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Abstrak 

 Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pemanfaatan setiap zona kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani bila ditinjau 
dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati Dan Ekosistemnya serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari 
pemanfaatan setiap zona kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Jenis 
penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan 
penelitian pemanfaatan zona kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani belum 
terlaksana sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1990, dampak yang timbul akibat pemanfaatan zona kawasan Taman 
Nasional Gunung Rinjani adalah penumpukan sampah yang menyebabkan 
penurunan kualitas kelestarian setiap zona. Solusi yang dapat diberikan adalah 
perlu adanya sanksi tegas dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mengenai 
pemanfaatan zona kawasan yang tidak sesuai dan memaksimalkan pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. 

 Kata kunci : Pemanfaatan, Zona, Taman Nasional 

THE UTILIZATION ZONE OF THE MOUNT RINJANI NATIONAL 
PARK IN TERMS OF LAW NUMBER 5 YEAR 1990 OF THE 

CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES AND ECOSYSTEM 

Abstract 

 The purpose of this research, to know how the implementation 
beneficiaries every zone at The Mount Rinjani National Park in terms of law 
Number 5 Year 1990 of The Conservation of Natural Resources and Ecosystem, 
impact of benefit in every zone of The Mount Rinjani National Park. This type of 
research uses empirical normative legal research. Base on this research, the 
beneficiaries zone of The Mount Rinjani National Park has not run well as how 
the law Number 5 Year 1990 order, arising impact due the beneficiaries zone of 
The Rinjani Mountain National Park is build up of rubbish that causes a decrease 
in the quality of preservation every zone. The solution giving is needed strict 
sanction from Mount Rinjani National Park hall about zone utilization which is 
unsuitable and maximize implementation of law Number 5 Year 1990. 

Keyword : Utilization, Zone, National Park   
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I. PENDAHULUAN 

Sebenarnya pemanfaatan kawasan hutan merupakan suatu hal yang 

wajar,  namun belakangan ini merupakan sesuatu yang tak lazim dilakukan 

karena pemanfaatan kawasan hutan itu sendiri dilakukan pada lokasi atau 

kawasan yang tak semestinya atau dalam kata lain tidak diperbolehkan 

oleh Undang-Undang seperti kawasan hutan, baik di kawasan hutan 

lindung maupun hutan konservasi yang berupa hutan Taman Nasional dan 

lain sebagainya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara jelas mengatakan 

bahwa di dalam taman nasional, taman hutan raya dan hutan wisata alam 

dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam secara selaras 

dan tanpa mengurangi atau menghilangkan fungsi dari masing-masing 

kawasan. Namun, dalam kenyataannya pemanfaatan masing-masing 

kawasan jauh dari kata selaras karena eksploitasi yang dilakukan secara 

besar-besaran entah yang legal maupun illegal diberbagai belahan 

Indonesia yang memiliki kawasan-kawasan tersebut, tanpa ada upaya 

untuk melestarikan kawasan-kawasan tersebut. 

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat 1 kawasan Taman 

Nasional yaitu Taman Nasional Gunung Rinjani dengan beragam flora dan 

fauna endemik kawasan Gunung Rinjani, namun kemungkinan ekosistem 

di kawasan akan terus berkurang kualitasnya seiring meningkatnya 
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aktivitas pemanfaatan zona kawasan yang tidak sesuai  pada Taman 

Nasional tersebut, baik aktivitas pemanfaatan yang dilakukan pada zona 

pemanfaatan maupun pada zona inti yang seharusnya tidak diperbolehkan 

melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi bahkan 

menghilangkan fungsi dari Taman Nasional itu sendiri sesuai apa yang 

tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hal ini harus 

mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak agar mencegah terjadinya 

kerusakan terhadap Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas , maka 

permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana 

pemanfaatan zona kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati Dan Ekosistemnya?  2)  bagaimana dampak dari setiap 

pemanfaatan zona kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani? 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : a). Untuk Untuk mengetahui 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terhadap pemanfaatan zona 

kawasan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.  b). Untuk 

mengetahui dampak yang timbul akibat pemanfaatan zona kawasan di 

kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. 

 Untuk menghasilkan sebuah jawaban yang sesuai dengan uraian 

permasalahan diatas Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 
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normatif dan  empiris. Metode pendekatan antara lain : 1) Pendekatan 

Undang-Undang 2) Pendekatan Konseptual 3) pendekatan Sosiologis. 

Jenis dan Sumber Data dan Bahan Hukum yaitu : 1) Bahan Kepustakaan; 

a) Bahan hukum primer b) bahan hukum sekunder c) bahan hukum tersier; 

2) Data Lapangan; a) Data primer b) data sekunder. Data yang terkumpul 

dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh diolah 

dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk memperoleh data-

data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan berupa 

rangkaian kata-kata atau kalimat. 

II. PEMBAHASAN 

Pemanfaatan Zona Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani 

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 

Taman Nasional Gunung Rinjani adalah salah satu ekosistem 

dengan tipe hutan hujan pegunungan savana yang terdiri dari berbagai tipe 

ekosistem dan dan vegetasi yang cukup lengkap mulai dari Hutan Tropis 

Dataran Rendah (Semi Evergreen) sampai Hutan Hujan Pegunungan 

(1.500 – 2.000 meter di atas permukaan laut) yang masih utuh dan 

berbentuk hutan primer, hutan cemara dan vegetasi sub alpin (> 2.000 

meter di atas permukaan laut).1 Potensi kawasan Taman Nasional Gunung 

Rinjani (TNGR) sangat kaya akan keanekaragaman hayati flora dan fauna 

serta fenomena alam yang dapat dijadikan sumber plasma nutfah dan 
                                                        

1 Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Buku Panduan Pengenalan Jenis Pohon 
Disepanjang Jalur Pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani, Mataram, 2012, hlm.1.   
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keindahan alam, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian dan wisata 

alam.2 

Di dalam kawasan Taman nasional Gunung Rinjani terdapat 

beberapa zona kawasan, yaitu: 3  1) Zona Inti dengan luas mencapai 

20.843,50 hektar 2) Zona Rimba dengan luas 17.349,50 hektar 3) Zona 

pemanfaatan dengan luas 799,00 hektar 4) Zona lainnya dengan luas 

2.338,00 hektar, yang terdiri dari; a) Zona pemanfaatan tradisional dengan 

luas 583,00 hektar; dan b) Zona rehabilitasi dengan luas 1.755,00 hektar. 

Zonasi kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini mengacu 

pada Surat Keputusan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan 

Konservasi Alam Nomor SK99/IV/Set-3/2005 tanggal 26 September 2005 

tentang Penataan Zona Pada Taman Nasional Gunung Rinjani, guna 

kepentingan pengelolaan sebagai salah satu Taman Nasional di Indonesia. 

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memiliki visi dan misi 

dalam menjalankan pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani, dimana 

visinya adalah “Terwujudnya Taman Nasional Gunung Rinjani yang 

lestari dan bermanfaat bagi kesejahtaan masyarakat sekitar.” Sedangkan 

ada 6 misi yang dicanangkan Balai Taman Nasional, yaitu: 1) 

Mewujudkan fungsi Taman Nasional Gunung Rinjani bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat 2) Mewujudkan ekowisata di Taman Nasional 

                                                        
2 Ibid, hlm. 1. 
3 Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Profil ODTWA Taman Nasional Gunung 

Rinjani, Mataram, 2013, hlm. 8.  
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Gunung Rinjani yang mendukung kelestarian Taman Nasional Gunung 

Rinjani dan pengembangan ekonomi daerah 3) Mewujudkan pelestarian 

flora dan fauna beserta ekosistem pendukungnya serta situs budaya di 

dalam kawasan bedasarkan azas keadilan demokratis dan kerakyatan 4) 

Pengawetan keanekaragaman jenis dan ekosistemnya serta pemanfaatan 

secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya 5) Memantapkan 

optimalisasi fungsi dan pemanfaatan kawasan Taman Nasional Gunung 

Rinjani untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

pendidikan, kegiatan yang menunjang budidaya serta wisata alam 

6)Mewujudkan pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani yang 

berwawasan social budaya, lingkungan dan ekonomi. 

a. Menurut peraturan perundang-undangan; Dalam Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya Pasal 1 (14) mengatakan bahwa Taman Nasional 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. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional 

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: 1) Penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan b) Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi 

alam b) Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon,pemanfaatan air serta 

energi air, panas, dan angin serta wisata alam c) Pemanfaatan tumbuhan 
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dan satwa liar d) Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang 

budidaya e) Pemanfaatan tradisonal oleh masyarakat setempat. 

b.  Hasil Wawancara; berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Balai 

Taman Nasional Gunung Rinjani terkait pemanfaatan zona kawasan 

Taman Nasional Gunung Rinjani menjelaskan, masing-masing zona 

kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani peruntukannya atau 

penggunaannya sudah jelas seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. 

Pada zona pemanfaatan Taman Nasional Gunung Rinjani lebih 

diarahkan atau difokuskan untuk kegiatan-kegiatan berupa kegiatan 

pariwisata alam, penelitian dan pemanfaatan hasil hutan non kayu dengan 

lestari dan tanpa mengurangi fungsi kawasan itu sendiri. Untuk kegiatan 

pariwisata alam Balai Taman Nasional Gunung Rinjani selaku pengelola 

telah menetapkan lokasi tertentu untuk kegiatan wisata alam tersebut. 

Balai Taman Nasional memberikan ruang bagi masyarakat untuk 

memanfaatkan secara tradisional kawasan Taman Nasional Gunung 

Rinjani, hal ini ditunjukan dengan adanya zona pemanfaatan tradisional, 

yang mana zona pemanfaatan tradisional ini digunakan untuk 

memanfaatkan jenis-jenis hasil hutan non kayu, misalnya dengan 
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memanfaatkan tanaman pakis sayur, pemetikan buah nangka dan lain-lain. 

Hal ini tentu harus diatur terkait dengan lokasinya yang harus tertentu dan 

tidak sembarangan agar tetap tertata dengan rapi tanpa melewati batas-

batas yang telah diatur. 

Di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani terdapat zona 

rehabilitasi dimana kegiatan yang bisa dilakukan dalam zona tersebut 

terkait dengan restorasi. Restorasi yang dimaksud di sini adalah 

pengembalian kepada kondisi seperti semula, seperti pengembalian 

kondisi hutan yang telah dilakukan kegiatan penebangan, pemanfaatan 

untuk perkebunan yang notabene adalah kegiatan illegal diperbaiki atau  

ditanami kembali atau dalam kata lain reboisasi sehingga keadaannya 

kembali seperti semula. 

Terkait dengan ritual kebudayaan yang dilakukan dalam Kawasan 

Taman Nasional, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani selaku pengelola 

tidak menutup mata untuk kegiatan atau aktivitas masyarakat yang sudah 

ada dan berkembang lama di dalam kawasan Taman Nasional, karena 

apabila kegiatan-kegiatan kebudayaan ini kita larang pelaksanaannya di 

dalam kawasan tentu akan menimbulkan banyak kontra dari masyarakat 

hukum adat itu sendiri, padahal Negara mengakui keberadaan hukum adat 

dan yang paling fundamental adalah bahwa kegiatan-kegiatan kebudayaan 

ini telah berlangsung sejak lama bahkan sebelum kawasan Gunung Rinjani 

ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional, oleh karena itu zona 
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pemanfaatan budaya diakomodir untuk pemunuhan kegiatan kebudayaan 

di dalam Kawasan Taman Nasional. 

Kemudian terkait dengan pemanfaatan Zona Rimba pihak Balai 

Taman Nasional Gunung Rinjani hanya memperbolehkan kegiatan untuk 

kepentingan penelitian, misalkan seperti penelitian aktivitas atau perilaku 

satwa endemik yang ada di dalam kawasan. Dimana dalam Zona Rimba 

ini Balai Taman Nasional tidak memperkenankan adanya kegiatan wisata 

alam dan pemanfaatan lainnya, apa lagi pemanfaatan flora dan fauna di 

dalam kawasan untuk dibawa keluar dari kawasan, langkah ini merupakan 

tindakan yang tepat guna menjaga kelestarian ekosistem di dalam Zona 

Rimba yang memang merupakan habitat dari banyak flora dan fauna 

endemik Gunung Rinjani. 

Terkait dengan pemanfaatan Zona Inti, Balai Taman Nasional 

Gunung Rinjani menjelaskan bahwa peruntukan Zona Inti Taman Nasional 

Gunung Rinjani sangat terbatas, hanya digunakan untuk penelitian saja 

dan untuk kegiatan pemanfaatan yang lain serta kegiatan wisata sudah 

tidak diperbolehkan lagi. Untuk kegiatan ritual kebudayaan di kawasan 

Taman Nasional Gunung Rinjani pihak Balai Taman Nasional selaku 

pengelola tidak memberlakukan kegiatan budaya sama dengan kegiatan 

pemanfaatan yang lain, maksudnya adalah bahwa seluruh zona pada 

kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani terbuka untuk kegiatan ritual 

kebudayaan masyarakat sekitar tak terkecuali zona inti dari taman 

Nasional itu sendiri. Dimana untuk kegiatan kecuali yang tercantum dalam 
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Undang-Undang tidak diperbolehkan dilakukan pada zona inti. Jadi 

seluruh zona yang terdapat di wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani 

terbuka untuk kegiatan-kegiatan ritual kebudayaan dengan melihat 

kondisi-kondisi tertentu yang sedang terjadi di wilayah Taman Nasional 

Gunung Rinjani 

Lebih lanjut, melihat pendakian yang dilakukan pada Zona Inti 

Taman Nasional dimana pendakian ini sendiri merupakan bentuk dari 

kegiatan wisata alam yang jelas-jelas kegiatan ini tidak diperbolehkan 

dilakukan pada zona inti Taman Nasional, Balai Taman Nasional Gunung 

Rinjani mengklaim bahwa tidak ada kegiatan pendakian yang dilakukan 

dalam Zona Inti Taman Nasional Gunung Rinjani. 

c. Hasil Analisis Penyusun; hasil penelitian dan analisis yang dilakukan 

oleh penyusun terhadap pemanfaatan zona kawasan Taman Nasional 

Gunung Rinjani. Maka penulis dapat mengatakan bahwa masih ada 

pemanfaatan zona kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang tidak 

sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. 

Dalam kenyataannya untuk zona pemanfaatan, masyarakat setempat 

seringkali melakukan penebangan terhadap pohon-pohon yang ada di 
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dalam kawasan untuk dijadikan kayu bakar, kemudian membuka 

perkebunan yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada, 

dimana hal ini dibuktikan dengan sering ditemukan pohon yang telah 

ditebang. 

Kemudian dalam pembudidayaan pada zona rehabilitasi tidak 

dilakukan dengan alas an bahwa yang dimaksud budidaya dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya adalah mengambil hasil hutan, mengambil bibit-

bibit yang berasal dari hutan untuk dibawa keluar dari kawasan Taman 

Nasional dan dibudidayakan atau dikembang biakkan diluar kawasan 

Taman Nasional, bukan di dalam kawasan dan hal ini tentu harus 

dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur yang ada sehingga tidak terjadi 

kesalahan. 

Lebih lanjut pemanfaatan zona inti yang tidak sesuai, apabila kita 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.56/Menhut-II/2006 jelas kegiatan kebudayaan yang dilakukan 

pada zona inti Taman Nasional merupakan perbuatan yang illegal karena 

dalam semua peraturan perundang-undangan diatas tidak ada satupun yang 

memperbolehkan kegiatan budaya di dalam zona inti Taman Nasional. 

Kemudian terkait pendakian pada zona inti Taman Nasional 

gunung Rinjani, apabila kita melihat peta zonasi kawasan berdasarkan 

Surat Keputusan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi 
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Alam Nomor : SK99/IV/Set-3/2005 tanggal 26 September 2005 tentang 

penataan Zona pada Taman Nasional Gunung Rinjani.  

Yang mana hampir seluruh jalur pendakian merupakan atau sudah 

memasuki Zona Inti dari Taman Nasional baik itu setiap Pos pendakian 

pada 2 jalur resmi pendakian yaitu jalur Sembalun (kecuali Pos 1) dan 

jalur Senaru, wilayah perkemahan sekitar Danau Segara Anak maupun 

Puncak Rinjani. Bahkan bila kita melakukan pendakian melalui jalur 

Senaru, kita dapat melihat spesies Lutung (Trachyphitechus Auratus 

Cristatus). 

Dampak dari pemanfaatan setiap zona kawasan Taman Nasional 

Gunung Rinjani 

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada setiap zona kawasan 

Taman Nasional Gunung Rinjani yang menimbulkan dampak yang cukup 

parah, dimana dampak yang dapat terlihat jelas adalah sampah yang 

dibawa para pengunjung. Dimana kegiatan-kegiatan tersebut adalah 

Kegiatan ritual kebudayaan yang menyisakan sampah baik sampah 

organik maupun sampah non-organik yang pasti akan menimbulkan 

dampak negatif terhadap ekosistem yang ada di kawasan atau zona yang 

dijadikan lokasi untuk kegiatan ritual kebudayaan tersebut. Bila kita 

melihat sampah organik mudah untuk diuraikan dan bahkan dapat menjadi 

pupuk bagi tumbuhan atau flora yang ada di sekitar kawasan, bagaimana 

halnya dengan sampah non-organik yang sangat sulit diuraikan, belum 

terurai sampah yang satu sudah masuk lagi sampah non-organik yang lain, 
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hal ini tentu lama kelamaan membuat sampah semakin menumpuk di 

kawasan yang menjadi lokasi ritual kebudayaan dan menimbulkan dampak 

buruk bagi ekosistem, apalagi bila kegiatan ritual kebudayaan tersebut 

dilakukan pada zona inti kawasan Taman Nasional. 

Salah satu ritual kebudayaan yang menyumbangkan sampah non-

organik adalah ritual pengobatan yang dilakukan di lokasi Goa Susu yang 

apabila kita menilik peta zonasi Taman Nasional Gunung Rinjani lokasi 

ini masuk kedalam zona inti Taman Nasional. Masyarakat sekitar dan 

masyarakat yang datang untuk berobat percaya bahwa mandi di dalam Goa 

Susu dapat menyembuhkan segala macam penyakit yang ada di dalam 

tubuh orang yang ingin berobat di sana, dimana masyarakat yang berobat 

tersebut harus mandi menggunakan kain berwarna putih (kafan). Kain ini 

lah yang kemudian dibuang atau dibiarkan begitu saja menjadi sampah di 

sekitar Goa Susu. 

Untuk kegiatan pendakian, selain munculnya sampah yang tentu 

saja dapat merubah ekosistem sekitar jalur pendakian. Hampir di seluruh 

ruas jalur pendakian terdapat sampah non organik yang dibawa oleh para 

pendaki. Bukan hanya masalah sampah yang dibawa oleh pendaki, namun 

juga seringnya para pendaki membawa tumbuhan endemik untuk dijadikan 

cinderamata seperti anggrek yang diantaranya adalah Peristylus 

Rintjaniensis dan Peristylus Lombokensis, namun yang paling sering 

ditemukan adalah tumbuhan bunga edelweiss dimana hal ini memang 

tidak diperkenankan. Karena Taman Nasional merupakan kawasan 
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konservasi untuk melindungi dan melestarikan segala sumberdaya alam 

yang ada di dalamnya. Selain dari pendaki, ternyata para pemandu 

pendakian (guide) maupun porter baik yang resmi (memiliki surat ijin) 

maupun illegal yang sebagian besar merupakan masyarakat sekitar 

kawasan Taman Nasionaljuga sering melakukan kerusakan sepanjang jalur 

pendakian, bukan hanya dengan sampah tapi juga dengan secara perlahan 

melakukan pemotongan terhadap kayu pepohonan apabila kekurangan 

bahan bakar, kemudian membantu para pengunjung memetik bunga 

edelweiss. 

Kegiatan penebangan dan pembukaan perkebunan tradisional 

merupakan kegiatan pemanfaatan yang paling nyata memberikan efek bagi 

kawasan Taman Nasional karena secara langsung melakukan kerusakan 

atau mengurangi habitat dari ekosistem pada zona yang dilakukan kegiatan 

penebangan pohon, hal ini tentu berdampak signifikan terhadap kualitas 

ekosistem suatu zona pada Taman Nasional Gunung Rinjani. Tentunya 

kegiatan ini juga harus mendapatkan perhatian khusus dari pihak Balai 

Taman Nasional bila tidak ingin kawasan Taman Nasional mengalami 

kerusakan dan penurunan kualitas ekosistem yang parah. 

Bila melihat dampak yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan yang 

diuraikan diatas, jelas bahwa kesemuanya tidak mendukung terhadap 

pelestarian daya dukung lingkungan dan pelestarian daya tamping 

lingkungan hidup. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 6 ayat (1) menjelaskan 
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bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi 

lingkungan serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan 

perusakan. 

 

III. PENUTUP 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan di 

atas, maka dapat ditarik kesimpulan : 

Bahwa pemanfaatan setiap zona kawasan pada Taman Nasional 

Gunung Rinjani belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maupun Peraturan 

Perundang-undangan yang lain. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani 

menyatakan tidak ada kesalahan dalam pemanfaatan setiap zona kawasan. 

Namun penyusun melihat terdapat beberapa kesalahan dalam pemanfaatan 

zona seperti pemanfaatan zona inti yang digunakan untuk kegiatan 

pendakian dan kegiatan ritual kebudayaan. Kemudian dari pengelolaan 

yang tidak sesuai dengan fungsi zona dan pengamanan yang minim 

dimana jumlah petugas pengamanan yang tidak sesuai dengan luas areal 

Taman Nasional Gunung Rinjani yang harus dijaga. 

Dari pengamatan penyusun dampak yang paling besar timbul 

akibat pemanfaatan tiap zona kawasan adalah sampah yang dibuang oleh 
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manusia dimana hal ini tentu dapat menyebabkan kualitas ekosistem 

Taman Nasional Gunung Rinjani menurun. 

SARAN 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan perundang-

undangan yang lain harus dimaksimalkan penerapannya oleh Balai Taman 

Nasional Gunung Rinjani, sehingga tidak ada kesalahan dalam 

pemanfaatan setiap zona kawasan pada Taman Nasional Gunung Rinjani. 

Masyarakat sekitar dan pengunjung seharusnya ikut berperan aktif 

dalam menjaga kebersihan dan kelestarian tiap zona kawasan Taman 

Nasional Gunung Rinjani yang dimanfaatkan. 

Harus ada sanksi tegas terhadap pengunjung atau setiap orang yang 

memanfaatkan seluruh zona kawasan Taman Nasional apabila melakukan 

perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan 

pada zona yang dimanfaatkan. 
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