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Kabut masih belum lenyap benar saat 
seorang pria paro baya berusaha me
rengkuh ujungujung dahan akasia 

de ngan galah bambunya. Sesekali mengaso, 
ia membuka botol minumannya yang dibebat 
dengan kain basah. “Ini cara saya biar airnya 
adem terus,” ujarnya. Lantas, ia menawarkan 
kepada saya untuk berbagi air. 

Saya berkenalan dengannya. Marcel, begitu 
nama lelaki itu, datang tidak sendirian. Ia dan 
sekelompok warga lainnya melakukan rutinitas 
pagi. Mereka yang bermukim di sekitar wilayah 
pelestarian ini menjelajahi hutan akasia, yang 
luasnya mencapai ribuan hektar. Saya pun 
tertarik mengamati kegiatan mereka dalam 
perjalanan saya untuk menangkap harapan di 
Taman Nasional Baluran. 

Kisah berikutnya amatlah mudah ditebak. 
Saya pun segera mengangsurkan pertanyaan 

Status:
Surat Keputusan GB. No. 9 

tanggal 25 September 1937 
Stbl. 1937 No. 544

Luas:
± 25.000 hektare

Letak:
Kecamatan Banyuputih, 
Kabupaten Situbondo, 

Propinsi Jawa Timur

kepada Marcel tujuan mereka mengambili biji 
tumbuhan bernama ilmiah Acacia nilotica. 
“Untuk campuran kopi mas,” kata Marcel men
je laskan fungsi dari biji hitam yang di am bilnya 
itu. Lelaki berdarah Madura ini menjelaskan 
bah wa mencari biji akasia ada lah pekerjaan
nya se lain beternak. Hasilnya memang tidak 
ter lampau besar, namun se ti daknya dapat 
memenuhi kebutuhan makan istri dan dua 
anaknya. “Selama ini pihak Taman Nasional 
ndak melarang, asal pohonnya ndak ditebang,” 
kata Marcel.    

Perkenalan dengan Marcel telah menuntun 
benak saya terhadap jasa lingkungan yang di
tawarkan tempat ini. Kawasan pelestarian di 
ujung utara wilayah Banyuwangi ini mampu 
me nyokong peradaban sekitar. Memiliki luas 
sebesar 25.000 hektar ini, Baluran tidak ha
nya menyimpan kekayaan hayati yang begitu 
tinggi. Masyarakat sekitar menggantungkan 
hidup pada kelestarian kawasan ini. Mereka 
memanfaatkan sumber daya alam yang ada di 
zona penyangga kawasan ini. 

Napas peradaban sekitar Baluran tidak 
berhenti sampai di situ. Denyutnya masih te
rasa bagi sekelompok warga. Betapa tidak, 
sa  ya menjumpai Suroso, yang bermukim di 
wi  layah penyangga kawasan. Ia mengatakan, 
pi hak pengelola memberikan kesempatan 
ke  pada penduduk untuk bekerja sama mem
ba ngun pariwisata di Baluran. “Saya se ring 
mengantarkan tamu ke Sabana Bekol atau 
saya biasa menyewakan motor ha rian,” kata 
Suroso. Saat musim libur tiba, ja sa Su roso 
mencapai puncaknya. Tentulah, Su ro so me
nampilkan senyum simpul lantaran pen da pa
tan yang meninggi. 

Tentu, wajah bersahabat Marcel dan Suroso 
tidak datang tibatiba. Kemitraan terpintal 
apik lantaran saluran komunikasi terbuka. In
dra Arinal, Kepala Balai Taman Nasional Ba
luran, memang membuka komunikasi de
ngan penduduk sekitar, terutama untuk me 
majukan kegiatan pariwisata. “Sebelum ini, 
saya mengumpulkan pemuda di sekitar Ba
luran untuk bicara tentang transportasi buat 
wisatawan yang datang,” kata Indra. Sa lah satu 
visinya, mengembalikan Baluran se perti tahun 
1960. “Itu masamasa kejayaan Ba luran mas, 
dulu Kaisar Jepang, Syah Iran, dan Pangeran 
Philips pernah kesini hanya un  tuk safari keliling 
sabana dan lihat ayam hu tan,” kata Indra. 
Kepada saya, ia lantas mengibaratkan dataran 
raya Baluran bagaikan alam liar di wilayah 
Taman Nasional Serengeti di Tanzania, Afrika. 

Namun, mimpi Indra itu tampaknya perlu 
di dukung upaya keras. Kini, sabana sulit di
jumpai di sini. Ribuan hektar padang rumput, 
yang tampak meranggas pada musim kering, 
te lah berganti belukar dan akasia. Menurut pe
nelitian, hal ini semacam siklus tiga tahunan 
yang memaksa Baluran untuk berganti kulit, 
da ri cokelat kering menjadi hijau segar. 

Saya menggerakkan langkah menuju Sa ba
na Bekol. Tempat ini tempo dulu men jadi in
ca ran para pejalan untuk mengintip ak tivitas 
satwa liar. Saya tidak begitu terkejut saat men
da pati sabana berganti menjadi ladang bunga 
kapasan dengan petal berwarna ku ning. Ta
nam an setinggi satu meter ini de ngan mu dah 
menyembunyikan kawanan rusa, ban teng, dan 
merak di baliknya. Tidak seperti da hu lu, di ma
na segala jenis satwa bebas terlihat di atas 
padang luas.

Satwa liar di daratan dan tanaman 
khas yang menyelimuti permadani 
alami Baluran menawarkan 
keasyikan bagi pejalan. Perairan 
dangkalnya menyimpan “keajaiban.”



Seri Taman Nasional Baluran 43

Akan tetapi, siklus tiga tahunan ini terancam 
ti dak bisa tepat waktu. Bunga kapasan dan 
aka sia mengambil alih lahan hidup rumput 
la muran (Dichantium caricoum) yang men
ja  di vegetasi primer sabana. “Kami ingin me
ngembalikan iklim sabana di Baluran, jadi ka mi 
mengambil tenaga penduduk lokal untuk me
nyiangi ratusan hektar bunga kapasan secara 
berkala,” kata Indra. 

Lantas, upaya itu membutuhkan waktu be
rapa lama? Indra tidak dapat menjawabnya 
dengan pasti. Tapi setidaknya, ada se ma cam 
harapan tipis dalam dirinya untuk me ngem ba li
kan Baluran sebagai Afrika Kecil yang terletak 
di ujung timur Tanah Jawa. 

Baluran adalah miniatur hutan Indonesia, 
wa  jar saja karena hampir semua tipe hutan 

ter  dapat di sini. Mulai dari hutan hujan tropis 
pe gunungan sampai gugusan terumbu karang 
da pat ditemukan di Baluran. Namun yang pa
ling khas dari wilayah ini adalah hamparan sa
ba na yang luasnya menutupi kurang lebih 40% 
wilayah Baluran.

Diantara banyak obyek wisata yang bisa 
didatangi, Sabana Bekol adalah primadona. 
Syahdan, di dataran raya ini para hewan ber
kumpul untuk mencari air di musim kemarau. 
“Semua hewan dari gunung turun, karena air 
hanya tersedia di Sabana Bekol,” kata Na
nang Dwi Wahono yang berusia 33 tahun. Ia 
menghabiskan hidupnya selama dua belas 
ta hun terakhir di tempat ini. Ada beragam ak
tivitas yang dilakukannya. Mulai dari me laku kan 
pengamatan, survei kelayakan, pen da taan sat
wa, hingga meng aman kan ka wasan dari pen

jarahan dan perburuan liar. 
Saat musim hujan air memang 

sangat berlimpah, tapi jangan tanya 
saat mu sim kemarau karena air men 
ja di benda paling lang ka di seluruh 
kawasan Baluran. 

Air berlimpah di Sabana Be kol 
bu kanlah suatu ke be  tulan. Pipapi
pa besi se ngaja ditanam menjalar di 
pung gung Gunung Ba lu ran un tuk 
mengalirkan air da ri sum bernya di 
pun cak. Meski daerah sekitarnya su
dah ber ubah men jadi sangat kering, 
sum  ber air ini selalu penuh se pan
jang tahun. Saat itu tahun 1980 ke
tika instalasi pi pa ini pertama kali 
di pasang, ke hidupan terasa nyaman 
se  kali pun bukan musim peng hu jan. 

Lokasi Menarik:
* Goa Jepang. Goa yang digunakan sebagai benteng 
pertahanan, dan tempat penyimpanan amunisi. 
* Savana Bekol. Wisata andalan Baluran berupa 
savana seluas 300 Ha, terluas di Pulau Jawa.
* Gunung Baluran. Gunung setinggi 1420 m dpl yang 
bisa didaki oleh pengunjung yang suka petualangan. 
* Pantai Bama. Pantai dengan gugusan padang 
lamun yang luas.
* Pantai Bilik dan Sejile. Pantai berpasir putih 
dengan wisata bawah air yang menakjubkan.

Asupan air bagi satwa begitu lancar.
Namun keadaan itu berubah pada tahun 

2003 dimana jaringan pipa sepanjang sembilan 
kilo meter yang menghubungkan Sabana Be
kol–Talpat–Sumber Air Kacip itu dirusak oleh 
oknum pemburu satwa. “Sebetulnya me ru
sak pipa ini salah satu modus mereka,” kata 
Na nang, salah seorang pegawai senior di 
pengelola kawasan. Pipapipa diputus agar 
pa ra hewan merangsek naik ke atas gunung. 
Di situ mereka sudah memasang jebakan dan 
perburuan jadi lebih mudah, tidak seperti di 
Sabana Bekol yang sangat dekat dengan pos 
polisi hutan. 

Nanang memiliki jam terbang yang cukup 
banyak untuk mengatasi hal seperti ini. Berkali
kali ia harus berurusan dengan pemburu satwa 
liar. Berkalikali pula ia harus memberdayakan 
warga untuk bersamasama peduli akan ke
lestarian Baluran dan isinya. Berbagai pen

de katan ia lakukan untuk mengedukasi mas
ya rakat tentang arti penting sebuah daerah 
kon servasi. Bersama tim, Nanang juga mencari 
al ternatif lain yang bisa dikembangkan untuk 
mem bantu warga mendapatkan penghidupan 
tanpa harus mengeksploitasi hutan. “Lambat 
laun masyarakat sadar, meskipun masih ada 
saja oknum yang melakukan kejahatan dengan 
motif ekonomi,” kata Nanang. 
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LOGISTIK • Surabaya – Situbondo – Batangan dengan jarak sekitar 225 km dapat ditempuh selama 7 jam perjalanan 
berkendara mobil atau bus umum. Dari pintu masuk Batangan menuju Sabana Bekol berjarak 12 kilometer 

dengan menggunakan ojek atau mobil pribadi.

Sudah delapan tahun lamanya instalasi ini 
dibiarkan mangkrak. Asupan air berkurang se
dang kan musim kemarau semakin panjang, 
mem buat hewanhewan utama di Baluran 
me  masuki masa kritis. Salah satu yang pa
ling terancam adalah Banteng Jawa (Bos ja
va nicus javanicus) dimana jumlah terakhir 
yang diidentifikasi hanya tersisa 40 ekor saja. 
“Dua penyebab utama berkurangnya populasi 
banteng selain perburuan adalah air dan ma
kanan yang semakin langka,” kata bapak dua 
anak ini. 

Makanan banteng berupa rumput se betul
nya banyak tersedia di sabana, hanya sa ja 
per  sediaan itu terdesak karena invasi tum
bu han pendatang seperti akasia dan bunga 
ka  pasan yang menyebar dengan cepat. Dari 
to  tal 10.000 hektar sabana di Baluran, sekitar 
80% sudah berubah menjadi padang bunga 
kapasan atau hutan akasia. Habitat banteng 
pun terdesak. 

“Padahal banteng dan sabana itu seperti 
darah dan urat nadi mas, nggak bisa 
dipisahkan…” kata Nanang.

Baluran memang memiliki tantangan masa 
depan. Namun, kawasan ini pun menyimpan 
potensi pariwisata bawah air yang indah. 

Lihatlah sekitar Pantai Bama. Pihak Balai 
Taman Nasional tampak sedang giat melakukan 
survei dan pemetaan untuk menentukan titik 
penyelaman bagi para penggemar olahraga 
selam. “Sudah ada beberapa diving spot 
yang kami petakan yaitu blok Bama, Sejile, 
Simacan, Air Karang, dan Lempuyang,” kata 
Swiss Winasis, salah seorang staf balai yang 
secara rutin melakukan kegiatan dokumentasi 
fauna, khususnya avifauna. ”Masingmasing 
memiliki underwater attractions yang berbeda.”

Seorang mahasiswi penggemar selam, 
Ferzya Farhan, mengatakan bahwa Baluran 
adalah diving spot yang dia sukai. “Sampai 
saat ini yang paling indah menurut saya ya 
di Baluran itu, mungkin karena masih jarang 
orang yang diving di sana,” kata anggota Unit 
Selam Universitas Gajah Mada yang sudah 
menyelam di berbagai tempat ini. 

Saat snorkeling di Bama, yang banyak ter
lihat memang barisan lamun, disertai be be
rapa damsel fish yang dari jauh terlihat te
nang namun mendadak panik saat didekati. 
Pe mandangan tersebut akan berubah setelah 
be renang sejauh 20 meter dari pantai. Air hijau 
te lah berubah menjadi biru gelap yang memikat 
un tuk diselami. Beragam ikan melintas di de

pan mouthpiece, menunggu untuk dikejar. 
Menyelam di Pantai Bama hanyalah sebuah 

permulaan untuk satu senyuman kecil. Jauh ke 
arah barat adalah kunci untuk membuat se
nyuman yang lebih besar. Salah satunya de
ngan menyelam di Blok Lempuyang, ha nya 
de ngan snorkel saja mata sudah bisa me
nangkap barisan terumbu karang yang ra pat. 
”Apakah saya berada di surga bawah laut? 
Begitu batin saya waktu itu,” kata Fersya yang 
berusia 20 tahun. Ia begitu bersemangat me
ngungkapkan perasaannya saat melihat te
rumbu karang berwarnawarni yang menjadi 
rumah bagi ribuan ikan. 

Table coral, pipe fish, nudibranch, anemon 
fish, puffer fish adalah biota laut yang paling 
sering ditemui. Didukung oleh visibility 
yang baik sejauh 20 meter, Ferzya tak ragu 
menyiapkan peralatan untuk menyelam lebih 
dalam. Di bawah, para penyelam akan disambut 
oleh spektrum warna ungu, merah, hijau, 
orange dan biru muda yang dihasilkan oleh 
plankton pada terumbu karang. Sebuah titik 
penyelaman yang tidak mungkin terlewatkan.

”Taman Nasional Baluran memang luar 
biasa indah untuk diselami, mungkin karena 
peraturan yang ketat dan dilaksanakan dengan 
baik, serta penyelam bertanggung jawab, yang 
membuat keindahannya tetap terjaga...” kata 
gadis asal Aceh ini kepada saya.  

Di akhir perjalanan saya sempat termangu. 

Dataran raya Baluran meniupkan harapan 
masa depan. Perannya menyokong kehidupan 
di dalam dan sekitar kawasan amatlah tinggi. 
Bukanlah suatu yang berlebihan apabila para 
pemangku kepentingan memiliki mimpi yang 
berbeda, yang sesungguhnya mengerucut 
pada satu titik temu: peradaban sekitar 
kawasan mampu bertahan. 

Di akhir perbincangan, Indra Arinal sempat 
berbicara tentang impian terbesarnya untuk 
Taman Nasional Baluran di masa depan. ”Saya 
ingin Baluran ini nanti jadi one stop tourism. 
Kami menawarkan banyak sekali atraksi bagi 
wisatawan; mau safari bisa, mau lihat burung 
bisa, mau naik gunung bisa, mau menikmati 
pantai bisa, mau menyelam juga bisa. 

Konsepnya harus ecotourism. Nanti, secara 
perlahan saya juga mau memberdayakan 
masyarakat, agar mereka membuka guest 
house sederhana untuk tamu. Jadi masyarakat 
juga bisa menikmati keuntungan dari Taman 
Nasional. Tanpa harus merusak dan memburu 
isinya,” Indra menjelaskan secara lengkap. 
Ia tampak begitu bersemangat berbicara 
mengenai mimpinya itu sebagai orang nomor 
satu badan pengelola kawasan pelestarian 
Baluran. Indra telah menuntun ingatan saya 
pada wajah ramah milik Marcel dan Suroso. 
Kawasan yang lestari dan berkelanjutan tentu 
akan membuat senyum generasi masa depan 
tidak menjadi masam. 

Selain memiliki beragam jenis 
tumbuhan dan satwa, bentang alam 
Baluran menawarkan keindahan 
yang unik. 


