidup di 

perbatasan danau dengan pemukiman penduduk untuk menguruangi 

sedimentasi dan masuknya sampah ke wilayah danau.  

Salah satu permasalahan lingkungan yang terjadi di Danau Ranu Pane 

adalah permasalahan Salvinia yang tumbuh di danau Ranu Pane itu sendiri. 

Salvinia Molesta, dikenal juga dengan nama kiambang yang kurang lebih 
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berarti tumbuhan yang mengapung. Salvinia merupakan salah satu jenis 

tumbuhan paku air yang bisa dijumpai di beberapa tempat air menggenang, 

semisal: danau, kolam, dan sawah ataupun sungai yang mengalir tenang. 

Salvinia merupakan tumbuhan asli Brazil dan Argentina bagian Utara. 

Keberadaan salvinia sendiri di danau Ranu Pane sangat mengganggu 

pemandangan, pertumbuhannya yang begitu cepat dipersubur juga dengan 

pupuk pertanian yang turun terbawa air  ke danau Ranu Pane sehingga 

pertumbuhannya semakin cepat dan tak bisa dibendung.  

Salvinia molesta dapat membentuk lapisan vegetasi padat yang 

mengurangi aliran air dan menurunkan kadar cahaya ataupun oksigen di 

dalam air. Lingkungan gelap yang stagnan ini berdampak negatif pada 

keanekaragaman hayati dan kelimpahan spesies endemik air tawar, termasuk 

ikan dan tanaman air yang mudah tenggelam. Invasi Salvinia molesta dapat 

mengubah ekosistem lahan basah dan menyebabkan hilangnya habitat lahan 

basah. Salvinia molesta lebih memilih daerah beriklim tropis, sub tropis atau 

daerah beriklim hangat di dunia dan tumbuh paling baik di badan air yang 

tenang atau bergerak lambat termasuk selokan, kolam, danau, sungai dan 

kanal yang lamban. Pada air tenang tersebut salvinia membentuk lapisan 

mengambang yang stabil. Invasi Salvinia juga menimbulkan ancaman serius 

terhadap kegiatan sosial ekonomi yang bergantung pada badan air yang 

terbuka, mengalir dan atau bermutu tinggi, termasuk pembangkit listrik 

tenaga air, transportasi nelayan dan kapal. Ancaman serius ini menempatkan 

Salvinia molesta sebagai salah satu dari 100 Jenis Asing Invasif terburuk 
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versi Internasional Union for Conservation of Nature  (IUCN)  pada tahun 

2013 (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 2017). 

Beberapa permasalahan lingkungan yang ada di desa Ranu Pane, 

khususnya permasalahan danau yang ditumbuhi oleh salvinia molesta, dan 

menutupi seluruh danau, hingga mengancam keberlangsungan danau itu 

sendiri. Berangkat dari hal ini peneliti dan rekan-rekan LEPPAMI bersepakat 

untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Ranu Pane Bebas Salvinia atau 

kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan yang ada di desa Ranu Pane. 

Selain kegiatan bersih-bersih salvinia di danau  Desa Ranu Pane 

LEPPAMI juga melakukan kegiatan pelestarian lingkungan seperti  

penanaman pohon dan juga bersih-bersih sampah di daerah gunung 

panderman, penanaman mangruf di daerah probolinggo juga surabaya, kajian 

masalah geotermal yang berada di daerah gunung slamet, efaluasi serta 

pendampingan masalah tumpahan minyak di teluk balik papan, dan masih 

banyak yang lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan sebagai komitmen 

leppami untuk turut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan baik itu yang 

berada dalam kawasan wisata, taman nasional ataupun tidak. Namun disini 

penulis hanya memfokuskan penelitian ini di desa ranu pane sebagai kegiatan 

berkelanjutan leppami. 

Oleh karena itu, adanya konsistensi LEPPAMI dalam menjaga 

kelestarian lingkungan di Ranu Pane menjadi alasan kuat penulis untuk 

melakukan penelitian secara mendalam mengenai peran Lembaga Pariwisata 
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dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam dalam geraka konservasi lingkungan di 

desa ranu pane dengan tafsir sosiologis secara mendalam. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana etika biosentrisme sebagai pendorong partisipasi lembaga 

pariwisata dan pecinta alam mahasiswa Islam dalam gerakan konservasi 

lingkungan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui etika biosentrisme sebagai pendorong partisipasi 

lembaga pariwisata dan pecinta alam mahasiswa islam dalam gerakan 

konservasi lingkungan. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat antara lain :  

1. Manfaat secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan untuk 

upaya dalam usaha pengembangan disiplin sosiologi, khususnya yang 

menyangkut tentang peran lembaga dalam upaya konservasi lingkungan. 

2. Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan maupun 

perbandingan bagi para peneliti lainnya yang erat hubungannya dengan 

permasalahan lingkungan.  
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3. Manfaat secara praktis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi secara langsung 

sebagai bahan kajian bagi praktisi-praktisi lingkungan demi keberlanjutan 

pelestarian lingkungan. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode Participatory Action Research (PAR) terbagi dalam dua tipe, 

yakni Eksplanatif dan Tematik. PAR Eksplanatif memfasilitasi komunitas 

atau masyarakat untuk menganalisis kebutuhan, permasalahan, dan solusinya, 

kemudian merencanakan aksi transformatif. Sedangkan PAR Tematik 

menganalisis program yang sudah berjalan, sebagai alat evaluasi dan 

pengamatan (monitoring). 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

PAR yang bersifat tematik. Penelitian ini memiliki hasil berupa kata-kata 

lisan, tertulis, maupun tingkah laku dari narasumber sebagai upaya 

mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena, baik itu yang sedikit 

sudah diketahui maupun belum sama sekali diketahui. 

Menurut Agus Afandi, dalam Chabib Rochmatulloh, pada Modul 

Participatory Action Researech (PAR), terdapat 16 prinsip yang menjadi 

karakter utama dalam implementasi kerja PAR bersama komunitas. Berikut 

16 prinsip tersebut (Agus Afandi, dkk. 2017) : 
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1. Perbaikan kehidupan sosial: Salah satu pendekatan PAR adalah 

perubahan kehidupan sosial. Perubahan ini dimulai dari sebuah penelitian, 

aksi dan refleksi yang akan terus berlanjut secara berkesinambungan. 

2. Partisipasi murni: Penelitian yang menggunakan metode PAR adalah 

sebuah penelitian yang murni melibatkan masyarakat. Penelitian ini dimulai 

dari analisa sosial, rencana aksi, aksi, evaluasi, refleksi dan analisa sosial, 

begitu seterusnya mengikuti proses selanjutnya yang melibatkan partisipasi 

masyarakat. 

3. Kerjasama: Kerjasama dalam melakukan perubahan antara peneliti, 

masyarakat, aparat pemerintah untuk meningkatkan kemampuan. Serta terus 

menerus memperluas kelompok kerjasama untuk menyelesaikan masalah. 

4. Penyadaran komunitas: Situasi dan kondisi yang sedang mereka alami 

melalui pelibatan kerjasama dalam bentuk partisipasi pada semua proses. 

Sehingga masyarakat akan mengungkapkan relasi sosial yang bersifat 

merugikan dirinya. 

5. Pemahaman kritis: Menciptakan pemahaman bersama terhadap situasi 

dan kondisi yang ada dimasyarakat secara partisipatif. Pemahaman ini 

diperoleh melalui kerjasama dalam bentuk diskusi-diskusi dan juga research. 

6. Pelibatann orang sebanyak-banyaknya: Pelibatan orang sebanyak-

banyaknya bertujuan untuk mencari sumber data, kejadian-kejadian yang 

mereka hadapi. Sehingga antara satu sama lain akan memberikan komentar 

sendiri-sendiri hingga menemukan masalah sebenarnya dan mereka sebagai 

nara sumber yang akan memberikan informasi. 
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7. Asumsi-asumsi sosial untuk diuji: Pendapat, dan juga asumsi-asumsi 

sosial lainnya harus dibuktikan dengan diuji sesuai fakta tentang 

keakuratannya. Melalui uji fakta inilah kita akan mendapat keterangan 

keberadaan setiap asumsi. 

8. Merekam setiap proses: Hasil perekaman ini adalah sebagai sumber data 

tentang pendapat, penilaian, tanggapan, reaksi dan kesan. Hasil rekaman ini 

yang nantinya akan ditindak lanjuti untuk analisa kritis. 

9. Pengalaman sebagai objek riset: Yaitu mengembangkan dan 

meningkatkan praktek-praktek sosial merekaberdasarkan pengalaman-

pengalaman sebelumnya, yang telah dikaji. Pengalaman sebelumnya itu harus 

direkam dan direfleksikan. 

10. Politik yang luas: Artinya perubahan yang dilakukan dan diupayakan 

bersama-sama adalah sebuah kepentingan dirinya sendiri. Baik itu dimasa 

sekarang maupun dimasa yang akan datang. 

11. Analisa relasi sosial secara kritis: Menganalisa hubungan-hubungan 

sosial yang terjadi di masyarakat untuk menciptakan pemahaman bersama. 

Tujuannya adalah menciptakan hubungan relasi sosial yang lebih adil tanpa 

dominasi dan belenggu. 

12. Memulai isu kecil: PAR bemula dari isu yang kecil untuk melakukan 

perubahan sosial. Setelah isu terselesaikan maka berubah menjadi isu yang 

besar, bermula dari isu kecil sebagai sebagai indikator kemampuan awal 

fasilitator dalam menyelesaikan masalah besar. 
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13. Bermula dari siklus yang kecil: Melalui kajian yang cermat dan akurat 

terhadap suatu persoalan berangkat dari hal kecil akan diperoleh hasil-hasil 

yang merupakan pedomanmelangkah selanjutnya yang bisa digunakan untuk 

menyelesaikan persoalan yang lebih besar. 

14. Berkolaborasi dengan kelompok sosial: Melibatkan kelompok sosial 

yang kecil sebagai patrner yang ikut berpartisipasi dalam semua proses 

penelitian. selanjutnya diperluas dan diperbanyak melalui pelibatan dan 

kerjasama dengan kelompok masyarakat yang lebih luas. 

15. Mewajibkan semua orang menyermati: Tujuannya adalah untuk 

mengoreksi setiap kegiatan penelitian. rekaman dan catatan dari hasil setiap 

orang akan menjadikan sebuah bukti yang akurat. 

16. Alasan dari setiap orang: Data yang terkumpul harus dicermati dan 

dianalisa kebenarannya oleh setiap orang. Selanjutnya proses refleksi kritis 

dilakukan terhadapnya, dalam upaya menguji seberapa jauh proses 

pengumpulan data tersebut. 

 

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian 

Dikarenakan penelitian ini adalah mengenai Etika Biosentrisme 

Sebagai Pendorong Partisipasi Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam 

Mahasiswa Islam dalam Gerakan Koservasi Lingkungan, maka yang 

diperlukan adalah informan yang benar-benar mengetahui dan menjadi pionir 

untuk memimpin gerakan lingkungan mereka. Selain itu, informan lain juga 

diperlukan untuk mendukung kevalidan data seperti masyarakat yang terkait 
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langsung, instansi pemerintah, serta komunitas sebagai penunjang 

kelengkapan data. Sehingga dalam hal ini peneliti menggunakan cara 

partisipasi langsung untuk memgetahui informan kunci dan informan lainnya 

yang diperlukan. 

 

G. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di daerah Danau Desa Ranu Pane di 

kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ranu Pane adalah 

bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Pemilihan 

lokasi ini berdasarkan atas kondisi yang sesuai dengan penelitian ini dimana 

dalam tempat ini mencakup keseluruhan inti dari penelitian. 

Kemudian dipilihnya lokasi penelitian ini atas dasar peran LEPPAMI 

dalam keikutsertaannya menjaga dan menciptakan kelestarian danau yang ada 

di desa Ranu Pane sebagai desa wisata yang sering dikunjungi oleh kalangan 

pendaki (wisatawan) lokal maupun asing, dan beberapa wisatawan  yang 

hanya sekedar ingin menikmati kesejukan serta keindahan alam di sekitar 

desa Ranu Pane, maka dari itu perlu adanya stimulus terhadap masyarakat 

dalam melestarikan lingkungan di desa ini. 

 

H. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua jenis yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dapat diperoleh 

langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan data sekunder 



11 
 

merupakan data yang tidak langsung didapat dari sumber namun data didapat 

melalui orang lain atau berbentuk dokumen. 

 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Metode dan alat kerja untuk mengumpulkan data lapangan dan 

menganalisisnya iyalah sebagai berikut; pemetaan lokasi melalui kegiatan 

kunjungan lapangan (transect), wawancara mendalam (in-depth interview), 

diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) dan dokumentasi. 

Dalam FGD misalnya, partisipan atau informan tidak sebatas 

berdiskusi dalam posisi duduk, melainkan bisa berdiskusi dalam dinamika 

tertentu dengan menggunakan alat kerja tertentu, misalnya pemetaan gagasan 

(mind mapping), menggambar diagram pohon masalah (problem tree), 

menulis peringkat kualitas (ranking), menggambar diagram keterkaitan 

(linkage diagram), hingga bermain peran (role play) kemudian mendialogkan 

peran masing-masing dalam konteks situasi yang dimaksud. 

Dalam dinamika tersebut, anggota komunitas sebagai partisipan 

berpeluang lebih besar mengungkapkan pengalaman, gagasan, dan refleksi 

mereka secara lebih terbuka karena terbantu dengan sejumlah alat kerja yang 

memudahkan pengamatan (visual) dan kegiatan yang dinamis atau tidak 

kaku. Dinamika tersebut juga memudahkan fasilitator untuk mendorong 

sebanyak mungkin anggota komunitas berpartisipasi lebih aktif karena 

menggunakan kegiatan dan alat kerja yang bisa dipilih atas dasar 
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kesesuaiannya dengan latar belakang budaya, pendidikan, dan pekerjaan 

partisipan atau informan. 

 

J. Teknik Analisis Data 

Analisis data dari data yang diperolah, iyalah tahapan yang sangat 

penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah 

terkumpul tampa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi 

data yang mati dan tidak bernyawa. Oleh karena itu, analisis data ini untuk 

memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data. 

Analisis data dimulai dengan penyusunan rencana, tindakan, bservasi 

dan refleksi. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

 

 

Bagan 1: Siklus PAR Kurt Lewin 

Penjelasan Gambar : 

1. Penyusunan Rencana 

Penyususnan 
Rencana 

Aksi Observasi Refleksi 

Penyususnan 
Rencana 

Aksi Observasi Refleksi 

Penyusunan 
Rencana 

Aksi Observasi Refleksi 
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Pada tahapan ini peneliti menyusun rencana guna menjelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut 

dilakukan. 

2. Aksi 

Aksi adalah tindakan pelaksanaan yang merupakan implementasi atau 

penerapan isi rencana, yakni mengenai tindakan di lokasi penelitian. 

dengan rencana yang sudah ada sebelumnya dan mengikuti proses yang 

ada pada perencanaan sehingga tindakan dapat terlaksana dengan urutan 

yang benar. 

3. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh imformasi penting pada lokasi 

penelitian, yang diamati secara seksama guna kedapannya dijadikan 

refleksi dalam penelitian. 

4. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Hasil observasi yang sudah diperoleh sangat membantu 

dalam proses refleksi pada tindakan yang akan diambil pada siklus-siklus 

berikutnya. 

  

K. Analisis 

Langkah selanjutnya adalah analisis, yaitu menganalisis data yang 

telah diperoleh untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pariwisata dan 
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Pecinta Alam Mahasiswa Islam Dalam Konservasi Lingkungan Berdasarkan 

Etika Biosentrisme. 

 

L. Kesimpulan 

Pada dasarnya tidak ada kesimpulan dalam penelitian participatory 

yang dilakikan oleh peneliti terhadapa LEPPAMI, karna siklus dalam 

penelitian ini terus menerus berputar sesuai dengan tahapan dan preoses yang 

dilalui hingga tercapai tujuannya, yakni adanya perubahan dalan onjek 

penelitian. 

 


