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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1. LATAR BELAKANG  

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun 

perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang 

dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Atas dasar 

pemahaman pengertian tersebut maka pengelolaan taman nasional 

memerlukan zonasi yang tepat agar seluruh tujuan pengelolaan dapat 

dilaksanakan.  

Dalam penentuan zonasi kepentingan konservasi sumberdaya alam sudah 

barang tentu menjadi primadona, namun karena landasan pengelolaan yang 

digunakan berbasis masyarakat maka dimungkinkan penentuan zonasi-zonasi 

lain yang bisa mengakomodasikan kepentingan masyarakat sekitar, 

pemerintah daerah setempat, perlindungan sistem penyangga kehidupan dan 

dinamika perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Namun demikian 

apapun pendekatan yang digunakan aturan perundangan merupakan bingkai 

penetapan zonasi, sehingga berbagai kajian dalam penentuan zonasi baik dari 

aspek biofisik maupun sosial, ekonomi dan budaya akan digunakan sepanjang 

tidak bertentangan dengan peraturan yang ada 

Taman Nasional Gunung Merbabu ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan  

Menteri Kehutanan No 135/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi 

Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan 

Gunung Merbabu Seluas  ±5.725 hektar  

Zonasi Taman Nasional Gunung Merbabu pada prinsipnya merupakan 

penataan ruang di dalam kawasan menjadi zona-zona tertentu yang memiliki 

daya dukung, potensi,  karakteristik, dan fungsi yang disepakati dan diakui 

oleh semua pihak. Sesuai dengan pengertian zonasi taman nasional 

berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006 

disebutkan bahwa proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi 

zona-zona dengan mempertimbangkan kajian dari aspek ekologis, sosial, 

ekonomi, dan budaya. Atas dasar hal tersebut maka penetapan rancangan 

zonasi TNGMb tentunya memperhatikan aspek-aspek seperti yang telah 



2 
 

dijelaskan di muka, sehingga fungsi taman nasional sebagai sistem penyangga 

kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam dan 

ekosistemnya dapat berkelanjutan. 

Saat ini Balai Taman Nasional Gunung Merbabu(BTNGMb) telah memiliki 

Rancangan Zonasi susuai Surat Keputusan Dirjen PHKA Nomor : 250/ 

IV/Set/2011 Tanggal 15 Desember 2011. Namun dalam perkembangannya 

Zonasi  yang ada perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika regulasi dan 

kondisi kawasan saat ini di lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut 

maka BTNGMb perlu melaksanakan melaksanakan Revisi Zonasi.  

 

1.2. TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan penyusunan Revisi Zonasi Taman Nasional Gunung Merbabu 

adalah : 

a. Membuat zonasi dalam Taman Nasional yang berpedoman pada 

aturan perundangan, ketentuan teknis zonasi (dalam berbagai 

aspek seperti biofisik, sosial ekonomi dan budaya) sebagai 

pedoman pengelolaan dan pengembangan kawasan taman 

nasional. 

b. Menyelaraskan dokumen zonasi Taman Nasional Gunung Merbabu 

sesuai dengan perkembangan kondisi kawasan terkini sehingga 

dapat dijadikan pedoman yang lebih konkrit dan akurat dalam 

pengelolaan TN Gunung Merbabu. 

2. Sasaran : 

Sasaran yang ingin dicapai adalah terbentuknya zonasi dalam 

kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu yang dapat menjadi salah 

satu pedoman pengelolaan dan pengembangan ekosistem kawasan 

pegunungan hutan hujan tropika musim yang berkelanjutan tanpa 

meninggalkan aspek kepentingan masyarakat di sekitar kawasan. 

 

1.3.   BATASAN PENGERTIAN 

1. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas 

tertentu, baik daratan maupun rairan yang mempunyai fungsi 
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perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan 

secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

2. 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. 

3. Zona Taman Nasional adalah wilayah di dalam kawasan taman 

nasional yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologi, sosial, 

ekonomi dan budaya masyarakat. 

4. Zonasi Taman  Nasional adalah suatu proses pengaturan ruang 

dalam taman nasional menjadi zona-zona yang mencakup kegiatan 

tahap persiapan, pengumpulan dan analisa data, penyusunan draft 

rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas  dan 

penetapan dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek 

ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. 

5. Zona inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi 

alam baik biota ataupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum 

diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk 

perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan 

khas. 

6. Zona rimba adalah bagian taman nasional yang karena letak, 

kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian 

pada zona inti dan zona pemanfaatan. 

7. Zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, 

kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk 

kepentingan pariwisata alam dan kondisi/ jasa lingkungan lainnya. 

8. Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang 

ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan  tradisional oleh 

masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan 

dengan sumber daya alam. 

9. Zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena 

mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan 

komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. 
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10. Pengelolaan Taman Nasional adalah upaya terpadu dalam 

perencanaan, penataan, pengembangan, pemanfaatan, 

pemeliharaan, pengawasan, perlindungan, dan pengendalian 

kawasan Taman Nasional dan sumber daya alam di dalamnya. 

11. Rencana Pengelolaan Taman Nasional adalah panduan yang 

memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk 

pengelolaan Taman Nasional. 

12. Daerah penyangga adalah wilayah yang mengelilingi atau 

berdampingan dengan area inti dan teridentifikasi, untuk melindungi 

area inti dari dampak negatif kegiatan manusia. Dimana hanya 

kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan konservasi yang dapat 

dilakukan. 

13. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari 

Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di 

sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan 

hutan yang memiliki komunitas sosial dengan persamaam mata 

pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat 

berpengaruh pada ekosistem hutan. 

14. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya yang dilakukan 

oleh sekelompok masyarakat dengan atau tanpa dukungan pihak 

luar, agar mampu terus mengembangkan daya atau potensi yang 

dimiliki demi perbaikan mutu hidupnya secara mandiri dan 

berkelanjutan. 

15. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga kawasan 

konservasi adalah segala upaya yang bertujuan untuk terus 

meningkatkan keberdayaan masyarakat di daerah penyangga sekitar 

kawasan   konservasi   untuk   memperbaiki   kesejahteraannya   

dan meningkatkan partisipasi mereka dalam segala kegiatan 

konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara 

berkelanjutan. 

16. Daerah penyangga adalah wilayah yang berada di luar kawasan 

konservasi baik sebagai kawasan hutan, tanah Negara maupun 

tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga 

keutuhan kawasan konservasi maupun melindungi kepentingan 
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masyarakat. 

17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat 

yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di 

daerah kabupaten. 

18. Desa di sekitar hutan adalah desa/desa adat yang berada di 

sekitar kawasan konservasi/daerah penyangga. 

19. Jasa lingkungan adalah jasa yang diberikan oleh potensi 

ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan 

peninggalan budaya yang dapat dikategorikan sebagai keindahan 

dan fenomena alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem, fungsi 

hidrologi, penyerapan dan penyimpanan karbon, dan berbagai jasa 

lainnya. 

20. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah pemanfaatan potensi 

ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan 

peninggalan budaya yang berada dalam kawasan konservasi dan 

hutan lindung. 
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BAB II LANDASAN PEMIKIRAN 
 

2.1. Kebijakan Umum Pengelolaan Taman Nasional 

Secara umum landasan utama dalam pengelolaan kawasan taman 

nasional hutan sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 

tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 68  

tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta 

peraturan-peraturan lain sebagai turunannya.   

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 pasal 6, disebutkan 

bahwa fungsi pokok hutan ditetapkan menjadi hutan produksi, hutan konservasi 

dan hutan lindung. Hutan konservasi didefinisikan sebagai kawasan hutan 

dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan 

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (pasal 1 UU No 41 

tahun 1999). Pembagian fungsi pokok hutan tersebut, apabila dicermati 

sesungguhnya masing-masing fungsi hutan tersebut hanya terfokus pada satu 

fungsi hutan saja. Atas dasar hal tersebut akibatnya dalam pengelolaan hutan 

cenderung kurang memandang hutan sebagai satu kesatuan  ekosistem sebagai 

sistem penyangga kehidupan.  

Pengertian konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

menimbulkan arti yang berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 

konservasi menekankan pada aspek kewilayahan, sementara Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 konservasi lebih 

menekankan pada kegiatan pengelolaan sumberdaya alam hayati yang dilakukan 

secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya, dengan tetap 

memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati.  

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 

klasifikasi hutan konservasi itu sendiri terdiri dari kawasan hutan suaka alam, 

kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru. Kawasan pelestarian alam 

terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.  

“Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, 

baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem 
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penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, 

serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.” 

Kawasan pelestarian alam utamanya dalam bentuk taman nasional saat 

ini merupakan salah satu pengelolaan kawasan hutan konservasi yang dianggap 

mampu mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, 

karena sistem pengelolaannya berdasarkan zonasi yang mencakup aspek ekologi, 

sosial ekonomi, dan budaya.   Pengertian taman nasional adalah :  

“Taman nasional merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang 

mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan 

untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, 

pariwisata, dan rekreasi.” 

Selanjutnya pada pasal 30 disebutkan bahwa fungsi kawasan pelestarian 

alam yaitu (1) perlindungan terhadap ekosistem penyangga kehidupan, (2) 

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, 

(3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Atas 

dasar hal tersebut maka dalam pengelolaan  Taman Nasional Gunung Merbabu 

juga tidak terlepas dari fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

yang ada. 

 

2.2. Dasar Hukum Zonasi Taman Nasional 

Pengelolaan taman nasional saat ini menghadapi permasalahan dan 

tantangan yang tidak ringan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya 

alam hayati dan ekosistemnya.  Hal ini sangat dimungkinkan karena dalam 

pengelolaannya tidak  hanya aspek ekologis saja yang harus dicapai, tetapi juga 

dituntut untuk bisa mengakomodir kepentingan masyarakat utamanya 

masyarakat sekitar kawasan hutan. Mengingat kompleksitasnya tantangan dan 

permasalahan yang ada dalam pengelolaan kawasan taman nasional, maka 

dilakukan pembagian ruang menjadi zona-zona yang disesuaikan dengan kondisi 

dan potensi sumberdaya alam dan ekosistemnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Prinsipnya pengelolaan taman nasional dengan sistem zonasi telah 

memiliki landasan hukum yang mendukung dalam penetapannya, antara lain: 
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a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya 

b. Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 

e. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 135/Menhut-II/2004 tentang 

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam pada 

Kelompok Hutan Merbabu 

f. Keputusan Menteri Kehutanan P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman  

Zonasi Taman Nasional 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 diamanatkan 

bahwa untuk mewujudkan fungsi taman nasional, maka kawasan taman nasional 

itu harus dikelola dengan sistem zonasi. Zonasi taman nasional pada dasarnya 

merupakan pengaturan ruang dalam taman nasional dengan mempertimbangkan 

kajian-kajian dari aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. 

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 

pasal 3 disebutkan bahwa zona kawasan hutan terdiri dari zona inti, zona rimba, 

zona pemanfaatan, dan zona lain. Zona lain seperti zona tradisional, zona 

rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah, serta zona khusus. Pembagian 

kawasan menjadi zona-zona dimaksud tentunya disesuaikan dengan  kondisi 

potensi sumberdaya alam di setiap taman nasional.  

Selanjutnya berdasarkan pada peraturan yang sama pada pasal 4 

dinyatakan bahwa zonasi suatu kawasan taman nasional sekurang-kurangnya 

terdiri dari zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan. Sementara itu untuk 

pengelolaan lebih lanjut suatu kawasan taman nasional dapat dibentuk zona 

lainnya sesuai dengan variasi kondisi dari taman nasional baik ditinjau dari aspek 

potensi sumberdaya alamnya maupun adanya pemanfaatan oleh masyarakat 

sekitar. Jika merujuk pada pengertian taman nasional, maka  dalam penetapan 

rancangan zonasi yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan ekosistem 

asli yang mutlak harus ada di dalam  suatu kawasan taman nasinal sebagai 

sumber plasma nutfah dan keterwakilan keanekaragaman hayati.  Keberadaan 
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ekosistem asli merupakan pertimbangan yang utama dalam penetapan zonasi, 

utamanya untuk zona inti.  

Zona rimba merupakan ruang di dalam kawasan taman nasional yang 

diperuntukan sebagai zona perlindungan bagi ekosistem yang berada di zona inti 

dan mampu melindungi ekosistem pada zona pemanfaatan. Sementara itu zona 

pemanfaatan merupakan bagian dari taman nasional yang memiliki potensi baik 

dari aspek kondisi, letak dan potensi alamnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan 

wisata alam dan manfaat jasa lingkungan.  Zona-zona lain ditetapkan dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan posisi/letak, potensi, kondisi, dan 

pengaruh atau tekanan masyarakat sekitar kawasan.  

Zonasi TNGMb ini mengacu dan mendasarkan pada hal-hal yang tersebut 

di atas, sehingga pada prinsipnya penetapan zonasi TNGMb didasarkan pada  

faktor-faktor sebagai berikut:  

a. Keterwakilan ekosistem asli yang ada di dalam kawasan TNGMb sebagai 

sumber plasma nutfah. 

b. Keutuhan, keunikan, kelangkaan ekosistem 

c. Lokasi, luas setiap zonasi, batas kawasan yang jelas dan pasti 

d. Keindahan alam sebagai dasar untuk pengembangan pariwisata alam  

e. Kemudahan pencapaian ke lokasi TNGMb 

f. Nilai-nilai sejarah dan budaya masyarakat setempat 

g. Keterkaitan masyarakat dengan kawasan setempat dalam hal 

pemanfaatan sumberdaya alam.  

Dasar penetapan  zonasi  pada setiap zona didasarkan pada Peraturan 

Menteri Kehutanan NOMOR: P.56/Menhut-II/2006 sebagai berikut: 

A. Kriteria zona inti meliputi: 

a. Bagian taman nasional yang mempunyai keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;  

b. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya yang 

merupakan ciri khas ekosistem dalam kawasan taman nasional yang 

kondisi fisiknya masih asli dan belum diganggu oleh manusia;  

c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan 

tidak atau belum diganggu manusia;  

d. Mempunyai luasan yang cukup dan bentuk tertentu yang cukup untuk 

menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis tertentu untuk menunjang 
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pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis 

secara alami;  

e. Mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang 

keberadaannya memerlukan upaya konservasi;  

f. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa liar beserta 

ekosistemnya yang langka yang keberadaannya terancam punah;  

g. Merupakan habitat satwa dan atau tumbuhan tertentu yang prioritas dan 

khas/endemik;  

h. Merupakan tempat aktivitas satwa migran.  

B. Kriteria zona rimba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b 

meliputi: 

a. Kawasan yang merupakan habitat atau daerah jelajah untuk melindungi 

dan mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa liar;  

b. Memiliki ekosistem dan atau keanekaragaman jenis yang mampu 

menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan;  

c. Merupakan tempat kehidupan bagi jenis satwa migran.  

C. Kriteria zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf c meliputi: 

a. Mempunyai daya tarik alam berupa turnbuhan, satwa atau berupa 

formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik;  

b. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan 

daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;  

c. Kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, 

pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan;  

d. Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana 

bagi kegiatan, pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, 

penelitian dan pendidikan;  

e. Tidak berbatasan langsung dengan zona inti.  

D. Kriteria zona tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d 

angka 1 meliputi: 

a. Adanya potensi dan kondisi sumberdaya alam hayati non kayu tertentu 

yang telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat 

guna memenuhi kebutuhan hidupnya;  
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b. Di wilayah perairan terdapat potensi dan kondisi sumberdaya alam hayati 

tertentu yang telah dimanfaatkan melalui kegiatan pengembangbiakan, 

perbanyakan dan pembesaran oleh masyarakat setempat  guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya.  

E. Kriteria zona rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 

d angka 2 meliputi: 

a. Adanya perubahan fisik, sifat fisik dan hayati yang secara ekologi 

berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya diperlukan 

campur tangan manusia;  

b. Adanya invasif spesies yang mengganggu jenis atau spesies asli dalam 

kawasan;  

c. Pemulihan kawasan pada huruf a, dan b sekurang-kurangnya 

memerlukan waktu 5 (lima) tahun.  

E. Kriterla zona religi, budaya dan sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) hurut d angka 3 meliputi: 

a. Adanya lokasi untuk kegiatan religi yang masih dipelihara dan 

dipergunakan oleh masyarakat;  

b. Adanya situs budaya dan sejarah baik yang dilindungi undang-undang, 

maupun tidak dilindungi undang-undang.  

F. Kriteria zona khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d 

angka 4 meliputi: 

a. Telah terdapat sekelompok masyarakat dan sarana penunjang 

kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan 

sebagai taman nasional;  

b. Telah terdapat sarana prasarana antara lain telekomunikasi, fasilitas 

transportasi dan listrik, sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan 

sebagai taman nasional;  

c. Lokasi tidak berbatasan dengan zona inti.  
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2.3. Dasar Revisi Zonasi   

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006 

pasal 20 dinyatakan bahwa evaluasi zonasi dapat dilakukan sebagai 

peninjauan ulang untuk usulan perubahan zonasi yang diperlukan sesuai 

dengan kepentingan pengelolaan 

Perlunya Kegiatan Revisi Zonasi di Taman Nasional Gunung Merbabu 

didasarkan pada tahapan kegiatan sebagai berikut berikut : 

a. Hasil Rapat pencermatan Zonasi, Kantor Balai TNGMb tanggal 8 

November 2013. 

Diikuti oleh Kepala SPTN I dan Kepala SPTN II, seluruh Kepala Resort, 

pejabat fungsional PEH dan Polhut t serta Koordinator Teknis lingkup 

BTNGMb 

 Dari hasil pengecekan lapangan banyak zona yang tidak sesuai 

antara koordinat di peta dengan kondisi riil di lapangan 

 Bumi perkemahan lempong sikendi yang sebelumnya masuk di 

zona rehabilitasi diusulkan menjadi zona pemanfaatan 

 Zona rumput di kopeng kondisi riil berupa jalan aspal, mushola dll 

 Air terjun Grenjengan Kembar diusulkan masuk zona pemanfaatan 

 Zona pemanfaatan di wilayah selo sebagian tidak sesuai karena 

merupakan jurang yang sama sekali tidak bisa dikembangkan 

untuk pemanfaatan 

 Zona rehabilitasi sebagian sudah tidak sesuai karena kondisi di 

lapangan masih berupa tanaman pinus rapat. 

b. Rapat Tindak Lanjut Pencermatan Zonasi, Tanggal 15 – 16 November 

2013 di Hotel Sunan Solo : 

 Diikuti oleh   Ka SPTN I Kopeng , Koordinator Teknis, Koordinator 

Program, perwakilan PEH dan Polhut di lapangan,  Menelaah hasil 

penelitian, hasil inventarisasi flora dan fauna, inventarisasi air, 

hasil monev tngmb dan study literatur 

 Hasil : Draft usulan zonasi  

c. Sosialisasi rencana revisi zonasi di Kabupaten Boyolali, Semarang dan 

Magelang, minggu 1 Bulan Desember 2013 
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 Pada prinsipnya masing-masing kabupaten menyetujui perubahan 

zonasi sepanjang untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian 

kawasan Taman Nasional 

d. Ekspose di KKBHL tanggal 16 Des 2013 

 Dilaksanakan bersamaan dengan ekspose RPTN 

 Beberapa masukan diantaranya : 

- Perlu rekom Bappeda Prov Jateng 

- Perlu melampirkan SK Tim penyusunan zonasi 

- Alasan perubahan masing-masing zona perlu disebutkan 

dalam lampiran 

e. Ditunjuk Panitia Tim Revisi Zonasi TNGMb 2014, dengan SK Kepala Balai : 

 Tim bertugas untuk menyempurnakan draft revisi zonasi 

2.4 Metode Revisi Zonasi 

a. Persiapan 

Tahap awal yang dilaksanakan dalam kegiatan Revisi Zonasi ini adalah 

persiapan dengan pembentukan Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala 

Balai TNGMb melalui Surat Keputusan Nomor : SK. 044/BTNGMb-

DIPA/2014 tanggal 23 September 2014  

b. Pengumpulan dan Analisis Data 

Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan alat dan bahan yang diperlukan, 

terutama peta dasar (Peta Kawasan TNGMb), citra satelit, peta Rupabumi 

Indonesia sebagai sumber data utama, dan data zonasi dari kajian 

sebelumnya. 

Analisis Data dilaksanakan melalui : 

 Rapat dan Focus Group Discussion   

 Konsultasi dengan BPKH dan Perguruan Tinggi 

 Intepretasi Citra satelit, dengan Teknik interpretasi citra digitasi layar 

(on-screen digitation). 

 Penyusunan Zonasi berdasarkan hasil Interpretasi dan kaidah sesuai 

peraturan perundangan dan data kajian 

 Verifikasi Lapangan 

Hasil zonasi yang masih bersifat hipotetis ini kemudian diverifikasi di 

lapangan. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran interpretasi citra 
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terhadap batas yang ditetapkan dan kebenaran kegiatan interpretasi 

penggunaan lahan. Verifikasi lapangan juga dilakukan terhadap 

macam zonasi, jumlah zonasi dan kebenaran isi zonasi 

c. Penyusunan Draft Rancangan Zonasi 

Draft rancangan zonasi disusun berdasarkan hasil analisa data serta 

mengacu pada Permenhut No. 56/menhut-II/2006 tentang Pedoman 

Zonasi Taman Nasional 

d. Konsultasi Publik 

Konsultasi Publik dilaksanakn dengan melibatkan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Boyolali,  Semarang dan Magelang 

e. Pengiriman Dokumen 
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BAB III KONDISI UMUM KAWASAN 
 

3.1. Lokasi Geografis dan Administratif. 

Secara geografis, Taman Nasional Gunung Merbabu terletak pada 110º 

32’BT –110º 48’BT dan 7º 38’ LS –7º 48’ LS dengan ketinggian tempat 

mencapai 3.142 meter di atas permukaan air laut. Secara administratif, 

TNGMb Provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan 37 desa yang 

termasuk dalam tujuh kecamatan di wilayah tiga kabupaten, yaitu Kabupaten 

Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang.  

 

3.2. Sejarah Kawasan 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 135/Menhut-

II/2004, Kawasan hutan Gunung Merbabu ditunjuk menjadi kawasan 

konservasi dengan nama Taman Nasional Gunung Merbabu seluas ± 5.725 

Ha. Penunjukan tersebut merupakan perubahan fungsi kawasan hutan 

lindung, dan hutan wisata alam.  

Pengelolaan kawasan hutan sebelum ditetapkan menjadi kawasan 

konservasi dilakukan oleh Perum Perhutani, selanjutnya setelah ditunjuk 

menjadi kawasan konservasi pengelolaan oleh Departemen Kehutanan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/ Menhut-II/2007 

tanggal 1 Januari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Taman Nasional, pengelolaannya dilimpahkan kepada Unit Pelaksana 

Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, yaitu 

Balai Taman Nasional Gunung Merbabu dengan tipe B yang mencakup dua 

seksi wilayah. 

3.3. Sejarah Perubahan Fungsi Lahan 

Kawasan TNGMb mencakup Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, 

dan Kabupaten Semarang. Kawasan hutan yang berada di Kabupaten 

Magelang semula ditetapkan sebagai kawasan hutan tutupan oleh Pemerintah 

Belanda melalui proces verbaal grensregeling tanggal 27 Agustus 1908. 

Sebagian kawasan hutan komplek Gunung Merbabu yang berada di 

Kabupaten Magelang berdasarkan Gouverneur Besluit  nomor 41 tanggal 1900 

ditetapkan sebagai hutan lindung. Adapun kawasan hutan yang berada di 
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Kabupaten Semarang termasuk didalamnya enclave Lelo dan enclave Tekelan 

ditetapkan sebagai hutan lindung melalui proces verbaal van grenregeling 

tanggal 19 Mei 1915. Untuk kawasan hutan kompleks Gunung Merbabu yang 

berada di wilayah Kabupaten Boyolali ditetapkan sebagai Hutan Larangan 

Gunung Merbabu melalui Proces verbaal Grensproject pada tanggal 22 

November 1930. 

  Pada tahun 1959-1963 kawasan hutan dibawah pengelolaan Dinas 

Kehutanan Tk.II yaitu oleh Kepala Daerah Magelang dan Kepala Daerah 

Surakarta. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 

1963 selanjutnya dilakukan penyerahan pengelolaan hutan kepada 

perusahaan kehutanan negara, sehingga mulai tahun 1963-1974 dikelola oleh 

Perusahaan Negara Perhutani. Setelah itu terjadi perubahan terhadap 

kebijakan pengelolaan hutan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 

76/Kpts/Um/2/1974 bahwa pengelolaan hutan berubah menjadi Perum 

Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Magelang dan Kesatuan 

Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta. Pada masa tersebut kondisi hutan jati 

sudah mulai menurun kualitas pertumbuhannya karena kondisi lahan yang 

sudah kritis, sehingga saat itu dilakukan uji coba penanaman di berbagai 

tempat dengan jenis tanaman seperti Tectona grandis, Dalbergia latifolia, 

Melaleuca leucadendron. Hasilnya dari aspek ekonomis ternyata kurang 

menguntungkan perusahaan.  

Selanjutnya pada tahun 1975-1985, penanaman diarahkan pada klas 

perusahaan Pinus merkusii termasuk di KPH Magelang dan KPH Surakarta. 

Dasar pertimbangannya adalah pertumbuhan tegakan Pinus merkusii saat itu 

lebih baik dibanding dengan jenis tanaman lain dan cenderung lebih aman 

dari gangguan masyarakat. Mulai periode tersebut masyarakat dilibatkan 

dalam kegiatan penanaman yang dilakukan dengan sistem tumpangsari dan 

cemplongan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1972 atau 

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 76/KPTS/UM/2/1974 maka pengelolaan 

kawasan hutan tersebut diserahkan kepada Perum Perhutani yaitu KPH 

Surakarta dan KPH Magelang (RPKH KPH Magelang, 1987; RPKH KHP 

Surakarta, 2007). Selain klas perusahaan Pinus merkusii, sebagian hutan 

lindung seluas 6,5 ha yang berada di wilayah Kabupaten Magelang melalui 

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 580/Kpts/Um/9/1974 ditetapkan sebagai 
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obyek wisata alam, karena memiliki keindahan panorama alam berupa air 

terjun.  

Berdasarkan sejarah penataan kawasan hutan KPH Magelang sesuai 

Keputusan Direksi Nomor 1157/Kpts/Dir/1988 tanggal 28 Desember 1988 

nama KPH Magelang dirubah menjadi KPH Kedu Utara. Kebijakan pemerintah 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 terjadi perubahan dalam 

pengelolaan kawasan hutan KPH Kedu Utara dan KPH Surakarta yaitu 

kawasan konservasi tidak termasuk wilayah kerja perusahaan. Hal ini yang 

menyebabkan terjadinya perubahan luas kawasan hutan.  

Departemen Kehutanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan 

Hutan dan Pelestarian Alam (PHKA) pada tahaun 2001 mengusulkan kepada 

Gubernur Jawa Tengah melalui surat Nomor 904/DJ-V/KK/2001 bahwa 

kawasan hutan di kompleks Gunung Merbabu yaitu kawasan hutan lindung 

dan Taman Wisata Alam Tuk Songo diusulkan menjadi kawasan Taman 

Nasional Gunung Merbabu. Selanjutnya, pada tahun 2002 Direktorat Jenderal 

PHKA menyampaikan konsep kepada Menteri Kehutanan tentang Perubahan 

Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam pada kelompok 

Gunung Merbabu seluas ± 5.725 ha di Provinsi Jawa Tengah menjadi Taman 

Nasional Gunung Merbabu. Selanjutnya Menteri Kehutanan melalui Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor 135/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004 

memutuskan melakukan perubahan fungsi Kawasan Hutan Lindung dan 

Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merbabu seluas ± 5.725 

ha ha menjadi Taman Nasional Gunung Merbabu. Dasar pertimbangan 

penunjukan kawasan TNGMb adalah merupakan sumber mata air bagi 

kehidupan masyarakat di sekitarnya, sebagai habitat flora fauna yang 

dilindungi, dan memiliki potensi wisata alam serta budaya yang menarik.  

 

3.4. Kondisi Flora dan Fauna 

Berdasarkan kondisi vegetasi dan kondisi fisik di lapangan, secara 

menyeluruh kondisi ekosistem kawasan hutan TNGMb sebagian mengalami 

kerusakan. Kerusakan ekosistem tersebut disebabkan antara lain karena 

kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dengan cara yang 

berlebihan dan berlangsung terus menerus.  
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Tipe ekosistem hutan TNGMb apabila didasarkan pada klasifikasi menurut Van 

Steenis, 1950b (Whitmore, 1975) terdiri 4 tipe ekosistem, yaitu (1) Hutan 

hujan tropika dataran rendah. (2) Hutan hujan tropika pegunungan dataran 

rendah. (3) Hutan hujan tropika pegunungan tinggi. (4) Hutan tropika sub 

alpine.  

Puncak pegunungan yang merupakan ekosistem hutan tropika sub alpine 

berupa hamparan luas yang didominasi rumput dan jenis vegetasi seperti 

Vaccinium varingaifolium dan Anaphalis javanica. Ekosistem hutan hujan 

tropika pegunungan tinggi dan ekosistem hutan hujan tropika pegunungan 

dataran rendah, jenis-jenis vegetasi terdiri dari Pinus merkusii, Acacia 

decurens, Schima wallichii, Albizzia lophanta, Engelhardia serrata, Casuarina 

junghuniana, dan di beberapa tempat hanya tertutup tumbuhan bawah 

berupa semak belukar dan rumput. Ekosistem hutan hujan tropika dataran 

rendah seluruhnya merupakan hutan tanaman yaitu Pinus merkusii dan Acacia 

decurens. Hasil perhitungan terhadap nilai transformasi NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index), kondisi penutupan tajuk dikelompokkan menjadi 

tiga kelas kerapatan, yaitu jarang, sedang dan rapat. Kerapatan tajuk sedang 

dan rapat sebagian besar berada di kawasan hutan sisi sebelah timur dan 

sebagian lainnya tersebar di sisi sebelah utara di sekitar “enclave” atau Desa 

Batur, Desa Tajuk dan sebagian masuk Desa Kopeng, Kecamatan Getasan. 

Kerapatan tajuk jarang sebagian besar tersebar di sisi sebelah barat antara 

lain di Desa Kenalan, Genikan, Wulunggunung, Wonolelo, Gondangsari, 

termasuk wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, sebagian kecil 

lainnya tersebar di Desa Jrakah, Desa Samiran, Kecamatan Selo Kabupaten 

Boyolali dan Desa Batur, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten 

Semarang. 

   

3.5. Topografi  

Gunung Merbabu tergolong gunung api tua yang sudah tidak aktif lagi. 

Gunung ini berada pada ketinggian tempat ± 600 - 3.142 m di atas 

permukaan air laut. Gunung Merbabu mempunyai tujuh puncak, yaitu: (1) 

Puncak Pertapaan, (2) Puncak Watutulis, (3) Puncak Gegersapi, (4) Puncak 
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Syarif, (5) Puncak Ondorante, (6). Puncak Kenteng Songo, dan (7) Puncak 

Trianggulasi. Puncak Gunung Merbabu dapat dicapai melalui jalur pendakian 

yaitu melalui Dusun Kedakan (Desa Kenalan), Dusun Genting (Desa 

Tarubatang) dan Dusun Cuntel (Desa Kopeng). Selain jalur tersebut untuk 

mencapai puncak hampir sebagian besar dari dusun sekitar kawasan hutan 

dapat digunakan sebagai jalur pendakian. Namun demikian telah dibuat 

aturan bahwa jalur resmi pendakian hanya 4 (empat) jalur.  

Topografi kawasan TNGMb sebagian besar berbukit-bukit sampai dengan 

bergunung-gunung dan di beberapa lokasi terdapat jurang dan tebing yang 

sangat curam, seperti jurang Sipendok yang berada di wilayah Desa Candisari. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan secara spasial, kemiringan lereng 

kelas I (0-25%) sebagian besar di sisi sebelah utara termasuk di Desa 

Kopeng, Desa Tajuk dan Desa Batur berada di lereng tengah gunungapi, 

sebagian kecil berada di lereng atas gunungapi. Kemiringan lereng kelas II 

(25-40%) sebagian besar berada di sisi sebelah barat kawasan hutan TNGMb 

termasuk wilayah Kecamatan Ampel dan di lereng atas gunung api, sebagian 

lain di lereng bawah gunung api termasuk wilayah Kabupaten Magelang. 

Kawasan lainnya terdiri dari kemiringan lereng kelas III (>40%) sebagian 

besar berada di sisi sebelah timur di wilayah Kabupaten Magelang.  

 

3.6. Jasa Lingkungan  

Kawasan TN Gunung Merbabu mempunyai potensi jasa lingkungan 

berupa sumber daya air dan wisata alam. Potensi jasa lingkungan air yang 

terdapat di kawasan TN Gunung Merbabu berjumlah 30 (tiga puluh) mata air. 

Sumber daya air dari dalam kawasan sebagian besar dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk kepentingan rumah tangga, pertanian dan peternakan. 

Disamping itu, sumber daya air juga dimanfaat  oleh Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang. 

Potensi wisata alam di kawasan TN Gunung Merbabu diantaranya: 

- Wisata vulkanik (pendakian) 

- Wisata rimba (perkemahan, lintas alam, interpretasi alam dan 

lingkungan, pengamatan flora fauna) 

- Wisata pendidikan dan penelitian (studi potensi 
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sumberdaya alam) 

- Wisata sejarah (mengunjungi lokasi dan peninggalan sejarah) 

- Wisata  petualangan  (out  bond,  panjat  tebing/rock climbing) 

- Wisata olah raga minat khusus (sepeda gunung/down hill) 

- Wisata budaya (topeng ireng). 

 

3.7. Geologi dan Tanah 

Gunung Merbabu terbentuk oleh aktivitas gunung api (vulkanik) sehingga 

bentuk lahannya secara umum adalah bentuk lahan vulkan. Saat sekarang, 

Gunung Merbabu tidak mempunyai kawah yang aktif dan tergolong tua, oleh 

karena itu letusan material yang dilepaskan Gunung Merbabu sebagian besar 

berupa material lepas (piroklastik) dan sebagian kecil berupa lelehan lava 

yang berasal dari aktivitas gunung api (vulkanik). Kondisi material lepas 

tersebut biasanya ditandai adanya tingkat kerapatan pola aliran material dan 

kondisi kemiringan lereng atau tebing (Balai Konservasi Sumberdaya Alam, 

2006).  

Dilihat dari asal bentukannya, hasil intepretasi secara visual terhadap citra 

Landsat ETM+, bentuk lahan kawasan hutan TNGMb dibedakan menjadi 

kerucut gunung api, lereng atas gunung api, lereng tengah gunung api, lereng 

bawah gunungapi dan aliran lahar. Endapan aliran lava dijumpai pada bentuk 

lahan aliran lahan yang berada di wilayah Desa Kenalan, Kecamatan Pakis. 

Proses erosi yang berlangsung pada kawasan TNGMb bervariasi mulai 

dari terkikis sedang, hingga kuat. Proses erosi yang terkuat terjadi pada 

lereng gunung bagian selatan hingga barat daya, yaitu mulai dari Lencoh, 

Jrakah, hingga Wonolelo dan tersebar pada wilayah lereng atas. Kondisi ini di 

lapangan dapat dilihat dari banyaknya lereng terjal dan igir-igir yang runcing 

serta lembah yang curam. Material yang ditemukan pada bagian lereng 

gunung ini merupakan material piroklastik. Kondisi geomorfologinya ditandai 

oleh adanya kerapatan pola aliran tinggi dan tebing sungai yang terjal serta 

materialnya mudah terkikis karena daya rekatnya relatif kurang.  

Di bagian barat Gunung Merbabu, pada bagian lereng atas dan tengah, 

proses erosinya tergolong sedang. Material yang ditemukan pada daerah ini 

juga piroklastik, misalnya di lereng atas yaitu di Desa Kenalan dan Genikan 
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yang termasuk dalam Kecamatan Pakis. Karakteristik erosi berupa igir-igir 

yang agak tajam, namun tidak setajam seperti bagian yang tererosi kuat. 

Di bagian utara dan tenggara, material mayoritas berupa bekas lelehan 

lava, ditandai dengan bentuk permukaan yang bergelombang dan banyak 

ditemui singkapan batuan. Proses erosi pada bagian wilayah ini tergolong 

sedang, ditandai oleh adanya bentuk igir-igir yang tidak terlalu tajam dan pola 

alirannya tidak terlalu rapat. Kondisi ini disebabkan karena material endapan 

lelehan lava lebih resisten daripada material endapan piroklastik. Bentukan 

proses ini tersebar dari lereng atas hingga lereng tengah, di sebelah utara 

terletak di sekitar Kopeng, sedangkan di sebelah tenggara terdapat pada 

daerah sekitar Selo. 

Di bagian timur laut hingga timur lereng Gunung Merbabu, proses 

erosinya mayoritas tergolong sedang dengan material endapan piroklastik, 

baik pada lereng atas maupun tengah, seperti di daerah Ngadirojo, Candisari, 

Kecamatan Ampel. Proses erosinya ditandai oleh adanya pola aliran yang tidak 

terlalu rapat dan igirnya tidak terlalu tajam. Tekstur tanah bervariasi yaitu 

geluh, geluh pasiran, geluh lempungan, geluh lempung pasiran, lempung 

pasiran. Tekstur tanah geluh sebagian besar berada pada bentuk lahan 

kerucut lerang atas gunungapi. Tanah bertekstur geluh lempung pasiran 

berada di bentuk lahan kerucut gunung api. Jika dikaitkan dengan kondisi 

vegetasi berdasarkan kelas kerapatan tajuk, maka vegetasi dengan kerapatan 

jarang cenderung memiliki kandungan bahan organik terendah, kemudian 

semakin tinggi diikuti vegetasi dengan kelas kerapatan sedang dan kelas 

kerapan tajuk rapat. Secara umum kandungan bahan organik di kawasan 

hutan Gunung Merbabu tergolong rendah, yaitu berkisar antara 1,40–19,01%, 

demikian juga unsur-unsur hara seperti N dan P keberadaannya juga 

cenderung rendah. Kandungan bahan organik dan unsur hara lainnya seperti 

N, P, dan K ini dapat menggambarkan kondisi tanah yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman (Hastuti, 2010). 

3.8. Iklim 

Kawasan hutan Gunung Merbabu menurut klasifikasi iklim Schmidt dan 

Ferguson, termasuk iklim tipe B dengan nilai Q = 31,42 %, dengan curah 

hujan berkisar 2.000-3.000 mm dan kisaran suhu 17-30oC. 
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BAB IV HASIL EVALUASI ZONASI 

 

Zonasi Taman Nasional Gunung Merbabu sesuai Surat Keputusan Dirjen 

PHKA Nomor : 250/ IV/Set/2011 Tanggal 15 Desember 2011, terdiri dari : 

Zona Inti 1    :   324, 54 Ha 

Zona Inti II    :   739,14 Ha 

Zona Rimba    : 1.236,79 Ha 

Zona Pemanfaatan (Jalur pendakian) :   174,90 Ha 

Zona Pemanfaatan (Wisata Alam) :   105,74 Ha 

Zona Tradisional Rumput  :   407,73 Ha 

Zona Rehabilitasi Khusus  : 2.336,12 Ha 

Zona Rehabilitasi   :    636,13 Ha 

Zona Religi, Budaya dan Sejarah :    2,20 Ha 

 

Pelaksanaan evaluasi zonasi dilakukan dengan pencermatan dokumen 

zonasi yang sudah ada, menampung aspirasi dari internal Balai TNGMb berupa 

data lapangan maupun data eksternal  hasil penelitian yang dilakukan di 

kawasan TNGMb.  

Dari data – data  dan masukan tersebut selanjutnya dibahas dan disusun 

dalam bentuk Draft Revisi Zonasi, selanjutnya draft tersebut divalidasi 

dilapangan.  Pengecekan data di lapangan dilakukan untuk memastikan lokasi 

revisi dan kebenaran interpretasi penggunaan lahan di lapangan. Draft revisi 

zonasi tersebut selanjutnya dibahas di tingkat kabupaten untuk memperoleh 

kesepahaman mengenai hasil revisi zonasi. Ada beberapa prinsip dalam revisi 

zonasi TNGMb ini antara lain : 

a. Hutan primer yang menjadi habitat untuk satwa jenis prioritas di TNGMb 

yaitu rek-rekan dirancang menjadi zona inti 

b. Lokasi-lokasi yang saat ini sudah dan ke depannya mempunyai prospek 

dimanfaatkan untuk wisata alam serta lokasi sumber mata air yang sudah 

dimanfaatkan oleh masyarakat dirancang menjadi zona pemanfaatan. 

c. Lokasi rehabilitasi dirancang pada lokasi yang kondisi tegakan dilapangan 

jarang dan pada lokasi yang memungkinkan untuk dilakukan rehabilitasi 
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mengingat lokasi rehabilitasi ini ke depannya menjadi kewajiban bagi Balai 

TNGMb untuk dilaksanakan rehabilitasi. 

d. Area yang boleh diakses langsung oleh masyarakat disekitar kawasan 

TNGMb untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara tradisional 

termasuk juga kegiatan merencek dan merumput dirancang menjadi zona 

tradisional. 

e. Batas kawasan TNGMb mengikuti batas yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia melalui SK.3623/Menhut- VII/KUH/2014 

tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional 

Gunung Merbabu 5.820,49 (Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh dan 

Empat Puluh Sembilan Perseratus) Hektar di Kabupaten Semarang, 

Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. 

Hasil evaluasi zonasi TNGMb disajikan pada tabel 1 berikut : 
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Tabel 1. MATRIK EVALUASI ZONASI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU 
 

SK ZONASI Jenis Zona Zonasi 2011 Luasan (Ha) Jenis Zona Hasil Evaluasi Luasan (Ha) 

Disahkan Dirjen PHKA 
Nomor : SK 250/SET-
II/2011 tanggal 15 
Desember 2011 
 

1. Zona Inti  

 Zona Inti 1  
 Zona Inti 2 

1063,68 
1. Zona Inti 

461,20 

2. Zona Rimba 1236,79 2. Zona Rimba 2600,56 

3. Zona Pemanfaatan 

 Pemanfaatan Wisata 
Alam 

 Pemanfaatan Jalur 
Pendakian 

282,84 

3. Zona Pemanfaatan 

286,34 

4. Zona Rehabilitasi 

 Zona Rehabilitasi 
 Zona Rehabilitasi 

Khusus 

2972,25 

4. Zona Rehabilitasi 

1298,47 

5. Zona Tradisional Rumput 

407,73 

5. Zona Tradisional 

1173,92 

Luas Total  5963,30  5820,49 
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Tabel 2. MATRIK PERUBAHAN ZONA 
 

NO ZONA ZONA ASAL 
LUAS 
(Ha) 

ALASAN PERUBAHAN  

1 Zona Inti Seluruh Zona Inti I, Zona Inti II di 
wilayah Boyolali dan Zona 
Rehabilitasi di Blok Tulangan 
 

461,20 

1. Untuk fungsi perlindungan: 
• Sisa ekosistem asli,  
• daerah tangkapan air,  
• tempat flora dan fauna endemik 

prioritas.  
• dan sisa kawah Gunung Merbabu.  

2. Lokasinya berada di puncak gunung dan 
lereng atas serta relatif jauh dari gangguan 
dan aktivitas masyarakat secara langsung 

 

2 Zona Rimba Sebagian Zona Rimba di lereng atas 
dan Zona Inti II selain di Boyolali, 
Zona Rehabilitasi di lereng atas dan 
disebelah utara enclave Kec.Getasan 
 

2600,56 

1. Merupakan daerah jelajah satwa endemik 
2. Termasuk Ekosistem hutan hujan 

pegunungan atas, berada pada ketinggian 
diatas 1500 mdpl 

3. Hutan pinus yang tegakannya masih rapat 
 

3. Zona Pemanfaatan 

 ZP Wisata Alam 
 ZP jalur 

Pendakian 

 ZP Sepeda 
Gunung 

 
 

• Zona Pemanfaatan Wisata Alam 
7 lokasi: 
Taman Wisata Kopeng, Air 
Terjun Grenjengan Kembar, 
Buper Tuk Pakis, Buper Lempong 
Sikendi, Buper Kalipasang, Buper 
Subleman dan Buper Tuk 
Dandang 

• Zona Pemanfaatan Jalur 

286,34 

1. Pengembangan Wisata Alam , Bumi 
Perkemahan dan wisata minat khusus 
(sepeda gunung)  

2. Merupakan kawasan dengan keindahan 
pemandangan Alam yang memiliki daya 
tarik wisata alam, Bumi Perkemahan dan 

3. Sumber Air 
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Pendakian di 4 lokasi  
• Zona Pemanfaatan Minat Khusus 

sepeda gunung di Desa Batur 
dan Tajuk. 

• Lokasi Sumber  Air 

4.  Zona Rehabilitasi 1. Sebagian zona Rehabilitasi dan 
Rehabilitasi khusus serta zona 
rimba bagian bawah. 

 

1298,47 

1. Fungsi pemulihan daya dukung: 
• ekosistem yang telah banyak 

mengalami kerusakan sehingga fungsi 
ekosistem tidak dapat berjalan secara 
optimal,  

• daerah bekas kebakaran,  
• tegakan monokultur hutan pinus 

dengan klas umur yang sudah tua dan 
rawan tumbang 

• sebagian merupakan hutan sekunder 
dengan jumlah tegakan yang jarang. 

 

5. Zona Tradisional 1. Seluruh Zona rumput dan 
sebagian Zona Rehabilitasi di 
bagian kawasan yang menjari. 

 
1173,92 

a. Fungsi memberikan akses pada 
masyarakat 

b. Bagian terluar kawasan (100m), selama 
ini sudah dimanfaatkan untuk tanaman 
rumput dan bambu cendani 

c. Dimanfaatkan sesuai potensi yang dimiliki 
masyarakat 
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BAB V DESKRIPSI ZONASI TAMAN NASIONAL 
GUNUNG MERBABU 

 

Luas kawasan hutan TNGMb berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor 135/Menhut-II/2004 tentang Peubahan Fungsi Hutan Lindung dan 

Hutan Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merbabu, seluas ± 5.725 

Ha. Berdasarkan hasil penataan batas kawasan hutan yang telah dilakukan 

oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI melalui kegiatan 

rekonstruksi di wilayah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang pada 

tahun 2007 serta tata batas kawasan di wilayah Kabupaten Magelang pada 

tahun 2005, luas kawasan TNGMb sebesar   ± 5.963,30 ha.  

Berdasarkan hasil rekonstruksi batas yang dilaksanakan oleh BPKH Wilayah XI 

Jawa – Madura pada tahun 2007 dan realisasi batas kawasan hutan TN 

Gunung Merbabu telah temu gelang, dengan panjang batas luar 147,49 km 

tanpa batas enclave dan luas 5.963,30 Ha (setelah dikurangi luas enclave). 

Berita Acara Tata Batas (BATB) beserta peta lampirannya telah ditandatangani 

oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Magelang dan Laporan 

Rekonstruksi Batas Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali 

Berdasarkan peta hasil pengukuran tata batas Kawasan Hutan Taman Nasional 

Gunung Merbabu dan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000, lembar 

1408-524 dan 1408-522 per tahun 2013, status kawasan TN Gunung Merbabu 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 

SK.3623/Menhut- VII/KUH/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan 

Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Merbabu 5.820,49 (Lima Ribu 

Delapan Ratus Dua Puluh dan Empat Puluh Sembilan Perseratus) Hektar di 

Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Magelang, Provinsi 

Jawa Tengah. 
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Deskripsi setiap zonasi berdasarkan hasil evaluasi zonasi TNGMb diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Zona Inti (Core Zone) 

A. Deskripsi 

Dasar pertimbangan penetapan zona inti kawasan TNGMb yaitu: 

a. Memiliki sisa-sisa ekosistem asli berupa ekosistem sub alpin dan 

ekosistem pegunungan yang merupakan ekosistem asli yang berada 

di TNGMb. 

b. Penutupan vegetasi ekosistem sub alpin didominasi oleh rumput 

dan sebagian berupa semak belukar. 

c. Kondisi ekosistem rentan terhadap gangguan baik yang berasal dari 

faktor alam dan buatan. 

d. Memiliki flora endemik yang memerlukan perlindungan dan 

pengawetan, seperti Vaccinium varingiafolium, Anaphalis javanica, 

Cupressus sempervirens. 

e. Memiliki satwa endemik yang memerlukan perlindungan dan 

pengawetan seperti rek-rekan (Presbytis fredericae) 

f. Secara keruangan zona inti berada pada kerucut gunung api dan 

lereng atas gunung api dengan elevasi di atas 2.750 mdpl dan di 

Blok Tulangan 

g. Merupakan bagian kawasan TNGMb sebagai daerah tangkapan air. 

h. Bagian kawasan hutan TNGMb yang relatif jauh dari gangguan dan 

aktivitas masyarakat secara langsung. 

B. Tujuan penetapan  

Penetapan zona inti ini sebagai perlindungan terhadap ekosistem asli 

yang masih tersisa dari gangguan atau kerusakan yang dapat 

mengakibatkan perubahan ekosistem baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif.  

C. Ketentuan aturan 

Kegiatan yang diperbolehkan dalam zona inti meliputi: 

a. Perlindungan dan pengamanan; 

b. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya; 
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c. Penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan 

atau penunjang budidaya; 

d. Dapat dibangun sarana prasarana tidak permanen dan terbatas 

untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan. 

D. Potensi sumberdaya penting 

Zona inti merupakan tipe ekosistem sub alpin sebagai 

keterwakilan sisa-sisa ekosistem alam yang masih ada dengan 

penutupan lahan berupa hamparan rumput dan secara sporadis 

dijumpai jenis tanaman Vaccinium varingiafolium. Kondisi fisik lapangan 

sering dijumpai batuan yang tersingkap, vegetasi yang ada tidak 

mencapai tingkat pohon.  

 Jenis tanaman yang ada merupakan tumbuhan khas pegunungan, 

di dominasi oleh Vaccinium varingiafolium memiliki indeks nilai penting 

(INP 152,303%) dan Albiizia lophanta (INP 104,04%). Selain itu pada 

zona inti I dapat dijumpai edelweis (Anaphalis javanica) yang sangat 

dicintai dan digemari oleh para pecinta alam yang biasa dikenal dengan 

“bunga abadi”. Jenis tanaman ini termasuk salah satu jenis tumbuhan 

yang dilindungi oleh Undang-Undang. 

Sedangkan di Blok Tulangan merupakan hutan alam yang masih 

lebat dan merupakan habitat satwa endemik Rekrekan (Presbytis 

fredericae)  

E. Lokasi dan kondisi geografis 

Secara keruangan zona inti ini mencakup wilayah TNGMb yang berada 

di puncak gunung berada di kerucut gunungapi dan lereng atas  

gunung api serta berada pada Blok Tulangan. Luas secara keseluruhan 

± 461,20 ha (7,92%). Zona inti terdapat bekas kawah Gunung 

Merbabu dan memiliki tujuh puncak, yaitu: (1) Puncak Pertapaan, (2) 

Puncak Watutulis, (3) Puncak Gegersapi, (4) Puncak Syarif, (5) Puncak 

Ondorante, (6). Puncak Kenteng Songo, dan (7) Puncak Trianggulasi 

serta hutan alam habitat Rekrekan di Blok Tulangan 

Secara fisik zona inti berada pada elevasi 1.900 s/d 3.150 m dpl, 

dengan kemiringan lereng bervariasi mulai datar sampai sangat curam.  
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2. Zona Rimba (Wilderness Zone) merupakan bagian kawasan taman 

nasional yang karena letak, kondisinya dan potensinya mampu mendukung 

kepentingan pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan.  

A. Deskripsi  

Dasar pertimbangan penetapan zona rimba ini adalah: 

a. Ekosistem termasuk hutan pegunungan, namun kondisi 

ekosistemnya sebagian besar merupakan ekosistem hutan tanaman 

yang memiliki kondisi fisik dan tapak relatip cukup baik. 

b. Penutupan lahan berupa hutan tanaman, semak belukar, dan 

rumput 

c. Jenis tanaman sebagian besar adalah Pinus merkusii, Schima 

noronhoe, dan Cupressus sempervirens. 

d. Daerah jelajah satwa endemik  

e. Perlindungan bagi zona inti khususnya sebagai buffer zona inti dari 

zona pemanfaatan. 

B. Tujuan Penetapan 

Penetapan zona rimba ini sebagai perlindungan terhadap potensi 

sumberdaya alam yang ada sebagai usaha untuk melestarikan habitat 

flora fauna dalam rangka meningkatkan keanekaragaman jenis flora 

fauna.  

C. Ketentuan aturan 

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona rimba meliputi: 

a. Perlindungan dan pengamanan;  

b. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam, hayati dengan 

ekosistemnya;  

c. Pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, 

pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya;  

d. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan 

keberadaan populasi hidupan liar;  

e. Pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan 

penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas.   

D. Potensi sumberdaya penting 

Ekosistem pada zona ini merupakan tipe hutan tropik musim 

pegunungan, penutupan lahan sebagian besar merupakan hutan 
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tanaman, vegetasi pohon yang paling dominan adalah  Pinus merkusii. 

Jenis lain yang dijumpai diantaranya Cupressus sempervirens, Schima 

noronhoe, Casuarina junghuniana, Acacia decurens  Albizzia lophanta  

dan Vaccinium varingiafolium. Secara keseluruhan kawasan ini 

sebelumnya merupakan hutan tanaman dengan jenis tanaman Pinus 

merkusii, sehingga memiliki keragaman jenis yang rendah.  

E. Letak dan  kondisi geografis 

Zona Rimba berada di bentuk lahan lereng atas gunungapi, lereng 

tengah gunung api, dan lereng bawah gunung api, seluas ± 2.600,56 

ha (44,68)% dari luas kawasan TNGMb).  

Lokasi zona rimba berada pada sebelah barat kawasan TNGMb, 

sebelah timur TNGMb dan sebelah utara enclave Kec. Getasan. 

Kemiringan lereng zona ini bervariasi mulai dari landai sampai dengan 

sangat curam.  

 

3. Zona Pemanfaatan (Use Zone) merupakan bagian kawasan TNGMb 

yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata alam, 

sumber mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar kawasan 

TNGMb dan juga dimanfaatkan sebagai jalur pendakian bagi para 

pengunjung terutama para pecinta alam.  

A. Deskripsi 

Dasar pertimbangan penetapan zona pemanfaatan ini adalah: 

a. Kawasan TNGMb yang memiliki potensi obyek wisata alam berupa 

bumi perkemahan dan keindahan pemandangan alam yang memiliki 

daya tarik wisata. 

b. Sebagian besar ekosistem berupa hutan tanaman dengan dominasi 

Pinus merkusii, air terjun/grenjingan kembar. 

c. Kawasan hutan yang secara fisik tidak berpotensi longsor sehingga 

cenderung lebih aman. 

d. Bagian kawasan TNGMb yang karena lokasi, kondisi, dan potensinya 

sebagai jalan setapak yang berfungsi sebagai jalur pendakian Gunung 

Merbabu dan jalur sepeda downhill. 

e. Secara fisik kondisinya cenderung lebih aman dan memiliki tingkat 

kemudahan yang tinggi sebagai jalur pendakian. 
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f. Menyediakan sarana prasarana kepada para pecinta alam dan pendaki 

Gunung Merbabu yang lebih efektif dan efisien untuk melakukan 

kegiatannya untuk menikmati keindahan panorama alam Gunung 

Merbabu mulai dari titik awal pendakian sampai puncak Gunung 

Merbabu.  

g. Lokasi yang merupakan sumber mata air yang sudah dimanfaatkan 

oleh masyarakat di sekitar kawasan TNGMb. 

B. Tujuan Penetapan 

a. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan ekosistemnya sebagai 

obyek wisata alam yang merupakan jasa ekosistem berupa 

pemandangan alam dan keindahan alam serta gejala alam yang 

menarik, kondisi daerah khas pegunungan. Selain itu meningkatkan 

peran serta masyarakat sekitar kawasan untuk terlibat langsung dalam 

usaha pengelolaan taman nasional dalam pelayanan kegiatan wisata 

alam. 

b. Pemanfaatan sumber air dari kawasan Taman Nasional terutama untuk 

kebutuhan masyarakat sekitar 

C. Ketentuan aturan 

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona pemanfaatan 

meliputi: 

a. Perlindungan dan pengamanan;  

b. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan 

ekosistemnya;  

c. Penelitian dan pengembangan pendidikan, dan penunjang budidaya;  

d. Pengembangan, potensi dan daya tarik wisata alam;  

e. Pembinaan habitat dan populasi;  

f. Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa 

lingkungan;  

g. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, 

pendidikan, wisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan.  

D. Potensi sumberdaya penting 

Zona Pemanfaatan Wisata Alam berada di kawasan hutan TNGMb 

merupakan ekosistem hutan tanaman yang memiliki keindahan dan 
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pemandangan alam yang menarik sebagai obyek wisata alam serta 

kondisi alam daerah khas pegunungan.  

Jenis tanaman yang ada di dominasi dominasi Pinus merkusii, jenis 

tanaman lain yang ditemukan adalah Acacia decurens, Schima noronhoe, 

Cupressus sempervirens. 

Zona pemanfaatan pada jalur pendakian berupa jalur setapak 

yang melintas kawasan hutan mulai dari ekosistem hutan pegunungan 

samapi ekosistem hutan sub alpin. Potensi sumberdaya alam di kanan-kiri 

jalur pendakian ini berupa vegetasi rumput dan setempat-setempat 

dijumpai tumbuhan khas pegunungan seperti Vaccinium varingiafolium, 

Anaphalis javanica. Selain itu pada jalur pendakian yang mendekati 

puncak terlihat batu-batu yang cukup besar dan setempat-setempat 

dijumpai rumput-rumput dalam luasan yang kecil dan terlihat tanah 

kosong tanpa adanya penutupan vegetasi apapun. Keindahan dan 

panorama alam yang sangat menarik dapat dinikmati oleh para pecinta 

alam dan pendaki Gunung Merbabu sepanjang perjalanan.  

Potensi lain yang sangat terdapat di zona pemanfaatan adalah 

bumi perkemahan, jalur sepeda, goa sebagai destinasi wisata religi. 

Selain itu pada zona pemanfaatan juga terdapat sumber air yang 

dimanfaatakan oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan. 

E. Letak dan kondisi geografis 

Lokasi zona pemanfataan ini meliputi Taman Wisata Kopeng, Air Terjun 

Grenjengan Kembar, Buper Tuk Pakis, Buper Lempong Sikendi, Buper 

Kalipasang, Buper Sobleman, Buper Tuk Dandang, 4 (empat) jalur 

pendakian, jalur sepda downhill dan lokasi sumber mata air yaitu Tuk 

Salam, Tuk Tulangan, Tuk Sipendok, Tuk Semuncar, Tuk Klanting, Tuk 

Gedat, Tuk Wadas, Tuk Babon dan Tuk Pakis. Secara keseluruhan zona 

pemanfaatan ini memiliki luasan seluas ± 268,34 ha (4,92 % dari luas 

wilayah TNGMb). 
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4. Zona Rehabilitasi 

A. Deskripsi 

Dasar pertimbangan penetapan zona rehabilitasi ini adalah: 

a. Kondisi ekosistem telah banyak mengalami kerusakan sehingga 

fungsi ekosistem tidak dapat berjalan secara optimal. 

b. Kondisi tapak pada kawasan zona rehabilitasi banyak mengalami 

degradasi dengan kondisi lapisan tanah sangat tipis bahkan nampak 

singkapan batuan induk yang sangat sulit untuk dapat direhabilitasi. 

c. Rawan terhadap erosi dan tanah longsor. 

d. Penutupan lahan sebagian besar berupa semak belukar, rumput dan 

sebagian berupa ekosistem hutan tanaman dengan dominasi Pinus 

merkusii, terutama yang berada di sisi sebelah barat kawasan 

TNGMb. 

B. Tujuan Penetapan 

Mengembalikan ekosistem TNGMb yang telah mengalami kerusakan 

dengan tindakan atau perlakuan yang disesuaikan dengan kondisi 

habitatnya  menjadi kondisi ekosistem yang mendekati aslinya.  

C. Ketentuan aturan 

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona pemanfaatan 

meliputi: 

a. Pengamanan dan perlindungan oleh pihak TNGMb dan pihak-pihak 

terkait 

b. Pemulihan ekosistem dengan melakukan penanaman jenis-jenis 

tanaman yang disesuaikan dengan kondisi habitatnya dan 

diusahakan mengacu pada jenis tanaman yang ada di dalam 

kawasan taman nasional 

c. Inventarisasi dan monitoring potensi sumberdaya alam 

d. Penelitian dan pengembangan serta pendidikan lingkungan 

D. Potensi sumberdaya penting 

Vegetasi tingkat pohon sangat jarang dijumpai pada kawasan ini, 

sehingga kawasan ini cenderung tampak kosong. Jenis vegetasi yang 

ada seperti Pinus merkusii berada di sisi sebelah utara dan sisi sebelah 

selatan kawasan TNGMb. Jenis tanaman lain adalah Cupressus 

sempervirens, Acacia decurens, Casuarina junghuniana, Engelhardia 
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serrata, Sterculia foetid, Albizzia lophanta, Aleruites fordii. Jenis-jenis 

tanaman lain memiliki tingkat kehadiran yang termasuk rendah antara 

lain Vaccinium varingiafolium,  Dodonea viscosa, Engelhardia serrata.  

Ke tiga jenis ini meskipun tidak termasuk yang dominan, namun 

merupakan jenis tanaman asli daerah pegunungan. Jenis lain 

sepertiTrema orientalis, Aleruites fordii, Altingia exelsa, Casuarina 

junghuniana. Jenis tanaman tersebut dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam kegiatan rehabiliasi zona ini.  

E. Lokasi dan letak geografis 

Lokasi zona rehabilitasi ini terletak pada sebelah utara kawasan 

TNGMb yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Getasan 

dan Ampel serta sebelah selatan kawasan TNGMb yang masuk dalam 

wilayah administrasi Kecamatan Selo. Secara keseluruhan luas zona 

rehabilitasi ini seluar + 1298,47 Ha atau 22,31% dari luas kawasan 

TNGMb. 

 

5. Zona Tradisional  merupakan ruang di dalam kawasan TNGMb yang 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara terbatas untuk mendukung 

kebutuhan masyarakat sehari-hari, karena kondisinya sangat tergantung 

pada sumberdaya alam  di dalam kawasan hutan.  

A. Deskripsi 

Dasar pertimbangan penetapan zona tradisional adalah: 

a. Kawasan hutan TNGMb telah dimanfaatkan secara intensif oleh 

masyarakat sekitar kawasan hutan dalam rangka memanfaatkan 

pakan ternak dan rencek sebagai kayu bakar. 

b. Masyarakat sekitar kawasan hutan  hampir secara keseluruhan 

dalam kesehariannya tergantung pada sumberdaya alam di dalam 

kawasan TNGMb. Keadaan ini didukung oleh hasil penelitian  bahwa 

dari 310 responden yang berada di dusun sekitar kawasan TNGMb 

sebanyak 97% memanfaatkan sumberdaya alam sebagai pakan 

ternak dan 73% mengambil kayu bakar dari dalam kawasan 

TNGMb. Masyarakat yang tidak memanfaatkan rumput sebagai 

pakan ternak, mereka menggunakan rumput sebagai pupuk organik 

untuk tanaman pertaniannya  (Hastuti, 2010). Oleh karena itu 
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kepentingan masyarakat ini menjadi pemikiran dalam menetapkan 

ruang di dalam kawasan TNGMb. 

c.  Mengingat tingkat ketergantungan masyarakat sangat tinggi maka 

perlu diakomodasi keberadaannya di dalam kawasan hutan. 

d. Secara keruangan zona tradisional ini berada di bagian pinggir dan 

mengelilingi kawasan hutan kecuali pada kawasan hutan yang 

memiliki kemiringan lereng sangat curam. 

e. Luas kawasan hutan yang disediakan untuk mengakomodasi 

kepentingan masyarakat tersebut adalah sepanjang 100 m dari 

batas kawasan hutan. 

f. Penutupan lahan berupa hutan tanaman dan dibawah tegakan 

ditanami rumput gajah sebagai pakan ternak. 

B. Tujuan Penetapan 

Mengakomodir kepentingan masyarakat setempat dalam rangka 

memanfaatkan sumberdaya alam terutama  sebagai hijauan pakan 

ternak.  

C. Ketentuan aturan 

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona tradisional 

meliputi: 

a. Perlindungan dan pengamanan;  

b. Inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat;  

c. Pembinaan habitat dan populasi;  

d. Penelitian dan pengembangan;  

e. Pemanfaatan potensi dan kondisi sumberdaya alam sesuai dengan 

kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.  

D. Potensi sumberdaya penting 

Areal zona ini sebagain besar penutupan lahannya adalah hutan 

tanaman dengan jenis tanaman pohon yang paling banyak dijumpai 

adalah Cupressus sempervirens  dan Pinus merkusii. Jenis tanaman 

lain adalah vegetasi tingkat tiang yang paling dijumpai adalah Acacia 

decurens, Cupressus sempervirens. 
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E. Lokasi dan letak geografis     

Zona ini berada di tepi kawasan TNGMb dengan lebar 100 m dari batas 

luar. Penyediaan ruang sebagai zona ini dilakukan  karena hampir 

secara keseluruhan masyarakat setempat yang bermukim di dusun 

dekat kawasan memanfaatkan pakan ternak. Luas zona ini secara 

keseluruhan ± 1173,92 ha (20,17% dari luas kawasan TNGMb). Secara 

fisiografis kawasan ini berada di bentuklahan lereng atas gunungapi, 

lereng tengah gunungapi, dan lereng bawah gunung api dengan 

elevasi <1.200 m dpl.  
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BAB VI PENUTUP 
 

6.1. Kesimpulan 

a. Penataan Zonasi Taman Nasional Gunung Merbabu telah dilaksanakan 

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 

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

b. Proses Revisi menggunakan kajian teknis spatial wilayah berdasarkan 

citra Landsat Alos tahun 2008 dan Quickbird tahun 2008, kajian flora, 

fauna, tipe ekosistem dan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat. 

c. Verifikasi lapangan dilakukan terhadap hipotesis revisi zonasi untuk 

mendapatkan hasil yang akurat, berdasarkan virifikasi deliniasi zonasi, 

ketepatan zonasi dan disesuaikan dengan tipe ekosistem, 

keanekaragaman hayati, pertimbangan sumberdaya non hayati dan 

kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat setempat 

d. Zonasi yang diperoleh berdasarkan hasil revisi adalah Zonasi Inti, Zonasi 

Rimba, Zonasi Pemanfaatan, dan Zona Lainnya. Zona Lain terdiri dari  

Zona Rehabilitasi dan Zona Tradisional 

  

6.2. Rekomendasi 

a. Revisi Zonasi Taman Nasional Gunung Merbabu yang terbentuk segera 

ditindak lanjuti dengan panataan batas di lapangan sehingga dapat 

digunakan pedoman langsung bagi pemerintah maupun masyarakat 

setempat. 

b. Sosialisasi zonasi perlu dilakukan terus menerus kepada masyarakat 

sekitar agar dapat dipahami dan dijalankan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Peta Zonasi TNGMb 
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Lampiran 2. Matriks zonasi berdasarkan Lokasi, Luas dan Wilayah Administrasi 

 

No Lokasi 
Luas 

(Ha) 
Desa Keterangan 

Zona Inti (461,20 Ha) 

1 Puncak gunung berada di 

kerucut gunungapi dan lereng 

atas  gunung api serta berada 

pada Blok Tulangan 

461,20 Ketundan, Pogalan, 

Wulunggunung, Banyuroto, 

Wonolelo, Jrakah, Senden, 

Jeruk, Ngagrong, Candisari, 

Ngargoloko, Sampetan, 

Ngadirojo, Jlarem, Tajuk, 

Batur, Kopeng. 

 

Zona Rimba (2600,56 Ha) 

1 Sekeliling kawasan TNGMb 2285, 08 Ketundan, Pogalan, 

Wulunggunung, Banyuroto, 

Wonolelo, Jrakah, Senden, 

Tarubatang, Jeruk, 

Ngagrong, Candisari, 

Ngargoloko, Jetak, 

Sampetan, Ngadirojo, Jlarem, 

Tajuk, Batur, Kopeng, 

Kenalan. 

 

2 Sebelah utara enclave Kec. 

Getasan 

315,48 Kopeng, Batur, Tajuk  

Zona Pemanfaatan (286,34 Ha) 

1 Jalur Pendakian 16,43 Kenalan, Kopeng, Batur, 

Tajuk, Ngargoloko, Candisari, 

Ngagrong, Jeruk, Jrakah, 

Senden, Tarubatang 

4 Jalur 

Pendakian = 

Wekas, Cuntel, 

Tekelan, Selo 

Lebar jalur 

=10 meter 

2 Jalur Downhill 3,68 Batur, Tajuk Lebar jalur 

=10 meter 
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3 Taman Wisata Kopeng (Umbul 

Songo) 

60,35 Kopeng, Batur Eks TWA 

Kopeng, Eks 

Treetop, Tuk 

Umbul Songo, 

Tuk Dandang  

4 Buper Kalipasang 41,59 Batur, Tajuk Tuk Lanang 

5 Buper Tuk Simuncar 44,92 Candisari, Ngangrong Gua Lelo 

6 Buper Tuk Pakis 28,63 Tarubatang Tuk Pakis, Tuk 

Babon, Pintu 

Masuk Jalur 

Pendakian Selo 

7 Buper Sobleman  10,57 Wulunggunung, Banyuroto  

8 Buper Lempong Sikendi 50,00 Petung, Daleman Kidul, 

Pogalan, Ketundan, Banyusidi 

 

9 Grenjengan Kembar 4,98 Gondangsari, Muneng 

warangan, Jambewangi 

 

10 Tuk Wadas, Tuk Gedat 11,50 Tajuk  

11 Tuk Tulangan, Tuk Salam 9,20 Lencoh  

12 Tuk Sipendok 2,53 Ngangrong  

13 Tuk Klanting 1,96 Tajuk  

Zona Rehabilitasi (1298,47 Ha) 

1 Sebelah utara dan Timur 

Kawasan TNGMb 

818,88 Kenalan, Genikan, Kopeng, 

Batur, Tajuk, Jetak, Jlarem, 

Ngadirojo, Sampetan, 

Ngargoloko, Candisari, 

Ngagrong 

 

2 Sebelah selatan Kawasan 

TNGMb 

479,59 Wonolelo, Lencoh, Samiran, 

Selo, Tarubatang, Senden. 

 

Zona Tradisional (1173,92 Ha) 

1 Sekeliling batas kawasan 

TNGMb 

1173,92 Seluruh desa yang 

berbatasan langsung dengan 

Kawasan TNGMb 

100 meter ke 

arah dalam 

kawasan 

TNGMb 



Lampiran 3. Ringkasan Zona Taman Nasional Gunung Merbabu

X Y

1 Zona Inti 461,2 7,92 436950 

hingga 

440760

9177607 

hingga 

9173797

Puncak gunung berada di 

kerucut gunungapi dan 

lereng atas  gunung api 

serta berada pada Blok 

Tulangan

Penetapan zona inti ini sebagai 

perlindungan terhadap ekosistem asli 

yang masih tersisa dari gangguan atau 

kerusakan yang dapat mengakibatkan 

perubahan ekosistem baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif. 

- memiliki 7 puncak 

gunung dengan 

fenomena yang unik dan 

menarik

- merupakan sisa 

ekosistem asli

- hutan alam yang masih 

lebat sebagai habitat rek-

rekan (Hylobates fredrie)

Zona inti merupakan tipe ekosistem sub alpin sebagai 

keterwakilan sisa-sisa ekosistem alam yang masih ada 

dengan penutupan lahan berupa hamparan rumput dan 

secara sporadis dijumpai jenis tanaman Vaccinium 

varingiafolium. 

Habitat spesies rek-rekan (Hylobates fredrie)

Perlindungan dan Pengamanan, 

Penelitian, Inventarisasi dan 

Monitoring SDA

memasuki dan melintasi zona inti,

mengambil, memanen, menggali, 

mengganggu atau memindahkan setiap 

sumberdaya alam (hayati maupun non-

hayati) termasuk mencari rumput dan 

kayu bakar

2 Zona Rimba 2600,56 44,68 433371 

hingga 

441897

9182602 

hingga 

9172347

berada di bentuk lahan 

lereng atas gunungapi, 

lereng tengah gunung api, 

dan lereng bawah gunung 

api dan berada pada 

sebelah barat kawasan 

TNGMb, sebelah timur 

TNGMb dan sebelah utara 

enclave Kec. Getasan. 

sebagai perlindungan terhadap potensi 

sumberdaya alam yang ada sebagai 

usaha untuk melestarikan habitat flora 

fauna dalam rangka meningkatkan 

keanekaragaman jenis flora fauna. 

- kondisi ekosistem 

relatif masih baik

- habitat rek-rekan 

(Hylobates fredrie)

- penyangga zona inti

- daerah tangkapan air

Ekosistem pada zona ini merupakan tipe hutan tropik 

musim pegunungan, penutupan lahan sebagian besar 

merupakan hutan tanaman, vegetasi pohon yang paling 

dominan adalah  Pinus merkusii,  jenis-jenis lain seperti 

Cupressus sempervirens, Schima noronhoe, Casuarina 

junghuniana  dan Acacia decurens   dengan tingkat 

kehadiran tergolong rendah. Vegetasi tingkat tiang paling 

banyak dijumpai adalah Albizzia lophanta, Acacia 

decurens, Vaccinium varingiafolium , dan Schima 

noronhoe. 

Perlindungan dan Pengamanan, 

Penelitian, Inventarisasi dan 

Monitoring SDA, pembinaan 

habitat dan populasi, 

pembangunan sapras secara 

terbatas

mengambil, memanen, menggali, 

mengganggu atau memindahkan setiap 

sumberdaya alam (hayati maupun non-

hayati) termasuk mencari rumput dan 

kayu bakar

mendirikan tenda/ berkemah

membuang sampah

3 Zona 

Rehabilitasi

1298,47 22,31 435651 

hingga 

441897

9180550 

hingga 

9172277

terletak pada sebelah utara 

kawasan TNGMb yang 

masuk dalam wilayah 

administrasi Kecamatan 

Getasan dan Ampel serta 

sebelah selatan kawasan 

TNGMb yang masuk dalam 

wilayah administrasi 

Kecamatan Selo. 

Mengembalikan ekosistem TNGMb 

yang telah mengalami kerusakan 

dengan tindakan atau perlakuan yang 

disesuaikan dengan kondisi habitatnya  

menjadi kondisi ekosistem yang 

mendekati aslinya. 

- kondisi habitat 

terdegradasi

- areal bekas kebakaran

- kondisi tanaman 

banyak mengalami 

kerusakan karena 

terdapat bekas sadap 

getah

Vegetasi tingkat pohon sangat jarang dijumpai pada 

kawasan ini, sehingga kawasan ini cenderung tampak 

kosong. Jenis vegetasi yang ada seperti Pinus merkusii 

berada di sisi sebelah utara dan sisi sebelah selatan 

kawasan TNGMb. Jenis tanaman lain adalah Cupressus 

sempervirens, Acacia decurens, Casuarina junghuniana, 

Engelhardia serrata, Sterculia foetid, Albizzia lophanta, 

Aleruites fordii . Jenis-jenis tanaman lain memiliki tingkat 

kehadiran yang termasuk rendah antara lain Vaccinium 

varingiafolium,  Dodonea viscosa, Engelhardia serrata.  

Perlindungan dan Pengamanan, 

Penelitian, Inventarisasi dan 

Monitoring SDA, pemulihan 

ekosistem dengan melakukan 

rehabilitasi dan restorasi 

ekosistem

mengambil, memanen, menggali, 

mengganggu atau memindahkan setiap 

sumberdaya alam (hayati maupun non-

hayati) termasuk mencari rumput dan 

kayu bakar

membuang sampah

4 Zona 

Pemanfaatan

286,34 4,92 428727 

hingga 

442578

9182816 

hingga 

9172422

Lokasi zona pemanfataan ini 

meliputi Taman Wisata 

Kopeng, Air Terjun 

Grenjengan Kembar, Buper 

Tuk Pakis, Buper Lempong 

Sikendi, Buper Kalipasang, 

Buper Subleman, Buper Tuk 

Dandang, Buper Tuk 

Semuncar, 4 (empat) jalur 

pendakian, jalur sepda 

downhill dan lokasi sumber 

mata air yaitu Tuk Salam, 

Tuk Tulangan, Tuk Sipendok, 

Tuk Klanting, Tuk Gedat, Tuk 

Wadas, Tuk Babon

a. Perlindungan ekosistem di dalam 

kawasan TNGMb sebagai habitat flora 

fauna

b. Pemanfaatan potensi sumberdaya 

alam dan ekosistemnya sebagai obyek 

wisata alam yang merupakan jasa 

ekosistem berupa pemandangan alam 

dan keindanhan alam serta gejala alam 

yang menarik, kondisi daerah khas 

pegunungan. Selain itu meningkatkan 

peran serta masyarakat sekitar 

kawasan untuk terlibat langsung dalam 

usaha pengelolaan taman nasional 

dalam pelayanan kegiatan wisata alam.

c. Menyediakan sarana di dalam 

kawasan zona inti berupa jalur 

pendakian.

- sebagai jalur pendakian 

bagi pecinta alam dan 

kegiatan pengelolaan

- terdapat sumber air 

- potensi wisata yang 

dapat dikembangkan

ekosistem hutan tanaman yang memiliki keindahan dan 

pemandangan alam yang menarik sebagai obyek wisata 

alam serta kondisi alam daerah khas pegunungan. 

Zona pemanfaatan pada jalur pendakian berupa jalur 

setapak yang melintas kawasan hutan mulai dari ekosistem 

hutan pegunungan samapi ekosistem hutan sub alpin. 

Potensi sumberdaya alam di kanan-kiri jalur pendakian ini 

berupa vegetasi rumput dan setempat-setempat dijumpai 

tumbuhan khas pegunungan seperti Vaccinium 

varingiafolium, Anaphalis javanica.  Selain itu pada jalur 

pendakian yang mendekati puncak terlihat batu-batu yang 

cukup besar dan setempat-setempat dijumpai rumput-

rumput dalam luasan yang kecil dan terlihat tanah kosong 

tanpa adanya penutupan vegetasi apapun.

Perlindungan dan Pengamanan, 

Penelitian, Inventarisasi dan 

Monitoring SDA, pembinaan 

habitat dan populasi, 

pembangunan sapras permanen

pengembangan potensi dan daya 

tarik wisata alam

mendirikan tenda

mengambil, memanen, menggali, 

mengganggu atau memindahkan setiap 

sumberdaya alam (hayati maupun non-

hayati) termasuk mencari rumput dan 

kayu bakar

membuang sampah

melakukan pembakaran kayu

merusak ekosistem hutan

Tujuan Penetapan Pertimbangan Potensi Kegiatan yang boleh dilakukan Kegiatan yang tidak boleh dilakukanLokasi
Letak Geografis 

No Zona
Luas 

(Ha)
%



5 Zona 

Tradisional

1173,92 20,17 425112 

hingga 

443341

9182778 

hingga 

9172175

Zona ini berada di tepi 

kawasan TNGMb dengan 

lebar 100 m dari batas luar. 

Secara fisiografis kawasan 

ini berada di bentuklahan 

lereng atas gunungapi, 

lereng tengah gunungapi, 

dan lereng bawah gunung 

api dengan elevasi <1.200 m 

dpl. 

Mengakomodir kepentingan 

masyarakat setempat dalam rangka 

memanfaatkan sumberdaya alam 

terutama  sebagai hijauan pakan 

ternak. 

- aktifitas masyarakat di 

dalam kawasan yang 

sudah ada sejak Taman 

Nasional belum 

ditetapkan. 100 meter 

dari batas kawasan 

merupakan wilayah yang 

dapat dijangkau oleh 

masyarakat sekitar

Areal zona ini sebagain besar penutupan lahannya adalah 

hutan tanaman dengan jenis tanaman pohon yang paling 

banyak dijumpai adalah Cupressus semperviren s  dan 

Pinus merkusii.  Jenis tanaman lain adalah vegetasi tingkat 

tiang yang paling dijumpai adalah Acacia decurens, 

Cupressus sempervirens.

Perlindungan dan Pengamanan, 

Penelitian, Inventarisasi dan 

Monitoring SDA, pemanfaatan 

potensi sumberdaya alam sesuai 

dengan kesepakatan dan 

peraturan yang berlaku

mengambil, memanen, menggali, 

mengganggu atau memindahkan setiap 

sumberdaya alam (hayati maupun non-

hayati) termasuk mencari rumput dan 

kayu bakar

membuang sampah

melakukan pembakaran kayu

merusak ekosistem hutan



Lampiran 4. Letak Geografis Masing-masing Zona

1 Zona Inti Puncak dan Blok Tulangan 436950 hingga 440760 9177607 hingga 9173797

Sekeliling zona inti 433371 hingga 441897 9179067 hingga 9172347

utara enclave 436137 hingga 439992 9182602 hingga 9179185

utara kawasan 435651 hingga 441897 9180550 hingga 9175316

selatan kawasan 437033 hingga 440252 9174941 hingga 9172277

Kopeng 436083 hingga 436880 9182724 hingga 9181036

Kalipasang 438621 hingga 439485 9182816 hingga 9181905

Tuk Gedat 438833 hingga 439275 9181797 hingga 9181342

Tuk Klanting 438210 hingga 438339 9177615 hingga 9177412

Tuk Semuncar 441260 hingga 442578 9176000 hingga 9175500

Tuk Sipendok 439396 hingga 439695 9175527 hingga 9175399

Selo 439857 hingga 440603 9173372 hingga 9172641

Tuk Salam 437837 hingga 438242 9172815 hingga 9172422

Sobleman 434219 hingga 434725 9174909 hingga 9174559

Lempong Sikendi 428727 hingga 430142 9174731 hingga 9173642

Grenjengan Kembar 429673 hingga 430059 9178691 hingga 9178448

Jalur Pendakian 435522 hingga 440431 9180265 hingga 9173369

Jalur Downhill 438547 hingga 438878 9181991 hingga 9180387

5 Zona Tradisional sekeliling batas kawasan 425112 hingga 443341 9182778 hingga 9172175

Zona Pemanfaatan4

X Y

Letak Geografis (UTM)
LokasiZona No

Zona Rimba2

3 Zona Rehabilitasi



Inti Rimba Rehabilitasi Pemanfaatan Tradisional

1 Perlindungan dan Pengamanan v v v v v

2 Inventarisasi dan monitoring SDA *) v (ijin) v (ijin) v (ijin) v (ijin) v (ijin)

3 Penelitian *) v (ijin) v (ijin) v (ijin) v (ijin) v (ijin)

4 Pembangunan Sapras x v (terbatas) v (terbatas) v v

5 rehabilitasi x x v v v

6 Pembinaan habitat dan populasi v v v v v

7 mendirikan tenda/ berkemah x x x v v

8 mencari rumput x x x v v

9 mencari kayu bakar/ranting x x x v v

10 membakar pohon x x x x x

11 mengambil Hasil Hutan Bukan Kayu x x x v v

12 menebang pohon x x x x x

13 budidaya x x x v v

14 upacara adat x x x v v

15 pemanfaatan sumber air x x x v (ijin dan 

terbatas)

v (ijin dan 

terbatas)

16 menganggu, berburu satwa x x x x x

17 penamanan tamanan endemik TNGMb x v v v v

18 merusak atau memindahkan rambu-rambu, 

papan peringatan, papan petunjuk dan 

tanda batas kawasan TNGMb

x x x x x

Keterangan

v  = boleh dilakukan

x  = tidak boleh dilakukan

*) = menggunakan SIMAKSI

Zona
No Kegiatan/ /aktifitas

Lampiran 5 

Matriks Kegiatan/Aktifitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan

di dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu










