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I. PENDAHULUAN 

 

Dalam sistem kehutanan di Indonesia, taman nasional (TN) merupakan 

salah satu bentuk kawasan pelestarian (KPA) disamping taman wisata 

alam (TWA) dan taman hutan raya (TAHURA). Di luar itu, masih ada 

beberapa bentuk kawasan konservasi lainnya yang dikelola dalam bentuk 

cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru. Saat ini, luas total 

kawasan taman nasional di Indonesia adalah 16.380.491 Ha, yang terdiri 

dari 8 taman nasional laut dan 42 taman nasional terrestrial. Untuk 

mengelola kawasan tersebut, Pemerintah telah membentuk 50 unit taman 

nasional, yang terdiri dari 44 unit Balai Taman Nasional dan 6 unit Balai 

Besar Taman Nasional. 

 

Semakin tingginya tingkat gangguan keamanan hutan termasuk di dalam 

kawasan konservasi yang terjadi dalam 3 dekade terakhir telah 

mendorong Pemerintah untuk membentuk unit-unit pengelolaan kawasan 

konservasi dalam bentuk taman-taman nasional baru. Terlepas dari proses 

pembentukannya yang oleh beberapa pihak dinilai tidak demokratis 

karena kurang melibatkan dan mengakomodasikan kepentingan 

masyarakat lokal, pembentukan taman nasional baru tersebut 

dimaksudkan untuk lebih mengintensifkan pengelolaan kawasan 

konservasi agar dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Disamping 

itu, adanya aktivitas pengelolaan dan hadirnya petugas di lapangan 

merupakan pertanda yang diharapkan dapat dipahami publik bahwa 

kawasan tersebut bukanlah kawasan yang dibiarkan terbengkalai, 

sehingga tidak memberikan peluang bagi terjadinya kegiatan illegal di 

kawasan tersebut. 

 

Di banyak negara termasuk di Indonesia, konservasi sumberdaya alam 

merupakan tugas publk, sehingga hampir seluruh inisiatif dan aktivitas 



kegiatan konservasi dibiayai dengan APBN. Tidak keliru apabila banyak 

pihak menganggap bahwa konservasi merupakan cost centre. Pemekaran 

dan pembentukan unit-unit pengelolaan kawasan baru, baik dalam bentuk 

Balai Taman Nasional (BTN) maupun Balai Konservasi Sumberdaya Alam 

(BKSDA) membawa konsekuensi semakin besarnya anggaran yang 

dibutuhkan, baik untuk menyediakan kebutuhan gaji pegawai dan 

kegiatan operasional lainnya maupun untuk kegiatan pembangunan. Di 

sisi yang lain, kemampuan negara untuk menyediakan anggaran masih 

sangat terbatas. Akibatnya, anggaran pemerintah yang terbatas harus 

disisihkan untuk membiayai unit-unit pengelolaan baru tersebut. Kondisi 

ini mendorong timbulnya ide untuk menggali sumber pembiayaan 

alternatif yang legal guna mengurangi beban pembiayaan APBN. 

 

Beberapa taman nasional mempunyai potensi ekonomi yang besar seperti 

wisata alam, rekreasi, jasa lingkungan, dan hasil hutan bukan kayu yang 

bila dikelola dengan baik dan legal dapat menghasilkan penerimaan dalam 

bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat digunakan 

untuk membiayai pengelolaan kawasan. Besarnya potensi ekonomi yang 

ada di kawasan taman nasional telah memunculkan ide dibentuknya 

Taman Nasional Mandiri, suatu taman nasional yang secara finansial dapat 

membiayai secara mandiri pelaksanaan tugas-tugas pokoknya. Dengan 

demikian anggaran pemerintah yang terbatas tersebut dapat digunakan 

secara lebih efisien. Tulisan singkat ini dimaksudkan untuk mendiskusikan 

sejauh mana kemungkinan ide pembentukan Taman Nasional Mandiri 

dapat direalisasikan termasuk upaya-upaya yang harus dilakukan menuju 

ke arah tersebut. 



II. TAMAN NASIONAL DAN TUGAS POKOK TAMAN NASIONAL 

 

Diskusi mengenai kemungkinan pembentukan Taman Nasional Mandiri 

perlu dimulai dari pengertian taman nasional dan tugas pokoknya. Bagian 

ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sama tentang 

taman nasional dan bagaimana seharusnya taman nasional dikelola. 

Belum semua orang memahami apa sesungguhnya taman nasional dan 

apa tujuan ditetapkannya suatu kawasan menjadi taman nasional. 

Pemaparan mengenai 2 hal tersebut akan memberikan gambaran tentang 

besaran anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing unit taman 

nasional. 

 
1. Asal usul Taman Nasional 

 

Terminologi taman nasional atau national park pertama kali digunakan 

ketika pada tahun 1872 Konggres AS menyetujui legislasi 

pembentukan Yellowstone National Park, suatu kawasan yang masih 

alami dengan keajaiban dan keunikan alam yang menakjubkan. 

Taman nasional yang pertama di dunia ini ditetapkan atas usaha 

kolaborasi para environmentalis, politisi, dan lobi pebisnis, terutama 

perusahaan kereta api Northern Pacific Railroad. Politisi berargumen 

bahwa pembentukan jalur kereta api dapat membuka keterisolasian 

wilayah barat yang relatif belum berkembang, sementara para 

pebisnis menilai pembangunan jalur kereta api melalui kawasan yang 

indah dan secara legal ditetapkan sebagai taman nasional akan 

memberikan bonus berupa daya tarik wisata, sehingga akan 

meningkatkan penumpang ke wilayah barat. Setelah pembentukan 

taman nasional yang pertama tersebut, selanjutnya segera diikuti 

dengan pembentukan taman-taman nasional lainnya, termasuk di 

negara-negara lain di dunia.  



 

Ditinjau dari latar belakang pembentukannya, penetapan suatu 

kawasan menjadi taman nasional tidak terlepas dari adanya keunikan 

alam (flora, fauna, bentang alam, atau gejala alam) yang dapat 

menjadi daya tarik wisata. Aspek keanekaragaman hayati baru 

mendapat perhatian berikutnya, ketika pemahaman tentang 

pentingnya aspek keanekaragaman hayati semakin berkembang. 

Semakin tingginya aktivitas manusia di dalam kawasan konservasi 

telah mengakibatkan terganggunya integritas kawasan, terjadinya 

fragmentasi kawasan, dan terganggunya proses-proses ekologis yang 

menjadi ciri keaslian kawasan. Semakin banyaknya species flora dan 

fauna di luar kawasan yang mengalami kepunahan telah menjadikan 

kawasan konservasi dan taman nasional sebagai  benteng terakhir 

bagi kelangsungan hidup species-species yang mulai langka. 

Perkembangan selanjutnya, fokus pengelolaan kawasan taman 

nasional juga bertambah kepada aspek biodiversity dan penelitian 

berbagai proses ekologis di dalamnya. 

 

Pembentukan taman nasional di Indonesia sedikit banyak mengkopi 

konsep pembentukan taman nasional di Amerika Serikat, dalam 

konteks proses pembentukannya. Sebagaimana terjadi di Amerika 

Serikat, pembentukan taman nasional diawali dengan adanya 

pengalokasian kawasan tertentu sebagai reserve land atau kawasan 

yang sengaja disisihkan sebagai kawasan tutupan. Pada era tahun 80-

an yang merupakan awal pembentukan taman nasional di Indonesia, 

penetapan taman nasional dilakukan melalui perubahan status 

pengelolaan terhadap  kawasan-kawasan yang sebelumnya telah 

ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda sebagai suaka alam, suaka 

margasatwa, monumen alam, dan cagar alam.  



Sebaliknya, konsep pembentukan taman nasional di Eropa Barat 

kebanyakan justru berangkat dari kawasan yang telah dihuni manusia 

dengan tujuan untuk mempertahankan atau mengembalikan keaslian 

ekosistem dan keunikan alam sebagaimana kondisi aslinya. Di Eropa 

Barat, terminolgi taman nasional mengacu kepada sistem pengelolaan 

berbagai macam land use sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan 

taman nasional, sehingga tidak ada otoritas tunggal pengelola taman 

nasional dalam bentuk Balai Taman Nasional yang berlaku seperti di 

Amerika atau Indonesia.  

 

2. Pengertian Taman Nasional 
 

Dalam UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

dan Ekosistemnya, taman nasional didefinisikan sebagai kawasan 

pelestarian alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola 

dengan sistem zonasi, dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata alam, dan 

rekreasi. Sedangkan KPA sendiri didefinisikan sebagai suatu kawasan. 

 

Menurut IUCN, saat ini belum ada keseragaman pengertian tentang 

penggunaan terminologi national park, bahkan di Amerika Serikat 

sekalipun. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan IUCN, tidak semua 

kawasan yang menggunakan label taman nasional (national park) 

sesungguhnya merupakan the true national park sebagaimana 

dimaksudkan dalam Protected Areas category II versi IUCN. 

Beragamnya kondisi lapangan, praktek pengelolaan, dan tujuan  

kawasan yang menggunakan label taman nasional menyebabkan 

sulitnya mengevaluasi progres dan kinerja pengelolaan kawasan 

taman nasional berdasarkan kriteria dan indikator universal. Kondisi ini 

juga berlaku di Indonesia, dimana beberapa taman nasional 



sebenarnya lebih tepat dikategorikan sebagai Protected Areas 

category III atau IV versi IUCN. 

 
3. Tugas Pokok Taman Nasional 

 

Di Indonesia, meskipun tidak semua kawasan konservasi yang 

mendapatkan status dan label taman nasional sesuai dengan definisi 

national park sebagaimana dimaksudkan IUCN, tetapi seluruh taman 

nasional kita memenuhi syarat untuk dikategorikan protected areas, 

yaitu suatu kawasan yang ditetapkan khususnya bagi perlindungan 

dan pemeliharaan keanekaragaman hayati, sumberdaya alam, dan 

budaya yang dikelola melalui peraturan perundangan atau instrumen 

lain yang efektif.  

 

Karena taman nasional merupakan salah satu bentuk protected area, 

maka selain perlindungan ekosistem dan pemanfaatannya (wisata, 

pendidikan, penelitian, dan penunjang budidaya), sesungguhnya ada 

satu misi pokok yang sangat penting namun belum banyak 

dilaksanakan para pengelola taman nasional yaitu pengelolaan 

biodiversity pada kawasan tersebut. Misi pengelolaan 

keanekaragaman hayati ini memerlukan kualifikasi tenaga yang tinggi 

dan anggaran yang memadai, suatu prasyarat yang belum banyak 

dimiliki mayoritas taman nasional. Kondisi ini menyebabkan adanya 

anggapan bahwa kawasan taman nasional hanya sekedar kawasan 

tutupan dimana segala aktivitas masyarakat diatur dan dibatasi. 

 

Berdasarkan sistem peraturan perundangan kita, kegiatan konservasi 

sumberdaya alam hayati dan ekosismnya dilakukan melalui 3 kegiatan 

pokok, yaitu : 

a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan 



b. Pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya 

c. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya. 

 

Penjabaran lebih lanjut dari 3 kegiatan pokok konservasi ke dalam 

detil kegiatan operasional pengelolaan taman nasional dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

 

a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan : 

Kegiatan ini merupakan semua upaya yang ditujukan agar semua 

proses-proses alami pada kawasan tersebut dapat berlangsung 

sebagaimana mestinya, dengan mengeliminir sampai tingkat 

seminimal mungkin aktivitas manusia yang dapat menimbulkan 

dampak. Kegiatan ini meliputi : 

1). Pemberantasan  penebangan liar dan perambahan kawasan 

2). Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan 

3). Pencegahan kegiatan perburuan 

4). Pencegahan berbagai aktivitas lain yang menimbulkan 

kerusakan. 

  

b. Pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya : 

Kegiatan ini meliputi semua upaya yang ditujukan untuk 

mempertahankan keaneka ragaman hayati pada kawasan yang 

bersangkutan. Kegiatan ini meliputi kegiatan : 

1). Identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna di dalam kawasan 

secara menyeluruh. 

2). Identifkasi key features kawasan 

3). Monitoring dinamika key features kawasan 

4). Monitoring dan evaluasi dampak aktivitas manusia terhadap 

keanekaragaman hayati dan ekosistemnya 



5). Melakukan tindakan konservasi yang dibutuhkan untuk 

mencegah terjadinya under atau over populasi key features 

flora dan fauna (rehabilitasi, pembinaan habitat, pembinaan 

populasi, pembangunan koridor dll). 

 

c. Pemanfaatan secara lestari : 

Kegiatan ini meliputi semua upaya yang dilakukan untuk 

memanfaatkan potensi kawasan dan ekosistemnya dengan 

dampak yang terukur dan terkendali. Kegiatan pokok ini meliputi 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1). Identifikasi, pemanfaatan, dan pengaturan wisata alam secara 

berkelanjutan; 

2). Identifikasi, budidaya, dan pemanfaatan plasma nutfah 

3). Identifikasi dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada 

zona-zona tertentu. 

4). Identifikasi, pemanfaatan, dan pengaturan jasa lingkungan 

5). Media pendidikan, penelitian, bina cinta alam, dan pembinaan 

generasi muda 

 

Selain 3 tugas pokok tersebut, masing-masing pengelola taman 

nasional juga wajib melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan 

prasyarat (prerequisite) agar 3 tugas pokok tersebut dapat 

dilaksanakan secara optimal. Kegiatan yang bersifat prerequisite 

tersebut adalah sebagai berikut  :  

 

a. Kegiatan pemantapan kelembagaan : 

Kegiatan ini meliputi semua kegiatan yang perlu dilakukan guna 

memperkuat kapasitas lembaga pengelola taman nasional 

sehingga mampu melaksanakan tugas pokok yang dibebankan.  

Kegiatan ini meliputi : 



1) Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan 

konservasi 

2) Pengaturan kesiapan, penempatan, dan pendayagunaan 

sumber daya manusia 

3) Sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundangan 

4) Penyuluhan masyarakat 

5) Pembangunan/pengadaan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana pengelolaan, termasuk infrastruktur wisata alam, 

pendidikan, dan penelitian. 

6) Pengaturan dan administrasi keuangan 

 
b. Kegiatan pengelolaan kawasan 

Kegiatan ini meliputi seluruh upaya yang dimaksudkan untuk 

memantapkan prakondisi pengelolan di lapangan sehingga 

memungkinkan pengelola dapat melakukan tugas pokok secara 

sistematis dan berkesinambungan. Kegiatan ini meliputi : 

1) Penataan dan pemeliharaan batas kawasan 

2) Penetapan dan penataan batas zonasi 

3) Penyusunan rencana-rencana pengelolaan kawasan 

4) Monitoring dan evaluasi pengelolaan zonasi 

5) Pemasangan dan pemeliharaan rambu dan tanda-tanda 

 
4. Anggaran Taman Nasional 

 

Apabila seluruh tugas pokok dilaksanakan secara lengkap, mengelola 

taman nasional sesungguhnya sangat rumit. Kerumitan disebabkan 

karena obyek yang dikelola demikian banyak, dan masing-masing 

obyek kelola mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Belum lagi 

prinsip keseimbangan dan kelestarian berbagai jenis flora dan fauna 

dan ekosistemnya yang harus dipertahankan sehingga pengelola wajib 



memahami keterkaitan antara satu obyek kelola dan obyek lainnya 

sebelum memutuskan dan atau melakukan suatu tindakan.  

 

Untuk keperluan exercise perhitungan kebutuhan anggaran minimum, 

pada tulisan ini penulis menggunakan Taman Nasional Alas Purwo 

(TNAP) sebagai ilustrasi. TNAP merupakan taman nasional relatif kecil 

dengan luas 43.430 Ha yang dikelola melalui 2 Seksi Pengelolaan yang 

masing-masing membawahi 3 Resort Pengelolaan. Gangguan 

keamanan di TNAP relatif rendah, dengan kunjungan wisatawan 

berkisar antara 15.000 sd 20.000 orang per tahun, belum termasuk 

para pengunjung dengan tujuan keagamaan di dalam kawasan. 

 

Dengan gambaran tugas pokok tersebut di atas, maka kebutuhan 

anggaran operasional minimum Taman Nasional Alas Purwo per tahun 

adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Tabel 1. Kebutuhan Anggaran Minimum Taman Nasional Tiap Tahun 
 

Aspek 
Konservasi 

SDAHE 

Kegiatan Frekuensi 
/ Satuan 

Kegiatan 
/ Tahun 

Biaya per 
Kegiatan 

Rp. 

Total Biaya / 
Tahun 

Perlindungan 
Sistem 
Penyangga 

Kehidupan 

Pencegahan 
penebangan liar dan 
perambahan 

a. Patroli Rutin 
b. Operasi Gabungan 

 
 
 

Rutin/Hari 
5 Kali 

 
 
 

- 
12.000.000 

 
 
 

 
60.000.000 

Pencegahan perburuan 

satwa 
a. Patroli Rutin 

b. Operasi Gabungan 

 

 
Rutin/Hari 

5 Kali 

 

 
- 

12.000.000 

 

 
 

60.000.000 

Pengendalian kebakaran 
hutan 

a. Pencegahan  
b. Pemadaman 

kebakaran hutan 

 
 

1 Kali 
1 Kali 

 
 

50.000.000 
50.000.000 

 
 

50.000.000 
50.000.000 

Penyelesaian Kasus 
Pelanggaran Kehutanan 

10 Kali 5.000.000 50.000.000 



Aspek 

Konservasi 
SDAHE 

Kegiatan Frekuensi 

/ Satuan 
Kegiatan 

/ Tahun 

Biaya per 

Kegiatan 
Rp. 

Total Biaya / 

Tahun 

Pengawetan 
keanekaraga

man jenis 
tumbuhan 

dan satwa 

beserta 
ekosistemnya 
 

Monitoring dinamika 6 
key features  

6 Kali 25.000.000 150.000.000 

Monitoring 

keanekaragaman hayati 
pada zona inti 

1 kali 60.000.000 60.000.000 

Monitoring dampak 

aktivitas manusia 
terhadap 

keanekaragaman hayati 
di 6 Blok Pemanfaatan 

6 Lokasi 15.000.000 90.000.000 

Evaluasi Upaya 

konservasi 

1 kali 25.000.000 25.000.000 

 Upaya konservasi key 

features : 

a. Rehabilitasi kawasan 
b. Pembinaan habitat  

- Sadengan 
- Ngagelan 

 

 

1 Lokasi 
 

1 Kali 
1 Kali 

 

 

50.000.000 
 

75.000.000 
25.000.000 

 

 

50.000.000 
 

75.000.000 
25.000.000 

Pemanfaatan 

secara lestari 
SDAH&E 

Monitoring dan evaluasi 

pemanfaatan jasa 
lingkungan dan wisata 

alam 

1 Kali 25.000.000 25.000.000 

Media Informasi 
a. Leaflet 

b. Buku Informasi 
(Booklet) 

 
1000 exp 

500 buku 

 
10.000 

25.000 

 
10.000.000 

12.500.000 

Media Pengembangan 

a. Pendidikan 
Lingkungan 

b. Bina Cinta Alam 
c. Pembinaan Generasi 

Muda (Kader 

Konservasi 

 

6 Kali 
 

1 Kali 
1 Kali 

 

 

2.500.000 
 

20.000.000 
15.000.000 

 

15.000.000 
 

20.000.000 
15.000.000 

Pemantapan 

Kelembagaan 

Peningkatan SDM 

a. Pembinaan 
kapasitas sdm 

 

1 Kali 

 

100.000.000 

 

100.000.000 

Sosialisasi peraturan 

perundangan 
a. Tingkat Desa 

b. Tingkat Muspika 

c. Tingkat Muspida 

 

 
3 Desa 

1 Kali 

1 Kali 

 

 
2.500.000 

10.000.000 

10.000.000 

 

 
7.500.000 

10.000.000 

10.000.000 

Penyuluhan-penyuluhan 6 Kali 2.500.000 15.000.000 

Pengelolaan 

Kawasan 

Pemeliharaan batas 

kawasan 

1 Kali 15.000.000 15.000.000 

Pemeliharaan batas 

zonasi 

1 Kali 15.000.000 15.000.000 

Pemeliharaan rambu 
dan tanda-tanda 

1 Kali 10.000.000 10.000.000 



Aspek 

Konservasi 
SDAHE 

Kegiatan Frekuensi 

/ Satuan 
Kegiatan 

/ Tahun 

Biaya per 

Kegiatan 
Rp. 

Total Biaya / 

Tahun 

 Pemeliharaan jalan dan 
jembatan  

1 Kali 350.000.000 350.000.000 

Pemeliharaan Gedung 

dan Bangunan 

1 Kali 125.000.000 125.000.000 

 

TOTAL ANGGARAN 

 

 

1.500.000.000 

 
 

Anggaran operasional sebesar Rp 1.500.000.000,- tersebut di atas 

belum termasuk anggaran prakondisi pengelolaan kawasan yang 

dilaksanakan pada awal pengelolaan dan selanjuntya setiap 5 tahun 

sekali. Besaran anggaran tersebut juga mengasumsikan bahwa 

kegiatan yang bersifat pengadaan dan atau  pembangunan sarana 

prasarana sudah selesai dilaksanakan. Uraian kebutuhan anggaran 

minimum tersebut hanya sebatas sebagai gambaran, dan  tidak berarti 

kebutuhan anggaran akan berbanding lurus dengan luasan wilayah 

taman nasional yang dikelola. Kebutuhan anggaran berkolerasi dengan  

dengan kompleksitas (gangguan kemanan, key features, dan intensitas 

pengelolaan) wilayah yang dikelola. 

 



III. PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL SECARA MANDIRI 

 

 

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, diperoleh 

gambaran bahwa pelaksanaan 3 tugas pokok taman nasional meliputi 

banyak kegiatan yang semuanya memerlukan dukungan pembiayaan, 

minimal biaya operasional lapangan. Anggaran ini menjadi semakin besar 

apabila petugas di lapangan belum mampu melaksanakan sendiri atau 

bahkan tidak tersedia, sehingga beberapa kegiatan harus dilaksanakan 

oleh pihak ke 3. 

 

1. Pengertian Taman Nasional Mandiri 

 

Sampai dengan saat ini belum ada definisi yang baku mengenai 

Taman Nasional Mandiri. Dari beberapa seminar dan diskusi diperoleh 

gambaran yang mengerucut bahwa taman nasional mandiri adalah 

taman nasional yang mampu membiayai sebagian atau seluruh 

pelaksanaan tugas pokok di luar gaji dan kegiatan rutin lainnya dari 

penerimaan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut dalam 

bentuk PNBP. Dengan definisi tersebut, taman nasional mandiri dapat 

dikategorikan sebagai badan layanan umum (BLU) sebagaimana 

status yang diperoleh beberapa unit pelayanan pemerintah lainnya. 

 

Pembentukan taman nasional mandiri secara finansial dengan status 

BLU perlu didahului dengan kajian yang mendalam mencakup hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Peran taman nasional dalam memproduksi barang atau jasa : 

apakah sebagai operator atau sebatas regulator; 

b. Penentuan jenis kegiatan yang sekaligus menghasilkan 

barang/jasa dan menghasilkan PNBP 

c. Standard barang/jasa pelayanan 



d. Jenis dan tarif penerimaan 

e. Mekanisme penerimaan dan penggunaan 

f. Lingkup penggunaan penerimaan 

 
2. Sumber Pendapatan 

 

Penerimaan yang diperoleh TNAP selama dari berbagai kegiatan, 

khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan rata-rata 

berkisar Rp 550.000.000,- per tahun. Selama ini hanya karcis masuk 

(orang dan kendaraan) dan IUPA (Iuran Usaha Pariwisata Alam) yang 

disetorkan ke kas negara. 

 
a. Karcis masuk 

Karcis masuk (entrance fee) merupakan tarif yang dipungut ketika 

pengunjung masuk ke dalam kawasan taman nasional. Idealnya, 

karcis masuk disamping sebagai sumber penerimaan juga sebagai 

instrumen pengendali penunjung. Karcis masuk dibedakan antara 

pengunjung/wisatawan mancanegara dan penunjung lokal. 

Disamping terhadap pengunjung, karcis masuk juga dikenakan 

terhadap kendaraan bermotor. Saat ini, besarnya tarif masuk 

taman nasional adalah Rp 2.500,- untuk wisnu dan Rp 20.000,- 

untuk wisman. Dengan pengunjung rata 17.500 orang per tahun, 

dengan tarif yang berlaku penerimaan karcis masuk sekitar Rp 

110.500.000,- 

 

b. IUPA (Iuran Usaha Pariwisata Alam) 

Saat ini di kawasan TNAP terdapat 4 IPPA yang beroperasi di blok 

Plengkung. Dengan ketentuan pengaturan IUPA yang berlaku 

(besarnya IUPA adalah 10 % dari keuntungan bersih yang 

diperoleh perusahaan) penerimaan IUPA rata-rata per tahun 

sekitar Rp. 20.000.000,-. 



 

c. Kewajiban RKT IUPA dan RKT Kolaborasi 

Setiap tahun masing-masing IPPA mengalokasikan anggaran guna 

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kewajibannya 

untuk berpartisipasi dalam pengelolaan taman nasional. Besarnya 

anggaran yang dialokasikan oleh 4 unit IPPA dan I unit kolaborasi 

(pemeliharaan mutiara) adalah sebesar Rp 380.000.000,-. 

Anggaran ini dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan langsung 

oleh IPPA dengan supervisi dari TNAP. 

 

d. Jasa Penginapan 

TNAP mempunyai fasilitas penginapan bagi wisatawan yang 

melakukan kunjungan lebih dari 1 hari, yaitu Pesanggrahan di Blok 

Trianggulasi yang dikelola oleh Koperasi Karyawan. Penerimaan 

bersih (setelah dikurangi biaya operasional dan biaya 

pemeliharaan ringan) dari fasilitas penginapan ini adalah Rp 

40.000.000,- 

 

e. Fee jasa penyewaan dan transportasi 

Penggunaan kendaraan bermotor di kawasan TNAP, khususnya 

yang menuju obyek wisata yang sensitive, secara bertahap akan 

dibatasi guna mengurangi dampak negatifnya terhadap pola 

pergerakan satwa dan keanekaragaman hayati. Sebagai pengganti 

disediakan sarana angkutan dan sepeda wisata yang dikelola 

masyarakat. Penerimaan bersih dari fee usaha ini diprediksikan 

sekitar Rp 25.000.000 per tahun. 

 

f. Fee jasa lainnya 

Aktivitas wisata memerlukan jasa pemanduan, warung makan, 

dan penjualan souvenir. Karena kegiatan penunjang wisata 

tersebut dilaksanakan oleh masyarakat di dalam kawasan maka 



dengan tingkat kunjungan sekarang, setiap tahun diprediksikan 

dapat terkumpul penerimaan sebesar Rp. 20.000.000,- 

 

3. Potensi permasalahan  
 

Dari hasil perhitungan sederhana di atas, diperoleh gambaran bahwa 

pendapatan yang diperoleh dari berbagai macam kegiatan masih 

belum mencukupi untuk melaksanakan tugas minimum pengelolaan 

taman nasional. Untuk taman nasional yang  mempunyai potensi jasa 

lingkungan (air, panas bumi dll) dan hasil perhitungan penerimaan 

mencukupi kebutuhan anggaran minimum sekalipun, diperkirakan 

pelaksanaannya akan menemui berbagai permasalahan diantaranya 

adalah : 

a. Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan sebagai prasyarat 

BLU. Sebagai regulator, pengelola taman nasional tidak bisa 

secara langsung memasang target peningkatan kualitas 

pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan sangat tergantung dari 

kinerja para operator. 

b. Terkait dengan peran taman nasional. Apabila taman nasional 

berperan sebagai operator, maka dapat dipastikan tugas pokok 

mengelola taman nasional akan semakin berat, karena banyak 

sumberdaya (khususnya sdm) harus dimobilisasikan pada kegiatan 

yang menghasilkan sumber penerimaan.  

c. Terkait dengan masalah klasik sumberdana PNBP, yaitu 

ketidaksesuaian timing antara kebutuhan anggaran dengan 

ketersediaan dana. 

d. Terkait dengan ketidaksesuaian penggunaan anggaran. 

Penerimaan dari sektor wisata yang digunakan untuk membiayai 

pengamanan hutan jelas tidak akan meningkatkan kualitas 

pelayanan wisata yang menjadi prasyarat BLU. 



4. Kemandirian secara Bertahap 

 

     Ide membentuk taman nasional mandiri merupakan suatu gagasan 

yang baik dan perlu diwujudkan, bukan saja untuk mengatasi masalah 

keterbatasan anggaran yang dihadapi, tetapi juga untuk mendorong 

kreatifitas pengelola dalam mengoptimalkan sumberdaya, sekaligus 

mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. 

Untuk itu perlu ditetapkan strategi pencapaiannya secara bertahap. 

Dari ilustrasi yang dipaparkan di atas, Taman Nasional Alas Purwo 

sebenarnya bisa menghasilkan penerimaan yang bisa membiayai 

sebagian tugas pokoknya. Agar tidak terjadi penyimpangan dan 

tumpang tindih anggaran perlu diatur dan ditetapkan jenis tugas pokok 

dan bentuk kegiatannya. 

 

Pentahapan perlu dilakukan agar para pengelola kawasan mempunyai 

waktu untuk melakukan penyesuaian sekaligus membuat persiapan 

yang diperlukan untuk pelaksanaan tahap berikutnya. Penyiapan 

sumberdaya manusia merupakan salah satu kunci dari upaya 

menciptakan kemandirian taman nasional. 

 

5. Kemandirian melalui Networking dan Kolaborasi 
 

Salah satu upaya mengatasi masalah keterbatasan anggaran dan 

sumberdaya manusia adalah melalui kolaborasi. Banyak institusi, baik 

instansi pemerintah maupun LSM, yang sebenarnya bersedia terlibat 

dalam pengelolaan taman nasional. Dengan latar belakang 

kepentingan yang berbeda, perguruan tinggi, lembaga penelitian, 

penyelenggara wisata, serta organisasi penggiat lingkungan bisa diberi 

peran untuk ikut serta melaksanakan beberapa tugas pokok 

pengelolaan taman nasional. Hal ini dimungkinkan bila pengelola 

taman nasional dapat menyusun dan mensosialisasikan roadmap 



pengelolaan yang mampu menyediakan slot-slot aktivitas yang 

memungkinkan pihak-pihak terkait berperan serta dalam pengelolaan. 

Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan ketidakharmonisan 

di kemudian hari perlu disepakati mekanisme pelaksanaan serta hak 

dan kewajiban yang disepakati bersama. 

 

Pemetaan aspek sosial ekonomi juga perlu dilakukan oleh para 

pengelola taman nasional untuk mengetahui ancaman dan potensi di 

luar kawasan. Masalah kemiskinan masyarakat di luar kawasan yang 

sering dianggap menjadi sumber ancaman bagi kelestarian taman 

nasional perlu dicari akar permasalahannya dan dicarikan solusi 

terbaiknya dengan pihak-pihak terkait, khususnya Pemda setempat. 

Banyak kasus kemiskinan di sekitar kawasan disebabkan karena sudah 

sekian lama masyarkat di sekitar kawasan selalu menjadi prioritas 

terakhir dalam pelaksanaan program-program pemerintah, baik karena 

masalah politis maupun masalah teknis (aksesibilitas, resiko kegagalan 

program yang disebabkan oleh terbatasnya minimnya kapasitas).  

 

Dengan semakin tingginya tekanan pada kawasan konservasi, banyak 

sumberdaya yang dimiliki pengelola kawasan terpaksa dialokasikan 

untuk kebutuhan darurat, khususnya untuk mengurangi tekanan, 

sehingga pelaksanaan tugas pokok mengelola taman nasional menjadi 

kurang optimal. Mengelola taman nasional secara kolaborasi dengan 

memasukkan land use di luar kawasan taman nasional sebagai satu 

entitas pengelolaan sebagaimana konsep pengelolaan kawasan di 

Eropa Barat bisa menjadi alternatif. Konsep ini akan menjadi lebih 

optimal apabila tersedia payung hukum yang bersifat lintas sektoral 

yang bersifat mengikat. 



IV. UPAYA YANG DITEMPUH TAMAN NASIONAL ALAS PURWO 

 

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam penetapannya, pemilihan 

21 taman nasional sebagai taman nasional model dimaksudkan sebagai 

embrio menuju ke arah terwujudnya taman nasional mandiri. Penetapan 

Balai Taman Nasional Alas Purwo sebagai salah satu taman nasional 

model di satu sisi memberikan kebanggaan tersendiri bagi seluruh 

pengelola TNAP dan masyarakat Banyuwangi, di sisi yang lain status 

tersebut juga merupakan beban tersendiri mengingat sampai dengan saat 

ini belum ditetapkan kriteria dan indikator yang jelas tentang taman 

nasional model dan bagaimana mencapainya. Diantara kebelumjelasan 

tersebut, beberapa kegiatan strategis yang lebih bersifat antisipatif yang 

sedang dan akan dilakukan Balai TNAP adalah sebagai berikut : 

 

1. Pemetaan ulang Key Feature Kawasan 

 

Sampai dengan saat ini status biodiversity dalam kawasan Taman 

Nasional Alas Purwo belum pernah diketahui dengan pasti. Rencana 

Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) BTN Alas Purwo disusun 

berdasarkan data yang minimal, sehingga kurang representatif untuk 

digunakan sebagai basis pengelolaan selanjutnya. Key features 

biodiversity belum pernah didefinisikan, demikian juga monitoring dan 

asesmen biodiversity baru dilakukan secara sporadis dan belum 

dilakukan secara periodik dan sistematis. 

 

2. Evaluasi Kinerja Pengelolaan 

 

Sampai dengan saat ini belum tersedia instrumen untuk mengetahui 

pencapaian misi pengelolaan taman nasional. Untuk itu, Balai TNAP 



bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan UGM sedang menyusun 

kriteria dan indikator pengelolaan taman nasional, yang selanjutnya 

akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan Taman 

Nasional Alas Purwo sudah dilakukan. Melalui penilaian tersebut 

diharapkan Balai TNAP dapat melakukan konsolidasi ke dalam guna 

mempercepat pencapaian tujuan pengelolaan.  

 

3. Review Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) 

 

Disamping belum didukung dengan data yang komprehensif, 

dokumen-dokumen perencanaan Balai TNAP (RPTN dan RKL) sudah 

out of date, terutama berkaitan dengan diserahkannya kawasan 

Taman Wisata Alam Ijen kepada BKSDA Jatim dan ditetapkannya 

zonasi TNAP oleh Dirjen PHKA pada bulan Pebruari tahun 2007. 

Perbaikan management plan akan difokuskan kepada proses 

penyusunan yang lebih partisipatif serta substansi yang lebih 

berkualitas. Peningkatan kualitas substansi dilakukan melalui 

pemenuhan data dasar yang lebih representatif dan benar-benar 

mencerminkan key features biodiversity kawasan, tujuan dan target-

target pengelolaan yang lebih jelas, pentahapan, sampai dengan opsi-

opsi kegiatan yang lebih realistis. 

 

4. Peningkatan Sumberdaya manusia 

 

Seperti apapun konsep dan implementasi taman nasional model dan 

taman nasional mandiri nantinya, pasti memerlukan sumberdaya 

manusia yang berkualitas. Untuk itu Balai TNAP bersama dengan 

Fahutan UGM juga melakukan kerjasama dalam menyiapkan sumber 

daya manusia yang dibutuhkan, mulai dari tingkat analis, supervisor, 



sampai dengan tingkat pelaksana. Kerjasama juga mencakup 

penelitian terhadap beberapa aspek pengelolaan yang dianggap 

mendesak guna peningkatan kualitas pengelolaan. 

 

5. Penataan dan pemantapan kelembagaan  

 

Salah satu upaya mendasar yang telah dilakukan Balai TNAP adalah 

melalui penataan kelembagaan untuk mendukung peningkatan 

intensitas pengelolaan pada level resort. Penataan kelembagaan ini 

dimulai dari pemetaan ulang potensi dan masalah kawasan. 

Selanjutnya dilakukan penataan ulang wilayah resort sesuai dengan 

potensi dan tingkat kerawanannya. Langkah berikutnya adalah 

melakukan perumusan tugas minimal resort, penyusunan prosedur 

kerja dan tata kerja antara Resort, Seksi, dan Balai. Langkah terkahir 

adalah penataan sdm dan penyediaan anggaran yang dibutuhkan. 

Melalui penataan kelembagaan ini, intensitas keberadaan petugas dan 

mobilitasnya menjadi semakin meningkat. Disamping itu sekaligus 

juga dihasilkan berbagai data penting yang selama ini sulit untuk 

didapatkan. 

 

6. Dukungan Sistem Informasi Pengelolaan 

 

Pengelolaan TNAP tidak berangkat dari nol. Capaian sebelumnya 

merupakan modal dasar yang sangat berharga untuk melangkah ke 

depan. Penguatan kelembagaan dalam bentuk pengelolaan berbasis 

resort juga telah dilengkapi dengan sistem monitoringnya melalui 

aplikasi komputer yang disebut dengan SILOKA – Sistem Informasi 

Pengelolaan Kawasan. Ide awal dilaksanakannya pengelolaan berbasis 

resort dan SILOKA di Balai TNAP sebenarnya terbatas untuk 

meningkatkan intensitas pengamanan hutan. Dalam 



perkembangannya SILOKA juga dapat digunakan untuk melakukan 

monitoring dan berbagai keperluan pengelolaan kawasan.  

 

7. Pengembangan Usaha 

 

Pengembangan kegiatan ekonomi di dalam kawasan dimaksudkan 

untuk menghasilkan PNBP sekaligus memberikan akses bagi 

masyarakat sekitar untuk mendapatkan manfaat ekonomis dari taman 

nasional. Salah satu potensi unggulan yang belum dikembangkan 

secara optimal adalah wisata alam. Saat ini potensi wisata yang telah 

cukup berkembang adalah kegiatan surfing di Plengkung. Sementara 

potensi wisata lainnya masih belum dikembangkan seperti wisata 

mangrove, wisata sejarah, jungle tracking dll. Untuk mendukung 

pengembangan wisata alam sudah dialokasikan 8 blok pemanfaatan 

yang dapat diusahakan melalui IPPA. Saat ini ada beberapa investor 

yang sedang melakukan penjajakan untuk pengajuan IPPA. 

 

 

 



V. PENUTUP 

 
 

Semakin meningkatnya tekanan terhadap kawasan telah mendorong 

Pemerintah untuk mengintesifkan pengelolaan kawasan konservasi 

melalui pembentukan unit-unit pengelolaan baru. Di sisi yang lain 

kemampuan keuangan negara untuk membiayai pembentukan unit-

unit baru tersebut masih sangat terbatas, sehingga banyak taman 

nasional yang belum dapat dikelola sebagaimana seharusnya. Kondisi 

ini telah mendorong dibentuknya taman nasional mandiri secara 

finansial untuk membiayai tugas pokok yang belum didanai APBN. 

 

Ide pembentukan taman nasional mandiri merupakan gagasan yang 

perlu diwujudkan untuk mendorong kreativitas pengelola dan 

meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pembentukan taman 

nasional mandiri perlu didahului dengan konsep yang jelas mengenai 

kemandirian, dan pemetaan taman nasional yang berpotensi untuk 

dikembangkan. Selanjutnya masing-masing taman nasional perlu 

menyusun tugas pokok minimum, kebutuhan anggaran minimum, 

serta potensi sumber penerimaan. Kemandirian taman nasional 

seyogyanya tidak hanya diwujudkan melalui penggalian potensi 

penerimaan tetapi juga melalui skema kolaborasi antar stakeholders 

dan networking dengan institusi terkait. Lebih dari itu, masing-masing 

taman nasional perlu membuat langkah-langkah yang bersifat 

antisipatif guna meningkatkan kesiapan diterapkannya taman nasional 

mandiri 

 

 


