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SARI 

Putranto, Dennis Rachmad 2019. Peran Pendaki Gunung Dalam Mengurangi 

Kerusakan Lingkungan Yang Terjadi Di Taman Nasional Gunung Merbabu. 

Skripsi. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Drs. Hariyanto, M.Si. Kata Kunci: Perilaku Pendaki Gunung 

Kegiatan pendakian gunung merupakan kegiatan yang positif tetapi 

sayangnya masih ada pendaki yang  kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan

dengan perilaku merusak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana 

perilaku pendaki gunung, mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pengelola 

juga para pendaki, dan menganalisis faktor apa yang mempengaruhi untuk menjaga 

kelestarian di Taman Nasional Gunung Merbabu. 

Populasi dalam penelitian ini adalah para pendaki gunung yang akan dan 

telah melakukan pendakian di Gunung Merbabu melalui 5 jalur pendakian yang 

telah di resmikan oleh Taman Nasional Gunung Merbabu. Sampel yang digunakan 

adalah para pendaki gunung dari setiap jalur resmi di Gunung Merbabu dengan 

jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan 4 metode, yaitu kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif 

persentase. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perilaku pendaki dalam 

mengurangi kerusakan di Gunung Merbabu sebesar 73,8% yang termasuk dalam 

kategori positif yang menjelaskan para pendaki telah berperilaku positif ketika 

mendaki. Upaya mengurangi kerusakan yang terjadi di Gunung Merbabu. Untuk 

kerusakan yang terjadi di Taman Nasional Gunung Merbabu, yaitu rusaknya jalur 

pendakian, aksi vandalisme, sampah, fasilitas yang tidak digunakan sesuai 

fungsinya dan kebakaran hutan karena faktor alam. Tindakan yang dilakukan pihak 

pengelola adalah memperbarui peraturan-peraturan yang sudah ada. Peraturan 

tersebut dimulai dari peraturan tentang barang bawaan pendaki sampai dengan 

pembatasan kuota pendaki perharinya. Kemudian faktor yang mempengaruhi 

pendaki untuk menjaga lingkungan dengan acuan bagaimana sikap, nilai, dan 

tindakan para pendaki ketika melakukan pendakian dapat diketahui sebesar 76,8%.  

Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu para pendaki 

sudah mulai membiasakan diri untuk tidak meninggalkan sampah selama mereka 

melakukan pendakian dan membuang sampah mereka di tempat yang telah 

disediakan oleh pihak Taman Nasional Gunung Merbabu. Untuk menekan agar 

permasalahan yang ada berkurang, dengan salah satu caranya adalah membuat 

peraturan-peraturan yang tentunya akan membuat pendaki jera jika melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Saran untuk pihak pengelola lebih tegas 

lagi dalam pengamanan para pendaki terutama barang bawaan pendaki dan untuk 

teman sesama pendaki mendakilah tapi jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh suatu makhuk 

hidup bersama dengan benda hidup dan benda tak hidup. Keberadaan 

lingkungan hidup sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Apabila 

terjadi kerusakan lingkungan hidup maka kehidupan manusia akan 

terganggu. Komitmen untuk melestarikan lingkungan hidup adalah 

komitmen yang harus dipunyai oleh manusia demi kelangsungan hidup 

manusia itu sendiri (Sriyanto:2007). 

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup 

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lain. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu 

tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh 

dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan 

produktivitas lingkungan hidup. 

Penyebab rusaknya lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu  akibat dari peristiwa alam seperti gunung meletus dan gempa bumi 

sedangkan penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat dari 

ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan manusia setiap hari 

berlangsung secara terus menerus dan semakin lama semakin besar dan 
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membahayakan bagi kehidupan manusia. Banyak hal-hal kecil yang 

dilakukan oleh manusia ternyata dapat merusak lingkungan dan bisa 

berdampak besar bagi kehidupan mereka sekarang maupun di masa yang 

akan datang. Salah satu contoh hal kecil yang dilakukan manusia adalah 

membuang sampah sembarangan. 

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting dari 

membuang sampah pada tempatnya ternyata berdampak buruk bagi 

lingkungan. Perilaku buruk tersebut ternyata berimbas kepada kegiatan 

yang sedang tren di kalangan anak muda zaman sekarang, yaitu kegiatan 

pendakian gunung. Kegiatan pendakian gunung sebenarnya sudah 

dilakukan oleh para pecinta alam sejak lama dan peminatnya semakin 

meningkat. Tetapi yang disayangkan dari kegiatan positif tersebut adalah 

para pendaki tidak menjaga keasrian lingkunganya dengan perilaku 

membuang sampah sembarangan. 

Salah satu gunung yang menjadi favorit para pendaki baik pendaki 

yang sudah berpengalaman maupun pendaki pemula adalah Gunung 

Merbabu yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi beberapa 

kabupaten, yaitu Boyolali, Magelang, dan Semarang. Gunung Merbabu 

sendiri memiliki ketinggian sekitar 3.142 mdpl. Para pendaki menjadikan 

Gunung Merbabu sebagai gunung favorit karena menyuguhkan 

pemandangan yang sangat indah ditambah dengan  tingkat kesulitan 

pendakian tidaklah tinggi. Selain dua hal tersebut faktor lain yang membuat 

Gunung Merbabu menjadi favorit adalah banyak ditemukan Bunga 
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Edelweiss ditambah jika sedang musim mekarnya, kemudian berseberangan 

dengan Gunung Merapi, dan di Gunung Merbabu memiliki sabana yang 

sangat luas dan sangat indah (Prayudi: 2018). 

Medan yang tidak terlalu tinggi dan banyaknya daya tarik yang 

disajikan oleh Gunung Merbabu membuat gunung ini dijadikan pilihan yang 

pas bagi para pendaki pemula. Banyak pendaki yang berasal dari luar Jawa 

Tengah dan bahkan ada yang berasal dari luar negeri. Pada Bulan September 

2018 dari tersebut jumlah pendaki yang melakukan pendakian di Gunung 

Merbabu mencapai 11.115 pendaki, dengan jalur yang paling banyak dipilih 

oleh pendaki adalah jalur pendakian via Selo. 

Kecanggihan teknologi telah berkembang pesat. Keinginan untuk 

mencapai puncak gunung, mengabadikan momen dengan kamera dan 

mengunggahnya di media sosial menjadi alasan utama banyak pendaki 

modern ini tanpa menilik kembali tujuan mendaki gunung yang sebenarnya. 

Lebih mengharukan lagi adalah ketika mereka berburu foto yang indah 

tanpa menyadari tanggung jawab mereka sebagai pendaki yakni menjaga 

kebersihan. Miris sekali rasanya ketika di depan mata dengan mudahnya 

para pendaki dengan santainya membuang bungkus makanan ringan, 

bungkus permen, putung rokok, dan botol kosong di sepanjang jalur 

pendakian tanpa merasa berdosa. Entah apa alasannya, apakah karena 

benar-benar tidak peduli dengan kebersihan lingungan, tidak menyadari  

dampak dari perbuatan mereka terhadap kerusakan ekosistem hutan atau 

semata-mata hanya karena rasa malas membuang sampah pada tempatnya. 
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Budaya buang sampah  sembarangan ini terjadi karena mental masyarakat 

yang terbiasa melakukan hal tersebut  sehingga kebiasaan ini terbawa saat 

mendaki gunung (Nugroho: 2017). 

Akibat dari banyaknya pendaki yang melakukan kegiatan pendakian 

maka tentu saja semakin banyak sampah yang menumpuk di tempat tersebut 

yang apabila dibiarkan terus–menerus akan merusak ekosistem yang ada di 

Gunung Merbabu. Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan mengatakan, pendaki yang merasa memiliki hubungan dengan 

alam harusnya menjaga dan menyayangi lingkungan. Perkataan tersebut 

harusnya menjadi sebuah sindiran kepada mereka yang mengaku sebagai 

pecinta alam tetapi kenyataannya berbanding terbalik. 

Dari kegiatan bersih lingkungan yang sudah pernah dilakukan pada 

bulan Februari tahun 2018 setidaknya dari kegiatan pembersihan tersebut 

berhasil mengumpulkan 1,32 kuintal sampah terutama sampah plastik 

seperti bekas botol minuman, makanan kemasan, kaleng bekas minuman 

hingga tas plastik. Kegiatan bersih lingkungan yang dilakukan dikuti oleh 

29 orang yang terdiri dari 6 orang dari Taman Nasional Gunung Merbabu, 

7 orang dari relawan  Sispal Ilalang, dan 16 orang dari relawan Komunitas 

Pecinta Alam (KPA) Pinoes. 

Menurut Jarot Wahyudi selaku Pengendali Ekosistem Hutan dari 

Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, pendaki biasanya memadati 

gunung merbabu di akhir pekan, yaitu hari sabtu dan minggu selain di akhir 

pekan para pendaki juga biasanya memadati gunung merbabu ketika ada 



5 

hari libur nasional seperti tanggal 17 Agustus yang merupakan hari 

kemerdekaan Republik Indonesia, para pendaki melakukan pendakian 

tersebut dengan tujuan untuk melakukan upacara peringatan HUT RI di 

Puncak Gunung Merbabu. Pada hari-hari tersebut jumlah pendaki yang 

melakukan aktivitas pendakian di Gunung Merbabu bisa mencapai ratusan 

pendaki. Bisa dibayangkan pula bagaimana nantinya jika banyak pendaki 

yang masih kurang rasa tanggung jawab dan  kepeduliannya terhadap 

lingkungan meninggalkan sampahnya di Gunung Merbabu. 

Dari fakta yang ditemukan di lapangan ada beberapa perilaku dari 

para pendaki yang tidak mencerminkan bagaimana seharusnya seorang 

pendaki gunung berperilaku di alam, kejadian ini ditemukan sendiri oleh 

Bapak Yulianto selaku Polisi Hutan (PolHut) di kawasan Taman Nasional 

Gunung Merbabu. Ada beberapa kejadian yang ditemukan oleh beliau, 

pertama ditemukannya kegiatan vandalisme yang dilakukan oleh pendaki. 

Kedua, kejadian yang ditemukan di lapangan adalah adanya fasilitas toilet 

kering yang telah disediakan oleh BTNGMb yang tidak digunakan sesuai 

fungsinya oleh para pendaki dan para pendaki menjadikannya sebagai 

tempat untuk meninggalkan sampah. Ketiga, masih ditemukannya pendaki 

yang dengan sengaja memetik bunga edelweis dan membawanya turun yang 

sudah secara jelas bahwa para pendaki dilarang memetik dan membawa 

turun bunga edelweis. Bapak Yulianto juga mengatakan masalah yang 

masih sulit untuk ditangani adalah masalah sampah, dimana para pendaki 

masih suka membuang sampah sembarangan dan meninggalkan sampah 
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mereka di atas gunung. Karena peminat aktivitas pendakian gunung terus 

meningkat ada hal yang tidak bisa dihindari yaitu rusaknya beberapa jalur 

pendakian, yang paling parah terjadi di jalur pendakian dari pos 3 menuju 

ke sabana 1 yang awalnya ada dua jalur yang digunakan untuk arah naik dan 

turun kini melebar yang tentunya merusak vegetasi yang ada disekitarnya. 

Taman Nasional Gunung Merbabu sendiri pernah beberapa kali 

mengalami kebakaran yang cukup besar. Dari kurun waktu tahun 2013-

2018 hampir setiap tahun Gunung Merbabu mengalami kebakaran hutan 

yang cukup besar. Pada tahun 2018 terjadi kebakaran di lereng sisi barat dan 

utara Gunung Merbabu dengan luas area yang terbakar mencapai 400 Ha. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perilaku pendaki gunung dalam mengurangi kerusakan 

lingkungan di Taman Nasional Gunung Merbabu? 

2. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh para pendaki gunung dan pihak 

pengelola  untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi di 

Taman Nasioal Gunung Merbabu? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi para pendaki gunung untuk 

membantu mengurangi kerusakan yang terjadi di Taman Nasional 

Gunung Merbabu? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan perilaku dari pendaki gunung dalam mengurangi kerusakan 

lingkungan yang terjadi di Taman Nasional Gunung Merbabu. 
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2. Mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh para pendaki gunung dan 

pengelola dalam usahanya mengurangi kerusakan di Taman Nasional 

Gunung Merbabu 

3. Menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi pendaki gunung untuk 

membantu mengurangi kerusakan yang terjadi di Taman Nasional 

Gunung Merbabu. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan 

memberikan informasi berupa pengetahuan mengenai perilaku pendaki 

gunung dalam mengurangi kerusakan yang terjadi Taman Nasional 

Gunung Merbabu. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pendaki, 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap 

setiap pendaki bahwa betapa pentingnya menjaga kelestarian 

lingkungan. 

b. Bagi Pengelola, 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengelola dari Taman 

Nasional Gunung Merbabu dalam upayanya untuk menjaga 

lingkungan di Taman Nasional Gunung Merbabu. 
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E. Batasan Istilah 

1. Perilaku  

 Perilaku adalah aktivitas manusia yang timbul karena adanya 

stimulasi dan respons serta dapat diamati secara langsung maupun tidak 

langsung (Notoatmodjo, 2007). Perilaku yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah bagaimana perilaku dari para pendaki gunung dalam usaha 

mengurangi kerusakan yang terjadi di Taman Nasional Gunung 

Merbabu. 

2. Pendaki Gunung 

Mendaki gunung dapat diartikan sebagai olahraga di alam bebas, 

namun karena aktifitasnya dilakukan di alam terbuka maka mendaki 

gunung memerlukan kondisi fisik dan prima untuk melaksanakan 

olahraga ini. Pendaki gunung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

para pendaki yang akan melakukan kegiatan pendakian dan para pendaki 

yang telah melakukan pendakian di Taman Nasional Gunung Merbabu. 

3. Lingkungan 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya 

yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Undang-Undang No. 

32 tahun 2009). Lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

lingkungan di Taman Nasional Gunung Merbabu, yaitu jalur pendakian 

Gunung Merbabu. 



9 

4. Kerusakan Lingkungan 

Kerusakan lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tindakan negatif atau kurang baik yang dilakukan oleh para pendaki, 

yaitu meninggalkan sampah bekas konsumsi selama melakukan 

pendakian, memetik bunga edelweis, meninggalkan bekas api unggun 

yang belum benar-benar padam, dan vandalisme. 

5. Faktor yang Mempengaruhi Pendaki Untuk Menjaga Lingkungan 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi individu atau pendaki 

untuk turut menjaga dan peduli pada lingkungannya. Pada penelitian ini 

faktor yang akan di analisis adalah nilai, sikap dan kemungkinan untuk 

bertindak pro lingkungan. 



10 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Deskripsi Teoritis 

Berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka 

terdapat suatu deskripsi teoritis yang digunakan sebagai pengetahuan awal 

atau dasar teori penulisan karya tulis ini. Tinjauan pustaka ini menjadi 

penting karena mendapatkan pengetahuan yang baru dan dapat dijadikan 

sebagai pegangan secara umum. Hal tersebut juga dapat memudahkan 

dalam suatu penelitian. Deskripsi teoritis pada penelitian ini antara lain 

tentang perilaku, pendaki gunung, lingkungan dan taman nasional. 

1. Perilaku 

a. Pengertian Perilaku 

Perilaku manusia adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri 

(Notoatmodjo: 2007). Secara operasional perilaku dapat diartikan 

suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar 

subjek tersebut. Perilaku dapat diartikan sebagai suatu aksi reaksi 

organisme terhadap lingkungannya. Perilaku baru terjadi apabila ada 

sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi yakni yang 

disebut rangsangan. Rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi 

atau perilaku tertentu. Perilaku dapat juga diartikan sebagai aktivitas 

manusia yang timbul karena adanya stimulasi dan respons serta dapat 

diamati secara langsung maupun tidak langsung (Notoatmodjo: 2007). 
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Dalam buku Wardiyah (2016) yang berjudul Teori Perilaku dan 

Budaya Organisasi, disebutkan beberapa pengertian perilaku menurut 

para ahli di antaranya: 

1) Menurut Gibson, perilaku adalah suatu aktivitas yang dikerjakan 

seseorang. 

2) Leonard F. Polhaupessy menguraikan perilaku adalah sebuah 

gerakan yang dapat diamati dari luar, seperti orang berjalan, naik 

sepeda, mengendarai motor atau mobil 

3) Menurut Soekidjo, perilaku adalah kegiatan atau aktivitas 

organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan  

4) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) berpendapat 

bahwa perilaku juga merupakan tanggapan atau reaksi individu 

terhadap rangsangan atau lingkungan 8  

5) Skinner menyatakan bahwa perilaku adalah respon atau reaksi 

seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). 

b. Jenis-jenis Perilaku 

Menurut Skinner sebagaimana dikutip oleh Notoatmojo (2010: 

21) perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap 

rangsangan dari luar (stimulus). Perilaku dapat dikelompokkan 

menjadi dua: 

1) Perilaku tertutup (covert behaviour), perilaku tertutup terjadi bila 

respons terhadap stimulus tersebut masih belum bisa diamati 

orang lain (dari luar) secara jelas. Respon seseorang masih 
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terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, dan sikap 

terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk “unobservabel 

behavior´atau “covert behavior” apabila respons tersebut terjadi

dalam diri sendiri, dan sulit diamati dari luar (orang lain) yang 

disebut dengan pengetahuan (knowledge) dan sikap (attitude).  

2)  Perilaku Terbuka (Overt behaviour), apabila respons tersebut 

dalam bentuk tindakan yang dapat diamati dari luar (orang lain) 

yang disebut praktek (practice) yang diamati orang lain dati luar 

atau “observabel behavior”. 

Menurut Notoatmojo perilaku dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu :  

1) Perilaku pasif adalah respon internal, yaitu yang terjadi dalam diri 

manusia dan yang tidak secara langsung dapat terlihat orang lain. 

(tanpa tindakan: berfikir, berpendapat, bersikap) artinya 

seseorang yang memiliki pengetahuan positif untuk mendukung 

hidup sehat tetapi ia belum melakukannya secara kongkrit. 

2) Perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati secara langsung 

(melakukan tindakan), misalnya: seseorang yang tahu bahwa 

menjaga kebersihan amat penting bagi kesehatannya ia sendiri 

melaksanakan dengan baik serta dapat menganjurkan pada orang 

lain untuk berbuat serupa. 
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c. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Ada beberapa faktor yang memengaruhi perilaku manusia, 

antara lain sebagai berikut. 

1) Faktor endogen (genetic/keturunan) 

Faktor pembawaan atau herediter merupakan dasar 

perkembangan perilaku makhluk hidup selanjutnya. Yang 

termasuk faktor genetik berasal dari diri individu di antaranya 

berikut ini. 

a) Jenis ras. Setiap ras mempunyai perilaku yang spesifik, ras 

yang satu berbeda dengan ras lainnya. Di dunia ini tiga ras 

terbesar sebagai berikut. 

i. Ras kaukasoid (ras kulit putih), memiliki ciri fisik warna 

kulitnya putih, bermata biru, dan berambut pirang, dengan 

perilaku yang dominan, yaitu, terbuka, senang akan 

kemajuan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

ii. Ras negroid (ras kulit hitam), memiliki ciri fisik warna 

kulit hitam, rambut keriting dan bermata hitam. Perilaku 

yang dominan adalah tabiatnya keras, tahan menderita, 

dan menonjol dalam kegiatan olah raga. 

iii. Ras mongoloid (ras kulit kuning), memiliki ciri fisik, kulit 

kuning, rambut lurus, dan mata coklat. Perilaku yang 

dominan adalah ramah, suka gotong royong, tertutup, 

senang dengan upacara-upacara ritual.  
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b) Jenis kelamin. Perilaku pria dan wanita berbeda seperti kita 

lihat dalam berpakaian dan melakukan pekerjaan sehari-

hari. Pria berperilaku atas dasar pertimbangan rasional atau 

akal, sedangkan wanita berperilaku atas dasar 

pertimbangan emosional atau perasaan. Perilaku pria 

disebut maskulin, sedangkan perilaku wanita disebut 

feminism.  

c) Sifat fisik, individu yang pendek dan gemuk berbeda 

perilaku dengan individu yang tinggi kurus.  

d) Kepribadian. Perilaku merupakan manifestasi dari 

kepribadian yang dimiliki individu, hasil perpaduan antara 

faktor genetik dan lingkungan. Kepribadian individu 

dipengaruhi oleh aspek kehidupan seperti pengalaman, 

usia, watak, tabiat, sistem norma, nilai, dan kepercayaan 

yang dimilikinya. 

e) Bakat pembawaan, merupakan interaksi dari faktor genetik 

dan lingkungan serta bergantung pada adanya kesempatan 

untuk pengembangan. 

f) Intelegensi. Individu yang intelegensinya tinggi dapat 

mengambil keputusan dan bertindak secara cepat, tepat, dan 

mudah. Individu dengan intelegensi rendah, cenderung 

lambat dalam mengambil keputusan dan tindakan. 
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2) Faktor Eksogen 

Faktor ini berkaitan dengan faktor dari luar individu, antara lain 

seperti berikut ini. 

a) Faktor lingkungan, adalah segala sesuatu yang berada di 

sekitar individu, baik fisik, biologi maupun sosial. 

Berpengaruh, karena lingkungan merupakan lahan untuk 

perkembangan perilaku. 

b) Pendidikan, baik secara formal maupun informal proses 

pendidikan melibatkan masalah perilaku individu maupun 

kelompok. Latar belakang pendidikan akan berpengaruh 

terhadap perilaku seseorang.  

c) Agama, sebagai suatu keyakinan hidup akan masuk dalam 

konstruksi keperibadian seseorang. Hal ini akan berpengaruh 

dalam cara berpikir, bersikap, bereaksi dan berperilaku dari 

seseorang. 

d) Sosial ekonomi, orang dengan status sosial ekonomi 

berkecukupan akan dengan mudah memenuhi kebutuhan 

hidupnya, sedangkan yang status sosial ekonominya kurang 

akan bersusah payah memenuhi kebutuhan hidupnya. 

e) Kebudayaan, merupakan hasil budi dan karya manusia. 

Dalam arti sempit diartikan sebagai kesenian, adat istiadat 

atau peradaban manusia. Kita dapat membedakan orang dari 
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perilakunya. Ada yang berperilaku halus dan ada juga yang 

berperilaku keras karena berbeda kulturnya. 

f) Faktor lain, seperti susunan saraf pusat, persepsi, dan emosi. 

Ketiga hal ini berkaitan dengan susunan saraf pusat yang 

menerima rangsangan, selanjutnya akan terjadi proses 

persepsi dan akan muncul emosi. Tentunya bila ada masalah 

pada salah satunya, maka perilakunya akan berbeda. 

2. Pendaki Gunung 

Mendaki gunung merupakan “kegiatan menantang maut” yang

banyak diminati oleh kaum muda, terutama yang berjiwa petualangan. 

Tuujuan yang ingin dicapai berbeda-beda satu dengan lainnya. Ada 

yang melakukan untuk sekedar menikmati keindahan alam, tetapi ada 

juga yang melakukan untuk “menyatu dengan alam”( Yustinus:1995). 

Chris Bonington (Prasidi, 1987:4) mengatakan bahwa mendaki 

gunung berarti melangkah ke ruang ketidaktahuan yang penuh dengan 

ketidakpastian. Pernyataan ini menyiratkan makna bahwa mendaki 

gunung sama halnya dengan menantang bahaya yang setiap saat dalam 

menjelma menjadi malapetaka, bahkan maut, tantangan alam yag keras 

seperti inilah tampakya justru menjadi daya tarik tersenderi bagi mereka 

yang berjiwa petualang, terutama kaum muda (Sulaeman, 1985:24). 

Bagi petualang sejati, tantangan yang ada justru akan memacu 

semangatnya untuk mengatasiya dengan cara memberikan yang terbaik 

dari kapabilitasnya: fisik, mental, dan emosi. 
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Mendaki gunung adalah suatu olah raga keras, penuh petualangan 

dan membutuhkan keterampilan, kecerdasan, kekuatan serta daya juang 

yang tinggi. Bahaya dan tantangan merupakan daya tarik dari kegiatan 

ini. Pada hakekatnya bahaya dan tantangan tersebut adalah untuk 

menguji kemampuan diri dan untuk bisa menyatu dengan alam. 

Keberhasilan suatu pendakian yang sukar, berarti keunggulan terhadap 

rasa takut dan kemenangan terhadap perjuangan melawan diri sendiri. 

Di Indonesia, kegiatan mendaki gunung mulai dikenal sejak tahun 

1864 ketika pendaki Indonesia dan Jepang melakukan suatu ekspedisi 

gabungan dan berhasil mencapai puncak Soekarno di pegunungan 

Jayawijaya, Irian Jaya (sekarang Papua). Mereka adalah Soedarto dan 

Soegirin dari Indonesia, serta Fred Atabe dari Jepang. Pada tahun yang 

sama, perkumpulan-perkumpulan pendaki gunung mulai lahir, dimulai 

dengan berdirinya perhimpunan penempuh rimba dan pendaki gunung 

WANADRI di Bandung dan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas 

Indonesia (Mapala UI) di Jakarta, diikuti kemudian oleh perkumpulan-

perkumpulan lainnya di berbagai kota Indonesia. 

a. Jenis Perjalanan / Pendakian 

Mountaineering dalam arti luas adalah suatu perjalanan, mulai dari 

hill walking sampai dengan ekspedisi pendakian ke puncak-puncak 

yang tinggi dan sulit dengan memakan waktu yang lama, bahkan 

sampai bebulan-bulan. Menurut Kegiatan dan jenis medan yang 

dihadapi, Mountanieering terbagi menjadi tiga bagian: 
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1) Hiil Walking / Fell Walking 

Perjalanan mendaki bukit-bukit yang relatif landai dan yang 

tidak atau belum membutuhkan peralatan-peralatan khusus 

yang bersifat teknis. 

2) Scrambling 

Pendakian pada tebing-tebing baru yang tidak begitu terjal atau 

relatif landai, kadang-kadang menggunakan tangan untuk 

keseimbangan. Bagi pemula biasanya dipasangi tali untuk 

pengaman jalur di lintasan. 

3) Climbing 

Kegiatan pendakian yang membutuhkan penguasaan teknik 

khusus. Peralatan teknis ini diperlukan sebagai pengaman. 

Clombing umumnya tidak memakan waktu lebih dari satu hari. 

Bentuk kegiatan climbing ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a) Rock Climbing 

Pendakian pada tebing-tebing batu yang membutuhkan 

teknik pemanjatan dengan peralatan khusus. 

b) Snow dan Ice Climbing

Pendakian pada es dan salju 

4) Mountaineering 

Merupakan gabungan dari semua pendakian di atas. Waktunya 

bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. 

Disamping harus menguasai teknik pendakian dan pengetahuan 
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tentang peralatan pendakian, juga harus menguasai manajemen 

perjalanan, pengaturan makanan, komunikasi, strategi 

pendakian, dll. 

b. Klasifikasi Pendakian 

Tingkat kesulitan yang dimiliki setip orang berbeda-beda, 

tergantung dari pengembangan teknik-teknik terbaru. Mereka yang 

sering berlatih akan memiliki tingkat kesulitan / grade yang lebih 

baik dibandingkan dengan mereka yang baru berlatih. Klasifikasi 

pendakian berdasarkan tingkat kesulitan medan yang dihadapi 

(bedasarkan Sierra Club): 

1) Kelas 1: berjalan tegak, tidak diperlukan perlengkapan kaki yang 

khusus (walking). 

2) Kelas 2: medan agak sulit, sehingga perlengkapan kaki yang 

memadai dan penggunaan tangan sebagai pembantu 

keseimbangan sangat dibutuhkan (scrambling) 

3) Kelas 3: medan semakin sulit, sehingga dibutuhkan teknik 

pendakian tertentu, tetapi tali pengaman belum diperlukan 

(climbing). 

4) Kelas 4: kesulitan bertambah, dibutuhkan tali pengaman dan 

piton untuk anchor/penambat (exposed climbing). 

5) Kelas 5: rute yang dilalui sulit, namun peralatan (tali, sling, 

piton, dll), masih berfungsi sebagai alat pengaman (difficult free 

climbing). 
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6) Kelas 6: tebing tidak lagi memberikan pegangan, celah rongga 

atau gaya geser yang diperlukan untuk memanjat. Pendakian 

sepenuhnya bergantung pada peralatan (aid climbing). 

c. Sistem Pendakian 

1) Himalayan System, adalah sistem pendakian yang digunakan 

untuk perjalanan pendakian panjang, memakan waktu 

berminggu-minggu. Sistem ini berkembang pada pendakian ke 

puncak-puncak di pegunungan Himalaya. Kerjasama kelompok 

dalam sistem ini terbagi dalam beberapa tempat peristirahatan 

(misalnya: base camp, flying camp, dll) walaupun hanya satu 

anggota tim yang berhasil mencapai puncak, sedangkan anggota 

tim lainnya hanya sampai di tengah perjalanan, pendakian ini 

bisa dikatakan berhasil. 

2) Alpine System, adalah sistem pendakian yang berkembang di 

pegunungan Alpen. Tujuannya agar semua pendaki mencapai 

puncak bersama-sama, sistem ini lebih cepat, karena pendaki 

tidak perlu kembali ke base camp, perjalanan dilakukan secara 

bersama-sama dengan cara terus naik dan membuka flaying 

camp sampai ke puncak. 

d. Persiapan Bagi Seorang Pendaki Gunung 

Untuk menjadi seorang pendaki gunung yang baik diperlukan 

beberapa persyaratan antara lain: 
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1) Sifat Mental 

Seorang pendaki gunung harus tabah dalam menghadapi 

berbagai kesulitan dan tantangan di alam terbuka. Tidak mudah 

putas asa dan berani, dalam arti kata sanggup menghadapi 

tantangan dan mengatasinya secara bijaksana dan juga berani 

mengakui keterbatasan kemampuan yang dimiliki. 

2) Pengetahuan dan Keterampilan 

meliputi pengetahuan tentang medan, cuaca, teknik-teknik 

pendakian pengetahuan tentang alat pendakian dan sebagiannya. 

3) Kondisi Fisik yang Memadai 

Mendaki gunung termasuk olah raga yang berat, sehingga 

memerlukan kondisi fisik yang baik. Berhasil tidaknya suatu 

pendakian tergantung pada kekuatan fisik. Untuk itu agar 

kondisi fisik tetap baik dan siap, kita harus selalu berlatih. 

4) Harus kita sadari sepenuhnya bahwa seorang pendaki gunung 

adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kaidah-kaidah dan 

hukum-hukum yang berlaku yang harus kita pegang dengan 

teguh. Mendaki gunung tanpa memikirkan keselamatan diri 

bukanlah sikap yang terpuji, selai itu kita juga harus menghargai 

sikap dan pendapat masyarakat tentang kegiatan mendaki 

gunung yang selama ini dilakukan. 
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e. Prosedur Pendakian Gunung 

Agar pendakian gunung terlaksana dengan aman dan nyaman 

sehingga tujuan dapat tercapai, maka pendakian gunung 

membutuhkan prosedur dalam pelaksanaanya. Beberapa prosedur 

pendakian gunung adalah sebagai berikut: 

1) Sebelum Mendaki 

a) Membuat tim perjalanan, antara lain yaitu, tentukan 

koordinator perjalanan (leader), bidang-bidang koordinasi, 

subkoordinasi, seperti bidang dana, publikasi dan 

dokumentasi, perlengkapan akomodasi, logistik, medis, dan 

lain-lain. 

b) Membuat perencanaan yang matang, antara lain mengenai 

lokasi gunung yang akan dituju termasuk transportasi, adat 

istiadat, dan lain-lain. Waktu yang dibutuhkan dalam 

kegiatan sejak berangkat hingga kembali. Menu makanan 

saat di lapangan hingga dana yang dibutuhkan. 

c) Persiapan kondisi fisik, kondisi fisik dan mental yang prima 

sangat diperlukan dalam perjalanan sehingga harus 

dipersiapkan dengan berbagai latihan fisik, seperti jogging, 

push-up, pull-up, dan lain-lain. 

d) Persiapan perizinan administratif, sebelum perjalanan 

dimulai pendaki harus memiliki kelengkapan administratif, 

diantaranya yaitu, surat izin atau keterangan dari organisasi 
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atau kepolisisan, surat izin masuk balai konservasi yang 

disingkat SIMAKSI. 

e) Persiapan perbekalan, memilih perlengkapan dan 

perbekalan yang sesuai dan selengkap mungkin, tetapi 

bebannya tidak melebihi kemampuan membawanya. 

Perhitungan beban total untuk perorangan tidak boleh 

melebihi sepertiga berat badan (sekitar 15 – 20kg). 

2) Selama Mendaki 

a) Laporkan kedatangan anda pada petugas yang berwenang 

atau aparat desa, kenali adat istiadat atau kebiasaan 

penduduk setempat, kemudian ikuti segala aturan yang 

ditetapkan oleh penduduk sekitar. 

b) Menyusun strategi yang akan digunakan dan rute yang akan 

ditempuh, serta tempat menginap/bivak. Tetapkan waktu 

yang diperlukan untuk mencapai target/tujuan perjalanan. 

c) Setiap anggota harus mengikuti keputusan dari 

pimpinannya yang bertanggungjawab dalam kegiatan 

perjalanan tersebut. Diskusi mengenai masalah yang 

dihadapi saat evaluasi. Keberhasilan suatu perjalanan 

ditentukan oleh keamampuan setiap anggota untuk belajar 

dan bekerja sama sebagai tim yang kompak 
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d) Ikuti jalan setapak yang sudah ada di gunung, usahakan tida 

membuka/membuat jalur yang baru, serta berkemah pada 

tempat yang sudah ditentukan. 

e) Lindungi diri, anggota kelompok serta lingkungan lam 

sekitar dengan tidak merusak dan melakukan vandalisme. 

f) Bawa kembali semua barang-barang bawan, termasuk 

sampah, terutama barang-barang yang lama terurai seperti 

sampah plastik dan sejenisnya. 

3) Setelah Mendaki 

a) Laporkan kedatangan kepada petugas yang berwenang 

untuk memberikan informasi telah selesai melaksanakan 

pendakian. 

b) Melakukan evaluasi perjalanan pendakian gunung. 

3) Lingkungan 

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi 

perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Segala sesuatu yang 

ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan 

manusia baik langsung maupun tidak langsung juga merupakan 

pengertian lingkungan. 

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai: 

a. Daerah tempat suatu makhluk hidup berada. 

b. Keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup 



25 

c. Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau 

sekumpulan makhluk hidup. 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup 

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam Undang-

Undang tersebut dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang sehat dan 

bersih merupakan hak asasi setiap orang, sehingga diperlukan kesadaran 

pribadi dan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah 

agar tercipta lingkungan yang nyaman dan layak terhadap penghidupan 

manusia. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam 

secara bijak menuju lingkungan yang berkelanjutan. 

Danusaputro (1985) menyatakan bahwa lingkungan hidup 

merupakan harta pusaka bagi seluruh dan segenap insani sepanjang 

zaman, yang harus senantiasa dijaga kelestariannya secara turun 

menurun. Memang setiap insani boleh dan dapat dapat memanfaatkan 

lingkungan hidup, tetapi siapapun tidak diwenangkan untuk merusak 

atau menanggung akibatnya, sebaliknya setiap pihak justru memikul 

kewajiban untuk selalu memeliharanya dengan baik dan menjaganya 

secara tertib dengan menghindarkan segala ancanman atau gangguan 

yang mungkin dapat menimpanya. 
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Sementara itu, menurut Irwan (2007), Lingkungan adalah suatu 

sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembanngan organisme. Lingkungan merupakan 

ruang tiga dimensi, dimana organisme merupakan salah satu bagiannya. 

Lingkungan bersifat dinamis, perubahan dan perbedaan yang terjadi 

baik secara mutlak maupun relatif dari faktor-faktor lingkungan 

terhadap tumbuh-tumbuhan akan berbeda-beda menurut waktu, tempat 

dan keadaan. 

Mengelola lingkungan hidup berarti mengelola lingkungan 

alam, yang berarti mengelola lingkungan alam sekitar, agar mampu 

menunjang kehidupan dan kesejahteraan ekologi. Perlindungan 

terhadap ekologi, menjadi bagian penting dalam pengelolaan 

lingkungan hidup, saling menunjang, saliing membutuhkan dan saling 

menjaga ekologi dengan caranya masing-masing. 

a. Pengertian Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan 

Hidup No 02/MENKLH/1988, adalah masuk atau dimasukkannya 

makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam 

air/udara dan /atau berubahnya tatanan (komposisi) air/udara oleh 

kegistan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara 

menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan 

peruntukkannya. Dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 

32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
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Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya 

makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku 

mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 

b. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup 

Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan manusia. 

Perubahan yang terjadi pada lingkungan akan mempengaruhi 

kehidupan manusia dan makhluk hidup lain baik langsung maupun 

tidak langsung. Istilah pencemaran lingkungan digunakan untuk 

melukiskan bagaimana keadaan alam yang lebih berat dari sekedar 

pengotoran saja. Dalam perkembangannya, istilah  pencemara 

lingkungan mengalami kekhususan yaitu pencemaran udara, air, dan 

tanah. Setian pencemaran berasal dari sumber tertentu. Sumber ini 

sangat penting karena dpat dijadikan pedoman unuk menghilangkan 

pencemaran pada lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan 

antara lain: 

1) Pencemaran Air 

2) Pencemaran Udara 

3) Pencemaran Tanah 

c. Dasar Hukum Tentang Pencemaran Lingkungan, antara lain 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahyun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan 
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2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang 

Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahu 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 

d. Pengertian Perusakan Lingkungan 

Rusak Berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi 

sebagaimana fungsi sebenarnya. Rusaknya lingkungan mengandung 

makna bahwa berkurangnya manfaat lingkungan. Menurut Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusakan lingkungan adalah 

tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung maupun 

tidak lagsung terhadap sifat fisik dan lingkungan sehingga 

melampaui baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan 

lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tida langsung 

terhadap fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 

Kerusakan Lingkungan disebabkan oleh dua faktor: 

1) Faktor Internal 

Kerusakan yang berasal dari bumi itu sendiri, misalnya: gempa 

bumi, letusan gunung berapi badai, banjir besar, longsor. 
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2) Faktor Eksternal 

Kerusakan lingkungan yang terjadi karena perilaku manusia 

untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup tanpa 

memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan ini 

disebabkan adanya kegiatan antara lain: industri yang mencemari 

lingkungan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, 

penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, dan limbah rumah 

tangga. 

e. Dampak Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 

Timbulnya Berbagai macam pencemaran tersebut pada 

umumnya menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan 

lingkungan atau ekosistem di bumi. Dampak yang ditimbulkan dari 

adanya penvemaran, antara lain: 

1) Punahnya Spesies 

2) Gangguan Keseimbangan Lingkugan 

3) Kesuburan Tanah Berkurang 

4) Keracunan dan Terkena Penyakit 

5) Pemekatan Hayati 

6) Terbentuknya Lubang Ozon dan Efek Rumah Kaca 

4) Taman Nasional 

Kawasan konservasi ditetapkan pemerintah dalam rangka 

mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pemerintah 

Indonesia telah menetapkan sebanyak 527 unit kawasan konservasi 
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daratan dan lautan, terdiri 1 kawasan konservasi daratan, yang meliputi 

50 unit Taman Nasional (TN), 118 Taman Wisata Alam (TWA), 22 unit 

Taman Hutan Raya (Tahura), 14 unit Taman Baru, 248 Cagar Alam 

(CA), dan 75 unit suaka margasatwa (SM), dan 2 Kawasan Konservasi 

laut yang meliputi 7 unit taman nasional, 5 unit cagar alam, 2 unit suaka 

margasatwa, dan 14 unit taman wisata alam. (Kementrian Kehutanan, 

2012) 

Perlindungan dan pengelolaan taman nasional diperlukan mengingat 

beberapa yang meliputi: pertama, eksistensi taman nasional sebagai 

benteng terkakhir pelestarian keanekaragaman  hayati yang ditetapkan 

berdasarkan tujuan untuk melestarikan keperwakilan tipe-tipe ekosistem 

yang ada, kedua, dikelola relative paling intensif dalam pengertian 

bahwa satu unit kawasan dikelola oleh satu unit pengelolaan  (unit 

pelaksana teknis: Balai Taman Nasional), ketiga, multi fungsi, 

Penerapan sistem zonasi dalam pengelolaan kawasan memungkinkan 

diperankannya beberapa fungsi. (UU No.5 Tahun 1990). Taman 

nasional sebagai basis sumber daya alam hayati harus dijaga kelestarian 

fungsi dan manfaatnya, terutama terkait dengan upaya mitigasi 

perubahan iklim. Kaitan kawasan konservasi dan upaya mitigasi 

perubahan iklim global merujukpada fungsi kawasan konservasi untuk 

mencegah polusi udara dan pengendali pemanasan global, sebagai paru-

paru dunia untuk membersihkan dari pencemaran udara, penghasil 

carbon sink untuk mereduksi gas karbondioksida untuk kemudian 
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diubah menjadi gas oksigen yang membuat iklim makro dan iklim mikro 

menjadi lebih nyaman. Selain itu kawasan konservasi merupakan 

sumber hidrologi, daerah tangkapan air, pemasok air bagi daerah aliran 

sungai, untuk menjaga dan mengembangkan  biodiversity bagi flora dan 

fauna, penyedia jasa lingkungan dan ekotourisme. (Endang, 2004:95) 

a. Taman Nasional Gunung Merbabu 

Taman Nasional Gunung Merbabu sebagai Kawasan 

Pelestarian Alam (KPA), mempunyai tugas dan fungsi utama di 

dalam melindungi sistem penyangga kehidupan, pengawetan 

keanekaragaman hayati dan menyediakan sumber daya alam hayati 

untuk pemanfaatan secara berkelanjutan. Taman Nasional Gunung 

Merbabu  (TNGMb) berada di Propinsi Jawa Tengah, ditunjuk 

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 

SK.135/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Perubahan 

Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam pada 

Kelompok Hutan Gunung Merbabu seluas 5.725 Ha, yang terletak 

di Kabupaten Magelang, Semarang, dan Boyolali, Propinsi Jawa 

Tengah menjadi Taman Nasional Gunung Merbabu. 

Visi Balai Taman Nasional Gunung Merbabu adalah: 

“Terwujudnya kelestarian Taman Nasional Gunung Merbabu

untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat”. Misi 

Balai Taman Nasional Gunung Merbabu adalah: 

1) Memantapkan batas dan fungsi kawasan 
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2) Meningkatkan perlindungan dan pengamanan kawasan, 

pengawetan serta pengendalian  kebakaran hutan 

3) Meningkatkan penutupan hutan Taman Nasional Gunung 

Merbabu 

4) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat 

sekitar kawasan Taman Nasional 

5) Meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan Obyek Daya 

Tarik Wisata Alam 

6) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan 

7) Meningkatkan sarana dan prasarana 

8) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

TNGMb ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor: SK.135/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004, 

dengan luas kawasan  5.725 Ha. Secara geografis terletak 

7027’13” LS dan 110026’22” BT dengan puncak tertinggi 3.142

mdpl. Berdasarkan administratif pemerintah setempat, TNGMb 

terletak di 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, 

Kaupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali. 

Struktur organisasi dan tata kerja Balai TNGMb sebagai 

Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional didasarkan pada 

Peraturan Menteri Kehutanan No.P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 

Pebuari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 



33 

Teknis Taman Nasional, dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan 

terdiri dari: 

1) Sub Bagian Tata Usaha 

2) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Kopeng 

3) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Krogowanan 

4) Kelompok Jabatan Fungsional 

b. Dasar Penetapan Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

135/Menhut-II/2004, Kawasan hutan Gunung Merbabu ditunjuk 

menjadi kawasan konservasi dengan nama Taman Nasional 

Gunung Merbabu seluas ± 5.725 Ha. Penunjukan tersebut 

merupakan perubahan fungsi hutan lindung dan hutan wisata alam. 

Taman Nasional Gunng Merbabu (TNGMb) ditetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 

3623/Menhut-VII/KUH2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan 

Taman Nasional Gunung Merbabu 5.820,49 (lima ribu delapan 

ratus dua puluh epat dan empat puluh sembilan perseratus) hektar, 

secara administratif  berada di Kabupaten Semarang, Kabupaten 

Boyolali dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. 
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B. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 

Dalam kegiatan penelitian, banyak terdapat topik yang memiliki 

sebuah kesamaan. Beberapa penelitian sebelumnya telah berhasil 

diselesaikan sesuai dengan topik peneliti saat ini tentang perilaku pendaki 

gunung dalam membantu mengurangi kerusakan lingkungan, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Penelitian yang relevan 

No Peneliti dan Judul Tujuan Fokus Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Penulis: Yulian Sadono 

(2012) 

Judul: 

Peran Serta Masyarakat 

dalam Pengelolaan 

Taman Nasional 

Gunung Merbabu di 

Desa Jeruk Kecamatan 

Selo, Kabupaten 

Boyolali 

Mengkaji bentuk 

dan tingkat 

partisipasi, serta 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

peran serta 

masyarakat. 

1. Karakteristik 

responden, 

meliputi jenis 

pekerjaan, 

tingkat 

penapatan, dan 

tingkat 

pendidikan, dan 

lama tinggal. 

2. Peran serta 

masyarakat 

dalam 

pengelolaan 

Taman Nasional 

Gunung 

Merbabu 

Penelitian ini menggunakan 

metode campuran (mix 

method). Metode penelitian 

kuantitatif untuk mengetahui 

karakteristik dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi peran 

serta masyarakat, dan 

menggunakan teknik 

sampling simple random.  

Metode penelitian Kualitatif 

untuk mengetahui bentuk, 

tingkat peran serta 

masyarakat, serta faktor yang 

mendorong dan menghambat 

peran serta masyarakat, dan 

menggunakan purposive 

sampling 

Dari hasil analisis karakteristik 

masyarakat desa di dapat data bahwa 

masyarakat desa mempunyai potensi 

yang besar untuk memberikan ancaman 

terhadap elestarian hutan. Dari hasil 

analisis peran serta masyarakat 

dikelompokan menjadi 4, yaitu peran 

seta dalam kegiatan penyuluhan, 

perencanaan dan pengelolaan, kegiatan 

pengelolaan, dan peawasan kawasan. 
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2. Peneliti: 

Muhammad Alkaf, 

Khursatul Munibah, dan 

Omo Rusdiana (2014) 

Judul: 

Model Spasial 

Perubahan Penggunaan 

Lahan di Taman 

Nasional Gunung 

Merbabu dan Daerah 

Penyangganya 

Memprediksi 

penutupan lahan di 

masa yang akan 

datang dengan 

mengetahui pola 

perubahan tutupan 

lahan di masa lalu 

hingga saat ini. 

Menganalisis 

dan 

memprediksi 

perubahan 

penggunaan 

lahan 

Penelitian ini menggunakan 

data dari citra satelit landsat-7 

tahun 2001 dan landsat-8 

tahun 2013 (USGS), SRTM, 

Peta Satuan Peta Tanah skala 

1:25.000, Data dasar, peta 

RTRWP dan RTRWK, dan 

Rencana Pengelolaan Taman 

Nasional periode 2007-2026 

dari balai TNGMb. 

Dari hasil penelitian bahwa perubahan 

penggunaan lahan pada periode tahun 

2001-2013 adalah pengurangan luasan 

hutan, rumput, dan perkebnan 

campuran, diikuti dengan peningkatan 

semak, permukiman dan ladang. 

Prediksi penggunaan lahan pada tahun 

2025 masih memiliki pola yang sama 

dengan periode 2001-2013.  Upaya 

pengendalian perubahan penggunaan 

lahan dengan menerapkan skenario 

yang tidak memperbolehkan aktivitas 

budidaya di kawasan TNGMb 

diprediksi mampu untuk menambah 

luas tutupan dan laju deforestasi. 

3. Peneliti: 

Teguh Adiprasetyo, 

Eriyatno, Erlixa Noor, 

dan Fadjar Sofyar 

Judul: 

Sikap Masyarakat Lokal 

Terhadap Konservasi 

Memahami 

pengetahuan, 

persepsi, dan sikap 

masyarakat lokal 

yang berada di 

dekat Taman 

Nasioal. 

1. Karakteristik 

demorafi dan 

sosial ekonomi 

2. Pengetahuan 

Masyarakat 

Lokal 

3. Persepsi dan 

Sikap 

Data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah data 

primer yang di diperoleh 

melalui survei lapangan 

melalui wawancara responden 

dengan menggunakan alat 

kuesioner 

1. Masyarakat mengetahui tentang 

keberadaan TNKS tapi kurang 

mengetahui atau melihat batas kawasan 

masyarakat juga kurang mengetahui 

fungsi dan manfaat TNKS 

2. Sikap masyarakat lokal terhadap 

konservasi dan taman nasional 

menunjukkan bahwa 70% masyarakat 
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dan Taman Nasional 

Sebagai Pendukung 

Keputusan dalam 

Pengelolaan Taman 

Nasional Kerinci Seblat 

Masyarakat 

Lokal Terhadap 

Taman Nasional 

lokal menyatakan TNKS tidak 

memberikan manfaat ekonomi secara 

langsung 

4. Penulis: 

Dewi Gunawati (2017) 

Judul: 

Pengelolaan Taman 

Nasional Gunung 

Merbabu dalam 

Dialektika Norma dan 

Realita 

Menganalisis 

dialektika 

normativikasi dan 

kontekstualisasi 

pengelolaan 

sumber daya alam 

di kawasan 

konservasi Taman 

Nasional Gunung 

Merbabu 

Penelitian bersifat deskriptif 

Kualitatif 

1. Permasalahan pengelolaan kawasan 

taman nasional adalah terbatasnya 

sumber daya manusia pengelola taman 

nasional gunung merbabu sehingga 

berdampak pada belum optimalnya 

upaya mengatasi gangguan 

keamanankawasan. 

2. Faktor penyebab belum harmonisnya 

perlindungan dan pengelolaan TNGMb 

meliputi: pertama, praktek pengelolaan 

berpijak pada “sistem nilai” konservasi

terpatri pada “pengawetan dan

perlindungan”. Kedua, terkendalanya

masayarakat untuk mengakses SDA 

sedangkan TNGMb terkendala oleh 

regulasi yang berlaku akibat dari belum 

terciptanya keterpaduan atau titik temu. 
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5. Peneliti: 

Hery Hermawan (2017) 

Judul: 

Pengaruh Daya Tarik 

Wisata, Keselamatan, 

dan Sarana Wisata 

Terhadap Kepuasan 

Serta Dampaknya 

Terhadap Loyalitas 

Wisatawan: Studi 

Community Based 

Tourism di Gunung Api 

Purba Ngalanggreran 

Untuk Mengkaji 

lebih jauh 

mengenai sejauh 

mana daya tarik 

wisata yang 

dikembangkan 

dengan Community 

Based Tourism 

(CBT) di Gunung 

Api Purba mampu 

menciptakann 

kepuasan 

berwisata, serta 

bagaimana 

dampaknya 

terhadap loyalitas 

wisatawan 

1. Mengkaji 

daya tarik 

wisata, 

keselamatan, 

dan sarana 

wisata yang 

dikembangkan 

dengan 

Community 

Based Tourism 

(CBT) 

2. Dampaknya 

terhadap 

loyalitas 

wisatawan 

Desain penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif 

Pemgembangan Gunug Api Purba 

berdasarkan pada peningkatan daya 

tarik wisata alam kawasan Gunung 

Api Nglanggeran. Pengelolaan 

pariwisata dengan Community Based 

Tourism (CBT) berdasarkan pada 

nilai-nilai lokal telah terbukti efektif 

dalam meningkatkan kunjungan 

wisatawan, akan tetapi perlu 

diperhatikan juga bahwa kawasan 

Gunung Api Purba Nglanggeran 

merupakan daya tarik wisata alam 

yang ekslusif karena berada pada zona 

konservasi 

6. Peneliti: 

Tomy Asy’arie (2018) 

Judul: 

Kajian Kondisi 

Persampahan dan Pola 

Mengkaji kondisi 

persampahan 

berdasarkan jenis 

sampah, jumlah 

sampah dan 

volume sampah 

serta pengelolaan 

Mengkaji 

permasalahan 

sampah dan 

merumuskan 

strategi 

pengelolaan 

lingkungan 

Metode yang digunkan dalam 

penelitian ini adalah metode 

deskriptif, analitik, dan 

komparatif. 

Pengelolaan sampah yang dilakukan 

oleh pengelola basecamp dengan 

melakukan pemilahan sampah yang 

memiliki nilai jual seperti botol dan 

membakar residu dari sampah. Untuk 

strategi pengelolaan lingkungan yang 
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Perilaku Porter, 

Pendaki dan 

Pengunjung dalam 

Menyusun Strategi 

Pengelolaan Sampah di 

Jalur Pendakian 

Gunung Prau Via Patak 

Banteng 

sampah dan 

merumuskan 

strategi 

pengelolaan 

lingkungan akibat 

pembuangan 

sampah di kawasan 

pendakian Gunung 

Prau 

akibat 

pembangan 

sampah di 

kawasan 

pendakian 

Gunung Prau 

dilakukan adalah dengan pembatasan 

jumlah pendaki setiap harinya. 

7. Peneliti: 

Maria Ulfah, Irma 

Rohmawati, dan Diah 

Aprilia (2017) 

Judul: 

Pemaknaan Masyarakat 

Promasan Tentang 

Fungsi Ekologis Hutan 

di Wilayah Gunung 

Ungaran 

Untuk mengkaji 

bagaimana   

masyarakat 

promasan dalam 

memaknai fungsi 

ekologis  hutsnn di 

wilayah Gunung 

Ungaran 

Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

masyarakat 

promasan dalam 

memaknai 

fungsi ekologis 

hutan 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah obserasi, 

wawancara, dan 

pengumpulan data sekunder, 

analisis data dilakukan secara 

deskriptif. 

Masyarakat Dusun Promasan 

memaknai hutan berdasarkan fungsi 

ekologis namun tanpa adanya 

pengelolaan hutan dan masyarakat 

Dusun Promasan memiliki 

pengetahuan tentang sains yang masih 

rendah sehingga masyarakat dalam 

memkanai hutan hanya berlandasakan 

pengalaman 

Sumber: Jurnal dan Sumber Lainnya yang terkait 
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a. Pada penelitian Yulian Sadono (2012) memfokuskan pada bentuk dan tingkat 

partisipasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat desa 

dan peran desa dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu. 

b. Pada penelitian M. Alkaf, Khursatul Munibah, dan Omo Rusdiana (2014), 

memfokuskan pada prediksi penutupan lahan dimasa yang akan datang dengan 

mengetahui pola perubahan penutupan lahan di masa lalu hingga saat ini. 

c. Pada penelitian Teguh, Eriyatno, Erliza, dan Fadjar (2009), memfokuskan untuk 

memahami pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat lokal yang berada di 

dekat Taman Nasioal. 

d. Pada penelitian Dewi Gunawati (2017) memfokuskan pada analisis dialektika 

normativikasi dan kontekstualisasi pengelolaan sumber daya alam di kawasan 

konservasi Taman Nasional Gunung Merbabu. 

e. Pada penelitian Hery Hermawan (2017) memfokuskan pada untuk  mengkaji 

daya tarik wisata, keselamatan, dan sarana wisata yang dikembangkan dengan 

Community Based Tourism (CBT) dan bagaimana dampaknya terhadap 

loyalitas wisatawan. 

f. Pada penelitian Tomy Asy’arie (2018) memfokuskan untuk mengkaji 

permasalahan sampah dan merumuskan strategi pengelolaan lingkungan akibat 

pembangan sampah di kawasan pendakian Gunung Prau. 

g. Pada penelitian Maria Ulfah, Irma Rohmawati, dan Diah Aprilia (2017) Untuk 

mengetahui bagaimana masyarakat promasan dalam memaknai fungsi ekologis 

hutan. 
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C. Kerangka Berpikir 

Taman Nasional Gunung Merbabu sebagai Kawasan Pelestarian 

Alam (KPA) mempunyai tugas dan fungsi utama dalam melindungi sistem 

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan 

menyediakan sumber daya alam hayati untuk pemanfaatan secara 

berkelanjutan. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (BTNGMb) 

tentunya akan kerepotan apabila dalam usahanya untuk menjaga kelestarian 

yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) tidak 

didukung oleh masayarakat setempat dan juga para pendaki yang 

melakukan aktivitas disana. Diharapkan para pendaki harusnya lebih sadar 

dan lebih peduli untuk ikut dalam menjaga kelestarian yang ada disana. 

 Agar perilaku pendaki gunung dalam usaha mengurangi kerusakan 

yang terjadi di lingkungan TNGMb berjalan dengan baik perlu diketahui 

kerusakan apa saja yang sudah terjadi yang kemudian dicari solusinya dan 

para pendaki juga harus mengetahui apa saja yang perlu dilakukan. Ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seorang pendaki untuk dapat 

menjaga lingkungan, yaitu pengetahuan, sikap atau nilai, dan kemungkinan 

untuk pro lingkungan. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat peran 

serta pendaki gunung dalam usaha mengurangi kerusakan di TNGMb. 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Tujuan: 

1. Menjelaskan perilaku dari pendaki gunung dalam mengurangi kerusakan lingkungan 

yang terjadi di taman nasional gunung merbabu. 

2. Menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh para pendaki gunung dan pengelola 

dalam usahanya mengurangi kerusakan di Taman Nasional Gunung Merbabu. 

3. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pendaki gunung untuk membantu 

mengurangi kerusakan yang terjadi di Taman Nasional Gunung Merbabu. 

Mengurangi kerusakan lingkungan di Taman Nasional Gunung 

Merbabu 

Kerusakan yang terjadi di 

Taman Nasional Gunung 

Merbabu: 

1. Kebakaran hutan 

2. Rusaknya jalur pendakian 

3. Fasilitas yang tidak 

digunakan sesuai fungsinya 

4. Sampah yang masih 

berserakan di atas gunung 

maupun jalur pendakian 

Faktor yang mempengaruhi 

peran pendaki gunung: 

1. Sikap dan nilai 

2. Kemungkinan untuk 

bertindak pro 

lingkungan 

Bentuk perilaku Pendaki Gunung dalam 

usaha mengurangi  kerusakan: 

1. Membawa turun kembali sampah 

2. Tidak melakukan tindakan 

vandalisme 

3. Tidak meninggalkan bekas api 

4. Tidak merusak vegetasi yang ada 

Perilaku Pendaki Gunung dalam usaha 

mengurangi kerusakan di Taman Nasional 

Gunung Merbabu 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan, maka dari 

penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perilaku pendaki gunung  dalam mengurangi kerusakan yang terjadi di 

Gunung Merbabu di 5 (lima) jalur pendakian yang ada di Gunung 

Merbabu tergolong dalam kategori yang positif dengan persentase 

73,8%. Berdasarkan hasil tersebut menjelaskan bahwa para pendaki 

sudah berperilaku positif  untuk membantu mengurangi kerusakan yang 

terjadi di Taman Nasional Gunung Merbabu. Hasil tersebut berdasarkan 

pada skoring skala penilaian perilaku pendaki gunung untuk mengurangi 

kerusakan di Taman Nasional Gunung Merbabu. Perilaku tersebut dinilai 

berdasarkan tujuan mereka mendaki gunung, perilaku saat mendaki 

gunung  seperti membawa turun kembali sampah yang dihasilkan, tidak 

membuang dan meninggalkan sampah sembarangan, vandalisme, 

menggunakan fasilitas yang tersedia sesuai fungsinya, tidak 

meninggalkan bekas api, dan melakukan pendaataan sebelum melakukan 

pendakian. 

2. Upaya yang dilakukan oleh pendaki gunung dan pengelola untuk 

mengurangi kerusakan di Taman Nasional Gunung Merbabu 

Upaya yang dilakukan oleh pihak Taman Nasional Gunung Merbabu 

adalah memperbarui peraturan yang sudah ada. Peraturan baru yang 
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dibuat oleh pihak Taman Nasional  cukup beragam dimulai dari barang-

barang bawaan pendaki yang mulai tahun 2019 ini menerapkan sistem 

pendataan barang-barang bawaan pendaki, kemudian membuat batasan 

kuota pendakian pendaki per harinya dengan menerapkan sistem 

pendataran online. Pihak pengelola juga terus melakukan sosialisasi 

mengenai peraturan-perturan baru yang diterapkan. Upaya yang dapat 

dilakukan oleh pendaki adalah mematuhi dan melaksanakan peraturan 

yang telah dibuat oleh pihak Taman Nasional Gunung Mebabu. Selain 

itu kelompok atau organisasi seperti pecinta alam dapat mengadakan 

kegiatan yang bersifat untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan di 

Taman Nasinal Gunung Merbabu yang telah dilakukan juga oleh pihak 

Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. 

3. Faktor yang mempengaruhi pendaki gunung untuk menjaga lingkungan 

di 5 (lima) jalur pendakian yang ada di Gunung Merbabu tergolong 

dalam kategori yang tinggi dengan persentase 76,8%. Faktor yang 

dimaksud adalah tindakan pendaki saat mendaki yang dilihat dari 

bagaimana sikap, nilai, dan tindakan pendaki. Sikap yang dilakukan 

pendaki salah satunya adalah menyiapkan wadah yang digunakan untuk 

menyimpan sampah selama mendaki. Para pendaki sadar bahwa menjaga 

lingkungan itu sangat penting dengan salah satu caranya tidak membuang 

sampah sembarangan dan bisa berlanjut dengan kegiatan lain seperti 

bersih gunung dan penanaman pohon. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pihak pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu perlu lebih tegas lagi 

untuk masalah pengamanan pendaki, yaitu berupa barang-barang apa 

saja yang mereka bawa saat melakukan pendakian karena hal tersebut 

untuk keselamatan mereka dan juga untuk menjaga lingkungan di Taman 

Nasional Gunung Merbabu serta menjaga flora dan fauna yang ada di 

dalamnya. 

2. Untuk rekan sesama pendaki, mendaki gunung merupakan kegiatan yang 

positif banyak ilmu yang dapat kita peroleh dari kegiatan tersebut tetapi 

jangan sampai merusak alam ketika melakukan kegiatan pendakian. 

Lakukanlah pendakian tapi jangan tinggalkan apapun selaian jejak dan 

tujuan akhir kalian bukan puncak tetapi tujuan akhir kalian adalah bisa 

kembali dan berkumpul dengan keluarga kalian untuk menceritakan apa 

saja yang telah dilalui. 
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