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DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Babinsa – Bintara Pembina Desa
Bhabinkamtibnas – Bhayangkara Pembina Kamtibmas
CA – Cagar Alam 
Muspida – Musyawarah Pimpinan Daerah
DAS – Daerah Aliran Sungai
Dirjen – Direktorat Jenderal
Dirjen – Direktur Jenderal
EPASS – Enhancing the Protected Area System in  Sulawesi for Biodiversity Conservation
FCU – Field Coordination Unit
Gakum – Penegakkan Hukum
GIS – Geographic Information System
GPS – Global Possitioning System
KLHK – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KSDAE – Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
Mdpl – meter dari permukaan laut
MMP – Masyarakat Mitra Polhut
PEH – Pengendali Ekosistem Hutan
Polda – Kepolisian Daerah
Polhut – Polisi Kehutanan
Polres – Kepolian Resort
PP – Peraturan Pemerintah
RBM – Resort Based Management
RKA-KL – Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
SK – Surat Keputusan
SM – Suaka Margasatwa
SMART – Spasial Monitoring and Reporting Tool
SPTN – Seksi Pengelolaan Taman Nasional
TNBNW – Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
UPT – Unit Pelaksana Teknis
WCS – Wildlife Conservation Society

Cabai panggul-kelabu Dicaeum celebicum betina,salah satu jenis burung endemik 
Sulawesi yang banyak dijumpai berpasangan di kebun dan hutan-hutan Sulawesi, 
termasuk di dalam kawasan TN Bogani Nani Wartabone. 



SEKAPUR SIRIH 
Direktur Jenderal KSDAE

Inisiasi pengembangan Resort Based Management (RBM) dalam pengelolaan kawasan konservasi 
sesungguhnya telah dirintis sejak 1990an di beberapa taman nasional di Indonesia. Pada 2010, sebagai 
salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, ditetapkanlah 
pengelolaan berbasis tapak atau RBM ini sebagai salah satu Indikator Kinerja atau program dalam 
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi 
Alam atau PHKA (KSDAE pada saat ini) di Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014, berdasarkan 
Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor: SK.18 1/IV-Set/2010. 
 Selanjutnya, melalui Instruksi Dirjen PHKA, program RBM dilaksanakan melalui empat hal, 
yaitu Pembentukan Tim kerja, Penguatan Kelembagaan, Penataan Resort, dan Pembangunan Sistem 
Informasi (Edaran Dirjen PHKA No. 295/IV-KKBHL/2011 tanggal 27 Juni 2011). 
Pengembangan RBM tidak boleh berhenti seumur Keputusan Dirjen tersebut. Pengembangan RBM 
adalah sebuah kubutuhan, solusi terbaik saat ini dalam pengelolaan sebuah kawasan konservasi 
di Indonesia. Pelaksanaan RBM haruslah mengedepankan prinsip-prinsip seperti keterbukaan, 
kebersamaan atau kesetiakawanan, leadership, semangat bermitra dan belajar yang terus-menerus, 
dan sebagainya.
 Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, melalui buku ini memberikan banyak pelajaran 
kepada kita, bagaimana jiwa dan pelaksanaan RBM harus ditanamkan dan dilaksanakan oleh seluruh 
staf pengelola kawasan, tidak hanya staf di tingkat Resort. Bagaimana nilai-nilai RBM dijaga dan 
ditularkan, serta bagaimana seharusnya peran Balai dalam pengelolaan berbasis tapak ini.
Buku ini adalah kumpulan tulisan dari pelaku RBM di lapangan, mulai dari para staf di tingkat resort, 
SPTN, Balai, sampai para mitra, dengan sudut pandangnya masing-masing. Buku ini banyak bercerita 
tentang interaksi hampir seluruh staf dengan lapangan, alam, satwa, dan masyarakat. Semangat 
kembali ke lapangan sangat terasa di berbagai tulisan di dalamnya. 
 Walaupun buku ini hasil pembelajaran mereka sejak 2015, namun terasa seperti hasil 
perjalanan yang sangat panjang. Selamat atas diterbitkannya buku ini sehingga dapat kita nikmati 
dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Semoga semangat RBM ini terus dijaga, dikembangkan, 
dan dapat tertular ke seluruh pengelola kawasan konservasi di Indonesia.

Jakarta,       Juni 2019
Direktur Jenderal KSDAE

Wiratno

Hutan hujan dataran rendah di Mauk, 
Resort Pinogaluman SPTN III Maelang.



SAMBUTAN
Direktur KKH / National Project Director EPASS

Enhancing the Protected Area System in Sulawesi for Biodiversity Conservation (EPASS) – Project 
yang dimulai sejak April 2015, merupakan kerjasama antara United Nations Development Program 
dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Tujuan utama project ini adalah terwujudnya 
sistem kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan benar-benar terpadu dengan bentang 
alam sekitarnya sehingga berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan 
merata di Sulawesi. 
 Salah satu tapak dalam project ini adalah Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, sebuah 
kawasan konservasi darat terluas di Sulawesi yang menjadi perwakilan penting dari ekosistem hutan 
dataran rendah dan pegunungan di Sulawesi. Sedangkan salah satu capaian dalam EPASS – project ini 
adalah terlaksananya Resort Based Management (RBM). 
 Penerapan RBM merupakan salah satu alat untuk mewujudkan efektifitas pengelolaan 
sebuah kawasan konservasi. Balai TN Bogani Nani Wartabone bersama EPASS – project dalam empat 
tahun terakhir ini telah berupaya optimal dalam mewujudkan pengeloloaan berbasis tapak atau 
RBM ini.
 Sistem RBM diharapkan mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuan sebuah kawasan 
konservasi, yaitu fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman 
jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya. 
Berbagai kumpulan tulisan di dalam buku “Rumah Bersama Taman Nasional Bogani Nani Wartabone” 
ini merupakan pembelajaran berharga, bagaimana mimpi RBM ini diwujudkan. Para penulis yang 
merupakan staf Resort, SPTN, Balai, bahkan mitra, telah berusaha mencurahkan ide, pengalaman, 
dan pembelajaran dalam bergiat di kawasan taman nasional ini, yang benar-benar terjadi secara 
lokal di lokasi kerja mereka.
 Buku ini merupakan cetakan ke-2 (dua) dari buku yang berjudul sama sebelumnya, sehingga 
perlu dan penting untuk dicetak ulang agar menjadi pembelajaran berharga, baik keberhasilan 
dan kegagalannya, untuk mewujudkan pengelolaan Taman Nasional berbasis tapak secara nyata di 
lapangan. Pengalaman di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ini semoga dapat juga menjadi 
pengalaman berharga bagi pengelolaan kawasan konservasi lainnya, sekaligus pelecut bagi para 
pengelola kawasan konservasi seluruhnya untuk lebih dapat lebih memahami dan mengembangkan 
kawasannya.
 Terakhir, ucapan penghargaan dan terimakasih kepada Balai Taman Nasonal Bogani Nani 
Wartabone dan EPASS FCU Bogani Nani Wartabone serta seluruh mitra lainnya, atas diterbitkannya 
buku ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta,       Juni 2019
Direktur KKH / National Project Director EPASS

Drh. Indra Exploitasia, M.Si.
Udang-merah sulawesi Ceyx fallax merupakan salah satu kelompok burung-burung raja-
udang yang umum terdapat di dalam kawasan TN Bogani Nani Wartabone. Jenis endemik 
Sulawesi ini biasa dijumpai di hutan primer dan sekunder dataran rendah. 
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Cabai panggul-kelabu Dicaeum celebicum jantan memiliki leher yang merah segar. 
Suara nyaringnya di puncak-puncak pohon biasa terdengar. Selain memangsa 
serangga, mereka biasa juga memakan buah-buah kecil. 

 

PENGANTAR

Setiap kawasan konservasi memiliki kharakteristik yang sangat unik, baik dari segi potensi, tantangan, 
maupun masyarakat di sekitarnya. Sebuah seni tersendiri, saat pengelola diberikan amanah dalam 
mengelola SDM yang tersedia sesuai dengan tipologi kawasan untuk menggapai visi dan misi organisasi. 
Di tengah dinamika masyarakat yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pembangunan 
daerah, pengelola kawasan konservasi dituntut untuk selalu mengemban amanah pengelolaan yaitu 
terwujudnya fungsi 3P (Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan). Sebuah amanah yang menuntut 
pendekatan-pendekatan pengelolaan secara holistik, terintegrasi, dan pendekatan landskap dengan 
melakukan kerjasasama dengan semua pihak.

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) yang mulai dirintis sejak tahun 1979, 
pada awalnya bernama Taman Nasional Dumoga Bone, ditunjuk bersama 11 taman nasional lainnya 
pada Konggres Taman Nasional di Bali pada tahun 1982, telah banyak melakukan transformasi 
dan inovasi. Dalam empat tahun terakhir ini, keinginan bersama untuk mewujudkan kawasan 
taman nasional yang ideal mulai digiatkan melalui penerapan Resort Based Management (RBM). 
Sebuah keinginan untuk memberikan habitat yang sesuai untuk satwa liar, meningkatkan kualitas 
penelitian satwa prioritas, serta menggali potensi Hasil Hutan Bukan Kayu dan jasa lingkungan 
(wisata dan air) untuk kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Pada tahun 2016, Ir. Wiratno M.Sc (Dirjen KSDAE Kementerian LHK), mencanangkan sepuluh 
Cara Baru Kelola Kawasan. Sebuah terobosan cara kelola kawasan konservasi, yang salah satunya 
bertumpu pada masyarakat sebagai subjek pengelolaan. Hal ini dirasakan sebuah ajakan bagi para 
pengelola kawasan konservasi untuk mulai berbenah, bekerja keras, ikhlas, dan cerdas dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tujuan akhirnya, kawasan konservasi dapat memberikan manfaat 
langsung (terutama ekonomi) bagi masyarakat sekitar kawasan dengan tetap mempertahankan 
biodiversitasnya. TNBNW berusaha mengejawantahkan arahan Dirjen dengan mengimplementasikan 
RBM sebagi sebuah “cara kerja” organisasi. 

Pada hakekatnya, penerapan RBM di TNBNW adalah sebuah pengelolaan untuk memberikan 
ruang bagi seluruh komponennya baik internal maupun external, di setiap tingkatan, untuk dapat 
berperan secara aktif dan kreatif sesuai tugas dan fungsinya dalam langkah gerak yang seirama 
sehingga mencapai keinginan atau tujuan bersama. Ditengah sedikitnya dokumentasi pembelajaran 
dan praktek terbaik dalam pelaksanaan RBM di kawasan konservasi, buku ini disusun sebagai upaya 
berbagi pengalaman lapangan maupun pemikiran untuk mempertajam konsep pengelolaan kawasan 
konservasi dalam menghadapi tantangan dinamika wilayah maupun masyarakat.

Buku ini adalah cetakan kedua setelah cetakan pertama pada bulan Desember 2018. Beberapa 
perbaikan dan tambahan diberikan untuk memperluas pembelajaran penerapan RBM. Buku ini 
merupakan kumpulan pengalaman dan pemikiran langsung lapangan, dipadu dengan pemahaman 
kami mengenai prinsip kelola kawasan yang memfokuskan resort sebagai ujung tombak pengelolaan. 
Selain untuk pembelajaran kami sendiri, semoga buku ini dapat menjadi masukan dan inspirasi bagi 
pengelola kawasan konservasi yang lain. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. 

Kotamobagu,    Juni 2019
Kepala Balai TN Bogani Nani Wartabone

Drh. Supriyanto



16     17

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Wiratno, selaku Direktur Jenderal KSDAE yang telah 
banyak memberikan inspirasi dan semangat dalam penerapan sepuluh cara baru kelola kawasan 
Konservasi. Berbagai pemikiran beliau dalam berbagai terbitan tulisan juga banyak menjadi 
pedoman dan rujukan dalam pengelolaan berbasis tapak yang dilaksanakan di TN Bogani Nani 
Wartabone maupun dalam penulisan buku ini.

Terimakasih juga kami haturkan kepada Ibu Indra Exploitasia, selaku Direktur Keanekaragaman 
Hayati yang juga selaku National Project Director EPASS, yang terus menerus mendorong agar EPASS project 
khususnya di FCU Bogani Nani Wartabone ini untuk dapat lebih berkontribusi, tidak saja secara kewajiban 
keproyekan, namun juga dalam mendukung semangat pelaksanaan RBM di taman nasional ini.

Secara khusus penghargaan yang luar biasa diberikan kepada para petugas Resort, SPTN, dan 
Balai TNBNW yang secara bersama-sama berkomitmen dalam menerapkan pelaksanaan pengelolaan

kawasan konservasi berbasis tapak. Penghargaan yang tinggi juga diberikan kepada para 
petugas Resort bersama para pihak pendukung kegiatan resort, khususnya Masyarakat Mitra Polhut, 
masyarakat dan aparat desa penyangga, para anggota kelompok masyarakat desa dampingan resort, 
serta para pihak lain dan mitra yang selalu mendukung pelaksanaan RBM ini.

Buku ini tidak akan terwujud tanpa dedikasi yang tinggi dari para penulis, yang telah berupaya 
mencurahkan pemikiran dan pengalaman mereka. Terakhir, kepada EPASS-project, terimakasih atas 
kontribusi yang besar dalam membantu proses implementasi RBM di TNBNW serta dalam fasilitasi 
penyusunan dan perbanyakan buku ini. 

Elang Sulawesi Nisaetus lanceolatus, burung pemangsa endemik Sulawesi. 
Walaupun tidak umum terlihat, namun tersebar luas di seluruh kawasan TN 
Bogani Nani Wartabone.
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    Dumoga-Bone
Legenda menakjubkan kekayaan hayati Sulawesi dalam 
kepahlawanan Bogani dan Nani Wartabone

Bentang

Persawahan sistem irigasi dengan sumber air yang berasal dari dalam kawasan 
TN Bogani Nani Wartabone, banyak menghiasi hampir sepanjang perjalanan 

Kotamobagu - Doloduo.
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G
elegak Ongkak Dumoga be-
lum terdengar ketika ham-
paran persawahan hijau dan 
kuning mulai memanjakan 

mata, sesaat lepas dari Kotamobagu 
menuju barat, ketika menelusuri jalan 
AKD (Amurang-Kotamobagu-Doloduo) 
yang terbentang lurus. 

Hamparan persawahan Dumoga masih me-
ngukuhkan lokasi ini sebagai lembah terluas dan 
tersubur di negeri Totabuan, Bolaang Mongondow. 
Lembah nan hijau ini dibelah oleh Ongkak 
atau Sungai Dumoga, DAS terpenting dalam 
pengembangan sistem irigasi pertanian di Bolaang 
Mongondow, yang telah mengiris-iris lahan 
persawahan Dumoga menjadi lahan yang se-
harusnya paling produktif dan menjanjikan bagi 
kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Hamparan persawahan Dumoga tidaklah 
seluas mata memandang. Tak jauh darinya, 
tampak bukit-bukit berbaris di kanan kirinya, 
hijau muda, tua, sampai tampak membiru saking 
jauhnya. Hamparan hutan inilah benteng ter-
penting dibalik letak kekayaan hayati paling 
berharga di Semenanjung Utara Pulau Sulawesi. 
Kekayaan hayati Pulau Sulawesi, salah satu 
pulau paling rumit dalam sejarah geologinya di 
dunia. Ditambah letaknya di kawasan Wallacea, 
kawasan legendaris paling unik dan misterius, 
pewaris nama besar Alfred Russel Wallace, 
sang naturalis, bapak biogeografi dunia.

Sementara di sisi barat Dumoga, terputus 
oleh Pegunungan Matabulawa (1.970 mpdl) 
yang menjulang, terjalin anak-anak sungai yang 
membentuk aliran Sungai Bone. Berliku bak ular, 
membelah tebing cadas, melintasi hamparan 
enclave Pinogu – sebuah perkampungan nan 
subur di tengah hutan – dan terus mengalir, 
melintas Suwawa dan Kabila, sampai bermuara 

di Kota Gorontalo. Perjalanan panjang sungai 
yang lebih dari 100km ini membawa banyak 
manfaat, melintasi hutan-hutan paling dalam 
yang belum terungkap, mengairi sawah-sawah 
subur Pinogu, menjadi tempat bermain buaya-
buaya muara yang tetap aman, sempadannya 
banyak menjadi lokasi peneluran maleo, serta 
alirannya selama berabad-abad juga menjadi 
urat nadi warga sebagai jalur transportasi dan 
sarana membawa hasil bumi menuju kota tua 
Gorontalo.

Lembah, sungai, dan hutan ini membentuk 
kesatuan, pusat keragaman hayati dan fungsi 
eksosistem hutan terbaik dalam sebuah kawasan 
konservasi terpenting di Sulawesi, Taman 
Nasional Bogani Nani Wartabone. Inilah satu 
dari 11 taman nasional awal di Indonesia, 
yang ditunjuk berdasarakan Surat Keputusan 
Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982 
tanggal 15 Oktober 1982, hasil dari Kongres 
Taman Nasional ketiga di Bali, peletak dasar 

penting dalam pengelolaan kawasan yang di-
lindungi di daerah tropika. Pada awalnya 1982, 
taman nasional ini bernama Dumoga-Bone, 
mengambil nama DAS terbesar di sisi barat 
dan timur kawasan, Dumoga dan Bone. Taman 
nasional ini juga merupakan gabungan tiga 
kawasan konservasi sebelumnya, yaitu SM 
Dumoga, SM Bone, dan CA Bulawan.

Keberadaan DAS-DAS besar seperti Dumoga 
dan Bone, juga menjadi salah satu alasan penting, 
perlunya melindungi dari daerah tangkapan 
air pada DAS besar tersebut yang menjadi 
sumber pemanfaatan masal untuk pertanian. 
Daerah tangkapan air yang pada wujudnya adalah 
kawasan taman nasional. Dibangunlah bendungan-
bendungan besar seperti Kosinggolan dan Toraut 
di Dumoga pada rentang 1970-1980an, juga di-
tujukan untuk memberikan manfaat yang luas 
keberadaan hutan sebagai daerah tangkapan air 
untuk masyarakat.  

Sejak 1992, Taman Nasional Dumoga-Bone 
bertransformasi mewujudkan tatangan yang 
tak lazim sampai saat ini, mengubah nama 
diri menjadi Bogani Nani Wartabone, sebagai 
wujud takzim kepada tokoh-tokoh besar di 
dua wilayah utamanya, Bolaang Mongondow 
dan Gorontalo. Bogani adalah kesatria pilih 
tanding, tetua dan penguasa kelompok-kelompok 
masyarakat pada wilayah tertentu, saat sistem 
kerajaan Bolaang Mongondow masih eksis di 
wilayah ini. Sedangkan Nani Wartabone, salah 
seorang pahlawan nasional asal Gorontalo, 
pendeklarasi kebebasan dari penjajah Belanda 
di wilayah Gorontalo, dan menjadikan hutan 
yang saat ini sebagai taman nasional, sebagai 
basis pergerakannya dalam merebut dan mem-
pertahankan kemerdekaan NKRI.

Setelah mengalami beberapa perubahan, 
TNBNW dikukuhkan berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 
SK.3072/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Pene-

Oleh: Hanom Azib Bashari 

Padang alang-alang abadi yang berada tepat di tengah lokasi peneluran maleo Hungayono, SPTN I Limboto, TN Bogani Nani Wartabone. Air 
panas berkapur dan berbelerang menyebabkan sebagian permukaan tanah tidak dapat ditumbuhi ragam pohon, yang tersisa bertahan hanyalah 

hamparan alang-alang Imperata cylindrica dan sedikit tembelekan Lantana camara.
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tapan Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani 
Nani Wartabone di Provinsi Gorontalo dan 
Nomor: SK.734/Menhut-II/2014 tentang Pene-
tapan Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani 
Nani Wartabone di Provinsi Sulawesi Utara, 
dengan total luas 282.008,757 hektar. Kawasan 
ini secara administratif berada dalam empat 
kabupaten dalam dua provinsi, yaitu Kabupaten 
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow 
Utara, dan Bolaang Mongondow Selatan di 
Provinsi Sulawesi Utara, serta Kabupaten Bone 
Bolango di Provinsi Gorontalo. Kawasan taman 
nasional ini menjadi wakil lengkap untuk hutan 
dataran rendah dan dataran tinggi Sulawesi, 
dari ketinggian 50 sampai 1.964 mdpl.

Bentang alam Dumoga Bone yang berpusat 
pada Taman Nasional Bogani Nani Wartabone 
telah menarik minat para pemerhati dan 
peneliti ilmu alam di seluruh dunia. Toraut, 
pada awalnya telah ditujukan sebagai pusat 
penelitian alam terbaik Indonesia di kawasan 
suaka alam dan sebagai salah satu pusat 
penelitian international hutan tropis. Bentang 
alam ini juga dapat menjadi contoh terbaik 
dalam pengelolaan bentang alam terpadu dan 
menyeluruh dalam pengembangan tataguna 
lahan, yaitu antara kawasan konservasi, pem-
bangunan jalan, produksi sawah melalui sis-
tem irigasi, pengembangan hutan produksi, 
dan sebagainya.

Dalam dingin pagi yang kering di Tambun, 
saat matahari belum lagi muncul di ufuk, suara-
suara panggilan maleo telah terdengar sahut 
menyahut dari arah selatan. Uap-uap air pa-
nas yang mengalir dalam sungai-sungai kecil 
begitu jelas terlihat memecah udara dalam 
remang cahaya. Saat sebelum fajar menyinsing 
inilah, saat terbaik untuk menuju menara-menara 
pengintaian sebelum maleo memasuki lokasi 
peneluran, mencari upaya dalam proses rege-
rasinya, bertelur dan menyimpannya dalam lubang-
lubang yang mereka gali, mengharap kebaikan alam 
untuk mengerami dan menetaskan telur-telur 
mereka.

Tambun merupakan satu dari delapan lokasi 
peneluran aktif maleo Macrocephalon maleo yang 
ada di kawasan TNBNW. Taman nasional ini juga 
menjadi pusat dari koridor penyebaran puluhan 
lokasi-lokasi peneluran maleo lainnya yang berada 
di pantai-pantai di sekitar kawasan TNBNW. Burung 
endemik Sulawesi yang menjadi lambang TNBNW 
ini sendiri, adalah salah satu daya tarik para peneliti 
datang ke lokasi-lokasi penting penelurannya, seperti 
Tambun, Muara Pusian, dan Hungayono, bahkan 
sejak awal-awal penunjukkan kawasan ini sebagai 
taman nasional di awal 1980an.

Kekayaan hayati TNBNW masih terus dieks-
plorasi dan dipantau. Tercatat setidaknya 200 
jenis burung menjadi kawasan ini sebagai habitat 
mereka. Selain maleo yang ikonik TNBNW, para 
peneliti maupun pemerhati burung-burung di 
dunia berdatangan demi untuk mencari jenis-
jenis burung paling langka di dunia yang endemik 
Sulawesi, seperti dalam kelompok jenis-jenis 
mandar (Ralidae), si cantik kareo sulawesi Amau-
rornis isabellinus, mandar muka-biru Gymnocrex 
rosenbergii yang misterius, maupun mandar 
dengkur Aramidopsis plateni yang belum terja-
mah kamera sampai saat ini. Tak kalah menarik 
adalah ragam jenis-jenis burung hantu yang se-
lalu menanti untuk dicari, seperti serak minahasa 
Tyto inexspectata yang suara seraknya selalu di-
takuti di dalam hutan, maupun punggok merah-
tua Ninox ios yang baru saja terdeskripsi pada 
1999 dan spesimen pertamanya diambil dari ka-
wasan TNBNW pada 1985.

Kekayaan hayati 

Patung Nani Wartabone, Pahlawan Nasional asli Gorontalo yang terletak di Kota Gorontalo, banyak menjadi 
inspirasi ragam nama tempat di Gorontalo sebagai pengenang segala jasanya, termasuk menjadi bagian nama 
taman nasional daratan terbesar di Sulawesi, TN Bogani Nani Wartabone.

Air panas adalah sumber kehidupan bagi maleo, burung khas Sulawesi 
yang memanfaatkan hangatnya tanah yang berdekatan dengan sumber-
sumber mata air panas tadi untuk proses inkubasi telur-telur mereka.

Telur maleo dapat mencapai berat 267 gram atau sekitar lima 
sampai enam kali berat telur ayam kampung biasa.

Masa inkubasi telur maleo dalam hangatnya tanah yang mencapai sekitar 
60 hari, menghasilkan anak maleo yang mandiri, tanpa pengasuhan 
induknya, untuk menjelajah hutan sendirian hanya dalam hitungan jam 
setelah dia keluar dari dalam perut bumi Sulawesi.
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Taman Nasional Bogani Nani Wartabone juga 
menjadi lokasi terbaik setidaknya bagi 36 jenis 
mamalia. Hanya di taman nasional inilah, dua 
jenis monyet hitam endemik Sulawesi aman dan 
berada dalam satu hamparan hutan yang sama 
dengan membagi masing-masing teritori yang 
jelas, yaitu monyet-hitam sulawesi Macaca nigra 
dan monyet-hitam gorontalo Macaca nigrescens. 
Bahkan dari kawasan taman nasional inilah, salah satu 
jenis kelelawar buah endemik Sulawesi memiliki 
nama genus Boneia, yang berasal dari kata Bone, 
merujuk pada Sungai Bone, salah satu DAS utama 
TNBNW karena spesimen awalnya berasal dari sini, 
kalong bidens Boneia bidens. Tentu yang tersohor 
adalah keberadaan musang sulawesi Macrogalidia 
musschenbroekii, yang beberapa perjumpaan ter-
barunya tercatat di TNBNW dalam rentang 2016-
2018 ini.

Jenis-jenis reptilia dan amfibia, walaupun ti-
dak seberagam jenis lain, namun setidaknya di 
TNBNW ini tercatat 22 reptilia dan empat jenis 
amfibia, termasuk di dalamnya menjadi lokasi 
terbaik bagi dua jenis kura-kura endemik sulawesi, 
yaitu kura-kura-hutan sulawesi Leococephalon 
yuwonoi yang merupakan salah satu kura-kura 

paling langka di Indonesia, serta diduga juga 
terdapat baning sulawesi Indotestude forsteni. 
Sedangkan untuk keragaman tumbuhan, di sinilah 
tercatat 298 pohon dan palem.

Kekayaan hayati  TNBNW tentu tidaklah sesuatu 
yang statis. Masih banyak yang belum diketahui, 
mungkin sebanyak yang sudah diketahui. Tidak 
ada catatan pasti untuk keragaman serangga, ikan 
air tawar, dan sebagainya. Pun, tidak diketahui 
pasti jumlah jenis-jenis epifit, jamur, herba, 
dan sebagainya. Sementara jenis-jenis yang ada 
pun, terus mengalami ancaman kekinian, tidak 
sekedar perubahan habitat dan tutupan hutan, 
namun juga terdesak oleh kehadiran jenis-jenis 
asing yang bersifat invasif maupun perburuaan 
yang tetap marak. Cara baru kelola kawasan konser-
vasi, yang salah satunya dengan menghidupkan 
kembali peran resort, kebijakan berbasis data, 
dan kemiteraan yang kuat, diharapkan dapat 
mempertahankan legenda kekayaan hayati dan 
impian-impian awal keberadaan taman nasional 
ini tetap dapat diwujudkan. 

Walaupun tidak terlalu banyak, kawasan TN Bogani Nani Wartabone juga mencakup lahan-lahan basah yang 
menjadi habitat bagi berbagai jenis bebek-bebekan Anatidae seperti belibis kembang Dendrocyna arcuata dan 
itik benjut Anas gibberifrons ini.

Hutan primer dataran rendah, merupakan komponen ekosistem utama yang membentuk kawasan TN Bogani 
Nani Wartabone. Di sinilah, ragam kehidupan hutan Sulawesi yang menakjubkan banyak terjadi.

Perjumpaan berkik-kembang besar Rostratula benghalensis tepat di batas kawasan TN Bogani Nani Wartabone 
pertengahan 2018 silam, menambah daftar jenis kekayaan hayati taman nasional ini.
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Fasilitas pengelolaan lokasi peneluran maleo Tambun di TN Bogani 
Nani Wartabone, baik untuk pengelolaan hamparan lokasi peneluran 
maupun pengelolaan pasca maleo bertelur merupakan salah satu 
fokus utama Balai untuk mewujudkan taman nasional ini sebagai lokasi 
pengelolaaan maleo terbaik di Indonesia.
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Maleo senkawor Macrocephalon maleo, jenis burung paling kharismatik di Sulawesi, 
adalah anugerah terbesar bagi keragaman hayati Sulawesi dan Indonesia. Kawasan 
TN Bogani Nani Wartabone adalah rumah terbaik bagi mereka.
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Sungai Bone, alirannya yang berhulu di jantung hutan TN Bogani Nani Wartabone membawa banyak berkah tidak saja bagi 
masyarakat di sekitar hutan yang memanfaatkannya untuk usaha pertanian dan perikanan, namun juga bagi ragam makhluk hayati di 
dalam kawasan konservasi ini. Bahkan, misteri kandungan hayati di dalam aliran sungai ini pun masih belum banyak terungkap.  
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Sebuah taman nasionalRumah impian

Kupu-kupu Appias zarinda yang berwarna cerah, banyak menghias pasir-pasir lembab nan asam
di sepanjang sempadan sungai-sungai dan aliran basah di dalam kawasan TN Bogani Nani Wartabone. 
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Oleh: Hanom Azib Bashari

Sebuah
taman nasional 
impian

dan pengetahuan mengenai taman nasional 
coba untuk ditelusuri di masyarakat sekitar 
kawasan taman nasional itu sendiri, yang se-
bagian besar adalah masyarakat perdesaan. 
Mungkin, kata-kata taman nasional itu sendiri 
juga baru pertama kali mereka dengar.

Membumikan pemahaman taman nasional 
tidak mudah. Sebagai sebuah kata majemuk,  
taman nasional dapat dengan mudah diperke-
nalkan ke masyarakat luas. Plang, baliho, span-
duk, maupun beragam acara dengan judul 
sosialisasi, kampanye, desiminasi, penyadar-
tahuan, sampai audiensi, dan sebagainya bisa 
diproduksi dan diperkenalkan terus menerus 
ke seluruh pihak. Namun menanamkan pema-
haman mengenai arti dan tujuan sebenarnya 
dari sebuah taman nasional tidaklah mudah. 
Perlu interaksi, diskusi, kerjasama dan kerja ber-

sama. Pun, ini tidak mudah. Dapat dicoba sebagai 
contoh. Di lingkup kantor Unit Pelaksana Teknis 
sendiri, Balai Taman Nasional, untuk staf yang ti-
dak berkecimpung langsung dalam pengelolaan 
tingkat tapak, tidak semua bisa memahami den-
gan tepat apa taman nasional dan fungsinya. 

Hal terpenting bukanlah definisi baku taman 
nasional seperti tercantum dalam undang-undang. 
Namun, apakah ada impian bersama yang sa-
ma antara otorita pengelola taman nasional 
dengan masyarakat sekitar kawasan, bahkan 
masyarakat secara global. Apakah sebuah ta-
man nasional sudah membawa manfaat bagi 
semua, flora fauna, ekosistem, masyarakat 
sekitar kawasan, bahkan sampai masyarakat 
dan para pihak lain yang tidak secara langsung 
bersinggungan dengan kawasan ini.

Bendungan Toraut yang dibangun awal 1980an ini, menampung dua aliran sungai yang menyatu, Toraut dan Tumpa. Pembangunan bendungan ini dilakukan 
dalam satu rangkaian tujuan yang sama dengan penunjukkan TN Bogani Nani Wartabone, konsep terintegrasi antara perlindungan hutan taman nasional 
sebagai daerah tangkapan air dan aliran sungainya yang digunakan untuk pertanian masyarakat.

Tidak mudah memang, membumikan konsep sebuah ka-
wasan konservasi berbentuk taman nasional ini, yang ka-
ta-katanya saja sudah mengambil terjemaahan mentah 
dari konsep luar Indonesia yang telah terbentuk sebelum-
nya, national park. Sang bapak sudah tepat ketika mengartikan 
taman sebagai tempat bermain, bersenang-senang, ber-
wisata. Itulah taman. Tapi mungkin dia bingung, kenapa ada 
sambungan kata nasional setelah kata taman ini. Namun 
itulah yang sering dijumpai, ketika survei-survei persepsi 

“Pak, menurut bapak, apa itu taman nasional?”. 
Sang bapak terdiam beberapa detik, sedikit 
menerawang dan tampak berpikir. “Tempat 
bermain atau berwisata, seperti taman-

taman yang ada di kota”, jawab sang bapak 
dengan sedikit keraguan seperti tahu kalau 
bukan seperti itu yang dimaksud.
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Pengertian taman nasional sendiri berdasar-
kan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 ten-
tang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya adalah kawasan pelestarian alam 
yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan 
sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan 
penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, 
menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. 
Dijelaskan kemudian dalam beberapa pasalnya, 
seperti pada pasal 30, bahwa taman nasional memili-
ki fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga 
kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis 
tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara 
lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

Karakteristik sebuah taman nasional adalah 
area yang relatif besar, tempat satu atau 
beberapa ekosistem tidak berubah secara 
material akibat eksploitasi dan pendudukan 
manusia, terdapat tumbuhan, hewan, lo-
kasi, dan habitat geomorfologi yang sangat 
khas dalam pandangan ilmiah, pendidikan, 
dan rekreasi khusus, atau lokasi tersebut me-
ngandung pemandangan atau keindahan alam 
yang luar biasa. Dalam pengelolaannya, taman 
nasional harus memiliki otoritas tertinggi yang 
kompeten (dalam lingkup negara) yang bertugas 
mengambil langkah-langkah untuk mencegah 
atau menghilangkan sesegera mungkin segala 
macam eksploitasi atau pendudukan di area 
tersebut, serta menegakkan secara efektif fitur 
ekologi, geomorfologi atau estetika yang ada 
di dalamnya, sesuai tujuan pembentukannya. 
Sebuah taman nasional juga memperkenankan 
pengunjung memasuki kawasan dalam kondisi 
khusus, untuk tujuan yang inspiratif, edukatif, 
budaya dan rekreasi.1

Dalam Kongres Taman Nasional Keempat di 
Venezuala pada 1992, secara tegas diamanat-
kan bahwa sebuah kawasan konservasi sebagai 
perwakilan dari habitat alami dunia, haruslah 
dikelola secara efektif untuk manfaat berkelan-
jutan baik manusia maupun alam2. Sejak awal 
pula telah disadari bahwa integrasi kawasan kon-
servasi ke dalam rencana pembangunan wilayah 
memerlukan hubungan yang terus menerus antar 
berbagai otorita pengelola kawasan (yang men-
1 IUCN (1970) Tenth general assembly on Vigyan Bhavan, New Delhi, 24 November –  1 December 1969, Volume II: Proceedings and Summary of 

Business. Switzerland: IUCN Publications New Series. Supplementary Paper No 27.
2 Whitehouse, J. F. (1992) IVth World Congress on National Parks and Protected Areas Caracas, Venezuela, February 1992. Australian Zoologist (28): 39-47.
3 Mackinnon, J., K. MacKinnon, G. Child, & J. Thorsell (1986) Pengelolaan kawasan yang dilindungi di daerah tropika. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
4 Miller, K. R. (1999) Bioregional planning and biodiversity conservation. Dalam: Stolton, S. & N. Dudley (eds.) Partnership for protection, new strategi 

for planning and management for protected areas.   London: Earthscan Publications Ltd.  Hal: 41-49.

jadi satu kesatuan hamparan) dengan mengikut-
sertakan masyarakat setempat3.

Maka itu, konsep pengelolaan kolaboratif 
maupun pendekatan pengelolaan bentang alam 
terpadu bukanlah hal yang baru. Pengelolaan 
sebuah kawasan konservasi haruslah sudah 
sangat jauh dari pendekatan pengelolaan pulau, 
yaitu ketika sebuah kawasan konservasi diang-
gap sebuah pulau yang terpisah dari kehidupan 
sekelilingnya. Pengelolaan yang terintegrasi 
ini pulalah yang menjadi dasar untuk banyak 
meninggalkan pengelolaan konservasi jenis yang 
eksklusif, beralih ke pendekatan konservasi eko-
sistem atau bentang alam. 

Konsep ini sejalan pula dengan konsep 
pengelolaan kawasan konservasi dalam sekala 
bioregional, yaitu  kawasan yang bekerja di ruang 
geografis dengan ukuran yang cukup untuk 
menangani seluruh ekosistem. Pada skala ini, 
orang-orang dan kawasan konservasi dapat 
hidup berdampingan melalui penggunaan sum-
berdaya alam yang bijaksana, yang secara kon-
sisten digabungkan dengan upaya konservasi 
keanekaragaman hayati. Strategi tersebut di-
harapkan dapat berkontribusi untuk kesejahteraan 
manusia di masa depan dan juga kelangsungan 
hidup alam.4

Pengelolaan kawasan konservasi sebagai ta-
man nasional dianggap sebagai konsep terbaik, 
karena dalam pengelolaannya menerapkan sistem 
zonasi, yang diharapkan dapat memenuhi ke-
tiga fungsinya: perlindungan, pengawetan, dan 
pemanfaatan. Sistem zonasi juga dapat men-
jadi jawaban dalam pemenuhan hak-hak mas-
yarakat di sekitar kawasan maupun masyarakat 
hukum adat yang berada di dalam kawasan. 
Zona-zona di dalam kawasan taman nasional 
juga dapat terintegrasi dengan zona atau fung-
si kawasan lain di sekitar kawasan, baik itu lah-
an pertanian dan budidaya lain, permukiman, 
hutan lindung dan produksi, maupun fungsi la-
han lainnya yang menjadi bagian dalam daerah 
penyangga kawasan taman nasional.

Dalam konsep pengelolaan bioregional atau 
bentang alam, maka sebagai implikasi adalah 
harus adanya penghubung antar kawasan kon-

servasi maupun lokasi-lokasi penting bagi 
keanekaragaman hayati dan ekosistem lainnya. 
Penghubung antar lokasi ini menjadi penting, 
tidak saja berfungsi sebagai jalur atau koridor 
pergerakan sumberdaya alam hayati, khususnya 
satwa, namun juga penting untuk menjamin 
fungsi-fungsi ekosistem tetap berjalan.

Jadi kembali lagi, apa sebenarnya yang dici-
ta-citakan dengan terbentuknya sebuah taman 
nasional. Tentulah, taman nasional di Indonesia 
yang sebagiannya merupakan gabungan dari 
beberapa bentuk kawasan konservasi lainnya, 
berharap bahwa model pengelolaan dalam 
bentuk taman nasional menjadi model yang 
lebih dinamis untuk pengelolaan. Sebuah ka-
wasan konservasi yang seharusnya ideal, ketika 
upaya dan hasil dalam perlindungan keragaman 
hayati dan ekosistemnya terwujud sekaligus 
kawasan tersebut membawa manfaat bagi 
masyarakat maupun para pihak lain yang ber-
dampingan di sekitarnya, bahkan manfaat yang 
lebih bagi masyarakat yang secara aktif berin-
teraksi langsung dengan kawasan tersebut se-
cara kesejarahannya.

Bagaimana dengan Bogani Nani Wartabone 
kita, apa yang kita dambakan dari taman na-
sional yang seharusnya sudah “dewasa” ini. 
Ketika cita-cita indah di awal waktu itu masih 
terngiang.  Sebagai anugerah Tuhan, posisi ta-
man nasional ini berada di Sulawesi sebagai 
pulau terpenting dalam kawasan Wallacea yang 
unik dan penuh misteri. Taman nasional ini 
secara umum ditujukan untuk perlindungan 
DAS dan jenis-jenis tumbuhan dan satwa se-

5 Wind, J. (1986) Rencana pengelolaaan 1984-1989 Taman Nasional Dumoga-Bone Sulawesi Utara. Bogor: Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan 
Pelestarian Alam.

bagai sumber plasma nutfah utama Sulawesi. 
Pada awalnya pula, kawasan ini dikondisikan 
untuk dikembangkan menjadi salah satu pusat 
international bagi penelitian hutan tropis dan 
pariwisata alam. Bogani Nani Wartabone juga 
diproyeksikan unutk dapat mendemonstrasikan 
contoh menarik dari pengembangan tata-guna 
tanah terpadu, yaitu pengembangan terpadu 
dari kawasan pelestarian alam, pembangunan 
jalan, dan produksi sawah melalui irigasi yang 
terencana baik.5 

Apa masih bisa mewujudkan Bogani Nani 
Wartabone impian kita? Tentu masih sangat me-
mungkinkan. Kendala pasti akan dihadapi. Taman 
nasional, pengelolaan kolaborasi, pengelolaan 
bentang alam, dan sebagainya itu bukanlah kata 
mantra ajaib nan magis, yang dapat mewujud-
kan cita-cita kita dalam sekejab. Perlu kehadiran 
pengelola di tengah pengelolaan. Penguatan pe-
ran resort-resort taman nasional. Para pihak sa-
ling kenal dan mendukung beserta dinamikanya 
yang siap dihadapi. Masyarakat mendapatkan 
manfaat dari kehadiran taman nasional sehingga 
ikut berkontribusi dalam pengelolaannya. Suatu 
kala, jika terlontar lagi pertanyaan, “menurut ba-
pak, apa manfaat taman nasional ?”. Maka, apa-
kah kita sudah membawa kehadiran Bogani Nani 
Wartabone ke dalam kehidupan masyarakat se-
hingga bermanfaat bagi mereka? Atau, bisa jadi 
masih akan terdengar nada yang sama dari para 
pihak ketika pertanyaan itu kembali terlontar, 
mereka menjawab “tidak tahu”. 

Lanskap hutan merupakan pondasi utama TN Bogani Nani Wartabone sesuai dengan tujuan awalnya sebagai 
perlindungan daerah tangkapan air dan habitat satwa khas Sulawesi.
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Ketidakjelasan maupun konflik batas me-
rupakan masalah klasik nan renta, yang terjadi 
hampir di setiap kawasan konservasi, dengan 
berbagai ragam intensitasnya. Mulai dari ke-
tiadaan pal batas, ketidak-sesuaian antara posisi 
peta dan posisi pal secara nyata di lapangan, 
pergeseran fisik pal, klaim sepihak, termasuk 
harus diakui adanya ketidaksempurnaan proses 
penetapan dan pemancangan pal batas ka-
wasan sejak awal mulanya. Bahkan untuk seluruh 
kawasan konservasi di Indonesia, hanya 24,6 % 
yang sudah ditetapkan tata-batasnya1. Namun 
jelas, kawasan yang sudah ditetapkanpun, bu-
kan berarti bebas dari masalah tatabatas. 

Masalah pal batas kawasan konservasi pun 
menjadi efek domino bagi masalah lain yang 
menghadang dalam pengelolaan kawasan. Ketika 
membuka untuk kebun bagi mayarakat adalah 
hal yang biasa dan dilakukan turun temurun, 
namun berujung konflik akibat ketidaktahuan 
masyarakat terhadap batas kawasan ataupun 
ketiadaan pal nyata di lapangan. Akhirnya, masya-
rakat bersitegang dengan pengelola kawasan. 
1  https://konservasiwiratno.wordpress.com/tantangan-pengelolaan-taman-nasional-di-indonesia/

Pengakuan sepihak bermunculan. Berkebun men-
jadi disebut perambahan. Sedangkan keterampilan 
pengolahan lahan pertanian masyarakat secara 
intensif lambat meningkat bahkan tidak ada sama 
sekali.

Masalah-masalah klasik dalam pengelolaan 
sebuah taman nasional tetap terjadi sampai 
saat ini, seumur dengan penunjukkan kawasan 
tersebut, bahkan ada yang lebih tua dari umur 
kawasan konservasi tersebut. Penebangan, perbu-
ruan satwa, penambangan, maupun tumpang tin-
dih lahan masih menjadi hal yang paling sering 
mengemuka. Sementara hubungan yang lemah 
antara pengelola kawasan konservasi dengan 
para pihak terus saja terjadi dan berulang. Apa-
kah ini menjadi masalah abadi? Tentu tidak se-
lamanya dan tidak di semua tempat. Upaya-upaya 
resolusi konflik, menyelesaikan akar masalah, 
memperbanyak silaturahmi dan kolaborasi, 
mencari hal-hal kesepahaman bersama, tel-
ah dilakukan di banyak tempat. Banyak ke-
berhasilan, mungkin sebanyak kegagalannya 
pula. Masih lebih banyak lagi yang dalam masa 

Oleh: Hanom Azib Bashari 

Ragam masalah yang menghadang

Ruben Mangli (57 tahun), polisi kehutanan senior di Resort Pinogaluman bersama anggota resort lainnya 
terlihat sibuk menyiapkan beberapa plat seng bercat kuning 30x40 cm2. Sesekali beliau ikut mencetak 
tulisan hitam “KAWASAN HUTAN TNBNW” di atas plat tersebut. 

Sejumlah 20 plat mereka bawa menuju daerah-daerah Mauk, Mopanat, dan 
Muara Pusian. Nama-nama yang sangat asing bagi telinga orang lain, namun 
tidak bagi Ruben dan kawan-kawan di resort ini. Dengan sebagiannya menggu-
nakan dana pribadi, mereka tetap semangat membuat dan memasang plat-plat 

seng ini di lokasi-lokasi penting batas kawasan. Sebuah solusi yang mereka hadirkan ke-
tika kepastian tanda batas kawasan dibutuhkan oleh masyarakat, sementara patok-patok 
pal batas beton asli, sebagian telah hilang atau berada ditempat yang jauh dari lokasi 
batas kawasan dan kebun olahan masyarakat.
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berproses. Namun semuanya membawa pem-
belajaran. Sayangnya, tetap ada juga sebagian 
pengelola kawasan konservasi yang masih memi-
lih untuk “berdiam saja” menghadapi masalah 
klasik ini.

Kawasan konservasi tentu bukanlah berada 
dalam lorong waktu beku tak terjamah. Teknologi 
kian berkembang menyentuh hampir semua 
sisi kehidupan manusia. Sebagiannya sangat 
membantu dalam pengelolaan kawasan konservasi 
menjadi lebih baik. Ketika ilmu dan teknologi 
baru dibawa dalam pengelolaan, maka sisi-sisi 
gelap tak terjamah kawasan mulai terungkap 
serta keajaiban-keajaibannya pun mulai terkuak. 
Seiring dengannya, peta masalah makin jelas 
terlihat dan strategi pengelolaan berpedoman 
data makin efektif digunakan. 

Anak-anak generasi milinium urban berlomba 
membawa teknologi dalam kehidupan dan 
ruang kerja mereka, baik nyata maupun maya. Di 
sisi lain generasi pertengahan terus terengah-
engah mencoba mengimbangi otak dan fisik 
mereka untuk menyerap teknologi baru. Semen-
tara generasi tua mungkin lebih banyak hanya 
sebagai penonton kecanggihan ilmu-ilmu baru ini.

Alih penguasaan teknologi dalam pengelo-
laan kawasan konservasi tidaklah selalu berjalan 
mulus. Kadangkala ketiadaan hasrat untuk mem-
pelajari ilmu maupun menerapkan teknologi 
baru menjadi kendala yang lebih besar daripada 
kemampuan otorita pengelola untuk menghadir-
kan fisik teknologi tersebut dalam pengelolaan 
kawasan. Maka tak heran ketika kerja menjadi 
membosankan. Di lain pihak, peralatan yang 
tersedia menjadi minim penggunaan dan hasil, 
bahkan hanya rusak dimakan usia yang memang 
tak tahan lama. Memotivasi staf pengelola ka-
wasan untuk belajar, berbagi, dan berinovasi, 
menjadi tantangan sendiri dalam pengelolaan 
kawasan konservasi.

Kekompakan tim dan kepemimpinan yang 
kuat umumnya mampu menjadi salah satu 
faktor pemicu dari keberhasilan kerja sebuah 
lembaga. Namun kondisi yang ideal ini kadangkala 
masih terkurung oleh keengganan untuk ber-

mimpi lebih, visi yang “standar”, nyaman de-
ngan rasa nyaman, maupun kurangnya rasa 
peduli terhadap kemajuan lembaga, dalam 
hal ini pengelola kawasan konservasi. Maka tak 
heran, banyak pihak yang patah arang, merasa 
nyaman dengan menjadi biasa, atau asik dengan 
keasikannya sendiri. Namun, tetap masih ada 
yang berusaha lebih, tetap mengejar rumah 
impian taman nasional yang diidamkan.

Pendobrakan pola pikir pengelolaan kadang-
kala harus dilakukan, agar inovasi menjadi 
berkembang dan nyata. Rasa percaya diri untuk 
tampil, menguasai bidang kerjanya, serta per-
saingan positif dan produktif menjadi diperlu-
kan dalam membangun tim. 

Ragam masalah akan selalu dihadapi selama 
proses pengelolaan kawasan konservasi ini ada. 
Tidak ada jalan yang selalu mulus. Namun ke-

mauan untuk terus bergerak serta menjadikan 
masalah sebagai tantangan untuk diselesaikan 
dapat memacu pengelolaan untuk terus maju. 
Tidak berhenti, jalan di tempat, apalagi mundur 
ke belakang.

Di sudut lain, Ruben Mangli sebagai polhut 
berpengalaman, bagian dari generasi pertama 
dalam riwayat pengelolaan TN Bogani Nani 
Wartabone, tetap terus bekerja. Fisiknya tidak 
sekuat dulu, walau geraknya masih lincah dan 
gesit. Dia tetap berkarya untuk taman nasional, 
seperti yang dia lakukan selama berpuluh 
tahun sebelumnya. Sementara dia pun terus 

terbayang, masa pengabdiannya di taman 
nasional ini yang tinggal beberapa bulan lagi. 
Para penutur awal cerita-cerita hebat, ketika 
maleo masih berlimpah, atau tentang anoa 
saat masih menjadi satwa yang paling ditakuti 
dan mematikan di dalam hutan Sulawesi, satu 
persatu mulai pensiun. Sementara generasi-
generasi baru tidak pernah datang memperkuat 
barisan dalam pengelolaan taman nasional 
ini. Haruskah juga itu menjadi masalah dalam 
pengelolaan Bogani Nani Wartabone?  

Umur bagi Frets Manopo (56 tahun), Kepala Resort Buroko, 
tidak menghalangi dirinya untuk berkembang ketika kemajuan 
teknologi  menjadi tantangan yang harus dilalui. Penggunaan GPS 
dalam operasi pengamanan maupun monitoring kawasan menjadi 
vital saat ini.

Pintu-pintu masuk ke dalam kawasan taman nasional merupakan dua sisi mata pisau yang sama tajamnya, ketika usaha pengembangan dan 
pengelolaan kawasan kadang harus beradu cepat dengan tantangan ancaman yang datang masuk ke dalam kawasan melalui jalan yang sama.
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Babirusa sulawesi Babyrousa celebensis adalah salah satu keajaiban alam dari proses evolusi yang menakjubkan 
di Sulawesi. Secara rutin mereka mengunjungi lokasi-lokasi bergaram untuk memenuhi kebutuhan mineral 
mereka, dan TN Bogani Nani Wartabone menyediakan semua kebutuhan mereka tersebut.
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R onny Mokoginta (40 tahun), polisi kehutanan sekaligus operator aplikasi SMART 
(Spasial Monitoring and Reporting Tool) sibuk menjelaskan berbagai pertanyaan 
dari para peserta. Sebagian mempersoalkan tidak mutakhirnya data model untuk 
jenis-jenis satwa dalam aplikasi SMART yang mereka gunakan. Di waktu yang lain, 

persoalan kesepakatan sistem pelaporan berjenjang kembali didiskusikan sengit.

tersaji, nilai usaha kerja tiap personil resort 
lebih cepat terlihat, bahkan laporan singkat hanya 
“tinggal klik”. Semua dibuat untuk lebih meng-
efisienkan kerja dari para staf, baik di lapangan 
maupun di tingkat Balai.

Puluhan tahun lalu, ketika tangan-tangan petugas 
lapangan baru saaja terbiasa menggunakan tero-
pong binokuler, muncul GPS (Global Possitioning 
System) yang juga harus dikuasai dalam sekejap. 
Dalam sepuluh tahun terakhir ini, beragam tek-
nologi baru terus bermunculan tiada henti, untuk 
mendukung pengelolaan sebuah kawasan kon-
servasi.  Gegap dan gagap teknologi tiada akhir.

Keharusan penguasaan teknologi yang bersifat 
hardskill bukanlah satu-satunya tantangan yang 
harus dihadapi saat ini dalam pengelolaan sebuah 
taman nasional. Staf pengelola kawasan juga 
dituntut mengembangkan kemampuan softskill 
yang tidak kalah berat. Kemampuan untuk 

negosiasi, mediasi, memahami karakter masya-
rakat, memfasilitasi proses-proses kerjasama, 
tidak mudah terpancing emosi, dan sebagainya, me-
rupakan keterampilan langka yang hanya dikuasai 
dengan tempaan pengalaman dan waktu.  

Berani berkolaborasi merupakan tantangan 
yang dihadapi di semua lini pengelolaan taman 
nasional. Staf kawasan konservasi bukan saja harus 
tampil percaya diri dan lihai dalam berdiplomasi 
dan diskusi dihadapan bupati dan gubernur. 
Mereka pun dituntut pula tampil luwes dan siap 
menerima keluh kesah terkadang caci maki dari 
masyarakat di sekitar kawasan. Bukan sebuah 
tantangan yang mudah.

Sesungguhnya, tantangan terberat bukanlah 
mempelajari sesuatu untuk dikuasai, namun me-
ngubah pola pikir dalam mengelola kawasan itu 
sendiri. Banyak terobosan dalam pengelolaan 
kawasan konservasi yang memerlukan pengu-
bahan kerangka berpikir pengelolaan gaya lama.

Pengelola saat ini ditantang untuk merun-
tuhkan ego kuasa yang tinggi. Represif dikurangi 
untuk menambah porsi negosiasi dan kolaborasi. 
Pembinaan dan sosialisasi diubah menjadi pem-
berdayaan dan duduk bersama mencari solusi. 
Tangan yang memberi seakan menjadi solusi, 
sekarang menjadi rangkulan serta berdiri sama 
tinggi untuk saling berbagi. Dan, perlindungan 
kawasan menjadi pengelolaan bentang alam.

Sebuah taman nasional dituntut untuk dapat 
dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Tidak 
berarti masyarakat harus mendapat keuntungan 
finansial langsung dalam usaha-usaha bersama 
pengelola kawasan, namun dapat diartikan bahwa 
masyarakat merasa taman nasional adalah bagian 
dari kehidupan mereka.

Sementara itu, perkembangan konstitusi telah 
memberikan ruang bagi masyarakat adat dalam 
memanfaatkan area adatnya yang beririsan de-
ngan kawasan konservasi. Ruang-ruang yang 
mengharuskan pengelola kawasan menjadi lebih 
lentur dan humanis. Namun di sisi lain menjadi 
tegas dan keras terhadap pelanggaran.

Era otonomi daerah yang telah berjalan 
hampir 20 tahun ini juga memberikan kewenangan 
lebih kepada pemerintah daerah. Aset-aset sumber-
daya alam menjadi sangat penting dalam rancangan 

Oleh: Hanom Azib Bashari 

Tantangan masa kini

Ruang rapat Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah III Maelang, Bogani Nani Wartabone, kali ini 
tampak penuh sesak. Belasan staf dengan komputer jinjing masing-masing berdesakan pada satu meja besar. 
Pendingin ruangan menjadi tiada arti, peluh mulai membasahi sebagian peserta. 

Itulah sedikit gambaran, rapat bulanan untuk 
para operator SMART tingkat resort, SPTN, 
dan Balai TNBNW. Penggunaan aplikasi SMART 
sudah mulai digunakan sejak pertengahan 2017 
di lingkup Balai TNBNW. Aplikasi ini digunakan 
sebagai salah satu alat untuk mengelola data 
seluruh hasil kegiatan di tingkat resort, yang 

disajikan dalam bentuk spasial. Sebuah ilmu 
baru yang aplikatif bagi seluruh staf TNBNW 
yang terlibat.

Data-data yang dulu bertumpuk pada tallysheet 
yang berserakan, kemudian dimasukkan dalam 
aplikasi spreadsheet, kini dimasukkan dalam 
aplikasi khusus. Tampilan peta dapat langsung 
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pengembangan daerah secara mandiri. Maka 
potensi benturan antara kepetingan pemba-
ngunan daerah dan perlindungan kawasan men-
jadi hal yang jamak terjadi. Kemiteraan dan 
komunikasi menjadi hal penting untuk men-
jembatani. 

Balai yang sebelumnya lebih berperan dalam 
usaha untuk melindungi fisik kawasan ke arah 
dalam kawasan taman nasional, maka saat ini 
juga dituntut untuk berperan sebagai fasilitator. 
Fasilitator adalah pihak yang mempermudah dan 
membantu kepentingan masyarakat, pemerintah 
daerah, maupun swasta dalam mengelola sumber-
daya alam. Dampaknya memang tidak secara 
langsung akan dirasakan oleh sebuah taman 
nasional, namun tataguna lahan yang baik dan 
keharmonisan antar pihak, akan membawa per-
lindungan terhadap kawasan itu sendiri.  

Hal yang masih sering terjadi juga, dalam se-
buah pengelolaan taman nasional adalah asik-
nya pengelola dengan kegiatannya sendiri. Saat 
usaha, hasil, kesuksesan dan kegagalan hanya 
dinikmati sendiri saja atau cukup dalam lingkup 
kementerian. Ada keengganan untuk tampil trans-
paran dan lebih berani menghentak. Berani me-
nampilkan diri tidak saja lingkup nasional, namun 
juga dunia. Kemauan untuk tampil, visi yang lebih 
kuat dan mendunia akan membantu sebuah 
kawasan konservasi menuju terus-menerus ke 
arah kemajuan.

Keadaan untuk terus maju, memaksa suatu 
organisasi untuk terus pula memperbaiki diri. 
Bagaimana pengetahuan bisa dikelola. Ilmu dan 
pengetahuan staf tidak hanya menjadi ilmu dan 
pengetahuan secara pribadi staf namun dapat 
menjadi ilmu dan pengetahuan atau aset organisasi.  
Untuk itu diperlukan sistem atau budaya untuk 
saling berbagi, sistem pendokumentasian yang baik 
(pelaporan, kearsipan), serta pemanfaatan ilmu 
dan pengetahuan tersebuat sebagai dasar untuk 
pengambilan keputusan.

Diharapakan, Balai Taman Nasional dapat ber-
kembang menjadi suatu organisasi pembelajar. 
Organisasi yang mampu terus-menerus melakukan 
proses pembelajaran mandiri, mengambil pem-
belajaran dari segala kegiatan yang mereka lakukan, 
sehingga organisasi tersebut cepat dalam berpikir 
dan bertindak untuk merespon segala perubahan 
yang muncul.

Diah Ayu Lestari (29 tahun), penyuluh kehutanan 
di SPTN I Limboto TNBNW tampak sibuk dengan 
smartphone-nya. Jari-jarinya lincah bergerak, 
cocok dengan tampilan anak-anak generasi 
milenial jika berhadapan dengan gawainya 
masing-masing. Perkembangan teknologi dalam 
media sosial berbasis smartpohone menjadi 
hal yang lazim untuk semua orang. Maka 
mau tak mau, smartphone dan medsos-nya 
yang berkembang, pun menjadi tantangan 
tersendiri sebagai salah satu alat untuk untuk 
penyebarluasan informasi perihal kawasan. 
Tantangan tugas yang umumnya disukai para 
generasi milineal. 

Pendampingan tim Balai bersama Mitra TN Bogani Nani Wartabone ke tiap-tiap resort, seperti di Resort Bone ini, salah satunya untuk memastikan 
transfer ilmu, keterampilan, maupun teknologi dapat diserap dan dikembangkan oleh tim resort,  dalam pengelolaan kawasan konservasi menjadi
lebih baik.
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Resort-resort model ini kemudian difasili-
tasi dalam self-assessement, penilaian poten-
si, ancaman, dan rencana tindak lanjut yang 
mampu resort laksanakan dalam tahun-tahun 
ke depan. Semangat para staf resort model ini 
pun kembali membuncah ketika Balai dan mitra 
mengalokasikan khusus beberapa peralatan 
lapangan. Terbayang sumringah para kepala resort 
dalam serah terima ragam peralatan lapangan ini.

Evaluasi terus dilakukan, penguatan resort-re-
sort model ini pun terus dikembangkan. Salah 
satunya dengan melakukan berbagai kunjungan 
belajar ke taman-taman nasional lain yang diang-
gap telah melaksanakan RBM secara lebih baik. 
Namun, justru dari hasil kunjungan belajar dan 
penggalian kembali nilai-nilai utama dari RBM 
inilah, berkembang ide bahwa sesungguhnya 

pengelolaan sebuah kawasan konservasi harus 
dilakukan secara terpadu dan bersama seluruh 
petugas, karena merupakan satu kesatuan yang 
kompak, baik kompak kawasannya maupun kom-
pak dalam pengelolaannya.

September 2017, diputuskan bahwa semua 
resort haruslah layak menjadi sebuah resort mo-
del. Semua resort harus berkembang bersama dan 
saling belajar satu dengan lainnya dalam kelebihan 
dan kekurangan. Balai dan SPTN mendukung 
dengan kemampuan maksimal mereka, semua 
tertuju pada seluruh resort. Semua resort ada-
lah model yang dapat dicontoh keberhasilannya 
oleh resort-resort lainnya. Sehingga, seharusnya 
semua resort tumbuh bersama sesuai dengan po-
tensi masing-masing.

Oleh: Lukita Awang 
Nistyantara 

Semua resort 
adalah resort 
model

A walnya, Balai dan mitra Taman Nasional 
Bogani Nani Wartabone merancang untuk 
menetapkan tiga resort model dalam 
rencana implementasi Resort Based 

Management (RBM). Tiga resort ini masing-masing 
mewakili setiap SPTN yang ada. 

Sejak awal 2017, dimulailah rangkaian penilaian 
awal kesiapan resort-resort mana yang dianggap dapat 
menjadi contoh pengelolaan dan  penerapan RBM yang 
lebih terfokus, agar nantinya dapat direplikasi oleh 
resort-resort lainnya. Serangkaian lokakarya, diskusi 
dan penilaian pun dilaksanakan. Maka diputuskanlah 
tiga resort ini, yaitu Tulabolo – Pinogu, Dumoga Timur & 
Lolayan, serta Pinogaluman.

Sebelas resort dalam pengelolaan TN Bogani Nani Wartabone adalah pusat pengelolaan saat ini. Dari sinilah perencanaan pengelolaan kawasan 
yang lebih baik dilahirkan, untuk mengembangkan ragam kegiatan pengelolaan kawasan yang tepat dan efektif.
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Sejak Januari 2018, dalam rapat akbar yang 
dihadiri oleh seluruh staf resort, dirumuskan 
bersama empat tujuan utama dalam kegiatan 
bulanan setiap resort. Pertama, setiap resort 
memiliki jalur-jalur tetap untuk monitoring 
flora dan fauna, yang dipantau setiap bulan. 
Kedua, setiap resort menetapkan minimal 
satu desa mitra yang harus didampingi secara 
intensif. Ketiga, patroli rutin tetap dilaksanakan 
setiap bulan dalam bentuk patroli batas kawasan, 
pemulihan ekosistem, pemulihan jerat, maupun 
pendataan lokasi-lokasi tindak pidana kehutanan 
maupun lokasi-lokasi rawan gangguan. Keempat, 
setiap resort berkewajiban menyambangi dan 
beranjangsana ke seluruh desa-desa penyangga 
kawasan, yang dilakukan secara bergilir setiap 
bulan sesuai prioritas.

Keadaan ini, bahwa semua resort adalah resort 
model, menjadikan pelaksanaannya harus dilak-
sanakan secara bersama-sama dengan gerak 
padu seluruh komponen. Masing-masing resort 
harus berbenah untuk menggali dan mengenali 
potensi resortnya, mengidentifikasi masalah 
dan mencari cara penyelesaiannya, melakukan 
penjagaan kawasan, serta mendekatkan diri pe-
tugas kepada masyarakat di desa penyangga.

Selama periode awal pelaksanaan RBM ini, 
terdapat beberapa catatan penting yang menjadi 
pembelajaran. Selama periode tersebut, jelas 

terlihat bahwa petugas resort menjadi lebih aktif 
di lapangan, karena sesungguhnya merekalah 
yang paling mengetahui target dan upaya yang 
harus dilakukan. Selain itu mulai tumbuh keter-
bukaan antar sesama petugas resort maupun 
antara petugas resort dengan SPTN dan Balai. 
Keadaan ini tentu sebagai salah satu perekat 
dalam kekompakan tim.

Kreatifitas dan inovasi petugas lapangan pun 
akhirnya bermunculan, baik karena keterbatasan 
sumberdaya maupun inovasi dalam penyelesaian 
masalah-masalah yang dihadapi. Tanpa disangka 
pun, beberapa resort secara swadaya sanggup 
untuk menambah jumlah desa mitra mereka, yang 
awalnya hanya ditargetkan satu desa per resort.

Wahab Talamati, hanyalah penduduk lokal 
Desa Pangi yang juga petugas sebagai pengumpul 
telur maleo dalam pengelolaan lokasi peneluran 
maleo di Hungayono, Resort Tulabolo – Pinogu, 
Gorontalo. Kemahirannya dalam mencari telur 
maleo dipadukan dengan keterlibatannya sejak lama 
dalam pengelolaan lokasi peneluran Hungayono 
bersama taman nasional dan mitra, menjadikan 
dia sebagai salah satu yang terbaik, dalam mem-
bantu pengelolaan lokasi peneluran maleo di 
Gorontalo.

Setiap hari, Wahab datang ke lokasi peneluran 
maleo Hungayono, bahkan kadang-kadang me-
nginap di sana. Setelah waktu-waktu maleo bertelur 

selesai, bersama beberapa rekannya, mereka 
mencari telur-telur yang baru diletakkan maleo 
tersebut, yang mereka pendam di dalam tanah. 
Telur dikumpulkan dan ditanam kembali ke dalam 
bak penetasan semi alami yang telah dibangun, 
agar aman dari pemangsaan biawak. Setelah sekitar 
60 hari, menetaslah telur-telur ini. Wahab dan 
siapapun yang berkunjung ke lokasi peneluran ini, 
dapat ikut melepasliarkan kembali anak-anak maleo 
ini, kembali ke hutan di TN Bogani Nani Wartabone. 

Namun kali ini, Wahab berkunjung ke Tambun, 
salah satu lokasi peneluran maleo di Bolaang 
Mongondow, dalam pengelolaan Balai TNBNW. 
Beliau khusus diundang ke Tambun untuk me-
nerima penghargaan oleh Direktur Jenderal KSDAE-
KLHK, sebagai salah satu local champion karena 
usahanya yang terus menerus dalam mendukung 
konservasi maleo di Gorontalo.

Selesai menerima penghargaan, Wahab ber-
sama beberapa rekannya dari Gorontalo, segera 
menuju lokasi peneluran maleo Tambun, di-
temani Max Lela, kepala Resort Dumoga Timur 
& Lolayan. Di sinilah Wahab dan Max saling dis-
kusi dan belajar. Banyak hal yang saling mereka 
pelajari. Banyak persamaan sebanyak adanya 
perbedaan antara pengelolaan di dua lokasi 
peneluran ini.  Namun, banyak ilmu baru yang 
dia peroleh.

Salah satu cara baru kelola kawasan konservasi 
yang digaungkan saat ini adalah terbentuknya 
jiwa organisasi pembelajar dalam diri pengelola 
sebuah kawasan konservasi. Organisasi yang 
mampu secara terus menerus melakukan pro-
ses pembelajaran mandiri sehingga organisasi 
tersebut mampu cepat merespon ragam peru-
bahan yang muncul. Belajar dari diri sendiri adalah 
cara terbaik untuk memperbaiki organisasi. Be-
lajar sesama resort merupakan salah satu wujud 
dari sebuah organisasi pembelajar. Maka, ketika 
semua resort adalah resort model, maka setiap 
resort dapat belajar ke resort lain sekaligus setiap 
resort harus mampu memberikan hal terbaik 
untuk dapat ditularkan ke resort-resort lainnya. 

Beberapa petugas resort dan masyarakat sekitar kawasan yang menunjukkan kerja dan pengabdian yang luar biasa dalam 
pengelolaan kawasan TN Bogani Nani Wartabone selama ini, mendapat kesempatan  memperoleh penghargaan langsung dari 
Direktur Jendral Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem KLHK, Juli 2018.

Proses pengembangan resort-resort TN Bogani Nani Wartabone, 
salah satunya dilalui melalui proses-proses pendampingan di 
tiap resort untuk mengidentifkasi dan membongkar potensi dan 
permasalahan resort sebagai bahan perencanaan yang tepat sasaran 
di tingkat resort tersebut.

Wahab Talamati, warga Desa Pangi Gorontalo, salah satu tokoh masyarakat 
yang saat ini diminta membantu dalam pengelolaan lokasi peneluran maleo 
Hungayono di TN Bogani Nani Wartabone. Pengalaman beliau dalam 
mendampingi ragam penelitian dan  pemantauan maleo, secara perlahan 
ditularkan kepada generasi muda lainnya di sekitar kawasan taman nasional.
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Bogani Nani
 Wartabone

Rumah

Sungai Tapakolintang yang berhulu di salah satu sisi selatan kawasan TN Bogani Nani Wartabone, 
menyediakan potensi pemanfaatan yang selama ini belum terkelola maksimal.
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Menanamkan nilai-nilai utama dalam pengelolaan berbasis tapak di TN Bogani Nani Wartabone harus dapat dilakukan 
di setiap tempat, kesempatan, dan kegiatan bersama, antara pimpinan dan para petugas lapangan.

Penampilan Pak Kusman sangatlah bersaha-
ja. Beliau tidak pernah terlalu banyak bicara, 
apalagi tertawa. Hanya senyum tipis yang biasa 
selalu muncul ketika berhadapan dengannya. 
Penampilannya yang kalem selalu membawa 
kesan sejuk. Namun ketenangan dan kesunyiannya 
berbanding terbalik dengan ketangguhannya 
di lapangan. Dia adalah PEH di Resort Bolango, 
Gorontalo, dan merupakan salah satu staf Taman 
Nasional Bogani Nani Wartabone yang akan 
memasuki masa pensiun pada akhir 2018 ini.  

Ketangguhan Pak Kusman di lapangan merupa-
kan legenda hidup taman nasional. Sebagai PEH, 
banyak penelitian yang dia lakukan bersama 
Balai TNBNW maupun peneliti asing yang dia 
dampingi. Dialah pemanjat pohon terbaik yang 
pernah ada di TNBNW. Hampir tidak ada pohon 

yang tidak mampu dia panjat, walaupun lebih 
besar dari pelukan tangannya sendiri. Sangat 
mempermudah para peneliti dalam mengam-
bil spesimen daun maupun epifit untuk herbarium 
dan koleksi lainnya.

Pada dekade 1980 dan 1990an, petugas ta-
man nasional dikenal oleh masyarakat umum de-
ngan sebutan “PPA” yang merupakan singkatan 
Perlindungan dan Pengawetan Alam, sebuah 
direktorat dalam lingkup Departemen Perta-
nian saat itu, yang membawahi pengelolaan 
sebuah kawasan konservasi. Pada saat itu, 
setiap petugas memiliki dedikasi tinggi dalam 
menjaga kawasan konservasi di wilayah tugasnya. 
Mereka bahu membahu antar petugas menga-
wasi wilayahnya dan selalu menyusun laporan 
harian. Namun sejak penganggaran penge-

Oleh: Lukita Awang Nistyantara 

Menanamkan nilai-nilai utama dan motivasi 
dalam pengelolaan berbasis tapak

lolaan kawasan konservasi dilakukan melalui 
mekanisme keproyekan (Proyek APBN, DIK-S 
DR maupun DIK-S PSDH) yang dimulai pada 1998, 
berangsur-angsur telah mengubah mentalitas pula 
petugas dalam bekerja menjaga kawasannya. 

Untuk itulah, nilai-nilai positif masa lalu tersebut 
perlu digali dan dihidupkan kembali. Untuk mem-
bangunkan nilai-nilai dimaksud, maka Balai TNBNW 
pun bergerak. Pada periode 2015 – 2017, dilaku-
kanlah serangkaian kegiatan strategis dalam 
rangka menguatkan paradigma pengelolaan 
berbasis tapak atau Resort Based Management 
(RBM) ini. Beberapa kegiatan tersebut seperti Lo-
kakarya RBM di Manado (Desember 2015), Lo-
kakarya Penyusunan Rencana Pengelolaan Ber-
basis Tapak di Kotamobagu (September 2016), 
serta studi banding beberapa staf TNBNW ke 
taman nasional lain untuk memahami sistem 
kerja RBM. Studi banding ke TN Alas Purwo 
(Agustus 2017), dititikberatkan pada cara kelo-
la yang dijiwai oleh seluruh petugasnya hingga 
di tingkat tapak. Sedangkan studi banding ke 
TN Bukit Barisan Selatan (September 2017), 
lebih menitikberatkan pada sistem patroli dan 
penerapan aplikasi SMART (Spasial Monitoring 
and Reporting Tool) dalam mendukung sistem 
pengelolaan informasi kawasan. 

Kegiatan diskusi internal juga terus dilakukan 
melalui diskusi dengan staf-staf senior maupun 
anjangsana kepada para pensiunan, untuk 
menggali dan membangkitkan kembali nilai-
nilai positif yang dulu pernah ada tersebut. Para 
staf senior diberikan ruang untuk memberikan 
masukan dan motivasi kepada staf-staf muda. 
Sedangkan pimpinan (Kepala Resort, SPTN, 
maupun Balai) secara berkala mengunjungi ka-
wasan untuk menjaga semangat kerja bersama.

Salah satu semangat RBM juga adalah komit-
en untuk menjalankan sikap keterbukaan, saling 
percaya, dan kekompakan. Keterbukaan adalah 
keterbukaan yang benar-benar terbuka. Petugas 
tahu pembiayaan kegiatan yang ada dan tahu 
apa yang akan dilakukan dengan target yang 
jelas. Hal ini memunculkan kejelasan sikap kerja 
antar petugas resort. Sedangkan saling percaya 
harus terjadi di antara petugas, antara staf 
dengan pimpinannya, maupun antara petugas 
dengan mitra yang terlibat dalam pengelolaan. 
Keterbukaan dan saling percaya inilah yang akan 
membangun dan menguatkan kekompakan tim.

Dorongan semangat dan motivasi kerja harus 
terus dipelihara. Kesempatan mengembangkan 
diri harus terus dibuka dan dikelola. Motivasi 
kerja juga dapat ditingkatkan dari segi spriritualitas. 
Ketika kerja yang benar dan ikhlash merupakan 
bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Maka, 
apalagi yang kita harapkan, kecuali balasan ke-
baikan dari Tuhan itu sendiri. 

Pengelolaan taman nasional dengan prinsip pe-
mangkuan kawasan memang menuntut petugas 
hadir di lapangan seintensif mungkin. Dengan 
tetap menjaga prinsip-prinsip saling percaya, 
maka seharusnya data-data yang dihasilkan 
dari lapangan juga merupakan data-data yang 
valid. Namun demikian kemampuan petugas 
resort untuk mengusai kegiatan dan peralatan 
lapangan, juga tetap dibutuhkan.  

Resort adalah kekuatan utama dan menjadi ba-
gian terpenting dalam pengelolaan kawasan, 
maka pengembangan staf resort juga harus 
menjadi yang utama. Pengembangan kemam-
puan yang tidak saja bertumpu pada kegiatan 
pelatihan reguler namun juga saling berbagi 
antar staf sendiri. Staf resort harus diberikan 
dorongan untuk mengembangkan apa yang men-
jadi kelebihan dan hasrat utama mereka yang se-
jalan dengan pengelolaan kawasan konservasi.

Salah satu dampak dari meningkatnya se-
mangat kerja petugas resort adalah meningkat-
nya juga informasi kawasan dan kemampuan 
atau keahlian para petugas resort. Daerah-
daerah di dalam kawasan yang sudah lama tidak 
dikunjungi, terbarukan informasinya. Kemam-
puan individual para petugas resort pun ter-
eksplorasi dan terus terasah.

Ketika pola pikir untuk mewujudkan penge-
lolaan kawasan konservasi yang baik, dengan 
semangat pengelolaan berbasis tapak terwu-
jud, maka akan lahir nilai-nilai semangat kerja, 
keterbukaan, dan saling percaya. Semangat ker-
ja membutuhkan bukti. Keterbukaan menun-
tut kejujuran. Sedangkan saling percaya me-
merlukan komitmen. Membangun semangat, 
menciptakan keterbukaan dan saling percaya 
adalah sebuah proses. Proses yang harus terus 
dipelihara, tidak hanya oleh para petugas re-
sort, namun juga para pimpinannya. Semoga 
semua ini tetap terpelihara di TN Bogani Nani 
Wartabone. 

K
usman Saleh (57 tahun) memotong pucuk daun woka yang masih menguning. 
Dengan hitungan tertentu, dia mengambil sebagiannya, kemudian memilin 
dan mengikat ujung-ujungnya. Pilinan daun ini kemudian dia kaitkan di 
kedua telapak kaki yang cuma memakai kaus kaki, dan…, tiba-tiba Kusman su-

dah meloncat ke batang pohon di ha-dapannya dan naik dengan cepat.
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Mendengarkan keluh kesah dan usulan langsung dari masyarakat harus disertai kesabaran, optimisme, dan 
kekonsistenan dalam proses pendampingan dari resort-resort Balai TN Bogani Nani Wartabone.

R
uang pertemuan kantor Balai 
Taman Nasional Bogani Nani 
Wartabone di Kotamobagu, 
tidaklah terbilang istimewa. 

Luasnya tidak lebih dari 100 meter 
persegi dengan kursi-kursi tua dan me-
ja-meja yang lebih tua lagi. Foto-foto 
dinding yang memuat potensi kawasan 
taman nasional pun, lebih banyak yang 
kusam daripada yang terang mengkilap. 
Hampir tidak ada atribut ruang rapat 
yang terbilang mencerminkan ruang per-
temuan modern yang penuh kenya-
manan dan fasilitas, dengan display yang 
menakjubkan. 

Ruangan ini pun menjadi terasa lebih sesak 
dan panas, ketika lebih dari 50 orang berada 
di dalamnya. Bahkan begitu tidak muatnya, 
sebagian staf memilih lesehan sedikit di dekat 
pintu-pintu ke luar ruang rapat. Dua buah 
pendingin ruangan di pojok depan, pun seperti 
menjadi tiada arti. Namun semua keterbatasan 
tersebut tidak pernah menjadi penghalang 
dan keluhan. 

Di tempat inilah secara rutin setiap tiga 
bulan sekali, lebih dari setengah staf Balai 
dari seluruh Seksi Pengelolaan dan Resort 
berkumpul. Di sinilah mereka sekaligus bersila-
turahmi, para staf resort dari tempat-tempat 
terjauh di dalam kawasan, yang sebagian di 
antaranya dapat saling berjarak lebih dari 
200 kilometer. Mereka berkumpul dan ber-
diskusi membahas perkembangan penge-
lolaan kawasan di tingkat tapak. Mengung-
kapkan prestasi dan capaian, diteruskan 

Oleh: Lukita Awang Nistyantara 

Menghilangkan 
sekat untuk saling 
percaya
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dengan diskusi dan pembahasan permasalah 
yang tak kalah bertumpuk. Saling tukar trik 
pengelolaan, cerita sukses, maupun hambatan 
dan tantangan terkini dalam pengelolaan.

Pertemuan awal tahun menjadi lebih dahsyat 
lagi. Ketika Rencana Kerja dan Anggaran Ke-
menterian Negara/Lembaga (RKA-KL) dibahas, 
ketika program kerja dirunut, dan ketika besar 
sumber daya anggaran dibahas bersama agar 
hasil dalam setahun menjadi optimal. 

Keterbukaan terhadap program dan anggaran, 
adalah salah satu modal penting dalam memupuk 
kepercayaan staf. Staf bukan dipertontonkan 
sebuah teka teki anggaran dalam ketidakjelasan. 
Staf diperlihatkan apa yang menjadi sumberdaya 
bersama, khususnya di tiap Seksi Pengelolaan 
masing-masing. Namun sebagai imbal balik, staf 
juga dituntut untuk berkontribusi dalam urun 
rembug dan diskusi, merencanakan strategi pen-
capaian target kerja yang optimal dalam satu 
tahun ke depan.

Keterbukaan sesungguhnya bukan saja per-
soalan anggaran dan program. Keterbukaan me-
rupakan sebuah sikap yang menuntut kejujuran. 
Kejujuran dalam pengungkapan segala aspek 
yang penting dalam pengelolaan kawasan, baik 
dari tingkat Resort, Seksi Pengelolaan, maupun 
di tingkat Balai secara keseluruhan. Tujuan keter-
bukaan adalah pengelolaan kawasan yang lebih 
baik. Untuk itulah, kejujuran yang ditambah bum-
bu harapan pujian berlebihan justru akan menjadi 
racun yang melenakan dalam proses pengelolaan 
kawasan. Sebaliknya lagi, menutupi kekurangan 
akan menyebabkan upaya penyelesaian masalah 
menjadi salah sasaran, lambat, bahkan mubazir. 

Transparansi atau keterbukaan dapat juga 
berarti bahwa keputusan yang diambil dan 
pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang 
mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan 
oleh lembaga. Tidak membuat aturan sepihak 
yang tidak ada dalam aturan lembaga atau 
kesepakatan bersama. 

Sebuah keterbukaan dalam pengelolaan 
suatu kawasan konservasi juga dituntut untuk 
memudahkan para pihak memperoleh informasi 
yang cepat dan benar. Informasi yang tersedia 
tidak hanya untuk internal otorita pengelolan 

kawasan saja, namun juga untuk para pihak 
dan mitra dalam mendukung pengelolaan 
kawasan. Informasi yang cepat dan benar 
mengenai keadaan kawasan tidak seharusnya 
dianggap sebagai bahan serangan dari pihak 
lain. Justru keterbukaan seperti tujuan awal, 
adalah untuk membangun kepercayaan sehingga 
semua pihak, yaitu mitra, pemerintah daerah, 
dan masyarakat sekitar kawasan dapat turut 
membantu pengelolaan kawasan yang lebih 
baik. Walaupun ada informasi yang tidak boleh 
diketahui oleh publik, maka sudah seharusnya 
ada kriteria yang jelas untuk itu. 

Informasi dalam keterbukaan ke publik juga 
haruslah dalam bentuk yang mudah dipahami. 
Balai TNBNW secara bertahap mulai membangun 
hal tersebut. Informasi kegiatan pengelolaan 
selalu terbarukan dalam beragam media yang 
dekat dengan masyarakat, seperti ragam media 
sosial populer dan laman resmi Balai. Informasi 
juga disediakan dalam infografis yang harus 
mudah dipahami. Sistem quick response juga mulai 
diterapkan dan dikembangkan dalam pengelolaan 
TNBNW, walau harus diakui hal ini belum optimal, 
namun terus diupayakan menjadi lebih baik. 

Proses keterbukaan diharapkan dapat meng-
hapuskan sekat untuk menumbuhkan saling percaya. 
Saling percaya antar staf maupun antara staf dan 
pimpinan. Saling percaya juga ditumbuhkan antara 
pengelola kawasan konservasi dan para pihak 
yang terlibat maupun kepada publik secara luas. Jika 
semua proses pengelolaan kawasan konservasi ini 
dilakukan dengan sistem kerja, prosedur, maupun 
nilai-nilai yang baik dan terbuka, maka seharusnya 
staf dapat bekerja dengan lebih tenang dan pro-
fesional.

Kepercayaan bukan suatu warisan, pun bukan 
sesuatu yang diperoleh secara tiba-tiba, atau hadiah 
yang turun dari langit. Kepercayaan diperoleh dari 
upaya yang terus menerus dan konsisten. Maka, 
ketika ruangan yang cenderung pengap saat dipenuhi 
sesak rekan-rekan Resort dan Seksi Pengelolaan, tidak 
menjadi kendala ketika keterbukaan berlangsung. 
Bahwa proses yang seluruh staf lakukan dan lalui 
adalah untuk kebaikan bersama, menuju integritas 
dan akuntabilitas pengelolaan kawasan yang 
lebih baik. 

Diskusi langsung para petugas resort dan masyarakat desa-desa penyangga adalah salah satu upaya dalam menghilangkan sekat-sekat pengelolaan taman 
nasional yang selama ini terkesan eksklusif milik Balai TN Bogani Nani Wartabone.
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Monyet-hitam gorontalo Macaca nigrescens dicirikan dengan warna rambutnya yang tidak begitu legam, namun sedikit pirang kemerahan. 
Satu-satunya satwa endemik TN Bogani Nani Wartabone, karena hanya hidup alami di dalam kawasan taman nasional ini.
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M
alam-malam di bulan Agustus 2018 ini, di sekitaran Muara Pusian dan To-
tabuan terasa cukup dingin. Musim panas memang sedang berlangsung 
pada puncak-puncaknya. Data en.climate-data.org yang merangkum data 
iklim sejak 1982 memang menunjukkan bahwa Agustus–September 

merupakan bulan terkering di Totabuan dengan curah hujan hanya sekitar 70 mm. 

Oleh: Fitri Sindhung Yugisworo & Hanom Azib Bashari

Kebersamaan yang kokoh dan kompak
kawasan. Hal ini lebih dirasakan ketika pengelolaan 
berbasis tapak telah menjadi komitmen bersama 
dalam pengelolaan TNBNW. Kebersamaanlah yang 
mempermudah masalah diselesaikan dan solusi 
dicari secara jitu dan dilaksanakan.

Kebersamaan bukan berarti selalu bersa-
ma-sama. Bukan pula selalu “keroyokan” dalam 
mengerjakan atau menangani sesuatu. Ketika 
harus bekerja sendiri, pun bukan berarti tiada ke-
bersamaan. Bisa jadi setiap anggota resort bekerja 
dalam keadaan tidak berkumpul secara fisik. Na-
mun jika masing-masing yang dikerjakan anggota 
resort tersebut, secara sadar dilakukan untuk saling 
melengkapi, untuk mencapai tujuan yang sama, 
itulah kebersaman. Kebersamaan adalah sebuah 
rasa. Sebuah ikatan yang terbentuk karena ikatan 
saling percaya, lebih dari sekedar bekerja sama atau 
hubungan profesional biasa. 

Rasa kebersamaan tercipta karena adanya 
kepercayaan antar anggota resort. Nilai ke-
bersamaan akan diperkuat ketika tiap anggota 
memiliki visi yang sama, sehati dan sepikir. 
Bukan berarti tidak boleh berbeda pendapat, na-
mun perbedaan pendapat haruslah didasari atas 
visi yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. 
Sehingga jika berbeda pendapat dalam menyele-
saikan suatu masalah, sesungguhnya hanyalah per-
bedaan cara yang ingin dicapai dalam mencapai 
tujuan bersama.

Rasa kebersamaan juga dapat terjadi ketika 
adanya saling kerendahan hati antar anggota resort. 
Mengutamakan kepentingan tim daripada pribadi. 
Tidak egois dan rela berkorban atau mengalah demi 
mencapai tujuan bersama. Kerendahan hati harus-
nya dapat menghindarkan anggota tim resort dari 
rasa iri dan benci yang menyebabkan tim menjadi 
terkotak-kotak.  

Interaksi yang tinggi antar anggota resort 
memang akan mampu menjaga suasana ke-
bersamaan. Hubungan yang lebih baik antara 
anggota tim dan semakin banyak waktu yang 
dihabiskan bersama, akan memupuk rasa ke-
bersamaan ini.

Sesungguhnya, rasa kebersamaan lah yang 
membuat suasana kerja menjadi lebih nyaman. 
Terkadang serius dan fokus, namun tetap dapat 
dirasakan kenyamanannya. Kadangkala berdiskusi 
dan berdebat keras, namun tidak menimbulkan 
rasa benci apalagi dendam. Santai bukan berarti 

menurunkan kinerja resort. Namun suasana santai 
tercipta karena kenyamanan bekerja. 

Suasana kerja yang nyaman seharusnya akan 
menyuburkan kreatifitas. Ide-ide baru dan segar 
dapat mengalir dengan lancar, memperkuat tim 
dalam menghadapi tantangan pengelolaan, dan 
menghindari tim resort dari kejenuhan dalam 
bekerja. Beban kerja dalam kebersamaan menjadi 
terasa ringan. Rasa ringan yang tidak mencerminkan 
pekerjaan yang ringan, namun dikerjakan dengan 
penuh semangat dan kebersamaan yang menye-
babkan terasa ringan.

Rasa kebersamaan pun tak lepas dari tanta-
ngan. Bagaimana mengelola rasa kebersamaan 
ini menjadi hal-hal yang positif dan produktif. 
Menghindari hal-hal yang menghancurkan 
rasa kebersamaan mutlak dilakukan. Kesom-
bongan dari segelintir anggota tim resort dapat 
meretakan kebersamaan yang telah terbentuk. 
Merasa diri sendiri lebih baik, lebih bijaksana, 
lebih hebat dari yang lain mudah sekali muncul 
ketika prestasi diraih. Hal ini akan diperparah 
ketika rasa iri mulai muncul. Iri hati ibarat kanker 
yang dapat menggorogoti rasa kebersamaan itu, 
pelan namun pasti. Terakhir, sikap egois atau 
mementingkan diri sendiri juga menjadi musuh 
utama kebersamaan. Ketika muncul sikap egois, di-
tambah telah hilangnya kerendahan hati, maka 
perselihan antar anggota resort akan menjadi 
awal kerusakan tim resort.

Dengan kebersamaan, diharapkan kekom-
pakan akan terbentuk dan terjaga. Kekompakan 
dapat dimaknai sebagai sejauh mana para ang-
gota tim resort bersatu padu mencapai tujuan 
bersama. Setiap resort memiliki kelebihan dan 
tantangannya masing-masing dalam pengelolaan. 
Walaupun secara umum seluruh resort lingkup 
TNBNW bergerak dalam koridor perlindungan, 
pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari ka-
wasan taman nasional, namun masing-masing re-
sort memiliki kharakteristik yang bisa jadi berbeda. 

Tim resort yang kompak seharusnya akan me-
munculkan nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif ini ha-
rus dapat membawa energi positif bagi kawasan 
dalam lingkup pengelolaan resort. Kelebihan karak-
teristik resort menjadi tergali dan termanfaatkan 
optimal. Energi positif kekompakan resort juga 
harus tertularkan ke para pihak untuk mendukung 
pengelolaan resort dan taman nasional secara luas 
ke arah yang lebih baik. 

Bergiat dan berdikusi langsung di lapangan antara pimpinan bersama para petugas resort merupakan salah satu upaya 
menggali permasalahan dan solusi bersama di samping memperkuat kebersamaan.

Di masa-masa inilah, perhatian hampir di semua 
resort dalam kawasan Taman Nasional Bogani Nani 
Wartabone tertuju pada pengamanan kawasan 
dari bahaya kebakaran lahan dan hutan, khususnya 
yang berada di dalam kawasan.

Kabar munculnya belasan titik api akhirnya 
terjadi, terpantau di daerah Bulumobalui, lima 
kilometer arah selatan dari Desa Totabuan, salah 
satu desa penyangga kawasan taman nasional 
dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. 
Titik-titik apa diduga berasal dari lemparan pun-
tung-puntung rokok para pengendara kendaraan 
bermotor yang melintas tepat di tepi kawasan 
yang rawan kebakaran.

Welly Solang, selaku Kepala Resort Pinogaluman di 
SPTN III Malelang yang membawahi lokasi di seki-
taran Totabuan, segera mengerahkan seluruh ang-
gota resort untuk melakukan proses pemadaman dan 
membuat sekat-sekat bakar. Selama dua hari dua 
malam, seluruh anggota resort berjibaku melaku-
kan pemadaman dan patroli secara kontinyu untuk 
mengantisipasi kebakaran lanjutan karena keren-
tanan lokasi yang didominasi alang-alang serasah 
kering. 

Tantangan dalam menyelesaikan masalah di 
resort, selalu membutuhkan rasa kebersamaan 
yang kuat. Kebersamaan adalah salah satu kunci 
dalam menyelesaikan segala tantangan yang 
dihadapi di setiap lokasi pengelolaan tingkat tapak 
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Pada 2014, penganggaran untuk Resort 
Based Management (RBM) telah menjadi output 
tersendiri dalam Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Pada saat itu, 
digunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) 
yang dinamakan Sibobo (Sistem Informasi Bogani 
Nani Wartabone). Karena menggunakan output 
tersendiri, sangat dirasakan bahwa pelak-
sanakan RBM terpisah dari kegiatan-kegiatan 
lainnya (tidak terintegrasi). Di sinilah kegiatan 
menjadi terkesan sekedar melaksanakan “ke-
proyekan”. Hasil evaluasi yang dilakukan terha-
dap pelaksanakan RBM saat itu, juga menun-
jukkan bahwa pelaksanaan RBM dinilai kurang 
efektif.

Pada 2016, Enhancing the Protected Area 
System in Sulawesi for Biodiversity Conservation 

(EPASS) – project dijalankan, salah satunya di 
TN Bogani Nani Wartabone. Sebuah program 
penguatan pengelolaan kawasan konservasi  di 
Sulawesi, kerjasama KLHK dan UNDP yang salah 
satu output-nya berupa implementasi RBM. 

Dalam prosesnya, dirancang pada tahap awal, 
pembentukan tiga resort model di tiga Seksi Pen-
gelolaaan Taman Nasional, dan ditetapkan yaitu 
di Resort Tulabolo-Pinogu (SPTN I Limboto), Re-
sort Dumoga Timur-Lolayan (SPTN II Doloduo), 
dan Resort Pinogaluman (SPTN III Maelang). Na-
mun pengelola TNBNW menyadari bahwa pem-
bentukan tiga resort model dikhawatirkan hanya 
akan membawa implementasi RBM seperti saat 
pelaksaanan RBM di tahun 2014, yaitu ketidak-
berlanjutan ketika program EPASS berakhir, karena 

Oleh: Supriyanto dan ST. Agung T. Hermawan 

Politik anggaran berbasis tapak: 
Keberpihakan anggaran untuk implementasi RBM

tidak terintegrasi dengan kegiatan pengelolaan 
TNBNW secara keseluruhan. 

Pengalaman pelaksanaan RBM di tahun 2014 
memberi pelajaran bahwa RBM tidak dapat 
dilaksanakan sebagai kegiatan terpisah dari 
seluruh kegiatan Balai. Maka, seharusnya tidak 
ada lagi istilah resort model. Agar pelaksanaan 
RBM berjalan tepat, maka semua resort haruslah 
ditempatkan sejajar, mendapat perlakuan yang 
sama. Di sinilah letak prinsip-prinsip dalam men-
jalankan RBM, yaitu keterbukaan, kesetaraan, ke-
bersamaan, dan sebagainya.

Kegiatan RBM harus dimaknai sebagai sebuah 
strategi pengelolaan kawasan atau “cara kerja”. 
Oleh karena itu, RBM harus nampak dalam keber-
pihakan anggaran (politik anggaran) di output-output 
kegiatan yang tertuang dalam RKA-KL. Dengan 
komitmen politik anggaran berbasis resort akan 
memberi kepastian pelaksanaan RBM dengan ada 
atau tidaknya mitra yang membantu, karena sudah 
menjadi perilaku organisasi atau cara kerja.

Dalam politik anggaran berbasis tapak, setiap Re-
sort mendapat anggaran yang disesuaikan dengan 
kondisi lapangan dan personil. Anggaran dipercaya-
kan ke Resort untuk dikelola secara mandiri, dengan 
target kerja yang jelas, terukur serta dilakukan 
monitoring danevaluasi secara rutin. Memberikan 
kepercayaan kepada Resort berupa anggaran dan 
target kerja yang jelas akan menciptakan sebuah 
kondisi ruang, sehingga setiap anggota Resort 
diberi kesempatan untuk meningkatkan keaktifan 
dan mengembangkan kreatifitasnya agar dapat 
menjawab permasalahan di lapangan, baik secara 
individu maupun tim.

Target kerja yang jelas perlu disarikan oleh 
tim staf struktural dengan memperhatikan visi 
misi pengelolaan dan kondisi permasalahan lapa-
ngan. Visi pengelolaan TNBNW adalah jiwa dan 
arah yang ingin dicapai, yaitu “Sebagai institusi 
terdepan dalam pengelolaan keanekaragaman 
hayati di Kawasan Wallacea”. Untuk dapat ber-
peran dalam mewujudkan visi misi pengelolaan 
dengan memperhatikan kondisi lapangan, maka 
seluruh Resort di TNBNW diberikan empat tar-
get utama kerja, yaitu  pemantauan satwa di site 
monitoring Resort, anjangsana ke desa-desa 
penyangga, pendampingan intensif ke minimal 
satu desa binaan, serta melakukan patroli pal 
batas maupun patroli lainnya.

Pada tahun 2019, anggaran 11 Resort TNBNW 
diambil dari dua output yaitu pengamanan dan 
wisata. Output pengamanan dianggaran untuk 
enam Resort, yaitu Bone, Bone Pantai, Dumoga 
Utara, Pantai Selatan, Lolanan, dan Boroko. Se-
dangkan output wisata dianggarkan untuk lima 
resort, yaitu Bolango, Tulabolo-Pinogu, Dumoga 
Barat, Dumoga Timur-Lolayan, dan Pinogaluman. 
Meskipun menggunakan dua output yang ber-
beda, namun semua Resort tetap diwajibkan 
melaksanakan empat target utama Resort untuk 
mengelola wilayah kerjanya, tentu dengan titik 
berat sesuai amanat output.

Dalam Rapat Koordinasi Teknis Direktorat 
Jenderal KSDAE pada 17 Oktober 2018, dalam 
amanatnya, Menteri LHK Siti Nurbaya, mem-
beri arahan bahwa UPT Ditjen KSDAE (salah satunya 
Balai TNBNW) haruslah memegang teguh mandat 
yang diterima dan menjalankan tugas sebagai Pe-
merintah di tingkat lapangan dalam konteks sim-
bolik, ekstratif, regulatif, distributif dan responsif.  

Simbolik diartikan bahwa UPT adalah ben-
tuk kedaulatan negara di lapangan. Ekstratif 
berarti UPT harus menjalankan pengendalian 
pengelolaan. Regulatif bahwa UPT bekerja ber-
landaskan aturan yang ada dan melaksanakan 
fungsi pengaturan terhadap keterlibatan stake-
holder dalam pengelolaan. Distributif bahwa 
UPT melaksanakan penataan dan perencanaan. 
Sedangkan responsif bahwa UPT harus tanggap 
dan cepat dalam mengantisipasi dinamika di 
lapangan. 

Lebih lanjut, Ibu Menteri kembali menegas-
kan dan menginstruksikan bahwa pengelolaan 
kawasan konservasi tidak dapat lagi dilaku-
kan secara parsial, tetapi dilaksanakan dengan 
pendekatan holistik, integratif, dan spasial/lanskap, 
serta bekerja sama dengan para pihak. UPT KSDAE 
juga harus mendukung pemberdayaan masyarakat 
dan pembangunan wilayah.

Dalam mengimplementasikan arahan Ibu 
Menteri tersebut, politik anggaran berbasis 
tapak dirasakan sebagai salah satu cara yang 
efektif, dengan memberi kepastian petugas 
hadir di lapangan, mempunyai target kerja yang 
jelas, mengetahui potensi dan permasalahan 
yang ada, berkomunikasi dengan masyarakat 
dan stakehoder, serta mencari solusi permasala-
han bersama.

R
esort Based Management atau sistem pengelolaan berbasis tapak, sebuah 
sistem pengelolaan kawasan konservasi yang sudah dicanangkan oleh Ditjen 
KSDAE sejak 2010 lalu. Inilah yang berusaha diterapkan secara bertahap oleh 
Balai TN Bogani Nani Wartabone. 

Jalur pengamatan satwa yang ada di Resort Dumoga Barat, Toraut, bukan saja dimanfaatkan sebagai lokasi pemantauan rutin bulanan resort, 
namun juga sebagai jalur pengamatan burung bagi para wisatawan yang berkunjung di Wisma BCA Toraut.
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Ibu Jenita (38 tahun), salah satu tenaga kontrak 
di kantor Balai TNBNW, merupakan personal 
yang bertanggung jawab dalam kebersihan dan 
penyediaan konsumsi. Beliau dengan cekatan 
menyiapkan kopi dan teh dalam setiap rapat 
dan kegiatan di ruang serbaguna, agar pelak-
sanaan kegiatan berjalan lancar serta peserta 
bisa nyaman dan fokus. Ibu Jenita tidak perlu 
bertanya dimana letak kopi, the, dan gula karena 
beliau sudah tahu pasti tempatnya. Saat bahan mi-
numan tersebut habis, beliau pun sudah tahu 
apa yang harus dilakukan.

Seorang tamu, untuk membuat minuman, 
pasti dibuatkan oleh tuan rumah karena dia tidak 
tahu letak bahan minumannya. Semua anggota 
keluarga atau rumah pasti bisa membuat minu-
mannya sendiri karena tahu tempat bahannya. 
Keterbukaan anggaran akan membuat setiap 
komponen pengelolaan mengetaui tempat sum-
ber daya untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

Awal tahun 2019, Balai TNBNW melakukan 
rapat yang melibatkan seluruh ASN, tena-
ga kontrak dan mitra untuk mempersiapkan 

pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Dalam 
rapat ini, RKA-KL dibahas bersama seluruh 
peserta rapat dan ditentukan penanggung 
jawab kegiatan, mulai dari Balai, SPTN, sam-
pai tingkat Resort. Hal yang menarik adalah 
dokumen RKA-KL digandakan dan dibagikan 
untuk seluruh peserta guna membangun keter-
bukaan dan memberikan ruang kepada seluruh 
komponen pengelolaan mengetahui anggaran 
yang dapat digunakan untuk pelaksanaan tu-
gas pokok dalam pengelolaan kawasan ini.

Keterbukaan anggaran seperti ini menjadi 
penting dalam politik anggaran berbasis resort 
untuk membangun rasa saling percaya, nyaman 
berkerja, yang pada akhirnya memunculkan 
kekompakan. Selain itu, keterbukaan anggaran 
akan membawa seluruh komponen pengelolaan 
untuk bekerja aktif dan kreatif dalam pelaksanaan 
tugasnya tanpa selalu menunggu perintah dari 
atasan. Dituntut aktif karena point-point anggaran 
yang menunjang pelaksanaan tugas sudah di-
informasikan. Dituntut kreatif karena anggaran 
penunjang tugas juga pada kenyataanya terbatas.

Peranan mitra

Membangun keterbukaan anggaran
yang berkesinambungan

Ibu Jenita, salah satu tenaga kontrak di kantor Balai TNBNW, merupakan personal yang bertanggung jawab dalam kebersihan dan penyediaan 
konsumsi di kantor Balai TN Bogani Nani Wartabone. 

Dalam pengelolaan kawasan konservasi, bermi-
tra adalah keharusan. Mitra ada yang bersifat 
jangka panjang maupun berjangka waktu tertentu. 
Mitra jangka panjang, tentu adalah masyarakat 
dan pemerintah daerah setempat. Sedangkan 
mitra dalam jangka tertentu umumnya adalah 
lembaga-lembaga non-pemerintah (NGO). 

Balai TNBNW berusaha menempatkan para mi-
tra sebagai faktor percepatan pelaksanaan visi misi 
kawasan taman nasional, bukan sebagai “pengganti 
pengelola” sebagaimana fungsi UPT yang bersifat 
ekstratif, regulatif dan distributif. Politik anggaran 
berbasis tapak dengan nafas keterbukaan, juga 
memberikan ruang yang jelas bagi mitra untuk 
dapat berperan secara efektif untuk mengisi ke-
kosongan atau kekurangan yang ada antara kebu-
tuhan dan anggaran dalam konteks pencapaian visi 
dan misi. 

Sebagai contoh, saat EPASS akan memben-
tuk tiga resort model dalam pelaksanaan RBM, 
pengelola menyadari bahwa resort model hanya 
akan berjalan saat EPASS ada dan akan hilang saat 
programnya habis. Untuk itu pengelola berbenah 

diri melalui komitmen bersama seluruh komponen 
pengelolaan untuk menjadikan 11 resort TNBNW 
adalah resort model yang wajib menjalankan RBM 
melalui dukungan anggaran. Contoh lain yang ter-
jadi juga, saat anggaran Balai TNBNW tahun 2019 
harus terpangkas, WCS-Indonesia Program, sebagai 
salah satu mitra Balai,  mendukung kegiatan Resort 
melalui tambahan kegiatan patroli.

Keberadaan mitra dalam politik anggaran 
berbasis tapak adalah  menjadi akselarator pelak-
sanaan visi misi TNBNW maupun mengisi gap 
antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran. 
Indikator bahwa pengelola sudah menjadi UPT 
sebagaimana arahan Ibu Menteri dalam konteks 
pelaksanaan RBM adalah saat mitra tidak ada, 
RBM dapat tetap berjalan meskipun dengan ke-
cepatan yang mungkin lebih lambat. Selain itu, 
mitra juga berperan sebagai pihak yang dapat 
memberikan masukan-masukan secara lebih ob-
jektif dalam pelaksanaan kegiatan maupun upaya 
pengembangan. Semoga upaya-upaya ini dapat 
terus dipertahankan.

Keterbukaan anggaran mendorong seluruh 
komponen pengelolaan untuk menjadi tuan rumah 
di rumahnya sendiri dan bukan menjadi tamu yang 
harus “dilayani” karena tidak mengetahui tempat 
menyimpan “ kopi, teh, dan gulanya “.

Kebijakan keterbukaaan dalam anggaran juga 
memerlukan kekonsistenan dalam kepemimpinan. 

Kepemimpinan yang kuat, selain dibutuhkan dalam 
memberikan semangat, motivasi, dan tuntunan 
arah kerja RBM, juga diperlukan dalam memastikan 
kebijakan anggaran berlangsung berkesinam-
bungan. Pemimpin yang dapat memastikan 
kebijakan keberpihakan dalam politik anggaran 
ini dapat terus berlangsung.
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Sejak awal Februari 2019, kabar tentang pergantian para pimpinan tingkat Eselon III 
di lingkup Kementerian LHK telah menyeruak, termasuk untuk Balai TN Bogani Nani 
Wartabone. Akhirnya Senin, 11 Februari 2019 Kepala Balai mendapat undangan untuk 
mengikuti pelantikan mutasi jabatan, seperti yang telah diisukan sebelumnya. 

ah dibangun dengan pondasi-pondasi pengelolaan 
yang tetap dipertahankan dan dikuatkan, memper-
baiki apa yang menjadi kekurangan, serta pegem-
bangkan potensi pemanfaatan sesuai tata aturan 
yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sekitar kawasan. Sebuah pernyataan 
yang memberikan kekuatan untuk terus melanjut-
kan apa yang sudah menjadi komitmen bersama 
dalam pengelolaan TN Bogani Nani Wartabone.

Kekonsistenan dalam menjalankan prinsip-prin-
sip pengelolaan berbasis tapak merupakan tanta-
ngan utama dalam masa peralihan kepemimpinan. 
Kepemimpinan, yang diibaratkan sebagai atap yang 
mengayomi dalam filosofi shelter. Kepemimpinan 
yang memberikan kedamaian dan ketentraman 
bagi para staf dalam menjalankan tugasnya. 
Pemimpin yang harus memiliki konsistensi dalam 
membimbing anak buahnya, sekaligus menjadi 
contoh dan panutan. Seorang pemimpin yang 
menyambangi stafnya, sebagai bentuk dukungan 
moral, sehingga bawahan dapat menyampaikan 
aduan dan mendiskusikan solusinya. Penerapan 
reward dan mentorship oleh pimpinan sangat 
diperlukan.

Pergantian pimpinan dalam suatu organisasi 
yang sehat adalah sebuah kepastian, sekaligus 
untuk menunjukkan sejauh mana organisasi 
tersebut benar-benar kuat menjalankan visi dan 
misinya. Masa-masa peralihan merupakan saat 
yang krusial karena akan timbul kebimbangan 
dan mungkin juga ketidakpercayaan.

Ketika terjadi pergantian pimpinan di Balai TN 
Bogani Nani Wartabone, maka muncul pula ke-
bimbangan dan keraguan, apakah sistem kerja 
RBM tetap akan bisa berjalan maju, ataukah akan 
meredup seperti yang pernah terjadi sebelumnya. 
Di sinilah pola dan prinsip kerja RBM di TN Bogani 
Nani Wartabone diuji. Apakah komitmen bersama 
mampu dipertahankan, ataukan kerja bersama 
selama ini hanya untuk mengharap simbah pujian 
dan jempol like.

Ibarat hubungan kerja antara tukang bangunan 
dan pemilik tanah yang mau membangun rumah. 
Tukang bangunan mempunyai kontrak ker-
ja dengan pemilik tanah sebagai pemberi kerja. 
Pemilik tanah mempekerjakan juga mandor untuk 
mengawasi dan memastikan pekerjaan tukang se-

suai dengan kontrak kerjanya. Tukang tidak bekerja 
untuk mandor tetapi bekerja untuk pemilik tanah. 
Pemilik tanah bisa sewaktu-waktu mengganti man-
dor-mandornya untuk bekerja di tempat lain, pun 
mengganti tukang-tukang tersebut. Maka ketika 
mandor berganti, tentunya tidak mengubah 
kontrak kerja antara tukang dan pemilik tanah. 
Pekerjaan harus terus berlanjut sampai selesai.

Begitu pula yang terjadi dalam dinamika 
pengelolaan TN Bogani Nani Wartabone. Per-
sonel-personel pekerja, para Aparat Sipil Negara 
(ASN), terikat kontrak kerja dengan rakyat se-
bagai pemilik hakiki pekerjaan yang dikerjakan 
oleh negara melalui organisasi turunannya. Para 
pemimpin organisasi adalah mandor-mandor 
yang setiap saat bisa berganti.  

Para ASN yang mempunyai kinerja yang 
baik saat masa kepemimpinan tertentu, na-
mun mengalami penurunan performa kerjanya 
karena ‘’mandor”nya berganti, maka dapat 
dikatakan dia bekerja untuk mandornya, bukan 
untuk pemilik kerja. Setiap ASN harus selalu ingat 
dalam hati dan pikiran bahwa kontrak kerja 
adalah dengan rakyat, sebagai pemilik kerja. 
Mandor boleh berganti tetapi kesungguhan 
kerja harus tetap dipertahankan karena pada 
hakekatnya, ASN bekerja untuk rakyat.

Pergantian kepemimpinan haruslah mem-
perkuat kerja organisasi untuk mencapai visinya. 
Memperkuat bangunan yang telah ada. Menjaga 
pondasi semangat tetap menggelora. Menambal 
lubang-lubang kelemahan yang masih ada, dan 
menjaga arah bentuk bangunan tetap seperti yang 
telah ditetapkan.

Maka, bagaikan sebuah atap yang membawa 
keteduhan, pemimpin akan membawa keseju-
kan bagi yang dinaunginya. Sudah alaminya, es-
tafet perpindahan kepemimpinan akan mem-
bawa sedikit guncangan. Namun setelahnya 
akan teruji, apakah semangat bekerja akan tetap 
sama, makin meningkat, ataukah justru mengalami 
kemunduran. Estafet kepemimpinan harus memba-
wa penguatan. Semoga semangat para Ranger 
Bogani tak pernah surut bertepi. Semangat terus 
bekerja dan berkarya. 

Hal pertama yang menjadi pertanyaan para staf 
adalah, akankah pola pengelolaan kawasan taman 
nasional ini, yang telah berkomitmen dalam 
penerapan Resort Based Management (RBM) 
tetap dapat terus berjalan? Apakah prinsip-prinsip 
dasar RBM yang mengedepankan semangat ket-
erbukaan, saling percaya, kekompakan akan dapat 
tetap berlangsung? 

Acara pisah sambut Kepala Balai terlaksana pada 
25 Februari 2019. Kepala Balai lama, Lukita Awang 
Nistyantara menegaskan kembali prinsip kerja da-
lam menjalankan RBM yang menjadi landasan Balai 

selama ini, yaitu membangunkan paradigma pen-
gelolaan yang benar, membangunkan komitmen 
bersama, membangunkan jejaring dalam penge-
lolaan, membangunkan sistem umpan balik, serta 
membangunkan kepemimpinan yang mengayomi. 
Semuanya tertuang dalam buklet “Shelter – empat 
tiang satu atap” yang secara simbolis diserahkan ke 
Kepala Balai TN Bogani Nani Wartabone yang baru, 
Supriyanto.

Supriyanto, Kepala Balai yang baru kembali me-
negaskan dan meyakinkan, bahwa proses yang baik 
ini akan tetap berlanjut, memantapkan apa yang tel-

Oleh: ST. Agung T. Hermawan dan Supriyanto

Estafet kepemimpinan yang 
saling menguatkan

Proses pisah sambut antara Kepala Balai TN Bogani Nani Wartabone dari Lukita Awang Nistyantara kepada Supriyanto, yang secara simbolis 
menyerahkan buklet “Shelter” sebagai wujud estafet pengelolaan kawasan dalam prinsip-prinsip RBM.
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Kantor Resort Bolango SPTN I Limboto terletak di Desa Lonuo Kabupaten 
Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Bangunan bercat hijau ini tampak 
rindang dalam naungan ragam pohon besar di muka kantor. Dua meja kayu 
berada di sudut-sudut ruangan paling depan. Sementara alunan musik 

selalu terdengar dari sebuah personal kumputer di salah satu meja kerja yang ada. 

Oleh: Ronny Putra Mokoginta 

Membangun sistem pengelolaan data 
yang menyeluruh dan mudah

Abdul Jumardin Syawal (38 tahun) duduk 
di salah satu meja, berhadap-hadapan dengan 
komputer jinjing-nya. Sesekali beliau memeriksa 
catatan lapangan yang diberikan tim Resort untuk 
segera dimasukkan ke dalam aplikasi SMART 
yang sedang dia jalankan. Jumardin sejatinya 
adalah seorang Pengendali Eksosistem Hutan, 
namun saat ini mendapat tugas tambahan se-
bagai operator aplikasi SMART untuk tingkat 
Resort Bolango. Beliau adalah satu dari 15 
operator aplikasi SMART, sistem pengelolaan 
data yang mulai dibangun dan dikembangkan un-
tuk menampung data hasil kerja masing-masing 
tim resort.

Sejak Oktober 2017, Balai Taman Nasional Bo-
gani Nani Wartabone telah menetapkan penggu-
naan aplikasi SMART (Spatial Monitoring and 
Reporting Tool) dalam sistem pengelolaan data 
kegiatan yang dilakukan oleh setiap resort. 
Implikasinya adalah, di setiap resort diperlu-
kan minimal satu orang operator yang bertugas 
secara rutin setiap bulan untuk memasukkan 
dan analisa data kerja lapangan tim resort.

Dalam sistem pengelolaan data, setiap re-
sort secara rutin akan mengirimkan data re-

sort dalam format SMART ke operator SMART 
tingkat SPTN. Operator tingkat SPTN akan 
berfungsi memverifikasi kembali data-data se-
luruh resort dalam lingkup SPTN tersebut. Jika 
terjadi kesalahan atau kekeliruan pengisian, 
maka data akan dikembalikan lagi ke opera-
tor untuk segera diperbaiki. Data yang telah 
terverifikasi akan segera dikirim ke operator 
SMART tingkat Balai.

Penggunaan aplikasi SMART dalam penge-
lolaan data Balai TNBNW bukanlah serta mer-
ta dimulai, ketika Oktober 2017 lalu. Banyak 
proses yang dilalui sebagai persiapan sebe-
lum penggunaan aplikasi ini dimulai. SMART 
hanyalah alat, sedangkan memiliki data dasar 
dan sistem pengelolaannya adalah keharusan 
untuk menghasilkan kumpulan data yang baik 
dalam upaya pengelolaan dan pengambilan 
keputusan yang tepat di tingkat resort, SPTN, 
apalagi Balai. Sehingga tidak menutup kemungkin 
di setiap UPT dapat menggunakan atau mem-
bangun aplikasi lain untuk mengelola data dasar 
mereka.

Data model dalam aplikasi SMART memiliki 
keluwesan untuk dapat dikembangkan oleh 

Abdul Jumardin Syawal, salah satu operator SMART di tingkat Resort Bolango TN Bogani Nani Wartabone. Para operator resort yang terlatih sangat 
membantu dalam pengelolaan data kawasan yang baik dan bermanfaat, yang dapat dianalisa dari tingkat resort, SPTN, maupun Balai.
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masing-masing pengelola kawasan konservasi 
sesuai keadaan dan kebutuhan dari kawasan 
tersebut. Sehingga sangat penting untuk menge-
tahui di tahap awal, ketersediaan sumberdaya 
dan kemampuan minimal tiap resort pengelola 
kawasan tersebut. 

Pengelolaan data dimulai dengan menyera-
gamkan jenis data dan proses pengambilan data 
di setiap resort. Tipe-tipe kegiatan yang da-
pat dilakukan di tiap resort secara seragam 
diidentifikasi kemudian dibuatkan tallysheet 
untuk masing-masing kegiatan. Tallysheet akan 
berisi data-data yang biasa atau mampu diambil 
oleh para petugas resort. Format tallysheet 
inilah yang akan diubah dalam bentuk data-
data model dalam aplikasi SMART. Di samping 
itu, diselenggarakan ragam pelatihan dan pen-
dampingan untuk menunjang keterampilan dan 
kemampuan pengambilan data yang benar terus 
dilakukan.

Pengumpulan data pada tahap awal di-
dasarkan pada prinsip kebutuhan dan kesang-
gupan resort untuk melakukannya. Data yang 
terlalu rinci namun tidak sanggup diambil oleh 
petugas resort, sebisa mungkin dihindari. Dengan 
demikian, kekonsistenan data menjadi sangat 
penting karena pengelolaan data dasar ini ber-
visi untuk digunakan selama mungkin sehingga 
akan menjadi data yang baik dan bermanfaat 
di masa mendatang.

Membangun data dasar dan mengelolaanya 
untuk menghasilkan informasi yang baik dan 
berkualitas bagi pengelolaan kawasan konser-
vasi, saat ini memang menjadi tantangan untuk 
seluruh kawasan yang ada di Indonesia. Data 
dasar yang benar-benar dikelola oleh pengelola 
kawasan. Bukan data dasar yang dikumpulkan 
oleh mitra pengelola apalagi pihak luar.

Pengelolaan data dasar dan informasi bukan 
sekadar penggunaan aplikasi untuk menyimpan 
dan mengumpulkan data dalam satu tempat. 
Bukan juga sekedar dokumen tatalaksana 
pengam-bilan data dan ragam prosedurnya. 
Apalagi hanya sekedar Surat Keputusan yang 
tidak diaplikasikan. Secara umum, pengelolaan 
sistem informasi adalah sistem dalam suatu 
lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan, 

mengolah, dan mengorganisasikan data sehingga 
menjadi informasi yang berguna dalam men-
dukung pelaksanaan tugas dalam lembaga 
tersebut.

Dengan demikian, walaupun data disimpan 
dan dikelola, mungkin hanya menggunakan ap-
likasi sekelas excel, namun jika terorganisir secara 
baik dan konsisten akan menjadi sistem infor-
masi yang berkualitas. Inilah yang diinginkan 
bersama dalam membangun dan mengelola 
data dasar dan informasi di Balai TNBNW. 

Pengelolaan data dasar oleh Balai TNBNW 
saat ini memang belum mencapai kualitas terbaik 
apalagi sempurna. Perbaikan dan pengembangan 
terus dilakukan. Kolaborasi bersama mitra sangat 
membantu untuk penyempurnaan sistem yang 
ada. Supervisi, pendampingan, dan evaluasi bagi 
para operator aplikasi terus dilakukan secara 
rutin untuk mencapai kualitas yang membaik.

Beberapa kendala yang masih dihadapi saat 
ini adalah belum berfungsi secara optimal sistem 
aliran dan verifikasi data yang seharusnya terjadi 
di tingkat operator. Proses identifikasi data di 
lapangan dan ketepatan pengisian dalam aplikasi 
lambat laun telah menjadi lebih baik. Namun saat 
ini, data yang terkumpul di tiap Resort dan SPTN 
umumnya belum banyak dimanfaatkan secara 
optimal oleh para manager pengelola. Padahal 
seharusnya inilah data terbaik dan paling dapat 
dipertanggungjawabkan untuk dapat dikelola men-
jadi informasi yang terpublikasi maupun keperluan 
perencanaan di semua tingkatan pengelolaan 
kawasan.  

Dalam pengelolaan data dasar, Balai TNBNW 
saat ini sudah dapat berbangga bahwa terdapat 
15 operator SMART yang telah terlatih dan ber-
fungsi untuk menangani pengelolaan data sampai 
di tingkat resort. Sebuah tantangan untuk mem-
pertahankan dan meningkatkan kualitasnya. Pa-
ra operator dengan dominasi anak-anak muda, 
dengan bervariasi umur 23 sampai 46 tahun. 
Seperti halnya Jumardin, para operator SMART 
Balai TNBNW pun memiliki tugas pokok yang 
sesungguhnya berbeda-beda, mulai dari polisi 
kehutanan, pengendali ekosistem hutan, bahkan 
sepertiganya adalah masyarakat mitra polhut. 
Perlu keluangan waktu lebih dari para operator 

untuk menjalankan fungsi tambahan dalam 
tugasnya ini. 

Pengelolaan data dasar saat ini pun sudah 
dikendalikan dan terpusat di Balai untuk semua 
data resort, data yang sama dengan yang dimiliki 
oleh Resort dan SPTN. Keseragaman data juga 
menjadi prioritas dalam pengelolaan data. Balai 

saat ini juga sudah memadukan data-data dari 
Balai maupun para mitra. Diharapkan kualitas 
data yang baik akan menghasilkan informasi yang 
benar dalam menilai kondisi kawasan, sehingga 
pengambilan keputusan menjadi lebih baik dan 
tepat untuk menyelesaikan masalah kawasan dan 
memperkuat pengelolaan.

Perjumpaan gangguan kawasan seperti illegal logging, sekecil apapun menjadi catatan penting dalam pengelolaan data berbasis resort 
dalam aplikasi SMART yang diterapkan oleh Balai TN Bogani Nani Wartabone.
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Oleh: Herman Heston Lumenta &
Dini Rahmanita

Penguasaan lokasi 
kerja yang handal

A pa jadinya jika pemilik ru-
mah tidak mengenal dan 
menguasai seluk beluk isi ru-
mahnya? Apa artinya memi-

liki rumah luas, namun hanya tinggal 
dan mengurusi ruang tamu saja? Atau, 
apakah bermakna keindahan rumah 
beserta perabotnya, jika tidak ada yang 
tinggal dan bergiat di dalamnya? Dapat 
dipastikan bahwa rumah tersebut ti-
dak akan terpelihara dan terjaga dengan 
baik atau lambat laun menuju kerusakan 
yang permanen.

Belasan ojek Pinogu berderu membelah 
permukiman, berjalan beriringan dari Desa 
Dataran Hijau menuju Desa Bangio, dua desa 
yang berada di Kecamatan Pinogu, enclave di 
kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. 
Setelah sampai di perkebunan terakhir di sebelah 
utara desa yang berbatasan langsung dengan 
kawasan taman nasional. Taufik Nadjamuddin 
(50 tahun) segera mengarahkan rombongan 
untuk mengikuti beliau, mengikuti alur-alur 
jalan setapak yang kadang jelas kadang samar, 
berjalan menuju kamp Mainunggu, salah satu 
lokasi salt-lick terpenting untuk babirusa dan 
anoa di dalam kawasan TNBNW. 

Pak Taufik adalah petugas Resort Tulabolo 
Pinogu, SPTN I Limboto. Telah hampir 25 
tahun beliau bertugas di resort ini, resort 
terluas di TNBNW. Hampir seluruh kegiatan 
Balai TNBNW di sekitaran Pinogu, sangat 
mengandalkan beliau untuk membimbing 
menuju lokasi tujuan. Kepakarannya untuk 
pengenalan lokasi sekitar Pinogu merupakan 
cerminan kehandalan petugas-petugas Balai 
TNBNW seumurannya yang lihai mengingat 
jalur dan peka berorientasi medan tanpa per-
alatan. Petugas-petugas yang selalu dapat di-
andalkan untuk pengenalan wilayah-wilayah 
dalam kawasan taman nasional ini.

Layaknya pemilik sebuah rumah, para 
petugas di Balai TNBNW sebagai pengelola 
kawasan sudah seharusnya mampu mengenal 
dan menguasai lokasi kerjanya. Idealnya setiap 
orang  yang bekerja di Balai TNBNW harus 

Motor-motor ini adalah sarana transportasi tercepat yang dapat digunakan oleh masyarakat di Kecamatan 
Pinogu yang merupakan enclave dalam kawasan TN Bogani Nani Wartabone untuk menuju desa terdekat 
dan terluar dari kawasan yang berjarak lebih dari 30 kilometer.
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mempunyai pengetahuan yang luas tentang 
kawasan yang dikelolanya. Hal ini penting karena 
seluruh kebijakan yang akan diambil oleh pengelola 
harus mampu mendukung pengelolaan kawasan 
agar tetap terjaga kelestariannya. Bagaimana mung-
kin seorang pengelola dapat mengetahui apa yang 
dibutuhkan oleh kawasan yang dikelolanya serta 
dapat menentukan kebijakan yang tepat apabila 
dia tidak menguasi lokasi kerjanya. 

Kawasan TNBNW seluas 282.008,757 hektar 
merupakan kawasan taman nasional darat ter-
luas di Sulawesi, berada pada ketinggian dari 50 
sampai 1970 meter di atas permukaan laut, 
puncak Gunung Matabulawa. Kawasan ini ter-
bentang di di empat wilayah kabupaten yaitu 
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, 
dan Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi 
Sulawesi Utara, serta Bone Bolango di Propinsi 
Gorontalo. Kawasan ini memiliki karakteristik 
sangat beragam, mulai dari datar, bergelombang, 
hingga terjal, yang secara umum mempunyai ke-
lerengan 25–45 persen.

Dalam pengelolaannya, kawasan TNBNW 
dibagi ke dalam tiga Seksi Pengelolaan wilayah 
dengan total sebelas wilayah Resort. Masing-
masing wilayah kerja resort pun mempunyai 
karakteristik dan keunikan yang berbeda-beda. 
Karakteristik kawasan ini memberikan tantangan 
besar bagi pihak pengelola. Bagaimana caranya 
agar para petugas mampu mengelola kawasan 
yang sedemikian luas dan mempunyai karak-
teristik yang beragam dengan sebaik-baiknya, 
sehingga bisa memberikan hasil yang optimal 
dan mendukung kelestarian kawasan. 

Karena pada dasarnya setiap lokasi di ka-
wasan TNBNW mempunyai karakteristik yang 
beragam dengan potensi dan permasalahannya 
masing-masing, maka cara yang tepat untuk bisa 
menguasai lokasi kerja adalah tidak lain hanya 
dengan sering masuk ke kawasan. Masuk ke 
kawasan, dapat melalui program kerja Resort 
maupun SPTN dan Balai, pendampingan kegiatan 
mitra, pendampingan pengunjung, ataupun 
melakukan kunjungan-kunjungan lapangan se-
cara mandiri. Penguasaan lokasi kerja sangat 
penting untuk memastikan kondisi di lapangan 

dan mengetahui potensi apa yang ada di masing-
masing lokasi, permasalahan yang terjadi, serta 
tindakan apa yang dibutuhkan di setiap lokasi. 

Penguasaan lokasi kerja oleh petugas pengelo-
la kadangkala memang menjadi kendala suatu 
kawasan konservasi. Maka biasa terdengar alasan- 
alasan klasik, seperti keengganan karena faktor 
usia, serta penguasaan peralatan dan kemam-
puan membaca peta yang tidak dikuasai, menye-
babkan sebagian petugas mengkerut ketika diajak 
mengenal lokasi-lokasi kawasannya sendiri. Karena 
sesungguhnya hal ini hanya berkaitan dengan ke-
mauan. Kemauan untuk mengenal kawasan dan 
kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan 
ilmu dan kemajuan teknologi.  

Teknik navigasi dan penguasaan lokasi kerja 
pada saat ini sudah banyak terbantu dengan 
berkembangnya teknologi. Ketika 20 tahun lalu, 
lembar-lembar kertas peta kerja menjadi barang 
paling berharga di hutan, yang dijaga sedemikian 
rupa dari terpaan basah hujan dan keringat. Se-
mentara kemampuan orientasi medan, membaca 
fitur-fitur alam, serta menuangkannya menjadi posisi 
dan jalur di lembar peta kerja menjadi keahlian lang-
ka dan penting. Namun saat ini, peta kerja dapat 
segera dialihkan dalam bentuk data-data digital da-
lam GPS (Global Possittioning System) – receiver dan 
posisi petugas berada hanya dalam hitungan detik 
dapat terpetakan dengan akurasi tinggi dalam GPS 
tadi.

Perencanaan perjalanan pun saat ini menjadi 
lebih mudah dan detail untuk dilakukan. Foto-
foto udara berkontur, yang dapat diperoleh gratis, 
misalnya pada peta-peta dari Google Earth, mu-
dah untuk diakses dan digunakan. Keadaan 
ini menjadikan perencanaan perjalanan kerja, 
di mana jalur-jalur yang baik dapat ditembus, 
lokasi-lokasi kamp kerja yang strategis, bahkan 
jarak tempuh menjadi mudah dan cepat untuk 
diperkirakan. Apalagi jika perlu menjelajah lokasi-
lokasi baru.

Penguasaan lokasi kerja tidak melulu hanya 
masalah titik dan jalur perjalanan. Dibutuhkan pula 
dokumentasi perjalanan yang baik dan lengkap. 
Dokumentasi tidak hanya berarti dalam bentuk 
foto, namun juga dokumentasi berbentuk data 

atau informasi situasi selama perjalanan. Hal ini 
menjadi penting selain sebagai data kerja itu sendiri, 
namun akan sangat membantu dalam perjalanan 
selanjutnya. Bahkan sebagai informasi kawasan 
konservasi itu sendiri.

Penguasaan lokasi kerja yang handal merupa-
kan salah satu organ terpenting dalam mendukung 
memperoleh informasi yang akurat dalam pengelo-

laan suatu kawasan kawasan konservasi. Maka 
ketika pemilik rumah tidak mengetahui seluk beluk 
rumahnya, hanya hafal dan berkutat di ruang ta-
munya saja, apakah berarti dia memiliki rumah 
tersebut secara hakiki? Moga semangat pengua-
saan wilayah kawasan TNBNW ini oleh para petu-
gasnya dapat terus dipelihara. 

Anoa dataran rendah Buballus depressicornis, salah satu satwa prioritas TN Bogani Nani Wartabone, tertangkap kamera penjebak yang diletakkan pada 
lokasi perlintasannya. Penggunaan kamera penjebak turut berandil besar dalam pengungkapan potensi dan kekayaan hayati taman nasional ini.
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Hutan hujan dataran rendah dengan tutupan yang rapat mendominasi dan menjadi habitat 
utama ragam hayati di dalam kawasan TN Bogani Nani Wartabone.
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Setelah menembus semak dan alang-alang 
di bagian belakang bangunan, mereka tiba di 
sebuah bangunan tua yang hampir runtuh, 
hanya tinggal sedikit tersisa tiang-diang utama 
dan atap yang masih cukup terjaga. Hampir 
seluruh langit-langit bangunan ini telah runtuh.

“Tunggu di sini sebentar, saya akan lihat dulu”, 
setengah berbisik Pak Idjong memberi kode ke 
tamunya untuk berhenti. Sang Kepala Resort, se-
gera menuju salah satu sisi bangunan tua tadi. 
Tidak sampai semenit, dilambaikan tangannya 
ke para tamu untuk segera mendekat. Tak lama, 
dengan wajah gembira, mereka segera sibuk de-
ngan kamera dan binokuler masing-masing untuk 
melihat dan mengabadikan salah satu burung en-
demik Sulawesi, pungguk tutul Ninox punctulata.

Pak Idjong awalnya adalah sedikit staf Taman 
Nasional Bogani Nani Wartabone yang memiliki 
keahlian mumpuni dalam mengidentifikasi burung-
burung di dalam kawasan. Bersama Muhammad 
Surodji (almarhum) dan Max Lela, mereka adalah 
para pengenal jenis burung dan satwa terbaik yang 
dimiliki TNBNW. Bahkan keahlian tersebut telah 
membawa mereka kepada pergaulan internasional, 
dikenal luas para pengamat, peneliti, maupun wi-
satawan bidang ornithology.

Berada di wilayah Wallacea yang menakjubkan, 
menjadikan kawasan TNBNW termasuk daerah 
yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati 
sangat tinggi, satwa maupun tumbuhan. Telah 
teridentifikasi di dalam kawasan ini tidak kurang 
dari 200 jenis burung, 36 jenis mamalia, 23 jenis 
amfibia dan reptilia, serta 289 jenis pohon. 
Kawasan TNBNW juga menjadi habitat penting 
bagi satwa-satwa endemik dan terpenting di 
Sulawesi seperti maleo senkawor, dua jenis anoa, 
babirusa sulawesi, tarsius, musang sulawesi, dan 
sebagainya.

Tingginya kekayaan hayati yang dimiliki TNBNW 
menjadi sebuah tantangan bagi Balai TNBNW 
sebagai pengelola kawasan. Setiap pengambilan 
kebijakan pengelolaan kawasan harus mampu 
mendukung kelestarian kawasan dengan seluruh 
kekayaan hayati yang ada di dalamnya. Oleh 
karena itu, setiap petugas di TNBNW dituntut 
untuk mempunyai pengetahuan yang mumpuni 
terhadap keanekaragaman hayati yang terkan-
dung di dalam kawasan yang dikelolanya.

Memang bukan suatu hal yang mudah bagi 
para petugas pengelola kawasan konservasi untuk 
bisa mengenali segala potensi keanekaragaman 
hayati yang ada di dalam kawasan yang dikelola-

Oleh: Dini Rahmanita & Fitri Sindhung Yugisworo

Penguasaan kekayaan hayati 
yang mumpuni

Idjong Datunsolang (54 tahun) memakai sepatu boot karet hijau miliknya, kemudian 
segera mengajak beberapa tamunya untuk mengikuti beliau. Cuaca agak sejuk, walau 
matahari sudah hampir di atas kepala. Mereka berjalan di samping bangunan 
laboratorium tua yang berada di kompleks Wisma Wallacea Toraut, Resort Dumoga 

Barat SPTN II Doloduo. 

Idjong Datunsolang, selain sebagai Kepala Resort Dumoga Barat, beliau juga seorang polisi kehutanan 
sekaligus salah satu pengenal burung terbaik di Balai TN Bogani Nani Wartabone.
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nya. Namun bukan juga menjadi suatu hal yang 
mustahil untuk bisa dilakukan. Ketika ada kemauan 
yang kuat dari dalam diri setiap petugas untuk 
belajar, maka banyak cara yang bisa dilakukan 
oleh para petugas untuk bisa menguasai seluruh 
keanekaragaman hayati yang ada.

Pengelolaan kawasan konservasi dengan pe-
nerapan pengelolaan berbasis tapak (RBM - Resort 
Based Management) di TNBNW sesungguhnya 
memberikan peluang dan tantangan besar secara 
mandiri. Resort sebagai basis pengelolaan dituntut 
memiliki kemampuan penguasaan keragaman 
hayati yang baik di wilayah kerjanya masing-masing. 
Salah satu program kegiatan rutin resort adalah 
pemantauan satwa pada jalur-jalur pengamatan 
tetap yang telah dibuat di masing-masing resort. 
Maka, mau tak mau, resort harus terus belajar 
untuk memiliki kemampuan identifikasi yang baik. 

Penguasaan keragaman jenis hayati dapat 
dilakukan melalui berbagai cara, seperti aktif 
melakukan survei ataupun pemantauan lapangan, 
maupun ikut serta dalam inventarisasi dan pe-
mantauan populasi jenis-jenis kunci. Selain itu, 
membaca berbagai sumber pustaka dapat mem-
berikan informasi lebih tentang keragaman jenis 
hayati yang ada di dalam kawasan, sehingga 
mampu membantu untuk mengenali jenis-jenis 
baik satwa maupun tumbuhan yang ada di dalam 
kawasan. Mengikuti berbagai pertemuan ilmiah 
tentang satwa dan tumbuhan juga menjadi salah 
satu cara yang bisa dilakukan. Selain itu, banyak 
bertanya kepada mereka yang sudah ahli juga 
akan sangat membantu petugas untuk bisa lebih 
mengenal dan menguasi kekayaan hayati yang 
ada di kawasan. 

Walaupun pada awalnya kemampuan un-
tuk memiliki keahlian identifikasi satwa dan 
tumbuhan bukan hal yang mudah, namun lam-
bat laun staf resort mampu memperdalam ke-
ahlian ini. Banyak keterbatasan awal sebagai tan-
tangan yang dihadapi. Minimnya ketersediaan 
buku panduan serta peralatan lapangan yang 
baik umumnya menjadi kendala bersama di awal 
proses ini. Namun kemauan yang kuat tentu 
adalah kunci untuk memperoleh kemajuan. 

Keterbatasan peralatan seperti binokuler 
dapat segera diatasi, walaupun buku panduan 

lapangan tetap minim. Di sinilah keberadaan 
staf-staf senior yang memiliki kemampuan 
lebih dalam identifikasi keragaman hayati TNBNW, 
seperti Pak Idjong dan kawan-kawan tadi, sa-
ngat penting dan membantu. Ketersediaan ka-
mera yang baik pun, akhirnya turut menambah 
semangat tim-tim resort dalam mengabadikan 
kekayaan hayati mereka. 

 Sesungguhnya, penguasaan keragaman ha-
yati kawasan merupakan salah satu hal penting 
yang menjadi bagian dalam proses pengelolaan 
kawasan konservasi menjadi lebih baik. Salah satu 
aspek dalam cara baru kelola kawasan konservasi 
saat ini menuntut kekuatan informasi sains yang 
menjadi dasar dalam pengambilan keputusan 
pengelolaan kawasan. Tanpa pengetahuan yang 
baik, tentu informasi kawasan akan menjadi 
lemah dan dapat berakibat tidak tepatnya upaya-
upaya pengelolaan yang dijalankan.

Selain itu, dengan memiliki penguasaan ter-
hadap keanekaragaman hayati yang mumpuni 
akan lebih memudahkan petugas di lapangan 
dalam melakukan identifikasi, inventarisasi ser-
ta pemantauan populasi dan habitat beragam 
jenis satwa dan tumbuhan yang ada di kawasan 
TNBNW. Dengan demikian, diharapkan hasilnya 
bisa menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan 
pengelolaan kawasan yang mampu mendukung 
kelestarian keragaman hayati yang dimiliki men-
jadi lebih baik.

Bekal pengetahuan dan kemampuan iden-
tifikasi potensi kekayaan hayati khususnya di 
tiap resort juga memberikan dampak positif 
lain dalam menunjang kegiatan resort yang lain. 
Pengetahuan ini dapat banyak digunakan dalam 
program-program penyadartahuan masyarakat 
tingkat resort, seperti kunjungan ke sekolah, 
sosialisasi secara umum di masyarakat, maupun 
proses-proses advokasi di pemerintah daerah 
dan mitra lainnya. 

Para petugas resort yang memiliki penge-
tahuan dalam penguasaan kekayaan hayati juga 
dapat menjadi penamping yang handal dalam 
berbagai penelitian keragaman hayati maupun 
kunjungan-kunjungan wisatawan di dalam ka-
wasan taman nasional. Bahkan informasi yang 
akurat dapat menjadi bahan yang baik untuk 

publikasi-publikasi ilmiah, baik dalam bentuk 
tulisan-tulisan ilmiah dan semi-ilmiah maupun 
disampaikan dalam konferensi-konferensi sekala 
nasional maupun internasional. 

Kini, dinding-dinding kantor Resort Tulabo-
lo-Pinogu SPTN I Limboto kini tak lagi sepi. Fo-
to-foto anoa, babirusa, dan beragam burung 
telah menjadi penghias, pun di resort-resort 
lain. Foto-foto yang diambil oleh staf resort 

masing-masing di wilayahnya. Grafik-grafik yang 
menunjukkan perkembangan hasil pemantauan 
jalur-jalur pengamatan mereka pun mulai ter-
pampang. Sebelas resort dalam pengelolaan 
Balai TNBNW, sedikit demi sedikit kini telah 
memiliki staf-staf yang mampu mengenali kera-
gaman hayati kawasannya dengan baik. Semoga 
semangat ini dapat terus terpelihara. 

Kewajiban setiap resort untuk memiliki jalur pengamatan satwa tetap dalam pengelolaan berbasis tapak di TN Bogani Nani Wartabone, memberikan 
tantangan sekaligus peluang bagi para petugas resort untuk menjadi pengenal-pengenal satwa dan keragaman hayati terbaik di Sulawesi.
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Untung Mael (46 tahun), seo-
rang polisi kehutanan, bersa-
ma rekan-rekannya di Resort 
Dumoga Utara, melakukan 

pemantauan kawasan Taman Nasional 
Bogani Nani Wartabone dalam kegiatan 
rutin bulanan seperti biasa. Salah satu ke-
giatannya adalah pelakukan pemantauan 
di jalur tetap pengamatan satwa, yang 
berada di daerah Desa Tapadaka Utara. 
Namun dalam perjalanan kali ini, di ujung 
perjalanan, mereka bertemu dengan sese-
orang warga, lelaki, yang membawa senapan 
angin di dalam kawasan.

Oleh: ST. Agung Triono Hermawan 

Petugas lapangan 
sebagai sales 
konservasi

Dengan ramah seperti biasanya, warga 
tersebut disapa oleh tim resort, kemudian 
terjadilah perbincangan santai nan hangat. 
Pak Untung menanyakan untuk apa mem-
bawa senapan tersebut. Warga yang akh-
irnya diketahui berasal dari Desa Konarom, 
desa tetangga Tapadaka Utara, menuturkan 
bahwa dia bermaksud mencari burung-bu-
rung kecil. “Burung-burung ini tidak saya 
jual, hanya untuk bersenang-senang saja”, 
jawab sang warga. Terjadilah diskusi menar-
ik setelahnya.

Pak Untung menjelaskan bahwa mereka 
adalah petugas taman nasional dan warga ini 
telah berburu di dalam kawasan taman nasi-
onal. Sebuah kegiatan yang terlarang. Dengan 
lugas, Pak Untung pun menerangkan bahwa 
semua satwa dan tumbuhan di dalam kawasan 
taman nasional dilindungi karena merupakan 
satu ke-satuan ekosistem kawasan, entah yang 

Untung Mael, polisi kehutanan Resort Dumoga Utara TN Bogani Nani Wartabone, bersama tim 
secara rutin melakukan pemantauan dan kunjungan ke masyarakat desa-desa penyangga resort.
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Sudarsono (43 tahun) dan Agus Anto (34) sejatinya bukanlah penduduk asli Gorontalo, keduanya petugas Resort Tulabolo Pinogu TN Bogani Nani 
Wartabone. Namun totalitas keduanya bekerja dalam menyapa dan memberikan pengertian mengenai pentingnya menjaga kawasan taman nasional 
kepada masyarakat desa di sekitar kawasan, memberikan kedekatan kepada warga sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan menjaga bersama kawasan 
ini bersama masyarakat.

dilindungi berdasarkan peraturan Pemerintah no-
mor 7 tahun 1999 dan perubahannya, atau pun 
yang di luar itu.  

Kegiatan pengawetan dan pemanfaatan satwa 
yang tidak di atur dalam Peraturan Pemerintah 
tersebut diatur melalui peraturan perundangan 
lain yang berlaku. Diskusi antara Pak Untung 
dan war-ga masyarakat ini akhirnya berkem-
bang terkait program pemulihan ekosistem ko-
laboratif bersama masyarakat yang saat ini 
sedang berlangsung di Desa Tapadaka Utara 
dan Tapadaka Timur. Dengan semangat, Pak 
Untung menerangkan bahwa istilah pemulihan 
ekosistem ini sesungguhnya sama dengan yang 
dulunya dikenal dengan Gerhan atau Gerakan 
Rehabilitasi Lahan Nasional. Program ini sekarang 
dilaksanakan dalam pendekatan yang berbeda. 

“Pelaksanaan pemulihan ekosistem dilakukan 
dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek 
pengelolaan, yang artinya masyarakat terlibat 

secara aktif dari prakondisi, perencanaan awal, 
pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan kawasan 
berkelanjutan”, jelas Pak Untung. Sang warga men-
jadi semakin tertarik dengan penjelasan ini.

Pada tahun 2017, Ir. Wiratno, selaku Direktur 
Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Eko-
sistem, memperkenalkan sepuluh cara baru kelola 
kawasan konservasi. Salah satunya adalah ba-
gaimana masyarakat sekitar kawasan harus men-
dapat perhatian lebih dan ditempatkan sebagai 
subyek dalam pengelolaan kawasan tersebut. Da-
lam implementasinya, cara baru kelola kawasan 
ini di tingkat lapangan memerlukan sinergitas 
yang baik antara Balai, SPTN dan Resort dalam 
mengejawantahkan regulasi menjadi “produk”. 
Produk ini dilahirkan dalam bentuk program di 
lapangan yang kemudian akan “dijual” oleh pe-
tugas lapangan. Di sinilah, bagaimana petugas 
lapangan akhirnya harus dapat berfungsi juga 
sebagai penjual atau “sales konservasi”. 

Seorang sales harus menguasai produknya agar 
dapat diminati pembeli. Mengetahui kelebihan dan 
kelemahannya. Untuk itulah sebuah produk 
harus dianalisa dan dikaji secara menyeluruh ber-
dasarkan regulasi untuk dapat dan layak ditawarkan 
kepada pembeli. Siapa yang mengkaji sebuah 
produk yang inovatif? Secara hirarki ini adalah 
tugas personel-personel di tingkat Balai. Personel 
Balai adalah pemikir yang menganalisa sebuah 
peraturan untuk dapat di implementasikan di 
lapangan, lokus per lokus. 

Bahan yang digunakan untuk menganalisa 
sebuah produk adalah peraturan itu sendiri dan 
kondisi lapangan. Kondisi lapangan tentulah data 
lapangan yang dikumpulkan petugas lapangan. 
Siapa yang mengkontrol bahwa produk secara 
kontinyu ditawarkan dan mendapat respon dan 
masukan dari pembeli? Secara hirarki ini menjadi 
tugas personel di tingkat SPTN. Personel SPTN 
bertugas menfasilitasi dan memantau berjalannya 
sebuah produk, memastikan bahwa produk 
yang diterima pembeli dapat ditindaklanjuti dan 
yang paling penting, memastikan bahwa produk 
tersebut dijalankan sesuai dengan filosofinya. 

Produk atau program inilah yang akan dibawa 
sebagai bekal petugas lapangan ke pembeli, da-
lam hal ini masyarakat dan para pihak lain. Betapa 
pentingnya sebuah produk untuk dapat diterima 
pembeli, sejalan dengan dinamika lapangan, serta 

tetap berpegang teguh terhadap filosifinya yang 
merupakan hasil kolaborasi kuat antara Balai, 
SPTN dan Resort.

Dalam pergerakan roda pengelolaan kawasan, 
peran Balai, SPTN dan Resort dapat saling mengisi 
dan memantau untuk memastikan sistem ber-
jalan. Pengelolaan sebuah kawasan konservasi, 
niscaya beririsan dengan kepentingan pihak lain. 
Untuk itu implementasi sebuah produk konser-
vasi memerlukan dukungan para pihak dan mi-
tra. Tentu dukungan ini hanya dan akan terjalin 
melalui komulikasi, transparan, dan intensif di 
setiap tingkatan pengelolaan.

Petugas-petugas lapangan dituntut untuk mam-
pu menjadi “sales konservasi” handal, ditopang 
oleh sinergitas Balai, SPTN dan Resort. Sistem 
pengelolaan berbasis tapak atau RBM di sebuah 
kawasan konservasi merupakan sebuah ruang dan 
peluang, bagaimana petugas lapangan dapat 
maskimal berinovasi menjual produk-produk kon-
servasi tersebut. Dan saat ini, di antara beberapa 
produk konservasi yang sedang ditonjolkan da-
lam pemasarannya oleh Balai TNBNW adalah pro-
duk berlabel “Pemulihan Ekosistem Kolaboratif” dan 
“Pengelolaan Ekowisata”. Hal ini juga diharapkan 
dapat menjadi salah satu upaya resolusi konflik ka-
wasan di lapangan. Nanti dapat dilihat, produk 
mana yang menjadi best seller.
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Bangau sandenglawe Ciconia episcopus me-
rupakan salah satu jenis terpenting di TNBNW 
yang telah tercatat sejak awal pembentukan 
taman nasional ini awal 1980an, namun sangat 
jarang sekali tercatat setelahnya. Bukan sekedar 
diskusi kemampuan mengenali jenis, namun 
kemajuan yang cukup penting ketika pola pe-
ngelolaan berbasis tapak mulai diterapkan 
dalam pengelolaan TNBNW ini, adalah kemauan 
yang terus berkembang dari para petugas resort 
maupun seluruh staf Balai. Kemauan untuk terus 
belajar berbagai hal, khususnya yang berkaitan 
dan membantu mereka mengelola kawasan ini. 

Saat ini sudah menjadi hal yang lumrah 
lingkup diskusi antar petugas resort ketika terjadi 
pembahasan sengit baik dalam grup online 
seperti WhatsApp maupun ketika para petugas 
bertemu langsung saat rapat-rapat evaluasi. 
Pembahasan mengenai jenis-jenis yang dijumpai, 
metodologi pemantauan, maupun cara-cara ter-
baik dalam mensikapi hasil temuan dari para 
petugas resort merupakan hal yang sudah kerap 
terjadi.

Kemauan untuk terus belajar dan berbagi 
merupakan modal utama untuk membentuk 
sebuah organisasi pembelajar. Organisasi pem-

belajar banyak diartikan sebagai organisasi yang 
mampu secara terus menerus dan konsisten 
melakukan proses pembelajaran secara mandiri. 
Hal ini penting agar organisasi tersebut memiliki 
kepekaan dan kecepatan berpikir dan bertindak 
dalam merespon ragam perubahan yang terjadi.

Sebuah organisasi pembelajar umumnya juga 
memiliki sistem yang mendukung anggota organi-
sasi tersebut untuk mengembangkan kapasitas 
dirinya, agar menciptakan hasil yang benar-benar 
mereka inginkan. Organisasi ini akan mendorong 
anggotanya untuk belajar mempelajari sesuatu 
secara bersama, tidak sendiri-sendiri. Mengambil 
pembelajaran dari keberhasilan dan kegagalan. 
Pembelajaran merupakan kegiatan yang diarah-
kan untuk memperoleh dan mengembangkan 
keterampilan dan pengetahuan serta penerapan-
nya. Untuk itulah konsep belajar itu penting 
dilakukan secara berkelanjutan, dan akan lebih 
efektif ketika dibagikan kepada pihak lain serta 
menyakini bahwa setiap pengalaman adalah 
suatu kesempatan untuk belajar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2018, 
belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian 
atau ilmu; berlatih; berubah tingkah laku atau 
tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. 

Oleh: Elisabet Purastuti & Herman Heston Lumenta

Siap terus belajar sebagai 
organisasi pembelajar

Obrolan dalam grup aplikasi WhatsApp RBM riuh bersahutan. Kali ini yang 
menjadi bahasan adalah tampilan sejenis bangau yang terambil fotonya 
oleh para petugas Resort Lolanan SPTN III Maelang di persawahan Lolak, 
Bolaang Mongondow, yang tidak begitu jauh dari batas kawasan Taman 

Nasional Bogani Nani Wartabone. 

Ibrahim Thaib, Masyarakat Mitra Polhut yang bertugas di Resort Pantai Selatan TN Bogani Nani Wartabone melakukan pengukuran suhu  di beberapa 
lubang peneluran maleo Batumanangis Molibagu. Pemantauan suhu lubang peneluran sangat penting untuk pemilihan lokasi pembuatan bak penetasan 
semi alami telur-telur maleo.
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Belajar merupakan akibat adanya interaksi an-
tara stimulus dan respon. Seseorang dianggap 
belajar jika dapat menunjukkan perubahan 
perilaku. Perubahan perilaku dinyatakan dalam 
bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian 
terhadap sikap dan nilai pengetahuan yang ter-
dapat berbagai bidang studi atau lebih luas lagi 
dalam berbagai aspek kehidupan. 

Perubahan yang segera terjadi umumnya tidak 
dalam bentuk perilaku, tetapi terutama dalam 
bentuk potensi seseorang untuk berperilaku. Pe-
rubahan terjadi karena pengalaman, praktik atau 
latihan. Proses perubahan dalam belajar menuju 
ke arah tujuan yang lebih baik dan bermanfaat 
bagi dirinya maupun orang lain. Terdapat perasaan 
bangga dalam diri karena dapat mengerti dan 
paham akan apa yang dipelajari. 

Dalam implementasi pengelolaan berbasis 
tapak di TNBNW, resort sebagai ujung tombak 
dituntut memberikan informasi yang benar, te-
pat dan akurat. Informasi yang harus diperoleh 
di tingkat resort pun menjadi sangat beragam 
saat ini. Bukan sekedar informasi dasar seperti 
potensi keragaman hayati dan keadaan-keadaan 
di dalam kawasan saja, namun juga informasi 
lingkungan sekitar kawasan. 

Saat ini bahkan informasi yang dahulu mung-
kin dianggap tidak penting, ternyata turut men-
jadi informasi yang berharga dalam pengelolaan 
kawasan konservasi. Seperti informasi keadaan 
desa-desa sekitar kawasan, kebijakan-kebijakan 
desa maupun pemerintah daerah sekitar kawasan, 
pergantian pejabat pemerintah daerah, bah-
kan informasi arah kebijakan dan politik daerah 
juga menjadi penting agar kawasan konservasi ini 
dapat cepat tanggap menghadapi perubahan di 
lingkungannya. Di sinilah fungsi organisasi pem-
belajar. 

Nah, bagaimana resort dengan sumberdaya 
manusianya terbatas dan mempunyai latar be-
lakang berbeda-beda, dituntut harus mengum-
pulkan data dan informasi tersebut? Belajar, 
selain soal kemauan juga hasrat seseorang. 
Sebagai contoh, jika orang suka belajar peta, 
maka semua hal terkait dengan data dan informasi 
spasial akan dengan mudah dia pahami. Pun, de-
ngan bidang-bidang lainnya.

Tantangan saat ini adalah, bagaimana pe-
ngetahuan resort yang dimiliki oleh beberapa staf 
dan tersebar acak, dapat kemudian disebarkan 
secara perlahan dan sistematis kepada petugas-
petugas resort lainnya. Bagaimana pula ilmu-ilmu 
praktis yang diperoleh di lapangan maupun ilmu 

akademis yang diperoleh dalam bentuk pelatihan-
pelatihan yang diikuti oleh beberapa petugas resort 
dan Balai dapat disebarluaskan. Pun, bagaimana 
hasrat mempelajari sesuatu ini terus menggelora di 
setiap petugas resort dan staf Balai TNBNW secara 
umum.  

Tak kurang-kurang ilmu dan keterampilan 
dasar utama yang menunjang keterampilan 
staf resort TNBNW terus diberikan dan diasah, 
seperti perpetaan, perencanaan survei, penggu-
naan peralatan dasar seperti GPS-receiver dan binoku-
ler, pengetahuan pengenalan jenis, fotografi, dan 
sebagainya. Ilmu dan keterampilan penunjang 
lainnya pun terus ditimba. Bagaimana lam-
bat laun penggunaan aplikasi SMART (Spatial 
Monitoring and Reporting Tool) mulai terampil 
sampai di tingkat resort. Petugas-petugas yang 
menguasai aplikasi GIS (Geographic Information 
System) makin banyak dan berkembang. Sedang-
kan teknik-teknik analisa data dengan beragam 
aplikasi juga terus diberikan dan dipelajari.

Hal yang selalu diingat dalam pengembangan 
ilmu dan keterampilan para petugas resort ada-
lah, ilmu dan keterampilan tersebut akan makin 
berkembang dan dikuasai jika dapat dibagi ke pi-
hak-pihak lain. Untuk itu, kemampuan memapar-

kan hasil-hasil belajar juga mendapat tempat 
yang tinggi dalam sistem pengelolaan TNBNW 
saat ini, di samping kesempatan belajar itu sendiri.

Tuntutan sebagai organisasi pembelajar dalam 
pengelolaan TNBNW sesungguhnya bukan hanya 
karena tuntutan sebagai salah satu cara baru 
kelola kawasan konservasi. Organisasi pembela-
jar diperlukan sebagai tuntutan sebuah organisasi 
yang ingin berkembang, termasuk sampai ke ting-
kat resort pengelolaan kawasan konservasi se-
bagai sebuah organisasi.

Bagi resort-resort lingkup TNBNW, organisasi 
pembelajar menjadi tuntutan berdasarkan tipologi 
resort masing-masing. Maka, ketika resort tersebut 
memiliki unggulan di bidang keberadaan jenis 
tertentu, tentu pengetahuan jenis tersebut menjadi 
tuntutan wajib di resort tersebut. Jika resort tersebut 
maju di bidang wisata alam, maka pengetahuan 
dan keterampilan dalam pengembangan ekowisata 
menjadi tuntutan wajib di resort tersebut. 

Semoga semangat terus belajar di tiap resort 
terus menjadi budaya yang bermanfaat tidak saja 
bagi perkembangan resort, namun tentu bagi 
Balai TNBNW itu sendiri. 

Walaupun bernama kokokan laut Butorides striata, namun burung air ini dapat pula dijumpai di 
sungai-sungai pedalaman hutan TN Bogani Nani Wartabone.
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Memaparkan perihal maleo 
bukanlah hal luar biasa bagi 
seorang Max Welly Lela (54 
tahun), yang merupakan 

pekerjaan sehari-sehari sebagai Kepala 
Resort Dumoga Timur dan Lolayan, SPTN 
II Doloduo. Salah satu resort yang memiliki 
Pusat Informasi Sanctuary Maleo di ling-
kup pengelolaan Taman Nasional Bogani 
Nani Wartabone. 

Namun kali ini, Pak Max melakukannya dalam 
situasi yang berbeda. Beliau akan memberikan 
paparan mengenai pengelolaan lokasi peneluran 
maleo di Tambun, dalam Konferensi Peneliti dan 
Pemerhati Burung Indonesia Keempat, awal Feb-
ruari 2018 lalu di Universitas Negeri Semarang 
Jawa Tengah. Sebuah konferensi tingkat nasional 
yang diselenggarakan tahunan. Peserta yang 
menghadiri pemaparan dia kali ini bukanlah se-
kedar pengunjung kawasan maupun mitra-mitra 
taman nasional, namun para peneliti dan pe-
ngamat burung. Sedikit banyak mereka lebih dari 
sekedar awam.

Kecanggungan dalam 10 menit presentasi 
segera sirna, ketika waktu berjalan malah terasa 
sangat cepat untuk menjelaskan hal-hal yang 
seharusnya sangat penting. Pertanyaan-per-
tanyaan peserta pun dijawab dengan lugas dan 
pas. Tidak ada kendala berarti. 

Balai TNBNW telah menetapkan visinya dalam 
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang 2018-2027 
“Sebagai institusi terdepan dalam pengelolaan 
keanekaragaman hayati di kawasan Wallacea”. 
Menjadi terdepan, khitahnya, juga berarti harus 
dapat menjadi contoh bagi institusi lain. Bukan 
inferior dan hanya menjadi pengikut, namun 

pelopor, pencipta inovasi dan pusat pembelajaran 
dalam pengelolaan kawasan konservasi di Wallacea. 
Kawasan TNBNW ditetapkan bukan karena bentang 
alamnya yang sangat spektakuler, namun justru 
karena nilai yang luar biasa dari keanekaragaman 
hayatinya.

Menjadi institusi terdepan juga berarti menga-
jak seluruh staf Balai untuk melakukan pembenahan 
di setiap lini, baik di tingkat Balai, SPTN maupun Re-
sort. Perbaikan sistem dan peningkatan sumber 
daya manusia sangat penting agar menjadi lebih 
mumpuni dan siap menjadi contoh bagi institusi 
lainnya. Membagikan hasil dan pengalamannya 
agar dapat menjadi inspirasi bagi yang lain.

Apa yang ditampilkan Pak Max dalam konfe-
rensi nasional tadi merupakan salah satu jawa-
ban tantangan dalam mewujudkan visi tersebut. 

Oleh: Elisabet Purastuti 

Berani tampil untuk 
menjadi institusi 
terdepan

Sudah selayaknya seluruh staf percaya diri untuk 
tampil, berbagi keberhasilan yang telah dicapai 
dalam mengelola keragaman hayatinya, namun 
tetap rendah hati untuk terus belajar meningkat-
kan pengelolaan itu sendiri. Keberhasilan bukan 
hanya untuk dinikmati diri sendiri. Keberhasilan 
harus pula menjadi inspirasi untuk keberhasilan 
di daerah-daerah lainnya. 

Dalam peningkatan sumber daya manusia, 
Balai TNBNW memberikan ruang dan peluang 
bagi setiap staf untuk dapat belajar, maju dan 
berkembang pada bidang minatnya masing- 
masing. Selain itu di tingkat manager, mereka juga 
harus jeli melihat potensi masing-masing staf agar 
mereka berada pada posisi yang tepat untuk berkem-
bang. Seseorang yang mempunyai pengalaman 
dan hasrat, misalnya di bidang pembibitan pohon, 

maka peluang dalam pengembangan pembibitan ha-
rus diberikan, seperti untuk mendukung program 
pemulihan ekosistem. Staf yang telah punya 
pengalaman dalam biodiversity, maka ditempat-
kan pada bidang pengawetan. Namun tetap, ilmu-
ilmu lain harus tetap diraih sebagai pelengkap.

Berani tampil membawakan keberhasil kerja 
pada acara tingkat nasional bukanlah hal mudah. 
Namun jangan juga sebagai beban karena di-
anggap menambah pekerjaan. Diberikannya ke-
sempatan untuk tampil pada tingkat nasional bagi 
staf Balai TNBNW merupakan kepercayaan yang 
diberikan oleh manager kepada stafnya. Atasan 
mengakui kerja keras dan prestasi yang dicapai 
oleh stafnya. Staf yang ditunjuk juga berusaha untuk 
tampil sebaik mungkin karena sebagai perwakilan 
Balai, bukan atas nama pribadi. 

Max Welly Lela, kepala Resort Dumoga Timur dan Lolayan sedang memaparkan hasil pemantauan maleo selama 16 tahun terakhir dan upaya-upaya konservasi 
yang telah dilaksanakan di lokasi peneluran maleo Tambun TN Bogani Nani Wartabone, pada Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia di 

Semarang, Februari 2018.
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Tampilnya staf-staf Balai TNBNW berbagai event 
nasional akan memupuk rasa percaya diri pribadi 
staf sekaligus mengangkat nama TNBNW. Dike-
nalnya beberapa keberhasilan pengelolaan 
taman nasional bukan sekedar untuk dikenal, 
namun dengan tujuan utama menjadi pembe-
lajaran, baik lingkup kawasan Wallacea seperti 
tertera pada visi bersama, bahkan juga dalam 
skala nasional. Staf yang tampil juga menjadi lebih 
berkembang dan lebih membuka cakrawala 
mereka, karena dapat berbagi dan menimba 
ilmu dan pengalaman dengan peserta lain. 

Tampil pada event-event nasional memerlukan 
kepercayaan diri. Tidak semua staf memilikinya 
secara tiba-tiba. Pertemuan-pertemuan internal 
lingkup Balai untuk semua staf, mempresentasikan 
keberhasilan dan kendala pengelolaan di tingkat 
resort, juga merupakan salah satu ajang untuk 
melatih kepercayaan diri tampil. Upaya-upaya yang 
dilakukan ini dapat mempersiapkan Balai TNBNW 
untuk menjadi yang terdepan dan tempat belajar 
bagi lembaga lain. 

Balai TNBNW juga sering mengikuti berbagai 
pameran tingkat nasional maupun daerah untuk 
menampilkan kegiatan dan capaian keberhasilan yang 
ada. Pameran dapat menjadi ajang bagi Balai untuk 
“menjual” program-programnya, memperkenal-

kan keberhasilan-keberhasilannya. Pameran pun 
dapat menjadi ajang untuk para staf pendamping 
dalam pameran untuk menjadi perwakilan Balai, 
menjelaskan kondisi pengelolaan kawasan ini se-
cara keseluruhan. 

Tidak terlalu berbangga diri merupakan salah 
satu kunci untuk terus meningkatkan keber-
hasilan-keberhasilan yang telah diperoleh. Be-
berapa keberhasilan dalam pengelolaan kawasan 
TNBNW dapat menjadi contoh dan inspirasi 
bagi pengelolaan kawasan lain, juga dalam 
bentuk berbagai kunjungan belajar Unit Pelak-
sana Teknis lain ke TNBNW. Kondisi ini juga ha-
rus dapat dijadikan ajang dan pemacu staf  Balai 
untuk dapat meningkat kualitasnya, menjadi 
fasilitator yang baik bagi tamu yang berkunjung 
untuk belajar. 

Banyak hal yang tetap harus ditingkatkan. 
Tampil percaya diri menunjukkan keberhasilan 
juga merupakan hal penting sebagai bentuk 
tanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilak-
sanakan. Semoga visi bersama untuk menjadi 
institusi terdepan dalam pengelolaan keaneka-
ragaman hayati di kawasan Wallacea dapat ter-
wujud, sehingga kawasan ini menjadi sumber 
kebaikan untuk semua pihak lebih luas lagi.

Oleh: Nuraini, Asep Solihin & Zainal Arifin

Pengelolaan bersama mitra
“Selama ini banyak kesalahpahaman yang terjadi terkait 
dengan kemitraan. Para Kepala Balai hanya berpandangan 
kemitraan itu cukup hanya dengan Lembaga Swadaya 
Masyarakat, padahal seharusnya kemitraan itu diperluas 
dengan kelompok-kelompok masyarakat, juga dengan 
pihak swasta, peneliti, maupun pusat-pusat pendidikan”. 



98   RUMAH BERSAMA TNBNW RUMAH BOGANI NANI WARTABONE   99

Demikian disampaikan Direktur Jenderal 
Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Ir. 
Wiratno, dalam sesi Sarasehan Kepala UPT Ditjen 
KSDAE pada rangkaian acara Peringatan Puncak 
Hari Konservasi Alam Nasional di Taman Wisata 
Alam Batu Putih, Kota Bitung, Sulawesi Utara, 
akhir Agustus 2018 lalu.

Konsep bekerjasama atau kolaborasi dengan 
ragam mitra dalam pengelolaan kawasan kon-
servasi sejatinya bukanlah hal baru. Hal ini sudah 
lama tertuang di antaranya dalam Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2004 
tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka 
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Tentulah hal 
ini didasari bahwa dalam rangka meningkatkan 
pengelolaan kawasan konservasi, perlu dilakukan 
upaya-upaya dengan mengikutsertakan para 
pihak dalam pengelolaannya.

Pendekatan kolaborasi merupakan hal penting 
dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan se-
buah kawasan konservasi, termasuk di Taman 
Nasional Bogani Nani Wartabone. Telah disadari 
bahwa pengelolaan Kawasan TNBNW tidak dapat 
dilakukan sendiri oleh pihak Balai. Kolaborasi dalam 
pengelolaan kawasan konservasi sesungguhnya 
juga bukan sekedar karena adanya keterbatasan 
dari pihak pengelola itu sendiri. Namun harus 
dipahami bahwa kawasan konservasi seharusnya 
menjadi milik bersama dan memiliki manfaat 
yang lebih luas. Kolaborasi atau kemitraan ini 
merupakan proses untuk melibatkan banyak 
pihak dalam mendukung keberadaan kawasan 
konservasi sekaligus menjadikan kawasan tersebut 
memberikan manfaat yang lebih bagi kemanusiaan 
secara luas. 

Kemitraan pada dasarnya merupakan proses 
membangun komunikasi, hubungan, komitmen, 
kerjasama ataupun sekedar berbagi ide, yang 
didasarkan pada prinsip-prinsip rasa saling 
menghargai, saling percaya, dan saling me-
nguntungkan antar pihak untuk mencapai tujuan 
bersama. Kemitraan di kawasan konservasi sendiri 
merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara 

1 Peraturan Menteri LHK Nomor:  P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan atas  P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama 
Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
2  P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 

Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka 
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam beserta 
peraturan perubahannya1. Aturan ini diperkuat 
lagi dengan terbitnya Peraturan Dirjen KSDAE 
tentang petunjuk teknisnya2.

Dalam pengelolaannya, Balai TNBNW pun 
dituntut untuk banyak melibatkan pihak-pihak lain 
seperti masyarakat dan kelompok masyarakat, 
lembaga pemerintah, pemerintah daerah, pihak 
swasta, akademisi, dan lembaga-lembaga non 
pemerintah.  Para pihak inilah yang dinilai dapat 
memberikan dampak atau memperoleh dampak 
dari keberadaan kawasan TNBNW.  Beberapa pihak 
mungkin menjadi pihak yang menguatkan kawasan, 
namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian 
masih apatis ataupun justru merugikan. Merangkul 
semua pihak tentunya dengan harapan dapat 
memperkuat pengelolaan kawasan konservasi ini 
sendiri.

Sejak upaya-upaya pengelolaan berbasis 
tapak (RBM) diimplemetasikan lingkup Balai 
TNBNW, maka upaya-upaya kolaborasi ini 
juga mulai menapaki tahap baru. Komunikasi 
dengan mitra tidak lagi monopoli dan terpusat 
di Balai, namun semua tingkatan pengelolaan 
harus bergerak sesuai porsi dan kapasitasnya. 

Sudah menjadi kesepahaman bersama bah-
wa ketika proses-proses silaturahmi, advokasi dan 
kerjasama dengan pemerintah desa ataupun tingkatan 
lain di tapak, harus dimulai dan menampilkan peran 
lebih dari tiap resort. Sedangkan Seksi Pengelolaan 
dan Balai harus memainkan peran lebih dalam 
mengelola hubungan dengan pemerindah daerah 
dan pihak lain yang lebih tinggi. Namun perlu 
juga diingat fungsi Seksi Pengelolan dan Balai 
sebagai tim pendorong. Maka ketika proses-
proses sekecil apapun menjadi hambatan dalam 
kolaborasi atau kemitraan ini di tingkat resort, 
dukungan penuh dari seksi maupun balai sangat 
diharapkan.

Bermitra dengan mitra-mitra klasik, seperti 
lembaga non pemerintah, merupakan hal yang 
lumrah untuk sebuah kawasan konservasi. Maka 
komunikasi dan koordinasi berupa sinkronisasi 

program dan kegiatan, silaturahmi dan so-
sialisasi, serta mendorong keterlibatan aktif dari 
para mitra adalah sudah seharusnya.  Selain 
itu, hal penting ketika membangun kemitraan 
dengan perangkat pemerintah daerah (maupun 
anggota Muspida lain di tingkat kabupaten dan 
provinsi) adalah tuntutan peran yang lebih 
baik dari Balai untuk ikut dalam pengambilan 
kebijakan-kebijakan tingkat daerah. Sehingga 
kebijakan daerah diharapkan dapat mendukung 
keberadaan dan program-program pengelolaan 
kawasan konservasi tersebut.

Dalam menjalankan kemitraan, seluruh pihak 
tentunya harus mendapatkan apa yang menja-
di haknya. Oleh karena itu sinergitas antar pihak 
menjadi hal penting dalam menjalankan perann-
ya masing-masing. Namun demikian, kadangkala 
dalam pelaksanaannya proses-proses memben-
tuk kemitraan ini tetap mendapatkan bebera-
pa tantangan, baik ketika memulai maupun di 
tengah proses-proses tersebut. 

Komunikasi yang hanya satu arah masih sering 
terjadi dalam proses bermitra. Adakalanya pihak 
pengelola kawasan konservasi bersemangat kuat 
menjalin hubungan dan kemitraan dengan para 
pihak, namun respon dan komunikasi yang pasif 
ataupun dukungan yang masih sebatas pada 
kesepahaman di atas kertas dari mitra pun masih 
sering terjadi. Tentu, tantangan ini tidak boleh 
melemahkan dalam upaya bermitra. Intensitas 
komunikasi dan silaturahmi harus tetap dijaga. 
Walaupun harus diakui bahwa kadangkala arah 
kebalikannya juga terjadi.

Memupuk rasa saling percaya juga sangat 
penting, sebagaimana salah satu prinsip bermitra 
di awal, mutual trust. Rasa saling percaya ini 
akan memberikan dampak untuk tidak saling 
curiga terhadap kebijakan masing-masing. Rasa 
saling percaya ini juga dapat menghapuskan 
sekat-sekat komunikasi. Bahwa perlu diingat, 
hasil ataupun keuntungan ketika bermitra dalam 
pengelolaan kawasan konservasi bukanlah dapat 
dilihat secara cepat, namun butuh proses yang 
lama. Semangat dan proses inilah yang harus 
terus dijaga.

Masyarakat secara luas sesungguhnya adalah 
mitra utama dalam pengelolaan kawasan 
konservasi. Merekalah yang harus menerima 
manfaat pertama dan terbaik dari keberadaan 
kawasan konservasi ini, karena mereka pulalah 
yang akan terdampak paling awal ketika bencana 
terjadi akibat kerusakan kawasan konservasi ini. 

Maka, sebagaimana ditegaskan kembali 
oleh Bapak Wiratno, “Keberadaan masyarakat 
yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan 
konservasi harus dipandang sebagai mitra 
strategis dalam menjaga sumber daya alam, 
yaitu dengan pola pemanfaatan yang bertang-
gung jawab, dan pemerintah selaku pemegang 
yuridiksi pengelolaan kawasan harus lebih banyak 
turun ke lapangan bertemu dan mendengar-
kan aspirasi masyarakat agar pengelolaan ka-
wasan lebih baik”. Semoga kawasan konservasi 
di Indonesia selalu dapat memberikan banyak 
manfaat bagi masyarakat sekitarnya, untuk 
generasi saat ini maupun mendatang. 
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Sore itu, Aris Makmur (39 tahun) tampak penuh senyum dan berbincang ramah 
dengan kami, di beranda rumahnya. “Ayahanda” adalah sebutan kepala desa 
untuk desa-desa di wilayah Provinsi Gorontalo, jabatan yang diemban Aris 
sejak awal 2018. Dan, kami pun biasa memanggil beliau dengan sebutan 

ayah atau ayahanda. 

Oleh: Muhazir Madina 

Membangun desa penyangga
Persoalan batas kawasan TN Bogani Nani 

Wartabone di Desa Ilohuuwa dan sekitarnya me-
mang sempat mencuat karena mengalami peru-
bahan tatabatas kawasan. Awalnya masyarakat 
sudah menyadari bahwa hutan yang berada jauh 
ke arah utara permukiman mereka adalah taman 
nasional, dan mereka dilarang untuk berkebun 
di sana. Mereka cukup mematuhi itu selain karena 
mereka masih merasa cukup dengan lahan yang 
ada di sekitar desa.

Keadaan berganti ketika pada 2010 terjadi 
perubahan peruntukan kawasan hutan berdasarkan 
SK Nomor 324/Menhut-II/2010 yang mengesahkan 
perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi 
bukan hutan seluas 22.605 hektar di Kabupaten 
Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten 
Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo. Salah 
satu dampaknya adalah, hutan lindung yang menjadi 
buffer atau penyangga taman nasional, yang berada 
di daerah Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten 
Bone Bolango saat itu, berubah fungsi menjadi 
kawasan taman nasional. Keadaan inilah yang 
tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat, 
termasuk masyarakat Desa Ilohuuwa.

Desa Ilohuuwa termasuk desa terpenting bagi 
Resort Bone Pantai. Penting bukan hanya karena 
ancaman yang terjadi, namun karena desa ini 
merupakan salah satu pintu masuk ke dalam ka-
wasan taman nasional. Akses ini pun pada awalnya 
banyak disalahgunakan. Tidak saja digunakan untuk 
membuka lahan, namun diduga digunakan untuk 
pengambilan hasil hutan secara ilegal. Di sinilah, 
peran Resort untuk hadir.

Pengelolaan sebuah kawasan konservasi bu-
kanlah lagi dipandang sebagai pengelolaan yang 
eksklusif layaknya sebuah pulau yang dikelilingi 
lautan maha luas tanpa interaksi dengan manusia. 
Arah dan cara baru dalam kelola sebuah kawasan 
konservasi harus membuat para pihak menyadari 
bahwa, masyarakat sekitar kawasan adalah bagian 
dari pengelolaan itu sendiri. Merekalah salah satu 
pihak yang dapat mempengaruhi dalam porsi 
yang besar, apakah pengelolaan sebuah kawasan 
konservasi dapat berjalan sesuai tujuannya atau 
tidak. Peran penting masyarakat sekitar kawasan 
inilah yang menjadi dasar untuk mengubah pola 
pikir dan tindakan pengelola kawasan konservasi, 
bahwa sesungguhnya masyarakat adalah salah satu 
subyek penting dalam pengelolaan kawasan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 
Desa, sesungguhnya juga mengamanatkan hal 

yang sama. Undang-undang ini menempatkan 
desa sebagai subyek pembangunan. Warga 
desa melalui struktur yang ada saat ini, memiliki 
wewenang penuh menjalankan pembangunan 
desanya.  Maka, jika pembangunan ini diselaras-
kan dengan tujuan konservasi khususnya sebuah 
kawasan konservasi, maka seharusnya sangat 
terbuka kemungkinan bahwa kawasan konservasi 
menjadi bagian yang diperhitungkan dalam 
pembangunan desa, bahkan menjadi salah satu 
tujuan pengelolaan desa dan manfaatnya dapat 
dirasakan oleh seluruh masyarakat desa tersebut.

Proses pelibatan masyarakat Desa Ilohuuwa 
dalam pengelolaan TNBNW disadari dari awal ti-
daklah dapat dicapai secara cepat. Tidak ada sihir 
ajaib maupun obat mujarab, kecuali pendampingan 
desa itu sendiri. Resort Bone Pantai pun ditantang 
untuk melakukan pen-dampingan intensif di desa 
ini, dengan niatan baik di awal, bahwa kunjungan 
dengan niat dan cara yang baik, pastilah akan disam-
but dan membawa hasil yang baik pada akhirnya.

Kunjungan tim resort ke Desa Ilohuuwa saat 
ini tidaklah lagi hanya sekedar berdiskusi dengan 
kepala desa dan aparatnya, maupun dengn tokoh- 
tokoh desa lainnya. Tidaklah lagi sekedar berjudul 
“sosialisasi”. Kunjungan mulai memberikan peran 
kepada masyarakat untuk ikut terlibat dan mera-
sakan bahwa seharusnya kawasan konservasi ber-
manfaat bagi mereka. Masyarakat pun dilibatkan 
dalam kegiatan patroli dan pemantaua potensi 
kawasan taman nasional ini. Mereka diajak tahu 
apa sesungguhnya isi dari hutan yang mereka 
ketahui sebagai taman nasional ini, mengetahui ba-
tas-batas kawasan dan dibuatkan papan-papan ba-
tas kawasan taman nasional bersama, bahkan sa-
ling mengetahui dan mencari solusi bersama dari 
permasalahan kawasan maupun permasalahan 
desa yang terkait kawasan taman nasional ini.

Kini, ragam potensi kawasan taman nasional 
yang dinilai dapat bermanfaat bagi masyarakat 
desa mulai dikembangkan. Lokasi perkemahan 
mulai ditata dan dibangun. Potensi wisata 
seperti air terjun Hulia, kolam Putri dan kolam 
Bidadari mulai dipercantik, sedangkan kegiatan 
river tubing di Sungai Taludaa yang melintasi 
desa, mulai diuji coba. Moga segala upaya ini 
dapat menjadi contoh bukan sekedar untuk me-
ngamankan sebuah kawasan konservasi, namun 
juga sebagai bakti dan bukti kehadiran negara 
untuk masyarakat. 

Penilaian persepsi awal masyarakat desa terhadap keberadaaan TN Bogani Nani Wartabone, 
sangat penting untuk merancang strategi pendekatan terhadap masyarakat pada tahap selanjutnya.

Pak Aris menjelaskan dengan rinci kondisi yang 
terjadi di desanya, menyikapi maraknya perambahan 
hutan yang terjadi di desanya, yang sebagiannya di-
duga berada di kawasan Taman Nasional Bogani Nani 
Wartabone. Dengan ditemani beberapa aparatnya, 
beliau menjelaskan duduk persoalan yang terjadi, 
dan kami pun menyimak, mencoba mengambil in-
tisari diskusi ini.

Diskusi dan silaturahmi dengan Ayahanda 
Ilohuuwa bukanlah terjadi secara instan. Tim 
dari Resort Bone Pantai, resort terselatan dari 
SPTN I, telah belasan kali mengunjungi desa ini, 
berdiskusi dengan kepala desa dan warga, men-
coba mencari solusi yang terbaik dari keadaan 
perambahan maupun pengambilan hasil hutan 
yang terjadi di dalam kawasan taman nasional. 
Tentulah, jalan mulus tidak terpampang untuk 
memulainya.

Desa Ilohuuwa, awalnya merupakan dusun 
kecil dalam wilayah Desa Taludaa, Kabupaten Bone 

Bolango, Provinsi Gorontalo, yang merupakan 
barisan desa di lingkar Teluk Tomini. Sejak 2007, 
Ilohuuwa dimekarkan menjadi desa secara penuh. 
Posisi desa saat ini, setelah pemekaran, menyebab-
kan mereka tidak memiliki akses langsung ke laut. 
Hal ini menyebabkan penduduknya mau tidak mau 
lebih intensif dalam mengolah kebun mereka, ter-
masuk berinteraksi dengan kawasan hutan yang 
berada di bagian utara desa, yang sebagiannya 
merupakan hutan dalam kawasan TNBNW.

Interaksi yang tinggi dengan kawasan hutan, 
pada akhirnya bersinggungan dengan kawasan 
TNBNW. Beberapa lahan budidaya masyarakat 
pun akhirnya melewati batas dan masuk ke dalam 
kawasan taman nasional. “Sejak awal membuka ke-
bun, masyarakat memang tidak mengetahui 
batas kawasan taman nasional berada di mana, 
karena yang kami ketahui sebelumnya bahwa batas 
tersebut masih tiga kilomenter dari permukiman, 
di daerah Batu Wanggubu” jelas Ayahanda. 
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Masyarakat dan kolaborasi
Tetes-tetes air tampak mengalir dari celah-celah batu dinding cadas di sisi 
jalan, tak lama setelah kami memasuki jalan setapak, yang tidak berada 
jauh dari tepi jalan raya yang menghubungkan Doloduo di Kabupaten 
Bolaang Mongondow dan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow 
Selatan.  “Tetes air ini terus mengalir walaupun kemarau, itulah kenapa 
daerah ini lebih dikenal dengan nama Batumanangis, batu yang terus 
meneteskan air”, jelas Ibrahim, salah satu Masyarakat Mitra Polhut Resort 
Pantai Selatan SPTN II Doloduo yang mengantar kami. 

Oleh: Danny Albert Rogi & Nuraini 
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Ya, kami akan memasuki salah satu lokasi pe-
neluran maleo aktif di Sulawesi, Batumanagis.  
Tak lama, jalan setapak habis kemudian kami harus 
membelah aliran Sungai Tapakolintang. Di se-
berang sungai hamparan kebun yang banyak 
didominasi aren Arenga pinnata dan kelapa mulai 
terlihat. Setelah mendaki sedikit, sampailah 
kami di salah satu tepi anak sungai dan  terlihat 
mata air kecil dengan uap yang mengepul serta 
material tanah di bawahnya yang kekuningan, 
khas belerang. Inilah air panas, sumber kehidupan 
bagi maleo Macrocepalon maleo, burung maskot 
Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sekaligus 
kebanggaan Sulawesi.

Lokasi peneluran maleo Batumanagis sesung-
guhnya belum lama teridentifikasi dibandingkan 
lokasi-lokasi peneluran lainnya di Sulawesi. 
Lokasi ini baru tercatat dalam laporan Renne 
W.R.J. Dekker (1990) yang melakukan perjalanan 
di beberapa lokasi peneluran maleo di Sulawesi, 
rentang 1985-1986.

Titik lokasi peneluran Batumanangis sebe-
narnya berada di luar kawasan Taman Nasional Bo-
gani Nani Wartabone, berjarak sekitar 1,5 kilometer 
dari batas kawasan, Resort Pantai Selatan. Namun 
nilai pentingnya jauh lebih berharga daripada 
kenyataan posisinya. Atas dasar inilah, Resort 
Pantai Selatan berinisiatif untuk melakukan upaya, 
bagaimana menjaga lokasi peneluran aktif ini dari 
ragam ancaman yang mempengaruhi kehidupan 
maleo di lokasi penelurannya tersebut.

Secara fungsi hutan, lokasi peneluran Batu-
mangis berada di hutan produksi, namun seba-
gian sekelilingnya telah berubah menjadi lahan 
budidaya semi intensif. Para pemilik kebun di 
sekitar lokasi peneluran inilah yang pada tahap 
awal mulai diidentifikasi dan diajak rembuk 
bersama, yang difasilitasi oleh tim Resort. Maka, 
ketika niat baik disambut dengan prasangka 
baik oleh semua pihak, komitmen baik pun ter-
wujud dengan visi bersama untuk menjaga dan 
melestarikan maleo dan lokasi penelurannya di 
Batumanangis.

Modaga no Suangge berarti menjaga maleo, 
dalam bahasa Bolango, bahasa lokal di Molibagu 
dan sekitarnya. Istilah inilah yang digunakan se-

bagai nama kelompok dari para pemilik kebun di 
sekitar lokasi peneluran maleo Batumanagis, 
sekaligus sebagai pengingat visi mereka. Ketika 
kelompok terbentuk, bukan berarti peran Resort 
kemudian selesai. Justru disinilah beragam inovasi 
tingkat resort makin berkembang.

Di tingkat koordinasi, Asep Solihin (52 tahun), 
Kepala Resort Pantai Selatan segera membuka 
jalur komunikasi dengan para pihak lain. Kesatu-
an Pemangkuan Hutan Produksi Unit II Bolaang 
Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow 
Timur, sebagai pemangku kawasan hutan menjadi pi-
hak pertama dirangkul untuk mendukung penge-
lolaan lokasi peneluran ini. Perangkat organisasi 
kelompok segera disahkan oleh Desa dan koor-
dinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Selatan tentunya mulai 
dibangun dan diperkuat. 

Proses pendampingan kelompok terus dilakuan 
sebagai penguatan kelompok. Dengan dukungan 
banyak pihak, selanjutnya kelompok ini diarah-
kan untuk tidak hanya sekedar mengelola lokasi 
peneluran maleo. Kelompok ini juga diarahkan 
melakukan penanaman di kebun-kebun yang 
mereka garap dengan konsep Agroforestry, yakni 
suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang 
memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau 
pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas 
atau tanaman pertanian. 

Aren, merupakan salah satu tanaman yang 
disarankan dalam agroforestry karena para ang-
gota kelompok ini banyak yang memiliki usaha 
dan kemampuan dalam pembuatan gula aren. 
Harapan ke depan tentunya tanaman-tanaman 
ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, 
menambah penghasilan keluarga. Di sisi lain 
tanaman-tanaman ini akan membantu memu-
lihkan ekosistem di lokasi-lokasi yang menjadi 
koridor maleo dari dan menuju hutan-hutan di 
sekitarnya.

Sebenarnya, apa kepentingan Balai TNBNW 
dalam menangani lokasi peneluran Batumanangis 
ini. Lokasi yang berada di luar kawasan taman 
nasional itu sendiri, yang jika dibiarkan pun bukan 
merupakan tanggung jawab dari Balai TNBNW. 
Apakah hanya keterikatan emosional karena 

maleo merupakan maskot dari TNBNW itu 
sendiri. Mungkin memang seperti itu, namun 
lebih dari itu. Inilah inovasi, inisiatif dalam 
pengembangan cara baru kelola kawasan kon-
servasi.

Modaga no Suangge adalah salah satu kelom-
pok dari belasan kelompok yang telah terbentuk 
di desa-desa sekitar kawasan TNBNW. Pengem-
bangan kelompok masyarakat di desa merupakan 
salah satu pintu masuk dalam pengembangan de-
sa-desa  penyangga kawasan TNBNW. Pengem-
bangan kelompok mengedepankan pengemban-
gan potensi kelompok yang dipaduserasikan 
dengan potensi taman nasional yang ada di 
sekitar mereka. Tak heran, kegiatan tiap kelompok 
menjadi sangat khas dan beragam. 

Beberapa kelompok mengembangkan skema 
pemulihan ekosistem kolaboratif seperti yang 
dilakukan oleh kelompok-kelompok di Desa Tapa-
daka Utara. Sementara di Desa Pinonobatuan, Tula-
bolo, Poduwoma, Tunggulo, dan beberapa desa 
lain mengembangkan ekowisata berbasis desa 
yang memanfaatkan potensi wisata di dalam 
kawasan taman nasional. Tentunya pengem-
bangan ekonomi kreatif desa juga dikembangkan 
di seluruh kelompok yang ada, sebagai alternatif 
pendapatan keluarga para anggota kelompok.

Salah satu aspek pengelolaan kawasan kon-
servasi saat ini adalah, bagaimana masyarakat dile-
takkan sebagai mitra strategis dalam pengelolaan. 
Hal ini didorong kenyataan bahwa masyarakatlah 

yang memiliki andil besar, apakah suatu kawasan 
konservasi berhasil atau tidak dalam pengelola 
kawasannya. Masyarakat, baik yang berada di 
dalam kawasan, pengguna kawasan konservasi se-
cara langsung, maupun masyarakat yang berada di 
desa-desa penyangga kawasan. 

Peran resort menjadi sangat penting dalam 
proses pendampingan masyarakat. Maka tak 
heran, semua resort-resort Balai TNBNW telah 
mulai memposisikan diri juga sebagai fasilitator 
pengembangan desa. Peran petugas resort tidak 
hanya pada memberikan semangat kepada ang-
gota kelompok, namun  berusaha untuk memaha-
mi pikiran-pikiran anggota kelompok masyarakat. 
Mereka pun diharapkan dapat memberikan solu-
si-solusi teknis terhadap permasalahan yang timbul 
di lapangan termasuk menfasilitasi untuk mening-
katkan kapasitas anggota kelompok.

Ketika masyarakat menjadi subyek diberikan 
peran dalam pengelolaan, maka tak ada lagi 
sekat batas kawasan. Mereka menyadari ke-
beradaan kawasan konservasi. Mereka ingin ber-
buat untuk mendukung dan turut andil terhadap 
kelestarian hutan, di dalam maupun di luar ka-
wasan konservasi. Pun, mereka memiliki kendala 
dalam pengembangan usaha-usaha kehidupan 
mereka. Maka, di sinilah peran otoritas pengelo-
la kawasan konservasi untuk membantu, mem-
fasilitasi, bahkan mengayomi mereka. Kolaborasi 
sebuah keharusan. 
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ridor-koridor yang diperbolehkan. Pengem-
bangan wisata adalah salah satunya. Wisata 
yang dikelola bersama antara pengelola ka-
wasan konservasi dan masyarakat. Dan, wisata 
yang bertanggung jawab ke daerah-daerah alami 
yang melestarikan lingkungan, menopang kese-
jahteraan masyarakat setempat, melibatkan in-
terpretasi serta pendidikan lingkungan hidup, 
itulah sebagai wujud dari ekowisata. 

Sejak 2017, Balai TNBNW bersama EPASS- 
project sebagai mitra, mulai  menginisiasi ber-
bagai kegiatan dalam pengembangan ekowisata 
antara kelompok masyarakat dengan Balai TNBNW. 
Tersebutlah kelompok Maleo Leosan di Desa 
Pinonobatuan Kabupaten Bolaang Mongondow 
dan kelompok Ekowisata Maleo di Desa Tulabolo 
Kabupaten Bone Bolango. Keduanya merupakan 
desa penyangga kawasan TNBNW, yang secara 
khusus juga berdekatan dengan lokasi-lokasi pe-
neluran maleo di dalam kawasan taman nasional.

Melalui proses diskusi dan rembug bersama, 
bersepakatlah mereka dalam bentuk kesepa-

katan konservasi masyarakat, dengan prin-
sip-prinsip membantu mengelola sumberdaya 
alam secara lestari yang bertanggungjawab 
serta berkelanjutan baik di wilayah perdesaan,  
kawasan taman nasional, maupun kawasan 
hutan lain. Penerapan prinsip ini diharapkan 
akan dilakukan secara kolaboratif dengan para 
pihak lain seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pariwisata, 
maupun pihak Perguruan Tinggi, serta Lembaga- 
lembaga Swadaya Masyarakat.

Di dua desa tersebut, selain maleo yang men-
jadi andalan utama, juga terdapat potensi obyek 
wisata alam lain. Keragaman jenis burung untuk 
kegiatan birdwatching, juga pengamatan satwa 
lainnya seperti tarsius, yaki atau monyet-hitam 
sulawesi, bahhkan anoa dan babirusa merupa-
kan alternatif potensi-potensi wisata yang dapat 
dikembangkan. 

Kelompok Ekowisata Maleo di Tulabolo 
bahkan dapat memanfaatkan keberadaan fi-
tur-fitur alam taman nasional di dekat desa, 

Oleh: Danny Albert Rogi 

Menyemai kebajikan bersama melalui 
ekowisata desa
“Ekowisata merupakan salah satu jalan tengah dan solusi cerdas dalam membangun 
kerjasama yang baik antara taman nasional dan desa penyangga”. Begitu salah satu 
simpulan dalam diskusi ringan temu para praktisi konservasi maleo terkait penerapan 
prosedur tata laksana pengelolaan lokasi peneluran maleo di dalam dan sekitar kawasan 
Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, yang dilaksanakan di Hungayono Gorontalo, 
medio November 2018. 

Semua peserta diskusi, yang merupakan para 
praktisi dan pengelola lokasi peneluran maleo 
hampir di seluruh Sulawesi, sepakat bahwa kon-
servasi maleo  punya peluang yang besar untuk 
dikembangkan menjadi kegiatan ekowisata selain 
edukasi dan riset. 

Penerapan cara baru kelola kawasan konser-
vasi saat ini, menuntut porsi masyarakat yang 
lebih besar sebagai mitra utama dalam penge-
lolaan kawasan konservasi secara kolaboratif. 
Masyarakat sekitar kawasan diharapkan dalam 
mengambil manfaat juga secara langsung dari 
kawasan konservasi, namun tetap dalam ko-

Jembatan gantung Tulabolo, menyatukan Desa Poduwona di sisi utara dan Desa Tulabolo di sisi selatan Sungai Bone nan bening namun deras. 
Kedua desa ini mulai mencoba memanfaatkan anugerah keberadaan taman nasional yang sangat berdekatan dengan permukiman mereka 
dengan beragam aktivitas ekowisata sebagai potensi pengembangan kemanjuan bagi desa mereka.
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seperti sumber-sumber air panas bumi yang 
menakjubkan, gua alam dan tebing-tebing karts 
yang spektakuler, maupun hutan pegunungan 
dan sungai untuk jungle trekking dan rafting 
yang cukup menantang. Semua itu jika dikelola 
dengan baik dapat menjadi potensi ekonomi alter-
natif yang dapat meningkatkan pendapatan desa dan 
masyarakatnya. Tentu, di dalam lingkup desa sendi-
ri terdapat banyak potensi atraksi wisata yang 
dapat dikembangkan, seperti kehidupan sosial 
seni budaya dan kehidupan keseharian warga.

Selain bersepaham, anggota kelompok juga 
terus diperkuat kapasitasnya melalui ragam 
pelatihan dasar pengembangan ekowisata desa 
dan kunjungan belajar ke desa atau lembaga 
lain yang mengembangkan juga ekowisata. Di-
harapkan mereka dapat belajar secara langsung 
bagaimana pengembangan ekowisata di tempat 
lain. Dengan melihat secara langsung ke para 
praktisi ekowisata ini, kelompok-kelompok ter-
sebut diharapkan dapat belajar untuk mem-
bangun kepercayaan diri serta belajar tentang 
teknis pengelolaan ekowisata. Muaranya adalah 
menambah keyakinan kelompok bahwa mereka 
juga mampu untuk mengembangkan ekowisata 
di desanya masing masing.

Pembagian peran dalam pengembangan 
ekowisata desa sangatlah penting. Di sinilah le-
tak titik-titik pengembangan usaha kelompok, 
mengambil porsi masing-masing sesuai keah-
lian mereka. Di sini pulalah letak keikhlashan 
seluruh anggota kelompok dalam berperan 
mengem-bangkan kelompok pada tahap-tahap 
awal. Bisa jadi ada kelompok usaha yang be-
lum mampu berkembang di masa awal, seperti 
usaha ke-rajinan cendera mata, kuliner, dan se-
bagainya. Mungkin juga ada usaha-usaha awal 
lainnya yang berkembang baik, seperti peman-
duan, homestay, dan sebagainya. 

Peran resort juga cukup penting dalam pe-
ngembangan ekowisata desa. Resort sebagai 
pemangku kawasan, bertugas pokoknya me-
ngatur pengelolaan kawasan konservasi yang ada 
di wilayahnya. Duduk bersama dengan kelompok 
adalah kunci pendampingan resort. Mereka 
menjadi yang terdepan dalam menghadapi 
curahan keluh kesah kelompok, namun bukanlah 

juga menjadi pihak pertama disebut ketika 
kelompok ini berhasil. Namun ketika komitmen 
bahwa masyarakat adalah subyek dalam pe-
ngelolaan kawasan konservasi, maka hal inilah 
yang harus disadari dari awal dan dilaksanakan.

Tentu, beberapa kemajuan akan selalu diiringi 
dengan banyak pekerjaan rumah yang masih 
menanti. Dalam era digital dan penggunaan 
media sosial tinggi di masyarakat, maka sudah 
seharusnya kelompok-kelompok tingkat desa 
sekalipun harus memanfaatkan hal ini sebagai 
peluang dan tantangan dalam pengembangan 
usaha mereka. Paket-paket wisata harus disusun 
sebaik-baiknya, dipromosikan dalam berbagai 
bentuk media, dalam sekala lokal, nasional, bah-
kan internasional. 

Promosi melalui media sosial digital dan 
jaringan website juga saat ini sangat penting. 
Mereka juga dituntut serta secara fisik mem-
bangun jaringan dengan berbagai pihak yang 
terkait ekowisata, seperti pemerintah daerah 
yang membawahi wisata, pihak swasta seperti 
perhotelan, agen perjalanan dan wisata, maupun 
asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang wisata 
dan kepemanduan. 

Kunci kesukesan pengembangan ekowisata 
desa adalah komitmen, konsistensi,dan kesa-
baran. Semua tidak dapat dicapai dengan cepat, 
tiba-tiba, maupun instan. Kekuatan utama dalam 
pengembangan ekowisata desa juga adalah ba-
gaimana kelompok terus berupaya untuk mau 
belajar mengembangkan sikap positif, inisiatif, 
dan inovatif, dan di antara anggota kelompok 
terus memperkuat kohesi dan solidaritas. Ha-
rapannya semoga semua usaha dapat berjalan 
sesuai harapan. 

Sanctuary maleo Tambun TN Bogani Nani Wartabone terwujud sebagai upaya memulihkan dan meningkatkan populasi maleo 
di alam. Dengan pengawasan dan aturan cukup ketat, fasilitas sanctuary ini juga dimanfaatkan untuk tujuan edukasi dan wisata 
terbatas dengan melibatkan kelompok masyarakat di Desa Pinonobatuan, desa terdekat dari lokasi ini.

Sungai Tumokang dulu sangat dikenal para peneliti karena keberadaan salah satu lokasi peneluran maleo terbesar di Sulawesi, 
yaitu Matayangan, di salah satu bagian sempadannya. Perambahan, pembukaan lahan, dan pembalakan menjadi ancaman serius 
saat ini di lokasi tersebut, yang secara perlahan mulai diatasi dengan pendekatan pengelolaan bersama masyarakat di sekitar 
kawasan TN Bogani Nani Wartabone.
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PembelajaranRagam

Anak Sungai Tapakolintang mengalir deras tepat di sisi lokasi peneluran maleo Batumanangis, di Desa Molibagu. Walaupun 
lokasi peneluran maleo ini berada di luar kawasan  TN Bogani Nani Wartabone, namun pendekatan saat ini dalam pengelolaan 
kawasan taman nasional berbasis lanskap menuntut upaya yang terintegrasi antara kawasan konservasi dan area di sekitarnya.
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Kegiatan wisata dalam kawasan TNBNW, 
pada dekade 1990an sempat menjadi primadona 
bagi wisatawan mancanegara, namun minim 
keterlibatan masyarakat.  Hal ini mengakibatkan 
masyarakat sekitar kawasan hanya menjadi “pe-
nonton di rumahnya sendiri”, sehingga mereka 
tidak merasa mendapatkan manfaat nyata dari 
kawasan. Dampak dari praktek pengelolaan se-
perti ini kemudian menjadi “bom waktu” yang 
meledak pada awal era reformasi.  

Pada masa awal reformasi, masyarakat se-
kitar kawasan beramai-ramai menjarah dan men-
duduki sebagian kawasan TNBNW, termasuk 
fasilitas penelitian Wallacea yang pada saat itu 
merupakan pusat pengembangan wisata dan 
penelitian terbesar di Indonesia Timur.  Setelah 
timbulnya konflik sosial dan kerawanan di sekitar 
kawasan TNBNW, secara perlahan kegiatan wisata 
dalam kawasan berangsur surut.  Para wisatawan 
mancanegara maupun peneliti asing tidak lagi 
berani untuk datang berkunjung dan pada akhirnya 

kegiatan wisata dalam kawasan TNBNW seolah-
olah mati.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Balai TNBNW 
berusaha kembali menghidupkan wisata dalam 
kawasan dengan konsep ekowisata. Ekowisa-
ta adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke 
daerah-daerah alami yang melestarikan lingkungan, 
menopang kesejahteraan masyarakat setempat, 
serta melibatkan interpretasi dan pendidikan 
lingkungan. Dengan demikian, tanpa pelibatan 
masyarakat, maka tidak ada konsep ekowisata.

Pelibatan masyarakat dalam pengembangan 
wisata di dalam atau yang memanfaatkan jasa 
lingkungan dari taman nasional, diharapkan 
dapat menjadi salah satu solusi penyelesaian 
masalah ketergantungan langsung masyarakat 
secara ekonomi terhadap kawasan konservasi 
yang sebagiannya dapat berpotensi merusak 
kawasan tersebut. Partisipasi dan pemberdayaan 
masyarakat sekitar kawasan menjadi modal 
utama dalam pengembangan dan pengelolaan 
ekowisata dalam kawasan konservasi.  

Partisipasi masyarakat hendaknya dilakukan 
secara penuh. Dalam pengembangan ekowisata 
di kawasan konservasi, maka masyarakat dilibat-
kan mulai penyusunan perencanaan sejak awal, 
masyarakat dapat menyampaikan gagasan-ga-
gasannya, dan mendorong mereka mengem-
bangkan gagasan murni tanpa pengarahan terken-
dali dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. 
Koridor atau batas pengembangan wisata di 
dalam kawasan konservasi tentu juga harus 
diperhatikan.  

Pengembangan ekowisata di wilayah SPTN I 
Limboto mulai dirintis pada akhir 2015.  Proses 
pengembangan ini diawali dengan ditemukannya 
“Kabut Pegunungan Gorontalo” atau Puncak 
Bukit Peyapata, salah satu lokasi dalam kawasan 
TNBNW yang berada pada wilayah Resort Bolango. 
Lokasi favorit bagi para mahasiswa dan kelompok 
pecinta alam untuk berkemah ini, terletak di Desa 
Tunggulo Provinsi Gorontalo.

Proses pengembangan Bukit Peyapata dimulai 
dari diskusi-diskusi ringan antara petugas Resort 
Bolango dan masyarakat desa. Mereka mengajak 
beberapa petani dan tokoh masyarakat desa 

Salah satu cara dalam melibatkan masyarakat 
pada tataran pengelolaan kawasan adalah melalui 
pengembangan dan pengelolaan ekowisata. Eko-
wisata merupakan salah satu upaya pengembangan 
desa-desa di sekitar kawasan melalui sektor pari-
wisata, yang tidak hanya menyuguhkan sumber 
daya wisata yang masih alami, namun juga ber-
kontribusi terhadap konservasi lingkungan, dan 
masyarakat sebagai pengendali utama dalam 
pengembangannya.

Pengembangan ekowisata dalam kawasan 
Taman Nasional Bogani Nani Wartabone memiliki 
dinamika yang cukup menarik.  Taman nasional ini 
memiliki potensi keanekaragaman hayati dengan 
tingkat endemisitas flora dan fauna Wallacea-
nya yang tinggi. Hal ini menjadikan kawasan 
TNBNW menjadi salah satu target kunjungan 
bagi wisatawan mancanegara, khususnya para 
pecinta burung maupun satwa khas Sulawesi 
lain.

Perubahan paradigma dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia memili-
ki dampak yang sangat besar, terutama bagi masyarakat sekitar kawasan.  Kemen-
terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem menuntut seluruh pengelola kawasan 

konservasi di Indonesia untuk dapat menjadikan masyarakat sebagai “subyek penge-
lolaan”.  Hal ini perlu diterjemahkan oleh Unit Pelaksana Teknis KLHK menjadi suatu 
konsep pengelolaan kawasan konservasi yang dapat berkolaborasi dengan masyarakat 
sekitar kawasan. 

Ekowisata 
dan 
kawasan 
konservasi
Pembelajaran dalam 
pengembangan 
ekowisata di SPTN I 
Limboto

Oleh: Bagus Tri Nugroho 

Aris Setiawan (36 tahun), Penyuluh Kehutanan Balai TN Bogani Nani Wartabone, memandu dan memfasilitasi kelompok Malahu dan Tinggabu di Desa 
Tunggulo, Gorontalo, dalam penyusunan rencana kerja mereka sebagai bagian dalam perjanjian kerjasama antara dua kelompok ini dengan Balai Taman 
Nasional.
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untuk sama-sama melihat lokasi, berdiskusi, 
dan melontarkan wacana pengembangan eko-
wisata di lokasi tersebut.  Gayung bersambut, 
petani dan tokoh masyarakat tersebut sepakat 
dan mendukung ide ini. Diskusi berlanjut men-
jadi perencanaan-perencanaan dan konsep pe-
ngembangan sederhana Bukit Peyapata. Salah 
satu tindaklanjut adalah pembangunan rumah 
pohon secara mandiri oleh masyarakat dan pe-
tugas resort.

Pengembangan ekowisata di Bukit Peyapata 
kemudian mendapat dukungan penuh dari Balai 
TNBNW.  Pada tahun-tahun berikutnya, berbagai 
macam pembangunan sarana dan prasarana 
wisata, peningkatan kapasitas kelembagaan, 
serta pelatihan keterampilan masyarakat dalam 
pengembangan dan pengelolaan ekowisata telah 
dilakukan.  Hal ini untuk mempersiapkan masyarakat 
Desa Tunggulo melalui kelompok masyarakat 
yang telah dibentuk dan dibina agar mampu 
mengelola serta mengembangkan ekowisata di 
Bukit Peyapata secara mandiri. 

Tahap selanjutnya adalah “menyerahkan” 
pengelolaan ekowisata Bukit Peyapata kepada 
kelompok masyarakat. Harapannya, kelompok 
masyarakat dapat mengelola, mengembang-
kan dan mendapatkan manfaat langsung dari 
kegiatan ekowisata di Bukit Peyapata seperti 
yang sudah direncanakan.

Setelah adanya serah terima pengelolaan 
ekowisata di Bukit Peyapata kepada kelompok, 
secara bertahap kelompok sudah mulai melakukan 
upaya pengelolaan wisata di lokasi tersebut.  Be-
berapa kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok 
di antaranya adalah pengelolaan karcis masuk 
kawasan, pembersihan areal camping ground, 
pemeliharan jaringan air,  serta pengawasan dan 
pengamanan kegiatan wisata di Bukit Peyapata.

Dinamika pengelolaan ekowisata di Bukit 
Peyapata terus berlanjut. Berbagai kendala nya-
ta pun bermunculan di samping keberhasilan. 
Beberapa komitmen awal menjadi terabaikan. 
Prinsip-prinsip partisipasi dan kolaborasi mulai 
melemah. Kepentingan yang tidak terencana 
pun bermunculan.

Upaya pengelolaan oleh kelompok masyarakat 
ini masih belum sepenuhnya optimal.  Proses 
evaluasi dan diskusi bersama anggota kelompok 
dilaksanakan. Berbagai kendala diidentifikasi. 
Keterlibatan penuh seluruh anggota kelompok 
ternyata masih lemah. Hal ini dibarengi dengan 
munculnya beberapa konflik internal dalam 
kelompok, terutama yang disebabkan oleh pem-
bagian peran dan tanggungjawab. 

Melemahnya kekompakan dan kerjasama antar 
anggota kelompok berimbas pada ketidakpatuhan 
anggota kelompok terhadap pengaturan jadwal 
dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang 
sudah disusun. Hal ini juga dipengaruhi oleh 
banyaknya anggota kelompok yang masih disi-
bukkan dengan pekerjaan utama mereka serta 
tanggungjawab mereka di desa, sehingga sulit 
untuk menentukan dan melaksanakan jadwal 
pelaksanaan pengelolaan wisata secara bersama.

Rasa percaya diri kelompok dalam men-
jalankan program dan paket wisata yang sudah 
direncanakan juga masih lemah, walaupun be-
berapa pelatihan telah diberikan.  Pengembangan 
dan pelaksanaan paket-paket wisata ini merupakan 
kunci utama dalam mewujudkan kegiatan ekowisa-
ta di Bukit Peyapata sebagai tambahan dan alter-
natif mata pencaharian kelompok untuk dapat 
meningkatkan kesejahteraan anggota.

Namun demikian harus diakui bahwa masih 
terdapat pula kendala yang justru berasal dari 
proses pendampingan yang dilakukan oleh 
petugas-petugas resort. Proses pendampingan 
masyarakat harusnya dikedepankan dan dilakukan 
secara terus menerus dan intensif oleh petugas 
resort, yang memposisikan diri sebagai fasilitator, 
bukan petugas. Pendampingan yang seharusnya 
menerapkan setidaknya prinsip-prinsip kesetaraan, 
memahami kondisi setempat, penguatan dan ke-
mandirian kelompok, keberlanjutan, saling tukar 
pengalaman dan belajar bersama, serta tetap ber-
orientasi pada proses. 

Penting disadari untuk tidak merasa bahwa 
petugas atau pengelola kawasan konservasi lebih 
dibutuhkan ataupun sebaliknya. Keterampilan 
dalam teknik-teknik pemberdayaan masyarakat 

juga seharusnya terus didalami oleh para pe-
tugas Resort. Tidak selamanya hal tersebut 
didapat hanya hasil pengalaman, namun juga 
harus dipercepat dengan banyak membaca pem-
belajaran-pembelajaran yang terjadi di lokasi lain, 
pelatihan-pelatihan, maupun diskusi dengan pa-
ra praktisi pemberdayaan masyarakat lain.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan 
Bukit Peyapata, perlu juga adanya penjajagan 
kerjasama dengan pihak lain yang berpengalaman 
dalam pengelolaan kegiatan ekowisata. Diharapkan 

kerjasama ini dapat memberikan pendampingan 
teknis dan memberikan contoh nyata pengelolaan 
ekowisata secara langsung di lapangan.

Pengelolaan ekowisata sesungguhnya sebuah 
proses yang tidak singkat. Pelibatan masyarakat 
merupakan sebuah keharusan. Namun tidak sela-
manya dukungan terhadap masyarakat harus be-
rupa dukungan materiil. Dukungan yang diberikan 
pada waktu dan sasaran yang tidak tepat, justru 
dapat menjadi “racun” bagi proses kemandirian 
itu sendiri. 

Lokasi perkemahan Bukit Peyapata di Desa Tunggulo dan termasuk dalam kawasan TN Bogani Nani Wartabone, menjadi objek wisata baru karena 
menampilkan pemandangan spektakuler dari arah bukit ke lanskap Kota Gorontalo.
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Tak berapa lama, pembicaraanpun menjadi 
cair.  Asep menceritakan tantangan-tantangan 
dalam pengelolaan taman nasional, sedang-
kan sang Bupati asik menyimak. Pada akhir 
pembicaraan hangat ini pun, Pak Bupati siap 
memberikan dukungan dalam pengelolaan 
dan penegakkan hukum untuk melindungi ka-
wasan TN Bogani Nani Wartabone, yang bera-
da di wilayah Kabupaten yang dia pimpin.

Asep Solihin adalah Kepala Resort Pantai 
Selatan, SPTN II Doloduo. Tidak seperti Resort 
lainnya, Pantai Selatan merupakan satu-sa-
tunya resort dalam pengelolaan TN Bogani 
Nani Wartabone yang berada di wilayah ad-
ministratif Kabupaten Bolaang Mongondow 
Selatan. Keadaan ini me-nuntut Resort juga 
harus proaktif berkomunikasi langsung tidak 
hanya dengan masyarakat, pemerintah desa, 
dan para pihak lain, namun juga berkoordinasi 
langsung dengan kepala daerah, seorang Bupati. 

Penerapan RBM di lingkup SPTN II Doloduo 
memang gaungnya baru terasa mulai akhir 2017. 
Namun, pada kenyataan di lapangan, setiap re-
sort telah melakukan beberapa hal luar biasa, 
yang sesungguhnya merupakan bagian dari ruh 
atau intisari pengelolaan berbasis tapak. Contoh 
yang dilaksanakan oleh Asep Solihin, menjadi 
contoh baik bagaimana resort mampun menge-
lola dan  berkomunikasi aktif dengan beragam 
pihak, tidak hanya di tengah masyarakat lingkup 
desa, namun sampai ke tingkat kabupaten. 

Akhir 2017 juga merupakan waktu-waktu kon-
sep RBM digodok dalam lingkup Balai TNBNW. 
Konsep RBM diintegrasikan dalam tupoksi ha-
rian resort dengan dukungan politik anggaran 
berbasis resort. Hal ini mulai dilakukan dengan 
penguatan sistem perencanaan berbasis resort, 
penguatan sistem database dan konsolidasi in-
ternal melalui diskusi dengan seluruh personel 
untuk membangun komitmen.

Belajar dari resort
Pembelajaran pelaksanaan RBM di SPTN II Doloduo

Oleh: ST. Agung Triono Hermawan 

D
engan berseragam Polhut lengkap, Asep Solihin duduk menunggu tenang 
sampai akhirnya dipanggil masuk ke dalam ruang megah bercat putih. 
Tampak laut pantai selatan Molibagu menghiasi pandangan langsung dari 
jendela. Tanpa sungkan, Asep segera bersalaman dengan Bupati Bolaang 

Mongondow Selatan, Herson Mayalu. 

Selang beberapa bulan berjalan, aura per-
jalanan RBM mulai terasa dalam keseharian kerja 
lingkup resort. Banyak hal-hal penting yang men-
jadi catatan keberhasilan, termasuk beberapa 
hal juga menjadi pembelajaran untuk perbaikan. 
Satu hal yang paling terasa adalah timbulnya ke-
percayaan. Dengan diberi kepercayaan, personel 
resort mulai mampu untuk mengenali karakteris-
tik resort, mampu merencanakan, melaksanakan 
dan mempertanggungjawabkan kegiatannya. Saat 
ini, empat Resort dalam lingkup SPTN II Doloduo su-
dah mampu mengadministrasikan (membuat SPJ) 
dalam kegiatan rutin resort termasuk meng-entry 
data SMART serta membuat laporan dan petanya.

Ragam kegiatan lingkup resort pun mulai 
memunculkan potensi-potensi tak terduga 
dari para personel resort, salah satunya para 
MMP. Walaupun fungsi MMP secara umum 
adalah membantu dalam perlindungan hutan, 
namun beberapa MMP memiliki kecapakan yang 
melebihi dari tugas yang diberikan. Sebagian dari 
mereka mampu mengoperasikan komputer se-
cara baik, sehingga berkembang dan membantu 
dalam pengelolaan database tingkat resort. Se-
bagian lagi memiliki minat dalam pengenalan 
jenis-jenis satwa sehingga sangat membantu 
petugas resort dalam monitoring satwa, dsb. 

Tuntutan keaktifan di tingkat tapak juga 
memberikan ruang dan kepercayaan kepada 
para petugas resort secara individual untuk 
berkembang mengasah kemampuannya da-
lam berbagai hal terkait pengelolaan kawasan, 
baik yang bersifat teknis pengelolaan kawasan 
maupun kemampuan komunikasi dan negosiasi 
dalam berinteraksi dengan masyarakat. Secara 
tim, mereka dapat mengembangkan kekompakan 
dalam melaksanakan tugas dengan didasari ke-
terbukaan di segala lini.

Saat ini personel resort juga telah memiliki 
kepercayaan diri untuk terlibat dalam rapat-rapat 
tingkat desa dan kecamatan termasuk dalam 
rapat-rapat musrembang di berbagai tingkatan 
tersebut. Bahkan di beberapa tempat, resort 
sudah terlibat langsung dalam pengembangan 
desa seperti memberikan masukan dalam usulan 
anggaran pembangunan desa melalui Dana 
Desa untuk kegiatan yang berkaitan dengan 
pengelolaan kawasan taman nasional. Keadaan 
ini terjadi seperti di Desa-desa Doloduo II, Doloduo 
III, Werdhi Agung, Pinonobatuan, dan Mengkang.

Beberapa tempat di wilayah kerja SPTN II 
Doloduo telah lama dikenal memiliki masalah 
klasik dalam penanganan penambangan emas 
tanpa izin (PETI) yang berada di dalam kawasan 
taman nasional. Sebagai contoh, keaktifan resort 
dalam kegiatan di tingkat tapak lingkup Resort 
Dumoga Utara tampak dalam konsolidasi pen-
anganan permasalahan PETI di desa-desa wilayah 
Mopugad. Proses ini sekarang dalam tahap kon-
solidasi dengan Desa Dondomon (desa yang 
penduduknya diindikasikan melakukan kegiatan 
PETI di wilayah Mopugad) dan akan dilanjutkan 
penanganannya di tingkat Kecamatan Dumoga 
Utara.

Keaktifan resort dalam bergiat di lokasi kerjanya 
masing-masing juga menimbulkan fenomena baru 
yang baik dalam keterlibat para pihak. Saat ini, tidak 
ada kecanggungan para petugas resort dalam 
melibatkan masyarakat secara langsung, baik 
itu masyarakat desa, Babinsa (Bintara Pembina 
Desa), Bhabinkamtibnas (Bhayangkara Pembina 
Kamtibmas), dan sebagainya. 

Laporan-laporan dalam rangka pengamanan 
kawasan dari tingkat resort juga secara berjen-
jang ditangani di tingkat SPTN maupun Balai. 
Hal ini juga mendorong SPTN dan Balai untuk 
menguatkan komunikasi dan kerjasama dengan 
para pihak lain dengan tingkatan yang lebih 
tinggi, seperti Kepolisian (Polres dan Polda), 
Balai Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (Gakum LHK), maupun pihak 
Kejaksaan, Pengadilan, Komando Distrik Militer, 
serta para pihak lainnya dalam upaya penanganan 
kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup 
dan kehutanan.

Keadaan resort yang sedemikian aktif ini 
sebenarnya secara tidak langsung turut men-
dorong kenerja di tingkat SPTN dan Balai 
itu sendiri. Tidak ada lagi kesenjangan, rasa 
rendah diri, atau merasa tidak berfungsi para 
petugas di tingkat resort. Saat ini justru para 
staf di SPTN dan Balai harus banyak belajar dari 
rekan-rekan kerjanya di resort. Saat para petu-
gas resort sibuk untuk menjadikan kawasan 
TN Bogani Nani Wartabone ini menjadi lebih 
baik, lebih aman, lebih tertata, maka seharus-
nya para staf SPTN dan Balai pun memberikan 
dukungan yang optimal, saling berbagi dan 
belajar untuk memberikan yang terbaik untuk 
kawasan konservasi ini.  

Kantor resort adalah rumah bersama. Rumah untuk bergiat semua pihak, baik  Balai, SPTN, Resort, termasuk masyarakat desa.
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Lanskap Sungai Dumoga di sekitar Muara Pusian sebagiannya adalah kawasan TN Bogani Nani Wartabone dan sebagiannya lagi adalah kebun-
kebun masyarakat. Namun keseluruhannya adalah koridor maleo yang menghubungkan hutan dan lokasi penelurannya. Keberadaan tutupan 
hutan yang baik dan bebas dari gangguan sangat penting untuk kenyamanan maleo bertelur di lokasi peneluran maleo Muara Pusian.
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sekali pohon-pohon hutan tersisa atau komoditi 
perkebunan yang berupa tanaman keras, kecuali 
kelapa dan beberapa pohon kemiri yang tersebar 
sporadis.

Maleo membutuhkan ruang berupa jalur 
yang menghubungkan hutan dan lokasi-loka-
si peneluran mereka. Jalur atau koridor yang 
aman sangat dibutuhkan untuk memastikan 
pasangan-pasangan maleo dapat mencapai lo-
kasi peneluran mereka, tidak terganggu dalam 
proses perjalanan mereka ke dan dari lokasi 
peneluran. Gangguan-gangguan selama per-
jalanan mereka menuju lokasi peneluran dapat 
menyebabkan mereka gagal atau menunda 
bertelur, atau bahkan bertelur tidak pada tem-
patnya yang sempurna. 

Sesungguhnya kebun atau area terbuka bukan 
merupakan halangan bagi maleo untuk mencapai 
lokasi-lokasi peneluran mereka. Banyak laporan 
yang menyebutkan pasangan-pasangan maleo 
melintas kebun-kebun kelapa, menyeberangi 

jalan-jalan raya, bahkan memotong sungai dan 
permukiman. Namun yang menjadi masalah 
sekaligus ancaman bagi maleo untuk mencapai 
lokasi peneluran mereka adalah praktek-praktek 
pengolahan lahan tidak ramah terhadap lahan 
itu sendiri dan sekitarnya.

Pembukaan lahan melalui sistem tebas bakar 
adalah hal yang masih lumrah terjadi di Sulawesi 
Utara dan sekitarnya secara umum, termasuk 
daerah-daerah sekitar kawasan TNBNW. Di Muara 
Pusian, praktek ini pun kerap terjadi. Belum lagi 
kondisi sebagian lahan yang tidak dikelola intensif. 
Alang-alang kering pada musim-musim kemarau 
rentan terbakar akibat kelalaian manusia ataupun 
disengaja. Api, asap, dan gangguan langsung 
terhadap pasangan maleo yang melintas me-
rupakan masalah utama yang dihadapi di area 
koridor maleo ini. Gangguan langsung ini dapat 
berupa perburuan, penyergapan, kejaran anjing 
atau predator lain, dan aktivitas manusia yang 
terlalu tinggi.

Inisiatif pemulihan koridor maleo di Muara 
Pusian merupakan bentuk dari upaya mengem-
balikan Muara Pusian sebagai salah satu lokasi 
terbaik peneluran maleo di lanskap Bogani Nani 
Wartabone, sekaligus meningkatkan populasi 
maleo di alam. Lokasi peneluran dan koridor yang 
berada di dalam kawasan taman nasional telah 
memberikan perlindungan cukup baik. Namun 
mengamankan dan menyamankan koridor mere-
ka yang berada di hutan produksi, yang sebagian 
besar telah berubah menjadi kebun masyarakat 
merupakan tantangan yang harus dijawab dalam 
pengelolaan taman nasional secara lebih luas.

Langkah awal adalah mengidentifikasi lahan-
lahan budidaya masyarakat yang berada di sekitar 
lokasi peneluran dan juga koridor maleo. Identitias 
para pengolah lahan, baik pemilik maupun hanya 
pengolah, ditelusuri. Tantangan awal adalah domi-
sili para pengolah lahan yang sebagian besar adalah 
bukan warga dari desa wilayah lahan tersebut 
berada. Koordinasi lintas desa pun menjadi tun-
tutan dalam penanganannya.

Rangkaian pertemuan pun diselenggarakan 
untuk mengetahui keinginan dan harapan para 
pengolah lahan, ketika ide pemulihan koridor 
maleo ini akan melibatkan lahan-lahan yang 

Lokasi peneluran maleo Muara Pusian berada 
di wilayah pengelolaan Resort Pinogaluman SPTN 
III Maelang, yang secara administratif berada di 
Desa Pusian Barat, Bolaang Mongondow. Hamparan 
pasir hitam di salah satu sisi Sungai Dumoga ini 
memanjang sekitar 600 meter, diselingi rumput 
dan gelagah tinggi, menjadikannya lokasi ideal 
bagi pasangan maleo meletakkan telur di dalam-
nya, sambil berharap keajaiban alam yang mampu 
menetaskan telur-telur mereka. Hamparan lokasi 
peneluran seluas 1,9 hektar ini mendapat sumber 
panas dari beberapa titik air panas di antara ham-
paran-hamparan pasir tadi.

Wilayah peneluran maleo Muara Pusian ibarat 
usus buntu yang menjuntai dengan wilayah uta-
ma kawasan taman nasional berada di bagian 
baratnya. Sekeliling lokasi peneluran lainnya adalah 
hutan produksi. Sebagian telah berubah menjadi la-
han budidaya masyarakat, dengan dominasi jagung 
dan kelapa. Sebagian telah lama terbuka, sebagian 
lagi merupakan kebun-kebun baru. Bahkan, jalan 
raya selebar lima meter melintas memotong “usus 
buntu” tadi.

Area-area kebun terbuka ini sebagiannya lambat 
laun menjadi lahan tidak produktif dan segera di-
gerayangi alang-alang yang makin meluas. Sedikit 

A liran Sungai Pusian akhirnya bermuara dalam derasnya Sungai Dumoga 
yang tampak mengeruh. Sekitar dua kilometer setelah muara, aliran melin-
tas sejumlah titik air panas dan sempadan sungai berpasir. Sempadan 
berpasir inilah yang menjadi tempat lokasi peneluran  maleo senkawor 

Macrocephalon maleo. Lokasi peneluran Muara Pusian, salah satu lokasi peneluran 
maleo terpenting di dalam kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Membangun 
kembali 
koridor maleo, 
tantangan
kebersamaan
Pembelajaran pemulihan 
ekosistem koridor satwa di 
SPTN III Maelang

Oleh: Yulian Sadono 

Bibit berbagai pohon diberikan kepada 
anggota kelompok Itundud Muara Pusian, 
untuk ditanam di kebun-kebun mereka 
sebagai upaya memulihkan koridor maleo di 
Muara Pusian TN Bogani Nani Wartabone.
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mereka olah. Rangakaian pertemuan ini dihadiri 
dan difasilitasi oleh mitra-mitra TNBNW dengan 
melibatkan pemerintah desa, kabupaten, dan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai pemangku 
kawasan hutan produksi yang masyarakat olah.

Hasil rangkaian diskusi dan pertemuan, baik 
yang dilakukan di kantor Resort maupun di 
desa domisili para pengolah lahan  menunjukkan, 
bahwa pada dasarnya para pengolah lahan tidak 
keberatan terhadap program pemulihan koridor 
maleo ini. Merekapun mendukung dan bersepakat 
terhadap setiap upaya-upaya pelestarian taman 
nasional dan maleo.

Prinsip-prinsip keamananan dan kenyamanan 
sebuah koridor atau jalur lintas maleo pun selalu 
disampaikan dengan beragam cara. Bagaimana 
praktek-praktek pembakaran lahan harus segera 
ditinggalkan, pun pemasangan jerat-jerat yang 
walaupun bukan untuk menangkap maleo juga 
sebisa mungkin diminimalkan, apalagi berburu 
langsung yang memang terlarang. 

Selain ragam tindakan tersebut, maka di-
harapkan lahan-lahan budidaya masyarakat ini  
lebih banyak ditanami dengan berbagai jenis 
pohon, tidak hanya tanaman semusim atau 
kelapa. Ide ini mendapat sambutan baik, karena 
pada dasarnya masyarakat pengolah ini juga 
memerlukan berbagai alternatif dan ragam hasil 
dari kebun mereka. Untuk itu jenis-jenis tanaman 
perkebunan menjadi pilihan utama selain jenis-
jenis yang memang secara teknis disukai maleo 
sebagai pohon pakan dan pohon persinggahan 
mereka.

Hasil rembuk  bersama tim Resort Pinogaluman 
dan masyarakat pengolah lahan memutuskan 
untuk secara bertahap dilakukan penanam 
lahan-lahan mereka ini dengan beragam ta-
naman perkebunan yang dipadu dengan jenis-
jenis pohon kehutanan. Maka terpilihlah jenis-
jenis  pala, kelapa, coklat, durian, kemiri, jabon 
dan nantu yang akan diusahakan ketersediaan 
bibitnya sesuai kebutuhan. Pelatihan-pelatihan 
pun diselenggarakan untuk memperkuat dan 
mengembangkan keterampilan mereka.

Kolaborasi bukan sekedar konsep kerjasama 
untuk mencapai tujuan bersama, namun juga 

konsep saling belajar. Penerapan kolaborasi da-
lam pemulihan koridor maleo ini juga merupakan 
salah satu yang pertama diterapkan di lingkup 
TNBNW. Maka dalam situasi seperti ini, pihak 
pengelola kawasan dalam hal ini Resort dan pihak 
masyarakat, pun saling belajar. Prinsip-prinsip 
bermitra atau berkolaborasi tetap dipegang, 
yaitu saling menghargai, saling percaya, dan 
saling memberikan manfaat.

Sebagai sebuah proses saling belajar, maka 
hal-hal baru akan terus saling diperbaiki. Resort 
sebagai pengelola kawasan berkeinginan merang-
kul masyarakat untuk mendukung konsep mereka, 
namun harus berhadapan dengan masyarakat 
yang memiliki kepentingan dan keinginan sendiri. 

Saling menghargai diwujudkan dengan pro-
ses-proses fasilitasi dan diskusi, yang membuka 
kesempatan kedua belah pihak untuk berinter-
aksi serta mengungkapkan ide dan keinginannya. 
Saling percaya tentu ketika komitmen-komitmen 
disepakati dan dibuktikan oleh waktu. Bagaimana 
komitmen ini dijalankan oleh kedua belah pihak 
dengan menjauhkan diri dari prasangka dan ke-
curangan. Sedangkan saling memberi manfaat 
tentunya minimal salah satu pihak tidak merugikan 
pihak lainnya. Kawasan terjaga, maleo mem-
peroleh habitat yang lebih baik dalam proses 
perkembangannya. Namun masyarakat juga 
menuntut adanya manfaat berupa hasil-hasil lahan 
budidaya mereka yang lebih baik. 

Proses menuju tujuan masing-masing pihak 
memang tidak selamanya mulus. Ada kalanya 
pihak pengelola lebih merasa sebagai pihak 
yang harus dipatuhi, sehingga mudah untuk 
tidak mengindahkan permintaan-permintaan 
masyarakat yang sebenarnya hal-hal kecil. Di 
lain pihak, masyarakat kadangkala juga ma-
sih tidak patuh dengan komitmen awal, atau 
juga sebaliknya. Kerelaan dalam berbuat dan 
berikhtiar, datang bertemu tanpa mengharap-
kan imbalan, maupun saling berbagi masalah 
dan solusi menjadi catatan untuk kedua pihak 
dalam proses kolaborasi ini berlangsung sam-
pai sekarang.

Penanaman yang telah dilakukan saat ini 
memang tidak terlaksana sempurna, apalagi ter-
lihat hasil yang mengagumkan. Proses masih 

terus berjalan. Banyak ketidaksesuaian dengan 
rencana awal, proses yang tidak berjalan parti-
sipatif utuh, maupun melunturnya rasa saling 
percaya antar dua pihak. Namun pembelajaran 
penting adalah proses ini dilaluinya secara ber-
sama. 

Partisipasi bukan hanya dibebankan kepa-
da pihak masyarakat atau pelibatan yang tidak 
sepenuhnya. Partispasi harus dilakanakan oleh 
kedua belah pihak. Pendampingan yang intensif 
oleh pihak pengelola kawasan juga menjadi 
kunci utama. Pelibatan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan juga perlu ditingkatkan. Semo-
ga proses pemulihan koridor maleo di Muara 
Pusian ini dapat memberikan pelajaran ber-
harga dalam membangun kolaborasi yang pro-
duktif, sebagai sebuah tantangan untuk terus 
bersama mencapai tujuan. Tentu juga, mimpi 
bersama untuk melestarikan kawasan taman 
nasional dan koridornya serta menjaga maleo 
tetap lestari, sekaligus masyarakat memperoleh 
manfaat yang nyata, dapat diwujudkan dengan 
usaha bersama. 
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Pada tahun 2015, WCS sebagai mitra TNBNW 
mencoba menginisiasi dengan melaksanakan 
pelatihan terhadap beberapa petugas.  Materi 
kelasnya terutama mengenai aplikasi SMART 
(Spatial Monitoring and Reporting Tool) , diberikan 
di kantor Balai, sementara praktek lapangnya 
dilakukan di daerah Mengkang, Resort Dumoga 
Timur-Lolayan. Setelah itu, dengan dukungan Balai 
TNBNW, dibentuk satu tim patroli, dan antara 
September 2015 sampai April 2016 mereka 
melakukan empat trip patroli di wilayah Resort 
Dumoga Timur Lolayan dengan total waktu 
18 hari dengan panjang jalur yang ditempuh 
mencapai 68,8 kilometer.  Dalam kegiatan ini, 
lima orang petugas taman nasional telah terlibat 
terdiri dua staf dari Balai dan tiga staf dari Resort.

Hasil dari patroli dengan sistem SMART ini, 
sebanyak 25 titik perambahan dan 13 jerat dalam 
beberapa bentuk mereka temukan.  Sementara 
tim juga mencatat perjumpaan dengan be-
berapa satwa endemik Sulawesi seperti anoa 
Anoa sp. dan monyet-hitam sulawesi Macaca 

nigra.  Ketika hasil ini dibahas dengan Kepala 
Balai dan beberapa staf TNBNW, tanggapan 
positif diperoleh. Patroli SMART dilihat sebagai 
kebutuhan bagi TNBNW.

Sementara itu, terkait dengan implementasi 
RBM, dukungan juga datang dari Enhancing 
the Protected Area System in Sulawesi for 
Biodiversity Conservation (EPASS)– project, yang 
telah dimulai sejak awal 2016 di TNBNW.  Untuk 
mendapatkan masukan lebih banyak mengenai 
penerapan RBM ini, pada bulan Agustus 2017, 
Balai TNBNW dengan dukungan EPASS-project 
melakukan kunjungan belajar ke salah satu 
taman nasional yang dinilai berhasil menerapkan 
RBM, yaitu Taman Nasional Alas Purwo di Jawa 
Timur. Hasilnya, studi banding ini dinilai positif.  
Kepala Balai beserta jajarannya terinspirasi 
untuk mengambil beberapa langkah terobosan, 
di antaranya menetapkan kebijakan anggaran 
10 OH untuk resort-resort, yang kemudian 
dituangkan ke dalam RPTN 2018-2027.  Langkah 
ini mengawali bergeliatnya RBM dan Patroli 
SMART yang menjadi bagian di dalamnya.

Untuk menambah pengalaman dan praktek 
langsung pelaksanaan Patroli SMART, pada Sep-
tember 2017, WCS memfasilitasi sebuah pelati-
han langsung dalam pelaksanaan Patroli SMART 
ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Su-
matera. WCS juga merupakan salah satu mitra 
taman nasional ini. Staf-staf TNBNW yang ikut 
dibagi ke dalam tim-tim menurut fungsinya, dan 
masing-masing diikut-sertakan dalam proses Patroli 
SMART di TNBBS.

Sejak Oktober 2017, kebijakan pembiayaan 
dalam bentuk 10 OH per bulan per staf Resort 
untuk secara langsung turun ke lapangan dengan 
perencanaan yang sistematis, mulai dilaksanakan. 
Pembiayaan pada tiga bulan awal sampai Desember 
2017 dibebankan bersama mitra, WCS dan 
EPASS-project. Kebijakan awal dalam penggunaan 
anggaran 10 OH diterjemahkan menjadi kegiatan 
patroli batas, monitoring satwa, patroli ancaman 
kawasan, dan anjangsana.  Perencanaan maupun 
implementasinya langsung dilakukan di tingkat 
Resort. Langkah selanjutnya, sejak Januari 2018, 
pembiayaan 10 OH kegiatan resort sepenuhnya 
dibebankan kepada anggaran Balai TNBNW.  

Lama setelah rekomendasi-rekomendasi itu, 
pada tahun 2011 Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan menetapkan suatu cara 
baru pengelolaan kawasan konservasi yang ha-
rus diterapkan di 50 taman nasional Indonesia, 
termasuk TNBNW.  Salah satunya adalah penera-
pan pengelolaan berbasis tapak atau RBM (Re-
sort Based Management). Patroli-patroli yang 
dilaksanakan secara sistematis merupakan ba-
gian dari cara baru ini.

Sebagai tindak lanjutnya, pada tahun 2013 
Balai TNBNW membentuk sebuah Tim Penilai 
RBM untuk menilai kesiapan resort-resort dalam 
menerapan RBM.  Meskipun, karena RBM juga 

memerlukan perubahan-perubahan tertentu pada 
sistem pengelolaan dan penganggaran, pelak-
sanaannya belum bisa serta merta.  Ada waktu yang 
cukup panjang yang harus dilewati taman nasi-
onal ini untuk pengelolaan berbasis tapak ini.

Sementara itu, menyusul penetapan RBM 
tersebut, di beberapa kawasan konservasi lain-
nya, patroli dengan sistem SMART mulai dilak-
sanakan sejak tahun 2012.  Khusus di Pulau 
Sumatera, beberapa taman nasional bersama 
mitranya telah memulai pelaksanaan Patroli 
SMART. Peluang pelaksanaan Patroli SMART di 
Sulawesi mulai dijajaki di untuk dilaksnaakan di 
TNBNW. 

K
egiatan patroli yang sistematis dan memiliki target jelas telah lama dilihat 
sebagai sebuah kebutuhan mendesak bagi sebuah taman nasional. 
Tingginya tingkat perburuan Di kawasan Taman Nasional Bogani Nani 
Wartabone  telah membuat rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan 

para mitra termasuk Wildlife Conservation Society pada awal dekade 2000an 
banyak menekankan pada pentingnya pelaksanaan patroli rutin terhadap kawasan ini.

SMART Patrol 
dalam bagian 
membangun 
pengelolaan 
berbasis tapak 
di kawasan 
taman nasional
Pelajaran pelaksanaan Patroli 
SMART bersama mitra di TN 
Bogani Nani Wartabone 

Oleh: Herman Teguh 

Pengecekan pal batas oleh para petugas Resort Lolanan TN Bogani Nani Wartabone, merupakan bagian dalam 
SMART Patrol, sebagai upaya memastikan batas kawasan diketahui bersama masyarakat dan terpelihara.
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Selain pelaksanaan kerja langsung resort 
dalam sistem 10 OH sejak Oktober 2017, mulai 
dilaksanakan pula secara rutin Patroli SMART 
di setiap resort, yang difasilitasi oleh WCS. 
Dalam satu kali kesempatan atau trip patroli 
di satu resort, dilaksanakan selama lima hari. 
Patroli ini dititik beratkan pada pendataan 
dan penindakan ancaman-ancaman di dalam 
kawasan TNBNW.

Bersamaan dengan ini pula, diputuskan 
penggunaan aplikasi SMART sebagai basis 
pengelolaan data patroli maupun data resort 
lainnya yang dilaksanakan oleh tim resort setiap 
bulan. Aplikasi SMART yang masih menggu-
nakan aplikasi data model dasar seperti yang 
digunakan oleh tim-tim SMART lain di Sumatera, 
mulai diperbaiki dan dikembangkan agar berisi 
data-data model sesuai dengan kebutuhan dan 
keadaan kawasan di TNBNW. 

Kembali ke Patroli SMART tahun 2015 oleh 
mitra, pelaksanaannya memberi beberapa pe-
lajaran. Salah satunya yaitu mengenai tata wak-
tu patroli yang sering berbenturan dengan tata 
waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain 
yang direncanakan dari tingkat Balai.  Keadaan 
ini dapat dimaklumi penyebabnya, yaitu bahwa 
Patroli SMART masih belum menjadi bagian dari 
pengelolaan kawasan, dalam hal ini pengelo-
laan yang berbasis tapak. Kendala yang lain 
yaitu menyangkut kapasitas petugas dalam 
menangani dan memanfaatkan data-data patroli, 
juga kondisi fisik petugas yang tampaknya be-
lum terbiasa dengan kegiatan patroli yang ber-
hari-hari. 

Sementara itu, sebagai bagian dari kerja WCS 
untuk EPASS-project, pada 2016 dihasilkan kajian 
mengenai peluang-peluang mengimplementasi 
RBM di tiga kawasan konservasi Sulawesi, yakni 
TNBNW, Taman Nasional Lore Lindu dan Kesatuan 
Pemangkuan Hutan Konservasi Tangkoko.  Dengan ka-
jian ini, beberapa tantangan terkait Patroli SMART 
juga teridentifikasi.  Hal yang paling utama yaitu 
menyangkut sumber dana.  Sementara yang lain, 
yaitu mencakup keterbatasan peralatan pendukung, 
kemampuan petugas dalam mengoperasikan kom-
puter dan GPS, mengumpulkan data termasuk 
mengidentifikasi fauna flora, menganalisis data, 

membuat laporan, dan menggunakan sistem 
database. Perlu juga ditambahkan di sini yaitu ma-
sih rendahnya motivasi dalam melakukan patroli.

Pada pelaksanaan awal Patroli SMART 
2017 yang dibiayai dan difasilitasi langsung 
oleh WCS, praktis semua wilayah SPTN telah 
terpatroli, masing-masing 6 trip di SPTN I, 7 trip 
di SPTN II, dan 4 trip di SPTN III.  Perencanaannya 
pun sudah bukan lagi di tingkat Balai, tapi sudah 
di tingkat Resort.  Manfaat program ini mulai 
terasa.  Paling tidak melalui program ini berbagai 
isu yang dihadapi kawasan mulai disadari, dari 
tingkat Resort sampai tingkat Balai.  Sementara 
beberapa potensi kawasan yang selama ini 
kurang diketahui, mulai memiliki datanya.

Untuk memuluskan program ini, maka semen-
tara patroli-patroli tersebut berlangsung, Balai 
dan para mitra juga melakukan on-the-job-training 
kepada operator-operator data aplikasi SMART 
yang telah ditunjuk di setiap resort dan SPTN. 
Pelatihan dilakukan dengan cara mendampingi 
langsung satu per satu operator SMART di tiap 
resort, maupun terpusat di Kantor SPTN. Sistem 
pendampingan bagi para operator tingkat Resort 
dan Balai ini terus dilakukan secara berkala sampai 
saat ini. 

Untuk meningkatkan penguasaan aplikasi 
SMART bagi para operator, juga pada Januari 
2018, dilaksanakan pelatihan kepada semua 
operator dan staf TNBNW lain dalam penggunaan 
aplikasi SMART ini.  Pelatihan ini melibatkan se-
orang instruktur berserifikat dari WCS yang juga 
merupakan anggota Kelompok Kerja SMART 
Nasional.

Terkait dengan pelaksanaan Patroli SMART, 
Balai dan mitra menyusun dan mensosialisasikan 
sebuah dokumen yang mengatur pelaksanaan 
Patroli SMART, kepada staf-staf TNBNW yang 
terkait.  Dokumen ini ditetapan sebagai prosedur 
tetap Protap pelaksanaan Patroli SMART di 
lingkup TNBNW sejak Maret 2018.

Di lingkungan resort-resort TNBNW, perkem-
bangan cukup baik lainnya juga terjadi.  Dengan 
diterapkannya kebijakan 10 OH, hal ini membawa 
semangat baru bagi para petugas Resort untuk 
belajar mengenali secara detail, apa saja yang 

terkadung di dalam kawasan taman nasional 
ini. Secara tidak langsung, para petugas resort 
banyak belajar mengenai pengenalan jenis-jenis 
satwa dan tumbuhan, bertukar informasi dan 
pengalaman dalam menangani masalah resort, 
belajar proses bermitra dengan masyarakat, 
dan banyak hal positif lainnya.  Walaupun dalam 
proses belajar ini berhadapan dengan tantangan 
dan keterbatasan, yang pada awalnya tidak 
terpikirkan untuk terselesaikan. 

Keterbatasan personil jumlah staf resort 
juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan 
Patroli SMART, sementara jadwal kegiatan 
yang padat di setiap resort. Hal ini menjadikan 
jadwal Patroli SMART tidak bisa lagi teratur 
namun harus lentur dengan jadwal aktivitas di 
resort. Keadaan ini coba untuk diatasi dengan 
membuat rapat evaluasi dan perencanaan 
setiap bulan secara tepat dan ketat di setiap 
resort. Keterbatasan petugas juga dikreasikan 
dengan pelibatan para pihak untuk turut serta 
dalam Patroli SMART ini, seperti para anggota 
Masyarakat Mitra Polhut, anggota Babinsa 
desa, maupun anggota masyarakat lain.

Harus diakui bahwa saat ini roh RBM telah 
menjadi bagian dari Balai TNBNW.  Namun bebera-
pa pertanyaan juga muncul seiring berjalannya 

mekanisme RBM ini, seperti seberapa besar pe-
rubahan-perubahan yang sedang terjadi sekarang 
telah mengubah sistem pengelolaan dari Balai 
TNBNW.  Apakah perubahan itu mampu mem-
buat siapapun yang masuk ke lingkungan taman 
nasional ini harus tunduk mengikutinya dan bah-
kan memperkuatnya. Atau sebaliknya, perubahan 
ini belum cukup kuat dan kemudian tergantikan 
oleh kebijakan yang lain dari pemimpin yang lain?

Pembelajaran pelaksanaan Patroli SMART di 
kawasan konservasi lainnya adalah, bagaimana 
mitra begitu dominan dan bahkan saling tumpang 
tindih dalam pelaksanaan Patroli SMART, hanya 
untuk satu lokasi saja. Balai dapat dikatakan 
hanya menjadi bagian kecil dari sistem patroli 
ini. Hal sebaliknya seharusnya diharapkan terjadi. 
Balai-lah yang menjadi induk dari kegiatan-kegiatan 
Patroli SMART yang didukung dan difasilitasi oleh 
mitra. Mekanisme inilah yang secara perlahan 
dari awal diterapkan oleh Balai TNBNW dan harus 
dipahami juga oleh seluruh mitranya. Sehingga 
tidak ada istilah program ini adalah program 
mitra, tapi adalah program Balai TNBNW, dengan 
beberapa bagiannya mendapat dukungan dan 
fasilitasi oleh mitra. Dengan demikian diharapkan 
pula lambat laun, Balai dapat melaksanaan 
program Patroli SMART ini secara mandiri. 
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Para Penulis

Sikatan-burik sulawesi Muscicapa sodhii yang secara resmi baru dideskripsikan 
sebagai jenis baru dalam ilmu ornithology akhir 2014 lalu, menjadi salah satu 
kekayaan hayati terpenting TN Bogani Nani Wartabone.




