Danau Pauh

Gunung Seblat

Harapan Terakhir Habitat Harimau Sumatera
Air Terjun Batu Betiang

Tinggi air terjun ini sekitar 2,5 meter. Di bagian kirinya, ratusan batu
menyerupai tiang berbentuk balok dengan tinggi 10 – 100 cm tersusun
rapi, membentuk tempat duduk sekaligus anak tangga hingga ke
puncaknya. Sedangkan di sisi kanan, ratusan batu yang juga menyerupai
tiang dengan tinggi hingga 500 cm tersusun rapat, membentuk dinding. Di
atasnya, tumbuh banyak pohon. Air terjun ini yang berlokasi di Desa
Babakan Baru, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Gunung Seblat adalah gunung yang terletak di perbatasan
Kabupaten Lebong, Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi
Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Dari Kota Muaraaman
(ibukota Kabupaten Lebong) gunung ini berada di sebelah utara
- barat laut dengan jarak sekitar 20 km.

Danau Pauh merupakan danau yang terletak di Kabupaten Merangin,
Jambi. Danau ini memiliki luas sekitar 30 hektar, dan berada pada
ketinggian 1.200 mdpl. Menawarkan keindahan danau yang masih alami,
serta pemandangan Gunung Masurai nan gagah dari kejauhan.
Untuk melihat keindahan danau, wisatawan harus melakukan perjalanan
selama 3 jam dari Ibukota Kabupaten Merangin, Bangko. Namun jika
datang dari Kota Jambi, perjalanan pun akan semakin memakan waktu
yaitu sekitar 8 jam lebih.

Gunung Masurai dengan ketinggian 2.980 mdpl,
merupakan gunung api tidak aktif, yang terletak
di Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, Pulau
Sumatera, berjarak sekitar tiga jam perjalanan
dari Bangko, Ibu Kota Kabupaten Merangin.
Gunung ini relatif masih sangat alami, terutama
setelah lewat pintu rimba hingga ke puncak.

Gunung Masurai

Bukit Tapan sebelumnya merupakan cagar alam
Tapan Indrapura seluas 221.130 ha. Merupakan
formasi hutan hujan pegunungan rendah dan
tinggi yang dibelah oleh jalan raya yang
menghubungkan Sungai Penuh dengan Tapan.
Para pengguna jalan ini sering dikejutkan oleh
satwa yang melintas di jalan tersebut. Bukit ini
juga merupakan habitat dari berbagai jenis
primate, tapir, kelinci sumatera dan burung-

Panorama Bukit Tapan

Air Terjun Lumpo
Air terjun ini terletak di
Kecamatan IV Jurai Pesisir
Selatan. Jaraknya ±11 km
dari pantai Pesisir Selatan.
Medan perbukitan curam
dan terjal sebelum sampai
di lokasi. Sepanjang
perjalanan akan ditemui
ladang tua dan hutan yang
masih asli dan lebat.
Akses menuju air terjun
melalui Padang - Painan Desa Sago (Kantor Seksi
PTN Wil III TNKS) - Desa
Lumpo Timur - Air terjun
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Taman Nasional Kerinci Seblat
Air Terjun Telun Berasap

Bukit Sulap
Bukit Sulap terletak di Kota Lubuklinggau,
Sumatera Selatan. Bukit ini memiliki hutan
sekunder yang menyuguhkan panorama alam yang
indah. Dari sini kita dapat menikmati indahnya
Kota Lubuklinggau. Akses menuju bukit ini hanya
berjarak 3 km dari pusat kota.

Goa Napal Licin
Goa ini terletak di Kecamatan Rawas Ulu, Musi
Rawas Utara, Sumatera Selatan. Goa ini
merupakan habitat wallet dan kelelawar
dengan banyak terdapat stalagtit dan stalakmit
yang mengagumkan. Goa Napal Licin sangat
baik bagi penghobi wisata geologis.

Rawa Bento
Rawa Bento adalah hutan rawa air tawar yang
sebagian besar permukaannya ditumbuhi oleh
rumput bento (Lersia hexandra).
Dengan menempuh perjalanan selama 3 jam dari
Desa Kersik Tuo kita sudah dapat menikmati
indahnya bentang alam Rwa Bento ini.

Danau Gunung Tujuh
Danau ini dinamakan Gunung Tujuh karena letaknya yang berada
diantara tujuh puncak gunung.
Untuk mencapai danau ini pengunjung awalnya harus menempuh
perjalanan darat menggunakan angkutan umum dengan waktu tempuh
±2 jam (±56 km) dari Kota Sungai Penuh menuju Desa Pelompek.
Selanjutnya, pengunjung harus menempuh perjalanan dengan berjalan
kaki mendaki ±3 jam untuk mencapai lokasi danau.

Air Terjun ini memiliki ketinggian mencapai 50 m dan bertingkat.
Dibawahnya masih terdapat 3 buah air terjun lagi.
Keindahan alam ini terletak di Desa Telun Berasap, Kecamatan Gunung
Tujuh dan posisinya berada tidak jauh dari jalan raya sehingga mudah
untuk dijangkau.
Lokasi air terjun dapat ditempuh dengan kendaraan umum, memakan
waktu sekitar 2 jam dari Kota Sungai Penuh dengan jarak ±62 km.

Wisata hutan Madapi, berasal dari gabungan kata,
Mahoni, Damar dan Pinus. Wisata alam ini adalah
salah satu destinasi andalan di Provinsi Bengkulu.
Hutan Madapi tepatnya berada di Kabupaten Rejang
Lebong.
Suasana disini sangatlah nyaman dan sejuk, pohonpohon yang berdiri gagah akan membuat setiap
pengunjung takjub.

Tegakan Hutan Madapi

SEBARAN OBJEK WISATA ALAM
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A. Gambaran Umum
Taman Nasional Kerinci Seblat memliki kawasan yang sangat luas, yaitu hampir 1,4 juta
hektar yang tersebar di empat provinsi (Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera
Selatan). “Maha taman” ini memiliki topografi yang cukup beragam dan menjelma menjadi berbagai keindahan alam, seperti kawasan lembah, pegunungan, hutan, danau, dan
air terjun. Wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan salah satu kawasan yang
paling indah di Pulau Sumatera.
Sebagian besar kawasan taman nasional yang sejak 2004 dinobatkan sebagai situs warisan dunia tersebut adalah hutan hujan tropis yang selalu menlindungi keberadaan
flora dan fauna di dalamnya, termasuk
berbagai jenis yang endemic dan terancam
punah. Taman nasional ini merupakan rumah terakhir bagi spesies langka, seperti
harimau, badak, gajah, beruang, tapir, Rafflesia arnoldii dan lain-lain.

B. Sejarah Kawasan
 Tahun 1982, pada Kongres Taman NaTutupan Hutan di Bukit Tapan

sional se-Dunia III di Bali, Menteri Pertanian mendeklarasikan kawasan, yang
sekarang menjadi kawasan TNKS,
seluas ± 1.424.650 ha sebagai calon
Taman Nasional. Kawasan tersebut
adalah penggabungan dari beberapa
kawasan hutan seperti cagar alam, suaka margasatwa, hutan lindung, hutan
wisata, dan hutan produksi.

Jenis tumbuhan khas dengan sebaran terbatas dapat dijumpai di kawasan ini, yaitu pinus
strain kerinci (Pinus merkusii strain kerinci), kayu pacet (Harpullia arborea), pakis sunsang (Dyera costulata), dan bunga rafflesia (Rafflesia arnoldii).
Taman Nasional Kerinci
Seblat merupakan
rangkaian tidak terputus
hutan hujan dataran rendah
sampai pegunungan, termasuk hutan pinus tropis alami, hutan rawa gambut, dan
danau air tawar. Kawasan
ini merupakan habitat sebagian besar burung-burung
Sumatera. Terdapat lebih
dari 139 jenis burung
(sembilan di antaranya jenis
rangkong), lebih dari 150
jenis mamalia (30 jenis
merupakan mamalia besar),
enam jenis primata, enam
jenis amfibi, dan sepuluh
jenis reptilia.
Selain itu, TNKS juga menjadi habitat tumbuhtumbuhan endemik yang di
antaranya adalah:

Nama Lokal

Nama Ilmiah

A. Satwa Endemik
Badak Sumatera

Dicerorhinus sumatrensis

Tapir

Tapirus indicus

Harimau Sumatera

Panthera tigris sumatrensis

Gajah Sumatera

Elephas maximus sumatranus

Kambing Hutan

Capricornis sumatrensis

Kelinci Sumatera

Nesolagus metschen

Kuau Kerdil Sumatera

Polyplectron chalcurum

Celepuk Kerinci

Otus stresemanni

B. Tumbuhan Endemik
Pinus Strain Kerinci

Pinus merkusii strain kerinci

Kayu Pacet

Harpullia arborea

Bunga Rafflesia

Rafflesia arnoldii

Mersawa

Anisoptera sp.

Bunga Bangkai

Amorphophallus titanium

 Tahun 1996, setelah melalui proses
pengkajian dan penataan yang cukup
panjang, Menteri Kehutanan mengukuhkan kawasan seluas ± 1.368.000
ha sebagai kawasan Taman Nasional
Kerinci Seblat sesuai surat keputusan
Menhut No. 192/Kpts-II/1996.

Nephentes sp.

Rafflesia hasseltii

Rafflesia arnoldii

Phallus indusiatus

Pinus merkusii strain kerinci

Eria iridifolia

Amorphpophallus titanium

Taxus sumatrana

Harpulia arborea

Anisoptera sp.

 Tahun 1999, Menteri Kehutanan dan
Perkebunan menetapkan kawasan
TNKS seluas ± 1.375.349,867 ha melalui
surat keputusan No. 901/Kpts-II/1999.
Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae)
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serta flora langka kantong semar (Nepenthes sp.).

Danau Gunung Tujuh
Danau Vulkanik Tertinggi Se-Asia Tenggara
1.996 m dpl

Tipe vegetasi yang paling penting adalah hutan hujan tropis Dipterocarpaceae yang terdapat di dataran rendah dan bukit-bukit hingga ketinggian lebih dari 1.000 m dpl. Jenis
pohon tersebut antara lain adalah Shorea parvifolia, Dipterocarpus sp., Parashorea sp.,
Koompassia malaccensis, dan Dialium sp. Lapisan bawahnya ditumbuhi oleh palem
Arenga sp., padma raksasa Rafflesia arnoldii, dan bunga bangkai Amorphophallus titanium.
Pada ketinggian antara 1.000 – 1.500 m dpl terdapat hutan hujan tropis pegunungan
rendah yang didominasi oleh jenis-jenis Dipterocarpaceae (hingga ketinggian 1.200
mdpl), seperti Hopea sp., dan Shorea platyclados, Litsea sp., Rhodamnia cinere, serta suku
Euphorbiaceae dan Leguminosae. Lapisan bawahnya ditumbuhi oleh pelem (Livingstonia
altissima dan Areca catechu), epifit (Asplenium sp., Bulbophyllum sp., Dendrobium sp., dan
Eria sp.), dan kantong semar (Nepenthes sp.).
Di atas ketinggian 1.500 mdpl terdapat vegetasi hutan pegunungan yang didominasi oleh
suku Lauraceae dan Ericaceae, seperti Podocarpus amarus, Castanopsis sp., Ficus variegate, dan Cinnamomum parthenoxylon.
Daerah yang tinggi menunjukan dua tipe vegetasi lain yang menonjol. Suksesi flora di
Gunung Kerinci berpangkal dari hutan Schima-Symigtonia (1.800 – 2.250 mdpl) melalui
hutan Quercus-Engelhardtia dan Symplocos-Myrsine (2.250 – 3.000 m dpl), menuju belukar Vaccinium-Rhododendron (di atas 3 000 mdpl). Tipe vegetasi lainnya adalah hutan
sekunder, terutama pada lereng-lereng di atas Lembah Kerinci yang didominasi oleh
alang-alang (Impera cylindrica).
Di Kabupaten Kerinci dikenal dua ekosistem rawa, yaitu Rawa Ladeh dan Rawa Bento
yang terletak di ketinggian 1 950 mdpl dengan luasan 150 ha. Kedua rawa tersebut
merupakan rawa gambut tertinggi di Pulau Sumatera. Rawa Bento (Sangir Hulu) merupakan rawa air tawar dengan karakteristik jenis rumput Leersia hexandra, Glochidion sp.,
dan Eugnia spicata.

 Tahun 2004, Menteri Kehutanan menetapkan perubahan fungsi kawasan hutan produksi di Sipurak Hook seluas ± 14.160 Ha menjadi bagian dari kawasan TNKS dengan
surat keputusan No. 420/Menhut-II/2004, sehingga luas TNKS menjadi ±
1.389.509,867 ha.
Kawasan TNKS merupakan gabungan dari 17 kelompok hutan yang semuanya
merupakan bagian hutan lindung register tahun 1921 – 1926 serta cagar alam dan suaka
marga satwa yang ditetapkan dalam kurun waktu 1978 -1981, yakni :
1. Provinsi Jambi
• Cagar Alam: Indrapura (sebagian), Danau Gunung Tujuh dan Bukit Tapan
• Hutan Lindung: Sangir Ulu, Batang Tebo, Batang sangir, Batang Bungo, Batang Merangin Timur dan Gunung Sumbing Masurai
• Suaka Marga Satwa: Batang Merangin Barat – Manjunto Hulu

Tapirus indicus

Presbytis femoralis

Elephas maximus sumatranus

Muntiacus montanus

Panthera tigris sumatrae

2. Provinsi Sumatera Barat
• Hutan Lindung: Bayang, Batanghari, Kambang, Sangir dan Jujuhan
• Cagar Alam: Indrapura (sebagian)
3. Provinsi Bengkulu
• Suaka Marga Satwa: Bukit Kayu Embun dan Bukit Gedang Seblat
• Hutan Lindung: Bukit Reges dan Hulu Sulap

Prionailurus

Tarsius bancanus

Todiramphus chloris

Carpococcyx viridis

Buceros bicornis
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4. Provinsi Sumatera Selatan
• Suaka Marga Satwa Rawas Hulu Lakitan
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• Gunung Kerinci yang merupakan gunung tertinggi di

Kawasan Hutan Produksi, diantara kelompok kawasan
hutan tersebut dialih fungsikan menjadi bagian dari
kawasan TNKS sehingga menjadi satu kesatuan kawasan
yang kompak.

•
•
•
•
•
•

C. Letak dan Luas
Secara geografis TNKS terletak memanjang dari barat laut
ke tenggara di tengah-tengah Pegunungan Bukit Barisan
Sumatera pada koordinat 100°31'18"E - 102°44'01"E dan
1°07'13"S - 1°26'14"S. Secara administratif wilayah
TNKS berada di 13 (tiga belas) kabupaten dan 2 (dua)
kota yang termasuk dalam 4 (empat) provinsi dengan
rincian sebagaimana tabel berikut.
Provinsi
JAMBI

SUMATERA
BARAT

BENGKULU

Kabupaten/
Kota
Kerinci
Merangin
Bungo
Sungai Penuh
Sarolangun

Luas TNKS
(Ha)
197.233,552
166.635,170
35.321,867
39.811,635
499.258

% di
TNKS
14,19
11,99
2,54
2,87
0,04

Pesisir Selatan

268.308,276

19,31

Solok
Solok Selatan
Dharmasraya
Rejang Lebong

11.037,870
69.511,335
3.613,425
26.281,121

0,79
5,00
0,26
1,89

Bengkulu Utara

SUMATERA
SELATAN

68.921,952

4,96

Lebong
Mukomuko

104.575,224
148.728,317

7,53
10,70

Musi Rawas

242.313,033

17,44

6.717,833
1.389.509,867

0,48
100,00

Lubuklinggau
JUMLAH TOTAL

Pulau Sumatera (3.805 m dpl)
Gunung Tujuh (2.604 m dpl)
Gunung Seblat (2.383 m dpl)
Gunung Raya (2.543 m dpl)
Gunung Nilo (2.400 m dpl)
Gunung Masurai (2.600 m dpl)
Gunung Sumbing (2.500 m dpl)

Pegunungan Bukit Barisan membentuk busur gunung
berapi besar yang terbentang sepanjang Sumatera, Jawa,
dan Kepulauan Nusa Tenggara. Bukit Barisan tengah yang
gunung berapinya masih aktif dan menjadi bagian kawasan ini ditandai oleh celah lembah datar yang tertutup
dengan luasnya sekitar 140.000 ha dan semua sisinya
dikelilingi oleh beberapa bagian dari puncak Gunung Kerinci.

D. Iklim dan Topografi
Iklim
Kondisi iklim di TNKS bervariasi menurut topografi, tetapi
secara umum kawasan TNKS
tergolong ke dalam Tipe A
(basah) dalam klasifikasi iklim
Schmidt dan Ferguson. Ratarata curah hujan tahunan adalah 2.991 mm, dengan bulan
kering kurang dari dua bulan
per tahunnya. Rata-rata temperatur antara 16°-28° Celcius.
Kelembaban relatif udara adalah 77%-92%.

Topografi

Sumber: Dokumen RPRH BBTNKS Tahun 2010

Wilayah TNKS memiliki topografi berupa lembah curam yang membelah Pegunungan
Bukit Barisan menjadi dua bagian yang sejajar. Sebagai rangkaian bukit dan gunung, TNKS
dicirikan oleh kelerangan lahan sangat curam (≥ 60%) pada sebagian besar kawasannya
(70% dari luas kawasan) dengan ketinggian antara 200 hingga 3.805 m dpl. Di kawasan
ini banyak dijumpai pegunungan tinggi (lebih kurang terdapat 30 gunung atau bukit),
seperti:

Kontak Pengaduan Masyarakat: +62 822 6987 4291

Pemandangan alam di utara celah lembah bagian tengah didominasi oleh kerucut gunung berapi Kerinci
yang masih aktif, sedangkan di bagian utara dan barat
daya terdapat danau kawah, yaitu Danau Tujuh dan
Danau Kerinci.

Gunung Kerinci 3.805 mdpl

Topografi daerah ini umumnya curam dan teriris
dengan taji yang nyata menurun ke arah timur dan
barat dari punggung utara-selatan Bukit Barisan. Topografi menaik ini pada akhirnya mengarah ke dataran
Sumatera tengah di sebelah timur dan ke dataran pantai sebelah barat.

Gunung Masurai 2.600 mdpl

D. Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah kawasan hutan hujan tropis (tropical rain
forest) dengan berbagai tipe vegetasi mulai dari hutan dataran rendah (low land forest)
sampai hutan pegunungan (mountain forest) serta tipe ekosistem termasuk areal lahan
basah (wetland) yang dikenal memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi.
Terdapat tidak kurang dari 4.000 jenis tumbuhan di Taman Nasional Kerinci Seblat di
mana 60% dari jenis tersebut terdapat di hutan dataran rendah. Tumbuhan yang mendominasi adalah suku Dipterocarpaceae, Leguminosae, Lauraceae, Myrtaceae, dan Bombacaceae. Tercatat juga sebesar 300 jenis anggrek, berbagai spesies bambu, kayu manis,
rotan, dan edelweis yang langka (Anaphalis sp.). Selain itu, terdapat bunga terbesar, Rafflesia arnoldii, Rafflesia hasseltii, dan bunga tertinggi di dunia Amorphophallus titanium,
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