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KATA PENGANTAR

Penulis sangat beruntung kesempatan belajar satu tahun dan terutama satu
semester di Fakultas FISIP di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2006. Itu
sangat menarik punya kesempatan belajar dalam sistem pendidikan berbeda dari pada
sistem pendidikan di Australia.

Saya adalah Mahasiswa di Universitas Murdoch, Perth Western Australia untuk
gelar Saya, Saya pilih Asian Studies Specialist degree. Selama lima tahun belajar di
Universitas Murdoch, Saya belajar banyak aspek-aspek Negara Asia terutama Indonesia.
Kuliah Bahasa Indonesia, Adat, Budaya, Politik dan Sejarah Indonesia.adalah topik-topik
yang paling menarik dan menyenangkan bagi Saya. Saya selalu ingin untukmendaftar ke
Program ACICIS untuk belajar satu tahun di Indonesia. Melalui percakapan dengan
bekas mahasiswa program ACICIS dari Universitas Murdoch Saya selalu punya harapan
yang sangat tinggi tentang waktu belajar di Indonesia. Pengalaman Saya selama di
Indonesia adalah paling baik. Itu sangat menyenangkan akhirnya bisa melihat,merasa dan
pengalaman terhadap semua aspek-aspek kehidupan di Indonesia, dan Saya bisa belajar
serta membaca tentang apa saja dalam lima tahun. Menurut Saya, semua pengalaman
Saya selama di Indonesia adalah pengalaman yang baik dan bukan pengalaman yang
tidak baik.

Menurut Saya, dalam dunia akedemia di jurusan Studi Asia ada fokus terlalu
besar kepada aspek-aspek pemerintahan yang terlalu keras kepada penduduk negara. Jadi
untuk topik penelitian di UnMuh, Saya ingin cari topik apa yang bisa dilakukan dari
pihak pemerintah serta sikap pemerintah Indonesia karena itu penting untuk punya semua
aspek-aspek dan pendapat dalam mengetahui topik. Tidak mudah untuk mencari topik
tersebut, tetapi akhirnya berkat bantuan dari banyak orang, terutama staff UnMuh dan
petugas kantor ACICIS Saya pilih topik Konflik Penggunaan Tanah Di Kawasan
Nasional.

Setelah lama mempelajari tentang latar belakang topik Saya, Saya pilih Desa
Ranupani yang terletak dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai lokasi
studi kasus. Peneliti datang ke sana pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2006.
Di sana Peneliti mandapat izin dari Kantor Balai T.N.B.T.S Saya mendapat data dan
catatan resmi yang memperbolehkan Saya untuk melakukan penelitian lengkap. Selama
peneliti melakukan penelitian di Ranupani, data dan catatan resmi memperbolehkan Saya
untuk menyangkal penelitian orang lain tentang aksi petugas T.N.B.T.S serta penduduk
desa yang tinggal dalam batas Kawasan Nasional ini. Penelitian Saya mendapatkan hasil
yang membuktikan bahwa penelitian sebelumnya mendapatkan hasil yang salah
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ABSTRAKSI

Data yang diteliti dalam laporan ini adalah data resmi dan data serta informasi
dari observasi dan wawancara peneliti dengan dosen-dosen dari Fakultas FISIP,
Universitas Muhammadiyah Malang; petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
dan penduduk Desa studi kasus Ranupani.. Paling banyak data resmi serta catatan resmi
adalah data dari kantor Resort Wilayah II, Ranupani. Data termasuk Laporan Bulanan;
Surat Pernyataan; data Kepariwisataan; Kegiatan Bulanan. Termasuk data serta informasi
dari bacaan dan wawancara latar belakang topik penelitian.

Kesimpulan
Laporan ini ada beberapa kesimpulan, dan beberapa kesimpulannya adalah

kesimpulan yang tidak sama dengan hasil dan pendapat penelitian yang lain bahwajuga
dilakukan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, terutama di desa Ranupani.
Penelitian yang disusun oleh peneliti Jane Cochrane Msc, dari Universitas Hull, Inggris
adalah penelitian tentang Eco Tourism di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Walaupaun topik ini tidak samadengan topik laporan lain, penelitian tersebutmempunyai
informasi dan data tentang kepariwisataan serta dampak kepariwisataan bagi penduduk
T.N.B.T.S serta dampak kepariwisataan bagi hutan dan sumber alam di beberapa desa
dalam T.N.B.T.S terutama Desa Ranupani.
Penelitian Cochrane berpendapat bahwa petugas Taman Nasional adalah orangmalas dan
jarang patroli hutan di Kawasan Nasional untuk mencari pencuri kayu dan kegiatan ilegal
lain. Menurut Cochrane, penduduk yangtinggal dalam T.N.B.T.S tidak takut akan sangsi
dan sering masuk ke hutan untuk mencuri kayu bakar dan kegiatan ilegal lain. Menurut
laporan ini, ada bukti yang tidak dapat disanggah karena itu bukti resmi. Jadi peneliti
akan menyanggah pendapat Cochrane tersebut serta mengajukan bahwa teori Cochrane
adalah teori salah dan tidak benar. Melalui Bacaan Laporan Bulanan serta Surat
Pernyataan dan wawancara dengan penduduk desa dan observasi kayu dan medium
bunga yang disita oleh petugas Taman Nasional dari pencuri yang tertangkap selama
melakukan kegiatan ilegal mempunyai bukti cukup untuk menyangkal teori Cochrane.

Cochrane juga mengatakan mengenai catatan umum, misalnya catatan nomor
wisatawan yang datang juga salah karena petugas Taman Nasional adalah orang yang
melakukan korupsi dan mencuri pendapatan Taman Nasional. Penelitian ini juga dapat
menyangkal teori lain dengan mempelajari catatan Resort Ranupani. Petugas Taman
Nasional dan terutama petugas di Resort Ranupani yang bertugas atas keselamatan
pendaki Gunung Semeru harus melakukan pencatatan yang cermat, karena akibatnya
akan sangat serius. Sebagai contoh; jika ada orang yang hilang selama mendaki Gunung
Semeru dan terdaftar dia tidak mencatat itu akan menjadi masalah besar karena orang
tidak akan tahu jika dia sudah turun atau hilang.

Kesimpulan juga termasuk bahwa masalah yang dihadapi oleh petugas Resort
Ranupani adalah berbeda daripada Resort lain, misalnya masalah yang paling besar di
Ranupani adalah pencuri kayu bakar serta membakar hutan secara liar dibandingkan



Resort Senduro di mana ada masalah ilegal Logging untuk kayu dijual. Ada beberapa
alasan untuk perbedaan tersebut. Dulu, geografi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
terbagi dalam tiga zona. Zona Sub Montane; zona Montane; dan Zona Sub Alpine. Jadi
setiap zona punya tumbuh-tumbuhan dan binatang yang berbeda. Sebagai contoh
Ranupani adalah desa yang terletak di Zona Sub Alpine di mana tidak ada pohon besar,
jadi orang tidak masuk untuk melakukan ilegal logging karena pohon di sana misalnya
jenis Akasia adalah tidak bagus untuk dibangun, jadi orang masuk untuk ambil kayu
bakar.

Menurut Laporan aspek kesimpulan yang paling baik adalah hubungan antara
petugas serta penduduk desa Ranupani, yang dikenal bahwa di Taman Nasional lain
hubungan di antara petugas sama dengan penduduk adalah tidak baik dan sering terjadi
perselisihan sengit. Sebagai contoh di Taman Nasional Ujung Kulon terletak di Jawa
Barat ada masalah besar sekali karena di sana pencuri kayu ditembak oleh petugas dan
akhirnya dia meninggal dunia. Setelah itu, penduduk desa menjadi marah dan terjadi
kerusuhan serta menyerang petugas Taman Nasional serta membakar gedung dan
kendaraan petugas pada bulan Nopember 2006. Alasannya hubungan baik karena ada
beberapa strategi. Strategi ini adalah "kemanusiaari\ sikap "kerja sama" di antara
petugas dan penduduk desa Ranupani.dan "Shock Therapy" dalam menyelesaikan
pelanggaaran.

Biasanya orang yang melakukan aksi ilegal dan ditangkap oleh petugas adalah
orang yang tua. Peneliti punya teori bahwa orang itu sebagai penduduk di daerah sebelum
itu menjadi Taman Nasional dan sebelum mengajukan batasan lebih keras . Jadi mereka
masuk ke hutan dan mengambil kayu bakar, memburu binatang dan membakar hutan
karena dulu daerah Taman Nasional tidak punya batasan yang sama dengan batasan
modern. Juga keadaan umum kaum tua adalah aspek yang sangat signifikan. Paling
banyah rumah kaum tua di desa Ranupani belum menggunakan Elpiji dan masih
menggunakan kayu bakar untuk memasak serta pemanas dibandingkan rumah kaum
muda yang mana telah menggunakan listrik dan Elpiji untuk mamasak serta pemanas.
Jadi kaum muda tidak mempercayai kayu bakar sama dengan kaum tua. Pendidikan
orang desa juga adalah aspek yang penting. Dalam wawancara semua responden tidak
mengerti tentang konsep deforestation serta erosi. Menurut mereka semua pohon akan
tumbuh lagi.

Saran

Informasi dan data yang terkumpul selama studi lapangan mendapatkan hasil
yang mengherankan dan baik sekali. Jadi peneliti bisa membuat beberapa saran kepada
beberapa pihak. Dulu, kepada peneliti lain, itu sangat penting untuk dilakukan penelitian
yang lengkap dan memperhatikan semua pihak dan sikap. Sebagai contoh, studi
Cochrane adalah laporan yang tidak lengkap karena dia tidak memperhatikan data resmi.
Misalnya; Laporan Bulanan dan Surat Pernyataan. Tanpa adanya data resmi tersebut
kesimpulan tentang usaha petugas Taman Nasional dan aktivitas kerja mereka adalah
dengan tidak memperhatikan penduduk .Kesimpulannya bahwa petugas adalah malas dan



melakukan aksi korupsi adalah salah dan kemungkinan teori tersebut didasarkan pada
pikiran sendiri atau mengikuti trend dunia akademia.

Karena itu fakta bahwa banyak departemen-departemen pemerintahan di
Indonesia punya masalah sama dengan konflik sama masyarakat. Sebagai contoh Taman
Nasional Ujung Kulon, Itu saran peneliti bahwa departemen-departemen lain memeriksa
strategi petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru serta mengambil strategi
kemanusian, bekerja bersama dan shock therapy Pasti mengadopsi strategi-strategi
tersebut tidak akan memecahkan semua masalah kasus konflik yang terhadap departemen
pemerintahan lain karena setiap masyarakat punya kelompok yang akan
mengesampingkan hukum dan kebijakan kehutanan untuk keuntungan pribadi. Tetapi
penggunaan strategi tersebut akan menurunkan kasus konflik pada mutu yang lebih
terkendali. Jika petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bisa melakukan itu
dengan kelompok petugas yang masih kecil dibandingkan daerah yang sangat luas dan
departemen lain juga bisa.

Pembangunan Desa Ranupani sebagai pusat Eco-Tourism adalah konsep yang
baik sekali. Pendapatan penduduk dari keterlibatan industri kepariwisataan akan
mengurangi keperluan mereka dari sumber alam jadi akan mengurangi kegiatan ilegal
mereka. Terutama kalau konservasi alam adalah aspek kenapa orang datang ke lokasi.
Pembangunan Ranupani sebagai pusat Eco-Tourism akan ikut menghargai penduduk
kepada konservasi dunia alam.

Pendidikan anak penduduk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru harus naik.
Pengelolaan serta konservasi T.N.B.T.S akan menjadi lebih susah jika anak desa serta
kaum muda mirip kegiatan orang tua serta kaum muda. Itu saran penelitian bahwa sistem
pendidikan harus diajukan oleh pemerintah Indonesia yang akan menjadi sasaran pikiran
anak dan mempengaruhi pikiran mereka pada arah yang baru di mana mereka akan punya
pengertaian tentang dampak kegiatan penduduk desa adalah kepada dunia alam di
Indonesia, tidak di T.N.B.T.S saja.
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BAB1-PENDAHULUAN

BAB 1.1- LATAR BELAKANG MASALAH PENELITIAN

Topik penelitian irii adalah tentang masalah konflik penggunaan tanah di

Indonesia, masalah ini adalah salah satu masalah yang dihadapi Indonesia.

Indonesia sekarang berhadapan dengan banyak masalah, misalnya masalah

ekonomi, sosial, politik dan lingkungan. Topik ini adalah topik yang sangat

rumit jika memasukan semua masalah tersebut. Untuk pengertian laporan ini

penting sekali untuk menjelaskan perbedaan di antara konflik penggunaan tanah

dengan konflik tanah di Indonesia. Walaupun topik penggunaan tanah adalah

topik berbeda dari pada topik konflik tanah, kedua topik tersebut punya

hubungan yang sangat rumit dan juga beberapa kebijakan dan hukum yang

ditinggalkan oleh pemerintahan kolonialisme Belanda masih ada dampak

sekarang kepada konflik tanah serta konflik penggunaan tanah di Indonesia.

BAB 1.2- LATAR BELAKANG KONFLIK TANAH DI

INDONESIA

Masalah konflik tanah di Indonesia adalah masalah tentang hak milik

atau kepemilikan tanah. Dalam Indonesia kontemporer, konflik itu biasanya

adalah konflik di antara petani dan gerakan petanian di Indonesia berlawanan

sama dengan beberapa pihak, misalnya Pemerintah Indonesia, perkebunan,

perusahan besar serta bekas anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

(ABRI), Sekerang terkenal sebagai (T.N.I.) yang memasukan Angkatan Darat

(A.D.), Angkatan Laut (A.L.) dan Angkatan Udara (A.U.) serta Polisi Republik
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Indonesia (POLRI). (R-l, 14 Oktober, 2006). Tetapi itu bukan konflik baru,

masalah konflik tanah adalah sejarah yang luas dan sangat rumit. Permulaan

kolonialisme Belanda, mengikuti di bawah kontrol Jepang selama Perang Dunia

Dua (P.D.II) dan akhirnya setelah kemerdekaan Indonesia.(R-l, 14 Oktober,

2006).

Konsep tentang Tanah Negara atau kepemilikan tanah oleh pemerintah di

Indonesia mulai di bawah kolonialisme Belanda. Pada tahun 1808 Gubernur-

Jenderal Daendels mengajukan program restorasi hutan di Pulau Jawa supaya

pemerintahan punya kontrol tanah serta kontrol atas masyarakat lokal di lokasi.

Kebijakan ini mengajukan supaya pemerintahan bisa mendapat semua

pendapatan sumber daya alam dari kawasan hutan di Indonesia. .Kebijakan ini

memberi hak kontrol dan pengelolaan hutan dan tanah di Indonesia kepada

departemen pemerimtahan dan juga mengajukan keterbatasan kepada penduduk

lokal supaya mereka tidak punya hak jadi tidak bisa mendapat hasil hutan

Indonesia. Kebijakan ini diperkuat oleh Hukum Kehutanan pada tahun 1865

serta hukum Agraria pada tahun 1870. hukum ini masih ada dua aspek yang

masih relevan di Indonesia kontemporer. Dulu, bahwa tanah hutan adalah tanah

untuk bermanfaat pemerintah dan kedua, bahwa masyarakat punya keterbatasan

pada hasil hutan seandainya tidak mempunyai hak untuk ambil kayu mati dan

kering untuk kegunaan pribadi.1

Setelah Perang Dunia Dua (P.D.II) dan kemerdekaan Indonesia dari

Kolonialisme semua tanah di Indonesia tanpa pemilik, misalnya tanah tanpa

1Dianto Bachriadi & Mustofa Agung Sardjono. (2005). Conversion orOccupation?: The Possibility of
Returning Local Communities' Control Over Forest Lands in Indonesia, pp 3-4
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kepemilikan swasta atau tanah di mana penduduk bukan punya Sertifikat Tanah

menjadi Kawasan Hutan Indonesia menurut hukum yang mengajukan oleh

pemerintah Indonesia yang mirip hukum pemerintahan Belanda. Setelah P.D.II

dan pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia mengajukan hukum yang

memperkuat kebijakan dan hukum kolonialisme tentang pemilihan tanah hutan

di Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 1967 pemerintah Indonesia

mengajukan Hukum Nomor 5/1967 yang mengatakan bahwa semua kawasan

hutan dalam Republik Indonesia termasuk semua kekayaan sumber daya alam

dalam kawasan hutan adalah di bawah kontrol dan pemilikan pemerintahan

Indonesia (pasal 5:1), mengikuti oleh hukum nomor 41/1999 yang ditambah

bahwa semua tanah hutan di Indonesia adalah untuk penggunaan bagi

pembangunan dan kekayaan masyarakat Indonesia.

Menurut Pak Wahyudi (R-l, Okt 2006) ada beberapa alasan yang

menyebabkan masalah Konflik Tanah di Indonesia. Dulu lewat pembangunan

Indonesia pendidikan petani dan masyarakat Indonesia terjadi lebih tinggi dari

pada masa lalu. Pendidikan ini adalah efek introduksi konsep dan ide baru,

misalnya hak-hak sipil dan hak-hak milik. Kedua, mengajukan sistem

demokrasi setelah P.D.II dan kemerdekaan Indonesia juga menyebabkan

Konflik Tanah. Ketiga gerakan global untuk memberi tanah kepada pemilik

tradisionil harus disebut karena banyak Non Government Organisations (NGO)

dari luar negeri, serta Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Indonesia, organisasi

tersebut sekarang coba memberikan kuasa kepada petani Indonesia. Partai

Politik modem juga menambah kepada masalah Konflik Tanah dengan memberi

2Bachriadi &Sardjono. (2005). pp 3-4
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harapan kepada petani penukaran pada pemilihan politik dan akhirnya

Perguruan tinggi juga menambah kepada masalah ini lewat mahasiswa

memberitahu informasi kepada petani selama studi lapangan di lokasi.

BAB 1.3- KONFLIK PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN

NASIONAL

Konflik penggunaan tanah terjadi jika tidak ada perselisihan tentang hak

milik atau pemilihan tanah serta persetujuan di antara semua pihak dan semua

pihak mengakui pemilihan, batas tanah dan hak pemerintah serta hak penduduk

di lokasi. Itu masalah tentang penggunaan tanah di antara beberapa pihak.

Laporan ini akan menggunakan Desa Ranupani yang terletak di dalam Taman

Nasinal Bromo Tengger Semeru sebagai studi kasus di mana ada konflik

penggunaan tanah. Konflik itu adalah konflik di antara petugas Taman Nasional

dengan penduduk Desa Ranupani. Itu bukan konflik tanah karena tidak ada

perselisihan kepemilikan tanah. Penduduk Desa Ranupani mengakui perbatasan

tanah Desa dan tanah Taman Nasional. Perbatasan tanah desa serta tanah Taman

Nasional adalah sangat jelas melalui mengunakan pal batas.3 Konflik pengunaan

tanah menyebabkan di daerah Ranupani oleh penduduk Desa Ranupani siapa

saja yang masuk ke taman nasional untuk mendapat kayu bakar, buah, rumput,

menggunakan hutan sebagai tanah penggembalaan dan membakar hutan untuk

beberapa alasan serta sering pindah atau mencuri pal batas, Kegiatan penduduk

Ranupani masuk ke hutan adalah dampak sangat negatif kepada ekologi serta

tumbuh-tumbuhan dan binatang Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi

3Observasi dan seri wawancara non formal selama survei. 7Nop, 2006
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aksi ilegal yang dilakukan oleh penduduk Ranupani menyebabkan konflik

dengan petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru karena petugas punya

tugas dan wajib untuk pengelolaan, pelestarian dan konservasi tumbuh-

tumbuhan dan binatang hutan dalam kawasan taman nasional.

Peta 1: Peta Daerah KonflikPenggunaan Tanah di Kawasan Hutan di Pulau Jawa Timur

Bank Dunia, 2000

BAB 1.4- MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai beberapa maksud dan tujuan.

A) Dulu, maksud penelitian ini adalah untuk memeriksa konflik penggunaan

tanah di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dari pihak dan sikap

pemerintah, yaitu dari pihak petugas Taman Nasional Bromo Tengger

Semeru. Penelitian ini dilakukan dari pihak pemerintah dan petugas karena

paling banyak penelitian tentang topik Konflik Tanah dan Konflik

Penggunaan Tanah di Indonesia dan negara Asia lain adalah dari pihak dan

sikap masyarakat atau penduduk. Itu penting sekali untuk mengerti bahwa
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dalam setiap konflik ada dua pihak dan pendapat. Itu paling terpenting untuk

mengerti kedua pendapat, terutama pendapat pemerintah serta petugas

pemerintahan. Tren di dunia sekerang bahwa paling banyak penelitian yang

dilakukan adalah tentang pendapat dari pihak serta sikap masyarakat.

B) Kedua, tujuan penelitian adalah untuk memperlihatkan masalah penggunaan

tanah dihadapi petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan

terutama di Seksi Wilayah II di Resort Ranupani terletak di Desa Ranupani

dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di bandingkan Resort,

Wilayah dan Kawasan Nasional lain.

C) Ketiga, Setelah memperlihatkan masalah penggunaan tanah di lokasi

penelitian ini akan coba mengetahui alasan-alasan terjadinya konflik di

Ranupani serta ukuran masalah yang dihadapi petugas Resort Wilayah

Ranupani.

D) Studi lapangan ini juga mempunyai tujuan untuk mengatahui jika hubungan

di antara petugas Taman Nasional serta penduduk adalah hubungan baik

atau tidak baik serta alasan untuk macam hubungan di antara pihak-pihak

tersebut. Akhirnya Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui fakta

yang mempengaruhi hubungan di antara petugas dan penduduk desa.

Sebagai contoh, apakah fakta yang mempengaruhi konflik tanah serta fakta

yang mempengaruhi hubungan di antara petugas serta penduduk.

E) Melalui membaca bacaan latar belakang untuk penelitian ini peneliti

menemukan penelitian yang juga melakukan di Taman Nasional Bromo

Tengger Semeru oleh peneliti dari Inggris. Penelitian dia adalah tentang

16



konsep Eco-Tourism di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Penelitiannya adalah tentang beberapa desa terutama desa Ranupani.

Menurut laporannya petugas Taman Nasional adalah orang malas dan

korup4. Penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk menyangkal teori

tersebut melalui data yang didapat melalui wawancara, observasi peneliti

dan akan menggunakan data dan catatan resmi dari Resort Ranupani sebagai

bukti resmi bahwa teori peneliti Inggris adalah salah dan ikut tren dunia saja.

BAB 1.5- LIMITASI DAN DILIMITASI PENELITIAN

Penelitian ini terhadap oleh beberapa limitasi. Dulu, karena penelitian ini

adalah tentang konflik penggunaan tanah di Desa Ranupani dan melakukan dari

pihak dan sikap pemerintahan serta petugas Taman Nasional Bromo Tengger

Semeru, itu sangat sulit untuk mendapat wawancara dengan penduduk desa

tentang topik tersebut. Ketika penduduk desa setuju untuk diwawancarai,

mereka sering tidak jujur tentang kegiatan mereka sama dengan penduduk desa

lain yang merupakan pelanggaran karena mereka percaya bahwa informasi

mereka memberitahukan bisa dibaca oleh petugas Taman Nasional. Karena

kegiatan mereka ada risiko mendapat sangsi dari PolHut dan petugas Taman

Nasional.

Limitasi lain termasuk waktu di lokasi. Karena waktu tinggal di lokasi

adalah terbatas, itu sangat sulit untuk mendapat kepercayanan penduduk desa,

4Janet Cochrane. (1996). Factors Influencing Ecotourism Benefits to Small Forest-Reliant Communities: A
CaseStudyof Bromo-Tengger-SemeruNational Park.EastJava.Departement of Southeast AsianStudies,
University ofHull, Hull, United Kingdom.
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terutama bahwa topik penelitian ini tentang penduduk desa yang dilakukan

kegiatan yang ilegal.

Delimitasi penelitian adalah jalan masuk sangat baik padamengambil data

resmi dari Resort Ranupani. Data adalah catatan yang resmi jadi tidak bisa

dibantah oleh orang lain dan data ini juga sumber informasi yang sangat penting

bagi laporan ini. Juga karena penelitian ini akan dilakukan dari pihak dan sikap

pemerintah dan petugas, bantuan petugas dan izin dari kepala Taman Nasional

Bromo Tengger Semeru adalah baik sekali dan paling penting untuk penelitian

yang lengkap.

BAB 1.6- SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Signifikansi studi ini adalah bahwa studi dan penelitian ini adalah

tentang Konflik Penggunaan Tanah dari pihak serta sikap pemerintah dan

petugas kawasan nasional. Sudah ada banyak penelitian dan studi melakukan

tentang Konflik Tanah serta Konflik Penggunaan Tanah di Indonesia tapi paling

banyak penelitian tersebut adalah penelitian dari pihak dan sikap penduduk

Indonesia. Sebagai contoh, dari pendapat penduduk desa-desa terletak di dalam

dan dekat ke kawasan kehutanan. Itu penting sekali untuk mengerti dua hal.

Dulu, bahwa walaupun dalam banyak kasus konflik tanah serta konflik

penggunaan tanah di Indonesia, hukum dan kebijakan mengajukan oleh

Pemerintahan Belanda selama masa kolonialisme adalah dampak kepada

kehidupan penduduk di masa kontemporer. Kedua, itu paling penting untuk

mengerti bahwa Indonesia dan Pemerintah Indonesia terhadap banyaknya
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masalah alam menyebabkan pertumbuhan populasi sama dengan de-forestation

dan penggunaan tanah di Indionesia.

Menurut laporan dari Bank Dunia, Indonesia maju ke masa depan dari

masa di mana Indonesia mempunyai hutan yang dulu keadaan berlimpah-limpah

dan cukup untuk keperluan pemerintahan, industri dan masyarakat Indonesia.

Indonesia masuk ke masa di mana hutan di Indonesia akan menjadi kurang

cukup bagi keperluan negara Indonesia. Jadi pemerintah dan departemen

pemerintahan harus mengajukan hukum serta kebijakan untuk melindungi,

pelestarian dan pengelolaan hutan Indonesia. Sering ini adalah dampak negatif

kepada aspek-aspek hidupan penduduk, misalnya kehidupan sehari-hari dan

adat penduduk setempat. Tapi itu penting untuk konservasi dunia alam

Indonesia5Terutama di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Menurut Shah dan Gupta, pada tahun 2000 Taman Nasional Bromo Tengger

Semeru adalah sekitar 167,255 penduduk yang tinggal dalam dan di samping ke

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.6

Penelitian ini juga signifikan karena itu pertama kali konflik penggunaan

tanah adaiah studi kasus yang dilakukan di Desa Ranupani, terletak dalam

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Walaupun sudah ada banyak

penelitian yang dilakukan di daerah Desa Ranupani dan hutan Taman Nasional,

semua penelitian yang sudah dilakukan adalah penelitian tentang topik-topik

The World Bank.(2006). Sustaining Indonesias Forests: Srategy for the WorldBank2006-2009.. p 3
6Shah &Gupta, (2000), p 13
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biologi dan dunia alam atau kepariwisataan, (R-4, 14 Nop, 2006), misalnya

•7

tentang tumbuh-tumbuhan, serangga dan binatang di Taman Nasional.

BAB 1.7- METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan beberapa metode dan strategi penelitian.

A) Untuk melakukan penelitian ini. Bacaan dan belajar latar belakang topik-

topik konflik tanah serta konflik penggunaan tanah di Indonesia untuk

pengertian dan untuk mendapatkan ide dan konsep, misalnya pertanyaan

penelitian adalah keperluan.

B) Studi kasus penelitian ini akan mengunakan metode observasi. Observasi ini

akan terjadi melalui observasi petugas Taman Nasional sama dengan

observasi penduduk desa selama di lokasi. Observasi akan fokus kepada

hubungan dan interaksi Petugas dengan penduduk desa serta kegiatan kedua

belah pihak sehari-hari.

C) Penelitian ini akan mengunakan dua metode wawancara. Dulu wawancara

kepada petugas akan melakukan motode formal serta pertanyaaan formal

dan melalui berbicara kepada petugas selama waktu observasi. Paling

banyak wawancara dengan penduduk desa adalah wawancara informal

karena hasil paling banyak wawancara formal dengan penduduk desa ada

keseganan menjawab pertanyaan. Jadi penulis harus ganti strategi

wawancara. Hasil paling banyak informasi didapat melalui wawancarai non

formal. Sebagai contoh melalui berbicara dengan kelompok penduduk atau

7Abdulkadir, Rahardjono, Laporan Penelitian. Pebruari 2001, Nopember 2001 dan Desember 2002.

20



keluarga desa didalam rumah mereka selama percakapan sehari-hari

Biasanya hasil dari menggunakan pertanyaan langsung adalah kurang baik,

namun pertanyaan bukan langsung dalam percakapan adalah hasil yang

lebih baik dan cukup.
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BAB 2- HASIL PENELITIAN

BAB 2.1- LATAR BELAKANG T-N-B-T-S

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi Taman Nasional pada

tanggal 14 Oktober 1982. Menurut surat pernyataan Menteri Agraria Nomor

736 / X / 1982., dengan daerah yang luas 50 OOOHa yang menjadi Taman

Nasional. Setelah, pada tanggal 23 Mei, 1997 melalui Surat Keputusan Menteri

Agrari Nomor : 278 / KptsVI / 1997 tentang menandakan penunjukan daerah

luas 50.276.20Ha sebagai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.8 Adalah

beberapa alasan untuk mumbentuk T.N.B.T.S Dulu, Daerah Taman Nasional

termasuk banyak macam dan jenis tumbuh-tumbuhan serta marga satwa dan

kedua adalah sumber air yang sangat penting bagi Jawa Timur. Sumber

Umbulan adalah sumber air yang paling besar di Jawa Timur dan adalah terletak

di Bawah Gunung Bromo. Sumber Umbulan didapat dari air yang berada di

lautan pasir Bromo dan berada di kawasan T.N.B.T.S Itu adalah sumber air bagi

industri, misalnya yang di gunakan Pabrik Gula Kedawung serta perusahan

penetesan Tambak terletak di daerah pantai lautan Jawa. Itu juga sumber air

bagi Industri kepariwisataan, pertanian dan air dari Sumber Umbulan adalah

sumber air bagi penduduk Jawa Timur dan menurut studi Bank Dunia, ilegal

Logging dan penggunaan tanah oleh penduduk Taman Nasional dan metode

pertanian serta memotong pohon yang dilakukan oleh penduduk dalam

T.N.B.T.S adalah dampak sangat serius untuk tingkat dan kualitas air di Sumber

EasUava Departement ofTourism, art and Culture Service. (2002)
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Umbulan serta ekosistemnya T.N.B.T.S yang disebabkan oleh penggunaan

tanah yang ilegal. 9 Keindahan daerah serta pembangunan daerah oleh

pembangunan industri kepariwisataan juga adalah alasan untuk membentuk

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Tugas dari Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah untuk

pengelolaan, konservasi dan pelestarian tumbuh-tumbuhan, marga satwa dan

perlindungan ekosistemnya Taman Nasional supaya keindahan dan

pembangunan daerah bisa dilakukan. Petugas sering menghadapi banyak

masalah, dan masalah yang paling besar adalah penggunaan tanah yang ilegal.

Penggunaan tanah ilegal bukan mengancam T.N.B.T.S saja tetapi mengancam

kehidupan masyarakat dan industri di Jawa Timur. Surat Keputusan di bawah

adalah contoh macam serta jenis tunbuh-tumbuhan dan binatang yang terletak

dalam T.N.B.T.S. Surat dibawah ini adalah contoh yang bagus sekali tentang

pentingnya daerah serta alasan bagi konservasi Taman Nasional Bromo Tengger

Semeru.

9Robert, C.G. Varley. (2003). The Umbulan Pipeline Project: Water Rights and Environmental Aspects.
The World Bank. Oktober, 2003
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MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

No. 278.Kpts-VI/1997

Tentang

PENUNJUKAN TA*LVN NASIONAL BROMO TEMGGER SEMERU SELUAS

50.276,2 HEKTAR YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAZRAH TLNGKAT
II PROBOLINGGO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG,

KABUPATEN DAERAH TINGKAT H PASURUAN, KABUPATEN DAERAH
TINGKAT IILUMAJANG, PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

MENTERI KEHUTANAN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pernyataan Menteri Pertanian
No.736/Mentau/X''82 tanggal 14 Oktober 1982, Cagar Alain Laut
Pasir seluas 5.247,53 hektar, Cagar Alain Rami Kiunbolo seluas
1.403 hektar, Taman Wisata Laut Pasir Tengger seluas 2,67
hekrar. Taman Wisata Rami Pane dan Rami Regulo seluas 96
hektar. Tainan Wisata Darungan seluas 380 hektar, Hutan
Lindung dan Hutan Produksi terbatas seluas 43.210 hektar telah
dinyatakan sebagaiTaman NasionalBromo Tengger Semem.

b. bahwa Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki tipe
vegerasi hutan pegunungan dengan potensi flora dan fauna yaim
antara lain luwak (Pavadoxurus hennaproditust. trenggiling
(Manis javanica), keia hitatn (Pivsbyiys cristata), itisa /Corus
riiv.orensis), kijang (Mimriacns inuutjokj, ayani hutan (Gaiius
gaUus), ceniara gunung (Casuarina junghimianat, pakis-palusau
(Sphaguw sp/, jamuju (Podocarpus imbricatus.) dan jenis nunput
yang langka (Styphelia pungues) yang merupakan satu-satunya
jenis ruiuput yang eudemik di Pulau Jawa yang keseluruliannya
perlu dilindungidan dilestarikan

c. baliwa Tainan Nasional Bromo Tengger Semeru juga memiliki
potensi keindalian alam dan gejala alam seperti guniuig berapi,
laut pasir, dan danau;

d. baliwa Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki potensi
yang dapat nieniberikan peranan dan manfaat bagi keseimbangan
ekosistem. kepeutingan ilmu pengetahuan, pendidikan,
kebudayaan, kepariwisataan dalam rangka mendukung
pembangunan daerah;

e. baliwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan perlindungan
dan pelestarian potensi kawasan serta dalam rangka
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pengembangannya perlu menibah fungsi dan menerapkan
kelompok hutan Bromo Tengger Semeru yang terletak di Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur menjadi Taman Nasional Bromo
Tengger Serneru dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967

2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 19S2;

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990;

4. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1970:

5. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 19S5:

6. Keputusan Presiden RINo. 5S tahun 1993;

7. Keputusan Presiden RI No. 96 M tahun 1993;

8. Keputusan Menteri Kehutanan No. 096 Kprs- IP 19S4 :

9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 677 Kpts- II1993;

Memperhatikan Surat Pernyataan Menteri Pertanian No.736MentanX 1982

tanggal 14 Oktober 19S2;

MEMUTUSKAN

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Menibah fungsi C'A. Laut Pasir. CA. Rami Rumbolo, TWA Ranu
Pane dan Ranu Regulo. TWA Ranu Darungan, TWA Laut Pasir
Tengger. hutan lindung dan hutan produksi, yang terletak di
Propiiisi Daerah Tingkat I Jawa Timur. menjadi Taman Nasional
Bromo Tengger Semeru dengan luas 50.276.2 hektar.

Batas sementara Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seperti
terlukis dengan bis warna ungu pada peta lampiran airat keputusan
ini.

Memerintalikan kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata
Guna Hutan untuk memproses pengukulian Taman Nasional
Bromo Tengger Semeru.

Memerintalikan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan
Pelestarian Alam untuk melakukan pengelolaan Taman Nasional
Bromo Tengger Semeru.

Memerinfahkau kepada Direktur Utama Pemm Perhutani untuk
menyerahkan pengelolaan kawasan hutan yang termasuk ke dalam
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Taman Nasional Bromo Tenggei- Semeru kepada Direktur Jenderal
Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.

Keenam Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplcan.

DITETAPKANDI ; JAKARTA

PADA TANGGAL : 23 Mei 1997

MENTERI KEHUTANAN

DJAMALUDIN SURYOHADKUSUMO

Salman keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonoim. Keuangan dan Pengavvasan

Pembangunan, di Jakarta;

2. Sdr. Menteri Dalam Negeri, di Jakaila;

3. Sdr. Menteri Pertanian. di Jakarta;

4. Sdr. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, di Jakaila;

5. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum, di Jakarta:

6. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi, di Jakarta:

7. Sdr. Menteri Pertahanan dan Keamanan, di Jakarta:

8. Sdr. Menteri Negara Luigkungan Hidup. di Jakarta:

9. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua BAPPENAS. di

Jakarta:

10. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pennnahan Nasional, di Jakaila:

11. Sdr. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Jakarta:

12. Sdr. Pejabat Eselon I Lingkup Depailemeu Kehutanan di Jakaila;
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13. Sdr. Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tmiur, di Surabaya

14. Sdr. Direktur Utama Pemm Perhutani. di Jakarta:

15. Sdr. Kepala Kantor Wilavali Departenien Kehutanan Propinsi Jawa Timur. di

Surabaya.

16. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tinglcat II Probolinggo, di Probolinggo;

17. Sdr. Bupati Kepala DaerahTingkat II Malang. di Malang:

IS. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tinglcat II Lumajang, di Lumajang:

19. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuman, di Pasuruan:

20 Sdr. Kepala Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. di Malang.

21. Sdr. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam IV. di Surabaya

22. Sdr. Kepala Sub Balai Konservasi Smnber Daya Alam Jawa Timur I, di Surabaya.
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10

BAB 2.2- STRUKTUR T.N.B.T.S

Struktur dan organisasi kantor Balai Taman Nasional adalah sangat baik

dan tidak terlalu kompleks. Struktur Balai Taman Nasional Bromo Tengger

Semeru, dari atas ke bawah adalah sangat jelas dan langsung. Struktur ini tidak

ada masalah dengan departemen-departeman pemerintahan lain. Itu sangat

penting bagi struktur dan oraganisasi adalah jelas sekali karena Taman Nasional

Bromo Tengger Semeru seluas 50.276,2 Hektar dan terletak dalam empat

Kabupaten. Kabupaten yang termasuk T.N.B.T.S adalah: Kabupaten Daerah

Tingkat II Probolingo, Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Kabupaten Daerah

Tingkat II Pasuran dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, semua terletak

di Propinsi Jawa Timur10. Menurut Pak Sarmin (R-3, 15 Nop, 2006), T.N.B.T.S

terletak di daerah yang luas sekali dan meliputi empat Kabupaten, jadi

T.N.B.T.S harus punya struktur serta organisasi yang sangat jelas dan langsung

supaya tugas Balai Taman Nasional bisa dilakukan tanpa masalah yang terlalu

besar atau terlalu serius. Menurut beliau, struktur di bawah adalah struktur

organisasi yang baik sekali. Kantor Balai T.N.B.T.S punya tugas pada

pengelolaan Taman Nasional dan itu terletak di Malang dan semua keputusan

tentang pengelolaan berasal dari sini, setelah mendapat perintah dari pusat yang

terletak di Jakarta. Jadi tidak ada masalah dengan komplikasi dengan

Pemerintahan Kabupaten.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan, No 278/Kpts-VI/1997
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KANTOR BALAI T.N.B.T.S

KANTOR SEKSI WILAYAH

URUSAN KONSERVASI URUSAN TATA USAHA

RESORT WILAYAH KONSERVASIASI I

Gambar 1: Struktur OrganisasiBalai Taman NasionalBromo Tengger Semeru

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meliputi tiga Wilayah. Wilayah

Satu termasuk Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Probolinggo, Wilayah Dua

adalah Kabupaten Lumajang dan ini adalah lokasi studi lapangan. Ketiga,

adalah Wilayah Malang. Setiap Wilayah mempunyai Kantor Seksi Wilayah dan

di bawah setiap Kantor Seksi adalah beberapa Resort Konservasi Wilayah.

Penelitian ini dilakukan di Wilayah II Lumajang dan studi lapangan dilakukan

di Resort Wilayah Konservasi (WilKon) Ranupani. Resort WilKon Ranupani

adalah Resort Nomor 6 di Bawah Kantor Seksi Wilayah II, Lumajang. Struktur

Seksi Wilayah II adalah:
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KANTOR SEKSI WILAYAH II

RESORT II: SENDURO

RESORT III: PASRU JAMBE

RESORT IV: CANDI PUR.0

RESORT V: PRONOJIWO

-C RESORT VI: RANUPANI

Gambar2: Struktur Organisasi Seksi Wilayah II-Lumajang

Jumlah petugas berbeda di setiap Resort WilKon tergantung pada

beberapa faktor, petugas yang tersedia dan wajib berada di lokasi. Resort

Wilayah Konservasi nomor satu sampai nomor lima punya dua petugas, Resort

Wilayah Konservasi nomor enam, Ranupani memiliki lima petugas di lokasi

karena jumlah pariwisata terutama pengunjung Gunung Semeru sangat banyak.
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Petugas Resort Wilayah Konservasi Ranupani termasuk Kepala Resort,

Satu Polisi Hutan serta tiga petugas lain, salah satu petugas adalah pekerja

sukarela yang juga adalah penduduk Desa Ranupani.(R-3, 15 Okt, 2006) Resort

WilKon Ranupani belum pernah bisa tutup karena selalu perlu petugas yang

hams menunggu pada para pengunjung yang turun dari Gununng Semeru, jadi

wajib piket adalah tugas yang sangat penting (R-3, 15 Nop, 2006). Sebagai

contoh, bahwa itu tugas yang penting sekali karena pada waktu di lokasi ada

kelompok mahasiswa universitas yangturun dari GunungSemeru dan salah satu

siswi turun karena penyakit ketinggian atau disebut hipothermia. Tanpa bantuan

petugas yang piket malam itu dia akan meninggal dunia. Itu contoh keperluan

nomor petugasdi Ranupani di bandingkan Resort WilKon lain.

KEPALA RESORT

POLISI HUTAN

PETUGAS

^

C PETUGAS

PETUGAS-PEKERJA SUKARELA

Gambar 3: Struktur Organisasi Resort Wilayah Konservasi Ranupani
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BAB 2.3- PENGELOLAAN DWIFUNGSI

Pengelolaan Resort WilKon Ranupani adalah tugas yang sangat rumit,

terutama dibandingkan Resort Wilkon lain di Seksi Wilayah II karena petugas

di Ranupani punya tugas dwifungsi. Dulu pengelolaan konservasi sumber daya

alam di daerah Resort Ranupani dan kedua, pengamanan pengunjung serta

pariwisata lain yang datang kc lokasi. Pengelolaan dunia alam ada banyak

aspek-aspek. Menurut Kcgiatan Bulanan dari Resort Ranupani adalah limabelas

tugas yang harus dilakukan oleh petugas setiap bulan dan secara tetap.

Penulisan Kegiatan Bulanan adalah tanggung jawab Kepala Seksi, setiap bulan

dia harus menyusun Kegiatan Bulanan untuk keperluan resort serta perintah

Kantor Seksi Wilayah dan Kantor Balai Taman Nasional Bromo Tengger

Semeru.

Kegiatan Bulanan pada Bulan Oktober 2006 adalah:
1) -Penjagaan Kantor Resort
2) -Pelayanan Pengunjung
3) -Pengecekkan Pal Batas
4) -Patroli Rutin
5) -Cuti Bersama
6) -Koordinasi dengan Instansi Lain
7) -Kunjungan ke Masyarakat
8) -KerjaBakti
9) -Rapat Resort
10)-Rapat Seksi
11) -Rapat Dinas di Kantor Malang
12) -Operasi Gabungan
13)-Piket Bulanan Seksi
14) -Penyususan Kegiatan Bulanan
15)-Penyusunan Laporan Bulanan

Kepala Resort punya tugas selain dari penyususan kegiatan Bulanan.

Tugas lainnya adalah penanggung jawab wilayah, pengelolaan hutan serta

pelayanan pengunjung. Polisi Hutan di Resort Ranupani punya tugas yang

32



serupa kepada kepala resort, kewajibannya adalah pengamanan dan

perlindungan hutan, pelayanan pengunjung wisata serta dia mempunyai

kewajiban SAR (Search and Rescue). Petugas lain mempunyai kewajiban

melakukan perintah dari kepala resort serta melakukan semua tugas Kegiatan

Bulanan. Pengelolaan T.N.B.T.S adalah tugas yang sangat rumit, melakukan

kewajiban pengelolaan, perlindungan dan konservasi hutan di Ranupani adalah

kewajiban yang rumit sekali dibandingkan resort lain, disebabkan oleh

kepariwisatawanan. Di bawah adalah tabel jumlah pariwisata yang datang ke

Ranupani pada tahun 2005

2005 WNA WNI JUMLAH

JAN 0 0 0

PEB 0 0 0

MAR 0 23 23

APR 7 67 74

MEI 16 64 80

JUN 31 224 255

JUL 71 420 491

AGU 84 2898 2982

SEP 28 61 89

OKT 9 26 35

NOP 3 481 484

DES 12 1169 1181

JUMLAH 261 5433 5694

Tabel I: Data Perkembangan Pengunjung Resort Wilayah Konservasi Ranupani, 2005

Dengan tabel di atas itu jelas bahwa selama bulan Agustus hampir tiga

ribu pengunjung datang ke Ranupani. Jumlah ini sangat besar dan jika melihat

data ini dalam konteks sehari-hari, hampir seratus orang datang ke Ranupani

setiap hari selama bulan Agustus. Menurut responden nomor 25, jika dia ingat

benar, pada Agustus, tahun 1999, kurang lebih enam ribu orang yang mendaki
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ke Gunung Semeru. (R-25, 3 Des, 2006). Pengamanan pengunjung adalah wajib

yang sangat penting dan Sebagai contoh selama bulan Nopember 2006 ada

kelompok mahasiswa Jember yang datang ke Ranupani, selama mereka naik

Gunung Semeru salah satu orang dari kelompok merekahilang selama lima hari.

Selama itu semua petugas Resort Ranupani harus koordinasi operasi SAR besar

bersama petugas Resort WilKon lain serta SAR Lumajang juga. Jadi tugas

mereka seperti tugas Kegiatan Bulanan tidak bisa dilakukan. Itu contoh baik

sekali bahwa pekerjaan mereka yang sangat sulit dan rumit sekali dalam fokus

penelitian ini, karena mereka disibukkan dengan adanya operasi SAR, mereka

tidak bisa melakukan Kegiatan Bulanan Resort dan tidak bisa menghentikan

penggunaan tanah yang ilegal oleh penduduk Ranupani di karenakan kegiatan

SAR pada saat itu.

Deskripsi setiap tugas dari Kegiatan Bulanan Resort Ranupani bukan

kebutuhan atas laporan ini, tetapi deskripsi serta menjelaskan pengelolaan

Kawasan Nasional daripada sikap pengelolaan dan kegiatan petugas dalam

konteks penggunaan tanah yang ilegal oleh penduduk desa yang perlu deskripsi.

Banyak masalah penggunaan tanah ilegal yang muncul terhadap petugas

Resort Ranupani. Pengelolaan konflik tanah yang ilegal termasuk banyak aspek-

aspek. Dulu paling banyak orang yang ditangkap oleh petugas adalah

menangkap melalui patroli rutin atau melalui informasi yang di dapat dari

penggunaan informan lokal atau melalui operasi besar yang sasaran kegiatan

ilegal dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. (R-9, 17 Okt, 2006).
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Setelah penduduk ditangkap ada dua jalur yang bisa di lakukan oleh

petugas, kegiatan petugas di pengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama adalah

kegiatan orang yang tertangkap oleh petugas dan kedua keputusan petugas

apakah itu kasus besar atau kasus kecil (R-4, 16 Okt, 2006). Jika keputusan

petugas bahwa itu kasus kecil, misalnya orang yang tertangkap dengan satu

pikul kayu bakar atau dengan buah dari hutan, dia akan menerima sangsi kecil.

Jika itu kasus kecil sangsi biasanya mereka akan menerima Surat Pernyataan

dari petugas yang mengatakan deskripsi kegiatan penduduk, lokasi di mana

menangkap atau lokasi kegiatan, usia, jenis kelamin dan alamat penduduk. Surat

Pernyataan adalah catatan resmi jadi oleh karena itu harus ada tanda tangan dari

petugas, penduduk yang tertangkap, Kepala Resort dan Kepala Desa. Harus

membuat beberapa kopy setiap Surat Pernyataan. Satu untuk penduduk, satu

lagi untuk Resort WilKon, satu untuk Kantor Balai T.N.B.T.S dan satu lagi

pada Kepala Desa. Faktor bahwa Kepala Desa harus menandatangani serta

menerima kopy adalah strategi pengelolaan. Dia harus menandatangani dan

menerima kopy Surat Pernyataan. Menurut Pak Thomas kewajiban Kepala Desa

yang paling penting adalah sebagai "mediatorial antara penduduk desa dengan

semua departemen pemerintahan. (R-22, 2 Des 2006)

Untuk kasus kecil petugas memakai Kepala Desa sebagai alat penengah.

Posisi Kepala Desa adalah posisi yang tinggi dan penduduk juga menghormati

Kepala Desa tersebut, mereka (menurut teori) menghormatinya dan biasanya

akan ikut perintah Kepala Desa. Menurut wawancara informal dengan beberapa

penduduk (R-14, 15, 17 & 18, 10 Nop, 2006) jika orang yang sering ditangkap,
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dia akan menjadi terkenal sebagai pencuri kayu dan sering menjelaskan alasan

kepada Kepala Desa itu hal yang sangat memalukan dan penduduk tidak mau

reputasi mereka turun. Itu strategi pengelolaan baik sekali karena penduduk

desa tidak merasa seperti korban aksi petugas yang jahat atau terlalu keras

melalui penyelesaian sengketa dengan menengahi. Jika ada informasi penting

dari Balai Taman Nasional atau departemen pemerintah lain, biasanya petugas

akan memberi informasi kepada Kepala Desa dan itu tugas Kepala Desa untuk

memberitahu kepada penduduk (R-23, 4 Des 2006) Menurut beberapa

responden, mereka mengatakan bahwa Kepala Desa Ranupani adalah orang

yang korup. Itu terkenal bahwa dia mencuri uang yang dia terima dari

Pemerintahan Dearah yang seharusnya digunakan untuk perbaikan desa. Jadi

paling banyak penduduk desa tidak suka serta tidak menghonnatinya. Penduduk

desa akan melakukan pilihan Kepala Desa yang baru di bulan Desember, satu

tahun lebih cepat sebelum masa Kepala Desa harus selesai. (R-17, 18, 19 & 20,

4 Des 2006)

Pada kasus yang besar atau kasus kecil di mana penjahat yang sering

ditangkap oleh petugas dia akan menerima sangsi yang keras dari petugas.

Dalam kasus yang besar, petugas akan menangkap penjahat, mengambil bukti,

sebagai contoh kayu, burung yang dijaring dan lain lain serta alat yang

digunakan, misalnya jala, kapak atau gergaji rantai. Setelah itu petugas akan

mengirim penjahat kepada Polisi Kota dan setelah itu Polisi Kota akan

memproses pidana serta sangsi yang dilakukan penjahat tersebut. Biasannya
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penjahat harus masuk ke pengadilan dan berdiri di depan hakim. (R-4, 19 Nop,

2006)

Menurut kutipan Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Alam Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya orang yang

tertangkap selama melakukan kegiatan ilegal yang tidak sesuai dengan fungsi

zona pcmanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan

Taman Wisata Alam bisa mendapat pidana keras. Pada kasus besar pidana dan

sangsi yang bisa diterima oleh penjahat adalah penjara paling lama sepuluh

tahun dan denda paling banyak Rp: 200,000,000. Atas kasus kecil di mana

kegiatan tersebut adalah kelalaian penjahat saja, hakim bisa memberi keputusan

penjara paling lama setahun atau denda sebesar Rp: 50,000,000."

Ada beberapa kasus di mana pencuri kayu atau pemburu burung adalah

penduduk desa Ranupani atau desa lain terletak dalam T.N.B.T.S untuk masuk

ke penjara selama beberapa bulan. Kasus di mana orang masuk ke penjara

terjadi jarang sekali karena biasanya setelah pencuri atau pemburu tertangkap

dan masuk ke penjara, kasus pencurian pohon, kayu dan jaring binatang akan

turun jauh pada beberapa bulan karena penduduk terlalu takut melakukan

kegiatan ilegal (R-4,5,& 6, 25 Okt, 2006).

Biasannya kayu yang disita adalah kayu atau pohon besar yang dipotong

untuk di jual bagi bahan bangunan rumah atau untuk membuat mebel. Semua

kayu yang disita oleh petugas akan di jual oleh Taman Nasional dan semua

pendapatan dari penjualan kayu tersebut adalah pendapatan Taman Nasional.

" Pidana dan sangsi menurut Pasal 33,Ayat 3 di Undang-Undang Nomor 5,Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Alam Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
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(R-8, 16 Okt, 2006). Petugas Balai Taman Nasional mempunyai hubungan yang

sangat baik dengan departemen pemerintahan lain. Misalnya Polisi, Institut

Pertanian Malang (I.P.M.) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam

(B.K.S.D.A.) (R-5, 15 Nop, 2006).

BAB 2.4- KEADAAN UMUM DESA RANUPANI.

Paling banyak informasi di dapat tentang kondisi umum di lokasi studi

adalah informasi yang terkumpul selama bulan Oktober, Nopember dan

Desember pada tahun 2006. Semua informasi terkumpul melalui strategi

observasi dan wawancara.

Ranupani adalah desa pertanian yang dikelilingi banyak bukit, di mana

hampir semua pohon sudah dipotong untuk mengosongkan tanah bagi

penggunaan tanah sebagai tanah pertanian. Semua bukit tidak bertingkat-tingkat

dan juga sangat curam. Jadi Ranupani dihadapi masalah erosi yang sangat serius.

Jalan di desa kebanyakan ditutupi dengan pasir dan di banyak tempat mencapai

kedalaman sepuluh senti. Selama musim kemarau dan angin kencang, pasir

akan menghembuskan ke danau Ranupani. Menurut R-21 dua puluh tahun yang

lalu, kedalaman tengah danau Ranupani adalah dua puluh meter, sekarang

tengah danau adalah kedalaman sekitar tujuh meter, menurut ukuran

departemen Kehutanan beberapa tahun yang lalu (R-4, 20 Nop, 2006)

Dua kampung membentuk Desa Ranupani, kampung yang terkenal

sebagai Kampung Atas dan satu yang terkenal sebagai Kampung Bawah.

Menurut Kepala Desa Pak Sulkan (R-12, 14 Nop, 2006) jumlah penduduk
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Ranupani ada sekitar seribu tigaratus jiwa dan hampir semuanya bekerja sebagai

petani atau buruh petani. Dalam kedua kampung, paling banyak rumah lama dan

tidak baru. Perbedaan di antara rumah kaum muda dibanding rumah kaum tua

adalah sangat besar. Paling banyak rumah kaum tua mempunyai mebel yang

sangat dasar, kebanyakan mempunyai beberapa kursi dan satu meja saja dengan

tempat tidur dibandingkan kondisi rumah kaum muda. Rumah kaum muda

sering mempunyai mebel yang baik, keramik di luar serta di dalam rumah.

Perbedaan menggunakan teknologi di antara kedua kaum sangat besar sekali.

Paling banyak rumah kaum tua tidak menggunakan elpiji untuk memasak dan

mengandalkan pada kayu bakar untuk memasak serta menghangatkan rumahnya.

Itu perbedaan yang sangat penting karena hampir semua rumah kaum

muda sekarang menggunakan elpiji dan listrik untuk memasak dan

menghangatkan rumah. Desa ini mempunyai tiga toko, satu terletak di

Kampung atas dan yang kedua berada di Kampung Bawah. Kebanyakan

wawancara yang tidak formal di lakukan di depan toko-toko karena tempat itu

adalah tempat di mana penduduk desa sering berkumpul. Melalui observasi,

kondisi uang kebanyakan rusak dan sangat kotor, dan itu jelas bahwa hampir

semua pendapatan penduduk menggunakan ekonomi lokal saja. Ranupani

memiliki satu sekolah SD, dan semua anak-anak yang akan pergi ke sekolah

SMP harus turun ke Tumpang atau Lumajang (R-16, 2, Des, 2006). Semua

gedung beragama adalah terletak di Kampung Bawah. Candi Hindu, Mesjid

Islam serta Gereja Kristen adalah terletak dalam tiga ratus meter di satu jalan.
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Melalui observasi dan wawancara selama dua bulan Ranupani adalah

desa yang tidak kaya tetapi itu juga tidak teriaku miskin. Menurut Pak Bambang,

Dukun Desa Ranupani (R-14, 28, Nop, 2006) kekayaan adalah salah satu aspek

Adat Orang Tengger. Orang Tengger tidak mau menjadi terlalu kaya, tetapi

mereka mau menjadi dan tinggal sebagai orang baik saja karena itu lebih

penting dari pada kekayaan. Menurut Pak Tasrip tanah desa masih cukup pada

jumlah penduduk desa dan keperluan mereka. Kebanyakan orang adalah

pemilik tanah dan bekerja sebagai petani dan orang yang tidak mempunyai

tanah sendiri bekerja sebagai buruh petani. (R-21,18 Okt, 2006). Paling banyak

pendapatan berasal dari pertanian dan penduduk desa sering bekerja sebagai

porter pada turis asing yang datang untuk mendaki Gunung Semeru.

Pendidikan orang desa adalah dasar sekali, paling banyak penduduk

setelah lulus sekolah SD mulai bekerja sebagai petani dan tidak masuk ke

pendidikan lebih tinggi. Kebanyakan penduduk Ranupani sudah menikah pada

usia enam belas atau tujuh belas tahun. Ada juga orang yang sudah menikah

waktu mereka berumur lima belas tahun. Keadaan umum adalah aspek

penelitian yang penting sekali karena banyak aspek-aspek keadaan umum

mempengaruhi kasus konflik penggunaan tanah di daerah Ranupani'
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BAB 2.5- MASALAH YANG MUNCUL

Petugas dari Resort Konservasi Wilayah Ranupani dihadapi oleh beberapa

masalah penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan maksud penggunaan tanah

di T.N.B.T.S sebagai tanah konservasi sumber alam. Banyak masalah yang

muncul adalah masalah yang rumit sekali. Petugas Resort Ranupani dihadapi

oleh masalah yang masih kecil dan tidak terlalu serius di bandingkan daerah lain.

(R-6, 18 Nop, 2006) Menurut Pak Sarmin, S.Hut, Kepala Resort Wilayah

Konservasi Ranupani bahwa masalah yang paling besar muncul di Ranupani

adalah pencurian serta memotong kayu dan membakar hutan. Masalah lain yang

muncul termasuk memindahkan dan pencurian pal batas, menjaring burung,

pencurian buah dan pengambilan makanan hewan liar.(R-3, 15, Nop 2006).

Data dari Laporan Bulanan Resort WilKon Ranupani pada dua tahun yang lalu

mendukung pernyataannya serta pernyataan semua petugas Resort Ranupani.

Dulu, peneliti perlu membuat pernyataan bahwa penduduk Ranupani

punya hak untuk mengambil kayu, tetapi menurut hukum kontemporer yang

mirip hukum serta kebijakaan Pemerintahan Belanda, penduduk boleh dan

punya izin untuk masuk ke kawasan hutan dan mengambil kayu yang sudah

mati dan kering saja.12 Tetapi masalah ini adalah tentang pencurian serta

memotong pohon yang masih basah dan yang masih hidup. Alasan atas

pencurian kayu di Ranupani adalah berbeda di banding Resort lain. Dua faktor

mempengaruhi pencurian kayu. Dulu, keperluan penduduk lokal adalah alasan

pertama yang mempengaruhi pencurian kayu. Semua kayu yang diambil selama

12 Bachriadi &Sardjono. (2005). pp3-4
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kegiatan ilegal adalah untuk menggunakan sebagai kayu bakar. Kedua geografi

adalah faktor karena paling banyak pohon terletak di daerah Ranupani adalah

pohon yang tidak lurus, misalnya jenis Akasia dan Casuarina.(R-4, 20 Nop

2006)

Pohon-pohon tersebut tidak baik di gunakan sebagai bahan bangunan atau

sebagai bahan mebel, jadi semua pohon serta kayu yang dicuri adalah di

gunakan sebagai kayu bakar. Resort Wilayah Konservasi Senduro terletak

sekitar satu jam di bawah Ranupani adalah terletak di daerah hutan yang juga

dihadapi oleh masalah pencurian kayu, tetapi itu masalah ilegal logging karena

hutan di sana mempunyai banyak pohon besar yang baik sekali sebagai bahan

bangunan. (R-8, 19 Nop, 2006) Alasan atas pencurian kayu di Senduro tidak

pada keperluan masyarakat untuk kayu bakar tetapi untuk di jual. Rata-rata

penduduk lokal yang melakukan kegiatan ilegal logging, tetapi biasannya orang

luar yang menjadi penadah kayu curian. Menurut Kepala Resort Senduro, satu

papan kayu, yang sudah di potong dan mempunyai ukuran 180 senti kali 12

senti kali 8 senti bisa dijual dengan harga sekitar lima puluh ribu rupiah. Satu

pohon yang besar bisa dipotong menjadi dua puluh atau tiga puluh papan. (R-8,

19 Nop, 2006) Resort WilKon Senduro dihadapi oleh masalah ilegal logging

besar dan pohon serta kayu yang disita oleh petugas adalah bukti yang cukup

bahwa masalah di Senduro adalah lebih besar dan berbeda daripada Resort

Ranupani.13

13 Observasi Peneliti selama Studi Lapangan. Okt s/dDes 2006
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Foto 1: Pikul kayu bakaryang kering, Nop 2006

Masalah lain dan masalah yang paling besar terhadap petugas adalah

kebakaran hutan. Alasan kenapa penduduk membakar hutan adalah untuk

mengosongkan tanah agar rumput tumbuh, dan nantinya penduduk akan

kembali ke tempat yang di bakar dan mengambil rumput yang tumbuh kembali

dan di jadikan makanan hewan. Kegiatan ini tidak saja merusak tumbuh-

tumbuhan alam akan tetapi karena kebakaran hutan adalah kegiatan liar,

pembakar selalu melarikan diri dari tempat yang dibakar setelah membakar

lokasi tersebut, jadi ada resiko bahwa kebakaran akan menjadi lebih luas dan
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menyebar cepat sekali serta merusak hutan. Alasan lain adalah bahwa abu yang

menyebabkan oleh kebakaran adalah bahan jamu, tetapi itu hanya alasan

sekunder.(R-3, 20 Nop, 2006).

Kebakaran hutan adalah masalah sangat serius karena bisa berdampak

kepada daerah luas di konteks kerusakan tumbuh-tumbuhan serta tempat

kediaman binatang. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah daerah

yang terkenal sebagai daerah yang mempunyai banyak macam dan jenis

tumbuhan,14 terutama Bunga Anggrek serta binatang liar dan binatang langka

yang hidup di hutan tersebut. Banyak juga jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh

pada tempat tertentu. Jadi satu kebakaran hutan bisa menghabiskan jenis bunga

atau binatang. Tabel dibawah adalah terkumpul dari data Peta Kebakaran Hutan

T.N.B.T.S Menurut tabel ini, jelas bahwa jumlah kebakaran hutan setiap tahun

adalah masalah yang sangat besar sekali terhadap semua petugas T.N.B.T.S.

DATA KEBAKARAN HUTAN T.N.B.T.S.

2000-2004

2000 26 236.70

2001 20 136.75

2002 69 1038.7925

2003 11 71.05

2004 55 1001.72

Tahun Kali Jumlah-Ha

Tabel2: Data kebakaran hutan T.N.B. T.S.pada tahun 2000 s/d 2004

Foto-foto di bawah adalah foto yang dibuat oleh peneliti selama melakukan

studi lapangan di Resort Wilayah Konservasi Ranupani pada Bulan Oktober

14 Untung Santoso. (2005). Indonesian Orchid: Meea Biodiversity Zone. InEdelweiss: The Eternal Beauty.
May-August Edition, 2005, pp 23-29
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sampai Desember pada tahun 2006. Kedua foto ini memperlihatkan dampak

yang terjadi pada tanah serta merusak tumbuh-tumbuhan alam.

Foto 2: Kebakaran hutan, Oktober 2006.

Foto 3: Kebakaran Hutan Nop, 2006.
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Masalah lain yang muncul terhadap petugas di Ranupani menurut Laporan

Bulanan adalah pengambilan makanan hewan, masalah itu mempunyai

hubungan dengan masalah kebakaran tersebut dan juga mempunyai hubungan

dengan pencurian serta pemindahan pal batas. Karena Desa Ranupani terletak

dalam Kawasan Nasional yang menjadi T.N.B.T.S Ranupani sama dengan desa

lain yang juga terletak di dalam perbatasan T.N.B.T.S terkenal sebagai enklav

dan penduduk desa memiliki tanah di dalam T.N.B.T.S.

Perbatasan di antara tanah desa dan tanah T.N.B.T.S dibedakan melalui

menggunakan pal batas. (R-4 & R-5, 22 Okt, 2006). Menurut Polisi Hutan

Resort Ranupani, yaitu sekitar seratus tiga puluh pal batas yang membedakan

tanah penduduk dan tanah T.N.B.T.S Ada persetujuan di antara Petugas serta

penduduk tentang kepemilikan tanah, tetapi penduduk sering mencuri atau

memindahkan pal batas supaya mereka bisa masuk ke hutan dengan sapi dan

kambing untuk cari makanan hewan. Kegiatan ini sering merusak tumbuh-

tumbuhan hutan, tempat kediaman binatang serta merusak ekosistemnya hutan

yang di injak oleh kaki sapi serta meninggalkan tahi sapi di hutan (R 4, 23 Nop,

2006).

Menurut Pak Glemboh, Polhut Resort Ranupani penduduk selalu

memindahkan pal batas sedikit-sedikit setiap kali, biasanya kurang lebih satu

meter agar petugas tidak akan memperhatikan itu dan juga sebagai alasan jika

mereka tertangkap selama kegiatan ilegal. Pemikiran penduduk adalah bahwa

mereka bisa mengatakan jika mereka tidak tahu dan mereka bisa masuk ke
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hutan T.N.B.T.S. karena tidak ada pal batas. Jadi mereka menentang bahwa

mereka masih dalam perbatasan desa. (R-4, 23 Nop, 2006). Menurut Pak

Sukotjo, B.Sc. Kepala Kantor Seksi Wilayah II, itu masalah yang sering terjadi

dan sangat sulit menangkap penduduk jika tidak ada pal batas atau bukti mereka

memindahkan atau mencuri pal batas. Dan menurut beliau, sekarang dengan

penggunaan Global Positioning System (G.P.S.) yang baru dibeli oleh Balai

Taman Nasional tahun ini, petugas T.N.B.T.S bisa menghentikan masalah ini

karena penduduk tidak bisa memperdebatkan jika mereka berdiri di tanah

T.N.B.T.S. atau tanah mereka.(R-l 1, 16 Nop, 2006)

Masalah lain yang muncul di Ranupani adalah menjaring Burung dan

pengambilan buah. Menurut Laporan Bulanan Ranupani menjaring burung

adalah masalah yang sangat jarang tetapi kadang-kadang terjadi. Karena sangsi

pada kegaiatan ini adalah sangat keras, penduduk Ranupani sangat takut

melakukan kegiatan ini dan rata-rata kegiatan menjaring burung untuk di jual ke

pasar burung kepada orang luar. I5 Pengambilan buah, terutama buah

kemlandingan. Biasanya itu tidak akan menjadi masalah karena buah selalu

tumbuh lagi(R-6, 19 Okt 2006), tetapi menurut responden yang tidak mau

disebutkan namanya, batang pohon buah kemlandingan adalah sangat kurus jadi

penduduk Ranupani sering memotong pohon kemlandingan karena mereka

terlalu takut pohon akan roboh jika mereka mencoba naik pohon tersebut. Jadi

mereka juga menggunakan kayu pohon kemlandingan sebagai kayu bakar. (R-

17. 7 Des, 2006).

15 Laporan Bulanan Resort WilKon Ranupani. Pada tahun 2004 s/d 2006

47



BAB 2.6- HUBUNGAN PETUGAS DAN MASYARAKAT

Salah satu aspek penelitian ini yang paling mengherankan adalah

hubungan di antara petugas Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

dengan masyarakat, terutama petugas di Resort Wilayah Konservasi Ranupani.

Di lokasi studi lapangan, hubungan di antara petugas serta penduduk adalah

hubungan yang baik dan rukun sekali. Sering selama melakukan studi lapangan

peneliti melihat salam yang sangat ramah dari penduduk kepada petugas dan

juga dari petugas kepada penduduk.

Menurut Kepala Resort Ranupani alasan atas hubungan yang baik sekali

adalah akibat beberapa strategi yang dipakai olehnya sama petugas lain. Strategi

tersebut termasuk kemanusian, keija sama dan shock therapy yang diajukan

oleh beliau. Strategi kemanusian adalah strategi melalui petugas untuk mencoba

berbicara dengan orang yang tertangkap, menjelaskan alasan kenapa kegiatan

mereka adalah kegiatan ilegal dan akhirnya mencoba untuk menjelaskan

dampak dari kegiatan mereka terhadap alam sekitar. Pentingnya Pengeluaran

Surat Pernyataan kepada penduduk setelah keputusan petugas T.N.B.T.S bahwa

penduduk melakukan kegiatan kasus kecil serta penyelesaian sengketa dengan

menengahi. Strategi bekerja sama adalah tentang konsep bahwa hutan bukan

hutan pemerintah, tetapi itu hutan kami. Jadi semua harus bekerja sama untuk

pengelolaan, pelestarian dan konservasi hutan. Strategi bekerja sama bisa

terlihat selama krisis kebakaran hutan besar di mana penduduk akan datang dan

membantu petugas dalam usaha mematikan kebakaran hutan.

Observasi Peneliti selama Studi Lapangan. Okt s/d Des 2006
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Ketiga adalah strategi Shock Therapy, Strategi ini adalah strategi yang

jarang dipakai dibandingkan strategi lain. Strategi Shock Therapy adalah strategi

di mana penduduk yang ditangkap oleh petugas Resort Ranupani beberapa kali

setelah menerima beberapa peringatan serta Surat Penyataan atau tertangkap

dalam kasus di mana kegiatan yang di lakukannya adalah sangat serius dan

keputusan petugas adalah bahwa itu merupakan kasus besar. Setelah keputusan

petugas bahwa itu kasus besar, penjahat akan ditangkap oleh petugas dan

petugas akan memindahkan mereka kepada Polisi Kota. Setelah itu Polisi Kota

akan mulai proses memberi hukuman. Melalui penggunaan strategi tersebut,

terutama strategi kemanusian untuk bekerja sama, penduduk desa tidak bisa

mengeluh bahwa aksi petugas adalah terlalu keras (R-3, 15-17 Okt, 2006)

Menurut semua wawancara informal pada studi lapangan dengan

penduduk desa, semua responden yang mengakui kegiatan penduduk desa

setuju bahwa semua petugas adalah orang baik dan belum pernah menyalah

gunakan wewenang mereka. Itu dikenal oleh semua penduduk desa bahwa

semua penduduk akan menerima peringatan dulu dan jika mereka meneruskan

kegiatan ilegal resiko untuk menerima pidana yang keras adalah resiko yang

sangat besar.

Alasan lain yang mempengaruhi hubungan baik adalah dua kegiatan

bulanan, nomor tujuh dan nomor tiga belas. Kegiatan Nomor tujuh; Kunjungan

ke Masyarakat artinya bahwa semua petugas selama melakukan kewajiban,

harus masuk desa dan ketemu dengan penduduk dan membangun hubungan

yang baik. Contoh yang paling baik tugas itu adalah di mana petugas setelah dia
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selesai kerja dan sebelum dia pulang dia bermain bola voli bersama anak-anak

desa. 17Bermain dengan anak-anak desa akan membangun hubungan baik sekali,

terutama hubungan di mana penduduk menghormati petugas.

Kegiatan nomor 13, Piket Bulanan Seksi artinya bahwa petugas harus

tinggal di Kantor Resort setiap malam, terutama apabila ada pendaki yang

belum turun. Itu kewajiban petugas atas pengamanan semua pendatang terutama

pendaki Gunung Semeru. Selama piket petugas sering mengunjungi rumah

penduduk desa untuk makan malam serta makan pagi. Kegiatan ini memperkuat

hubungan di antara petugas dengan penduduk Ranupani.

Penggunaan pekerja sukarela adalah penduduk desa dan dia bekerja

sebagai petugas juga ada salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan

karena itu membuat contoh kepada semua penduduk desa bahwa mereka bisa

percaya kepada petugas serta bekerja sama dan itu juga contoh konsep Hutan

Kami.

Metode lain yang juga mempengaruhi hubungan dengan penduduk desa

adalah metode petugas menangkap penjahat. Setiap kali petugas berkumpul

untuk operasi besar atau mau menangkap pencuri kayu dan mereka akan

berkumpul supaya ada lebih banyak petugas daripada penjahat. Strategi ini tidak

saja menjamin pengamanan petugas tetapi strategi tersebut akan menjamin

pengamanan penjahat dan penduduk Taman Nasional. (R-4, 5, 6, 8 & 9. 17-20

Nop, 2006). Fakta bahwa petugas tidak melihat sebagai ancaman oleh penduduk

juga akan mempengaruhi hubungan baik. Faktor bahwa semua petugas tidak

menggunakan pistol atau senjata ada faktor penting sekali. Jadi penduduk tidak

17 Observasi Responden 6, setelah habis kerja pada bulan Nopember
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akan pakai senjata untuk perlindungan diri sendiri. Semua penduduk, terutama

penduduk yang melakukan kegiatan ilegal tidak takut kepada petugas. Straregi-

strategi tersebut dapat dilihat oleh penduduk Ranupani dan penduduk T.N.B.T.S

dan semua orang punya apresiasi kepada usaha petugas bagi pembangunan

hubungan baik, jadi petugas adalah menghormati melalui usaha mereka.

BAB 2.7- APRESIASI MASYARAKAT

Apresiasi mayoritas penduduk desa Ranupani pada masalah penggunaan

tanah ilegal adalah bahwa itu tidak terjadi dan informasi peneliti ada salah.

Apresiasi mereka atas dampak semua kegiatan tersebut kepada dunia alam dan

untuk masa depan adalah sangat rendah dan mengherankan. Menurut hampir

semua responden penduduk desa, orang yang melakukan kegiatan misalnya

mencuri dan memotong pohon yang masih hidup atau membakar hutan adalah

orang luar dan kegiatan itu belum pernah dilakukan oleh penduduk desa karena

mereka adalah Orang Tengger dan Orang Tengger menurut hampir semua

responden punya adat pada menghormati hutan. Menurut Dukun Ranupani

mereka percaya bahwa mereka harus tinggal bersama dengan kehidupan alam

dan harus melindungi serta menghormati hutan. (R-13, 26 Nop, 2006). Tetapi,

pendapat ini tidak sama dengan data resmi, misalnya Surat Pernyataan dan

Laporan Bulanan Resort Ranupani. Menurut data resmi hampir semua orang

yang tertangkap selama kegiatan ilegal adalah penduduk Ranupani. Dan Dukun

desa juga pernah tertangkap dengan gergaji mesin untuk memotong pohon.(R-4,

26 Nop, 2006).

Observasi Peneliti selama Studi Lapangan. Okt s/d Des 2006
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Perbedaan apresiasi di antara kaum muda dibanding kaum tua adalah

sangat menarik. Menurut Surat Pernyataan dan Laporan Bulanan hampir semua

orang yang tertangkap berumur lebih dari tiga puluh tahun. Orang muda juga

pernah tertangkap tetapi itu sangat jarang. Alasan yang mempengaruhi fakta

tersebut adalah keadaan kaum tua di Ranupani. Biasannya selama wawancara

informal dengan kelompok penduduk desa yang tua mereka selalu menyangkal

bahwa penduduk desa melakukan kegiatan ilegal. Selama wawancara informal

hampir semua anggota kaum muda setuju bahwa terkadang penduduk desa

mencuri kayu atau memotong pohon. Menurut kaum muda adalah bahwa

mereka menghormati adat Tengger dan menghormati kehidupan alam. Semua

penduduk yang melakukan wawancara tidak punya pengertian tentang dampak

kegiatan ilegal untuk masa depan, terutama pembangunan Jawa Timur, atau

tentang masalah de-forestation yang terhadap Indonesia. Pemikiran mereka

semua bahwa hutan adalah hal yang hidup dan akan selalu menumbuhkan lagi.

Apresiasi perempuan dari desa tidak bisa teratur karena hampir semua

wawancara formal serta informal dilakukan oleh laki-laki. Ketika perempuan

diwawancarai, dia selalu setuju dengan pendapat suaminya.
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BAB 3 KESIMPULAN

BAB 3.1- KESIMPULAN

Hasil penelitian ini sangat baik sekali dan banyak aspek hasil penelitian

yang sangat menarik. Kesimpulan peneliti terdahulu bahwa masalah yang

dihadapi petugas di Resort Wilayah Konservasi Ranupani adalah berbeda

daripada masalah yang dihadapi Resort Wilayah Lain. Kedua, bahwa usaha

petugas Resort Wilayah Ranupani adalah baik sekali walaupun mereka dihadapi

oleh banyak masalah. Itu kesimpulan peneliti bahwa aspek dwifiingsi tugas

mereka yang disebabkan oleh kepariwisatawan atas tugas perlindungan,

pelestarian dan konservasi sumber daya alam adalah dampak sangat kuat kepada

usaha mereka, dan tugas mereka adalah lebih sulit daripada Resort Wilayah lain.

Jadi kesimpulan laporan adalah bahwa petugas di Ranupani dihadapi oleh

tugas yang sangat sulit dan rumit sekali. Walaupun jumlah petugas di Ranupani

adalah kecil dibandingkan jumlah tugas mereka, usaha mereka adalah sangat

baik dan juga sangat profesional. Profesionalisme petugas Balai Taman

Nasional Bromo Tengger Semeru, terutama profesionalisme petugas Resort

Wilayah Konservasi adalah mirip dalam hubungan mereka dengan penduduk

lokal dan fakta bahwa masalah konflik penggunaan tanah di Ranupani adalah

secara relatif kecil.

Kesimpulan lain studi lapangan ini adalah bahwa penelitian lain yang juga

melakukan di lokasi Ranupani adalah salah. Menurut penelitian Janet Cochrane

petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah malas sekali serta

orang korup. Kedua fakta tersebut adalah salah. Menurut bacaan data resmi,

53



misalnya Surat Pernyataan, Laporan Bulanan dan bukti barang sitaan itu jelas

sekali bahwa petugas di Ranupani dan di Resort Wilayah lain adalah orang yang

bukan malas dan melakukan tugas mereka dengan sikap yang baik sekali.

Selama bulan Oktober peneliti melihat rapat di Kantor Seksi Wilayah II di mana

hampir semua petugas datang untuk mengorganisasi operasi besar.

Menurut Pak Sinambela, orang desa takut untuk melakukan kegiatan yang

ilegal karena kegiatan ilegal punya resiko yang terlalu tinggi. (R-24, 4 Des

2006). Jadi teori Cochrane bahwa petugas jarang melakukan patroli hutan dan

menangkap orang agar penduduk menjadi berani masuk ke hutan T.N.B.T.S

untuk melakukan kegiatan ilegal adalah teori yang salah sekali. Kedua, menurut

Cochrane bahwa petugas adalah orang korup juga salah sama sekali. Menurut

beliau, petugas sering tidak mendaftar pendatang ke T.N.B.T.S dan mencuri

pendapatan Balai T.N.B.T.S.

Menurut observasi di Ranupani kegiatan ini tidak bisa dilakukan karena

hampir semua pendatang adalah pendaki Gunung Semeru dan setiap kali orang

yang datang untuk mendaki harus mendaftar terlebih dahulu sebelum naik

gunung dan harus melaporkan kepada Kantor Resort setelah turun. Kalau

petugas tidak menerima daftar para pendaki yang akan mendaki Gunung

Semeru, dan pendaki itu hilang ini akan menjadi masalah besar. Dan melalui

observasi peneliti petugas Resort Ranupani adalah sangat tekun pada

pengamanan pendaki.
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Itu teori peneliti bahwa kaum tua paling sering melakukan kegiatan ilegal,

misalnya pencurian kayu, kebakaran hutan dan lain lain karena ketergantungan

mereka pada penggunaan kayu bakar untuk memasak serta menghangatkan

ruangan. Jika mereka menggunakan teknologi baru, misalnya elpiji,

ketergantungan pada kayu bakar akan turun cepat, jadi kegiatan mereka

misalnya pencurian kayu akan turun cepat juga. Tetapi kegiatan kaum tua tidak

bisa menjelaskan untuk menggunakan keadaan umum saja serta ketergantungan

mereka pada kayu bakar. Fakta bahwa Desa Ranupani terletak dalam taman

nasional sebelum itu menjadi enklav dalam Taman Nasional Bromo Tengger

Semeru adalah penting sekali. Itu teori peneliti bahwa semua penduduk

Ranupani sebagai anak atau orang dewasa sering masuk ke hutan untuk

memgambil kayu, burung, buah dan menggunakan hutan sebagai sumber

makanan hewan. Walaupun sebelum tahun 1982 daerah tersebut adalah

Kawasan Nasional, dan itu tidak mempunyai pembatasan sama dengan

pembatasan T.N.B.T.S Itu sulit sekali bagi kaum tua untuk menerima

pembatasan baru. Jadi mereka masih masuk ke hutan karena itu kebiasaan untuk

kaum tua.

Teori ini menerangkan kenapa kaum muda tidak melakukan kegiatan

ilegal dengan kaum tua. Kegiatan masuk ke hutan bukan kebiasaan pada mereka.

Kaum tua di Desa Ranupani adalah role-model yang sangat jelek pada kaum

muda. Karena mereka tidak punya pengertian atau apresiasi kepada keadaan

kehidupan alam di Indonesia serta semua masalah yang dihadapi Pemerintahan
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Indonesia dalam konteks usaha konservasi dunia serta sumber daya alam bagi

masa depan.

Akhirnya Peneliti bukan memperdebatkan adat Orang Tengger yang

mengatakan bahwa orang harus menghormati hutan serta kehidupan alami

karena hampir semua responden menyebutkan aspek adat itu. Tetapi orang di

lokasi sering mempunyai sikap yang tidak hormat kepada adat mereka. Menurut

peneliti itu karena pendidikan penduduk desa adalah dasar sekali dan mereka

tidak menuruti bahwa mereka serta negara Indonesia dihadapi oleh masalah

kehidupan alami besar, terutama di masa depan.

BAB 3.2- SARAN

Laporan ini punya beberapa saran. Peneliti lain terdahulu walaupun itu

tren dalam dunia akademia bagi kritis banyak pemerintahan Asia, terutama

Indonesia semua penelitian yang dilakukan harus melakukan daripada kedua

sikap. Sikap Pemerintahan dan juga sikap masyarakat. Jika peneliti lain punya

data serta catatan resmi, misalnya Surat Pernyataan, Laporan Bulanan serta

daftar pendaki dia tidak akan menulis teorinya bahwa semua petugas adalah

malas dan buruk. Jadi studi lapangannya tidak lengkap dan salah sekali.

Penelitiannya akan memberi pembaca ide bahwa semua petugas pemerintahan

Indonesia adalah malas dan korup.

Kedua. Itu saran peneliti bahwa strategi kemanusian, bekerja sama dan

shock therapy menjadi kebijaksaan di semua Taman Nasional dalam Indonesia.

Penggunaan strategi-strategi tersebut adalah alasan kenapa hubungan di antara
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masyarakat dan petugas adalah baik, rukun dan tidak kasar. Menghindari

masalah yang terjadi di Taman Nasional Ujung Kulon adalah kewajiban yang

harus dilakukan oleh pemerintahan Indonesia supaya kehidupan alami, petugas

pemerintahan dan masyarakat bisa melindungi.

Saran lain termasuk bahwa itu teori yang pemindahan dan pencurian pal

batas akan menjadi masalah konflik pemilkan tanah atau dalam kata-kata kepala

Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, "land encroachment" (R-2, 13

Nop, 2006) di masa depan. Alasan bagi kegiatan itu sudah menjelaskan, tetapi

walaupun tanah desa adalah masih cukup pada saat ini, itu penting sekali untuk

mengakui bahwa di masa depan tanah di Ranupani akan menjadi kurang cukup

bagi penduduk, jadi rencana perlu dibuat. Selama peneliti tinggal di Ranupani

adalah studi oleh Universitas Brawijaya tentang Ranupani menjadi pusat Eco-

Tourism. Itu konsep bagus sekali karena penduduk Ranupani akan menjadi

berbelit-belit dengan industri Eco-Tourism dan pendapatan dari

kepariwisatawan akan kurang untuk keperluan mereka atas sumber daya alam

dan itu juga akan membuat kesadaran mereka tentang pentingnya konservasi

kehidupan alami.

Sistem pendidikan perlu diperbaiki, peneliti tidak menyatakan bahwa

semua anak desa harus masuk ke SMP atau SMA ketika selesai sekolah SD,

tetapi program pendidikan harus diajukan oleh pemerintah tentang kepentingan

kehidupan alam terutama konservasi sumber daya alam di T.N.B.T.S. pada

semua komunitas lokal serta komunitas Indonesia. Selama Nopember kelompok

orang datang dari Surabaya dengan acara ketemu anak di sekolah dan memberi
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kelas pendidikan kepada mereka, kelompak sama punya acara kembali ke

Ranupani selama bulan April untuk memberi gizi anak kepada desa. Jika

pemerintah bisa mengajukan program pendidikan dan mengirim kelompok

orang, misalnya ahli alam untuk ketemu anak di sekolah dan menjelaskan

masalah-masalah yang dihadapi Indonesia serta dampak kegiatan penduduk

kepada T.N.B.T.S mungkin anak desa akan mencapai usia dewasa dengan

pengertian serta menghormati hutan yang lebih baik dari pada orang tua mereka.

Kunci untuk kekurangan masalah di Ranupani dan seluruh negara Indonesia

adalah anak Indonesia dan hubungan baik antara petugas dengan anak di masa

depan.
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DATA DAN CATATAN RESMI

DaftarPengunjung- Januari 2004 s/d September 2006.

Kegiatan Bulanan Resort Wilayah Konservasi Ranupani

Laporan Bulanan- Oktober 2005 s/d Oktober 2006

Peta Daerah Rawan Kebakaran T-N-B-T-S (2005).

Surat Keputusan Menteri Kehutanan, No 278/Kpts-VI/1997.

Surat Keputusan Direktur Jendral pelindungan Hutan dan Konservasi Alam
tentang Regulasi Pendapatan Pemerintah-No 5 367/IV/Set/Ho/2006 . 24 Maret,
2006.

Surat Pernyataan- Januari 2004 s/d Agustus 2006

Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya.
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DAFTAR RESPONDEN

R-l PakWahyudi.

R-2 Pak Ir HeiTy Subagiadi, Mse, Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger
Semeru.

R-3 Pak Sarmin, S Hut, Kepala Resort Ranupani

R-4 Pak Djoko Glemboh. POLHUT, Resort Ranupani

R-5 Pak Muhammad Azam -Petugas Resort Ranupani

R-6 Pak Tony Widiatmoko-Petugas Resort Ranupane

R-7 Tuangkat-Petugas Resort Ranupani

R-8 Pak Yunus TricahyonoM-Kepala Resort Senduro

R-9 Pak Tony Artaka-Petugas Resort Senduro

R-10 Pak Sapto Priono-Petugas Resort Senduro

R-l 1 Pak Sukotjo, B.Sc.- Kepala Kantor Seksi Wilayah II

R-12 Pak Sulkan, Kepala Desa Ranupani

R-l3 Pak Bambang, Dukun Desa Ranupani

R-14 Pak Bambang, Petani Desa Ranupani

R-l5 Buang, Buruh Petani

R-l6 Suniman, Buruh Petani

R-l7 Pak A, Petani

R-l8 Pak B, Petani

>" R-19Ibu A, Petani

R-20 Pak C, Buruh Petani

R-21 PakTasrip

R-22 Pak Tomas
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R-23 Pak Sukiman

R-24 Pak Ingot Sinambela

R-25 Pak Ian Jabrik
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