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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data  

Pada perancangan media informasi berupa buku ini, penulis menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini berupa wawancara, observasi, 

studi pustaka, dan studi eksisting. Wawancara dilakukan kepada tiga narasumber 

untuk memperoleh informasi mengenai taman nasional di Indonesia, konten buku 

anak-anak, dan visual ilustrasi yang cocok dan menarik untuk anak-anak umur 8-

12 tahun.  

Untuk observasi, penulis melakukan observasi lapangan ke Bukit Lawang 

dan Tangkahan yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser di 

Sumatera untuk mengamati dan mendapatkan data berupa foto dan informasi 

mengenai Taman Nasional Gunung Leuser. Penulis juga melakukan studi pustaka 

mengenai tiga taman nasional di Indonesia berdasarkan batasan masalah yang 

sudah ditentukan, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci 

Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Untuk studi eksisting, penulis 

menggunakan empat buku dengan judul ‘National Parks of the USA’, ‘The Earth 

Book’, ‘Pariwisata Alam 54 Taman Nasional Indonesia’, dan ‘Berwisata Alam di 

Taman Nasional’. 

3.1.1.  Wawancara 

Yang dimaksud dengan wawancara secara teliti menurut Marczyk, DeMatteo, & 

Festinger (2005, hlm. 117) dalam bukunya Essentials of Research Design and 
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Methodology adalah bentuk dari laporan pribadi yang merupakan pendekatan relatif 

sederhana untuk pengumpulan data, sehingga bisa menghasilkan banyak informasi. 

Penulis melakukan proses wawancara kepada tiga narasumber, yaitu Iskandar 

sebagai Kepala Sub Bagian Data dan Informasi KSDAE, Johanna Ernawati sebagai 

penulis buku, dan Sigit Purnomo sebagai visual editor Redaksi Bobo. 

3.1.1.1. Wawancara dengan Iskandar 

 

Gambar 3. 1. Wawancara dengan Iskandar 

Penulis melakukan wawancara dengan Iskandar pada hari Jumat, tanggal 1 

Maret 2019 pukul 15:30 di Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 LT.8 di Jl. 

Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Iskandar merupakan Kepala 

Sub Bagian Data dan Informasi Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Ekosistem. Penulis mendapatkan banyak informasi mengenai taman 
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nasional di Indonesia. Mengenai status perlindungan fauna dan flora 

menurut pemerintah Indonesia terdapat di Peraturan Menteri Nomor. 

P.92/2018 yang kemudian direvisi menjadi Nomor P.106 karena adanya 

pengurangan 10 jenis tumbuhan. Namun aslinya terdapat di Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Terdapat juga Undang-Undang Republik 

Indonesia dan CITES (Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora) mengenai status perlindungan satwa dan 

tumbuhan liar. Sedangkan untuk status kerentanan spesies terhadap 

pemanfaatannya terdapat di IUCN Red List.  

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mendapatkan mandat 

dari undang-undang dan pemerintah untuk konservasi seluruh jenis fauna 

dan flora di Indonesia. KSDAE mempunyai personil sekitar 8.000 hingga 

9.000 orang di seluruh Indonesia. Namun dengan jumlah personil tersebut, 

tetap akan ada masalah, terutama penangkapan satwa liar dan lain-lain. 

Edukasi masyarakat terhadap kesadaran yang berhubungan dengan tingkat 

pendidikan dan tingkat kesejahteraan itu penting.  

Beliau menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat dua kawasan 

konservasi yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. 

Masing-masing kawasan terdapat kawasan lainnya. Pada kawasan suaka 

alam terdapat cagar alam dan suaka margasatwa. Sedangkan pada kawasan 

pelestarian alam terdapat taman nasional, taman hutan raya, dan taman 

wisata alam. Namun terdapat kawasan konservasi khusus yaitu taman 

burung.  
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Dari total 27 juta hektar kawasan konservasi di Indonesia, sekitar 

hampir 60% merupakan 54 taman nasional yaitu sekitar 16 juta hektar. 

Taman nasional berada di bawah otoritas dari Konservasi Sumber Daya 

Alam dan Ekosistem. Pada dasarnya, sebuah kawasan konservasi tidak 

hanya sekedar melindungi. Beliau menjelaskan bahwa terdapat tiga hal 

dalam mengupayakan kawasan konservasi, antara lain maintaining essential 

ecological processes and life support systems, preservation genetic 

resources, dan utilization.  

Maintaining essential ecological processes and life support systems 

berarti memelihara dan menjaga keterkaitan antara makhluk hidup dengan 

seluruh sumber daya yang dibutuhkan, baik fisik maupun kimia, di dalam 

sistem penyangga kehidupan. Semua hal tersebut dijaga karena akan 

berdampak ke manusia. Hal ini dapat dilakukan di kawasan suaka alam dan 

kawasan pelestarian alam. Preservation genetic resources berarti sumber 

daya genetik itu harus dipelihara agar genetik aslinya tidak hilang dan masih 

tersimpan di kawasan taman nasional. Hal ini dapat dilakukan di kawasan 

suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Utilization berarti pemanfaatan 

fauna dan flora secara teratur. Hal ini hanya dapat dilakukan di kawasan 

pelestarian alam. 

Dalam menjaga taman nasional, tidak hanya melindungi isinya, 

namun sebenarnya terdapat fungsi sosial yang harus dijaga agar tidak 

kehilangan manfaatnya yang diperoleh dari sumber daya tersebut. Menurut 

beliau, awal sejarah dari taman nasional bermula dari orang-orang yang 

Perancangan media informasi..., Nicoletta Joan Ongko, FSD UMN, 2019



77 

 

senang dengan binatang atau disebut dengan animal lover sekitar tahun 

1800an. Orang-orang tersebut memelihara satwa tersebut, padahal hal 

tersebut dianggap sebagai praktik yang keliru. Praktik yang keliru karena 

ketika manusia melindungi sebuah spesies, tidak hanya spesiesnya saja yang 

dilindungi. Namun, tempat hidupnya dan seluruh kebutuhan spesies tersebut 

juga harus ikut dilindungi. Kalau hanya spesiesnya saja yang dilindungi, 

mungkin spesies tersebut tidak akan bertahan dengan baik. 

Selain itu, dengan dibuatnya konservasi juga bertujuan untuk 

melindungi manusia di kemudian hari. Karena manusia sampai sekarang 

dan selamanya akan bergantung dengan alam, yaitu makan berupa sumber 

daya nabati yang berasal dari alam. Kecuali, di masa mendatang terdapat 

bahan-bahan lain yang sudah bisa kita makan. Dalam menentukan kawasan 

juga terdapat 11 inisiatif di seluruh dunia dalam menentukan kawasan 

konservasi berdasarkan metode dan kriteria yang berbeda. Kriteria-kriteria 

tersebut terdapat di jurnal Biological Conservation (2016) dengan judul 

Ecological criteria to identify areas for biodiversity conservation oleh 

Asaad, I., Lundquist, C.J., Erdman, M. V., & Costello, M. J. Tetapi intinya 

bahwa dalam menentukan kawasan konservasi, tentukanlah posisi 

keberadaan spesies tersebut.  

Menurut beliau, kesulitan dan hambatan dalam menjaga 54 taman 

nasional tersebut, antara lain masalah personil, keterampilan staf, jumlah 

kapasitas personil, luas wilayah, dan bagaimana kesadaran masyarakat 

untuk ikut menjaga taman nasional tersebut. Kasus-kasus gangguan yang 

Perancangan media informasi..., Nicoletta Joan Ongko, FSD UMN, 2019



78 

 

terjadi di taman nasional Indonesia, antara lain kebakaran hutan, perburuan 

satwa, keterbatasan lahan, perambahan, dan pembangunan perkebunan. 

Dalam menjaga satu taman nasional, sumber daya manusia yang dibutuhkan 

menurut beliau agak sulit untuk dihitung dikarenakan masalah luasnya. 

Karakteristik-karakteristik tiap taman nasional itu berbeda-beda, sehingga 

agak sulit dalam menentukan berapa jumlah sumber daya manusia yang 

dibutuhkan untuk menjaga kawasan tersebut.  

Sebenarnya, di taman nasional tidak diperbolehkan adanya 

pemukiman. Namun, terdapat pemukiman yang sudah terlanjur ada sebelum 

dinyatakan sebagai kawasan konservasi. Hal itu pun diberikan pemakluman 

menurut beliau. Setiap taman nasional diperbolehkan untuk dikunjungi oleh 

masyarakat. Namun, di dalam taman nasional terdapat zona-zona, dimana 

semua zona tersebut ada yang tidak diperbolehkan untuk dikunjungi 

masyarakat. Zona pemanfaatan merupakan zona yang diperbolehkan untuk 

dikunjungi oleh masyarakat. Zona inti tidak diperbolehkan untuk dikunjungi 

manusia, kecuali untuk kebutuhan penelitian dan pengelolaan. Program dan 

informasi dalam memperkenalkan dan memberikan informasi mengenai 

taman nasional di Indonesia kepada masyarakat biasanya melalui media 

sosial, situ web, dan juga beberapa stasiun televisi. Seperti ‘Jejak Petualang’ 

merupakan kerjasama antara KSDAE dengan sebuah stasiun televisi. Jejak 

Petualang tersebut ada yang dilakukan di taman nasional. Program lainnya 

yang secara langsung, dikarenakan keterbatasan akses teknologi di beberapa 

desa. Misalnya para ranger dari suatu taman nasional dapat mengajari 
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kepada anak-anak di sekolah bahwa pendidikan lingkungan sejak dini itu 

penting. Masyarakat perlu tahu keberadaan taman nasional beserta isinya. 

Pemerintah juga turut memberikan informasi kepada masyarakat. 

Tetapi kalau permasalahan kebijakan, menurut beliau apa yang dikerjakan 

oleh KSDAE wajib diterbitkan, karena Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik itu penting. Informasi yang paling penting untuk diketahui 

oleh masyarakat bahwa semua yang diciptakan di atas bumi mempunyai 

fungsi masing-masing. Sehingga janganlah dirusak. Menurut beliau, 

sebenarnya tidak selamanya taman nasional itu dilindungi. Pada suatu saat 

nanti, sumber daya di luar kawasan konservasi habis. Taman nasional 

tersebut sebagai cadangan. Namun, kawasan konservasi juga merupakan 

milik kepentingan bersama, baik untuk generasi sekarang maupun untuk 

generasi selanjutnya. Sehingga jangan dihabiskan sekarang, karena mereka 

juga akan butuh tersebut, terutama kebutuhan air yang tersimpan di 

kawasan-kawasan alam. 

Menurut beliau, masyarakat mengetahui bahwa The Tropical 

Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) termasuk ke dalam List of World 

Heritage in Danger oleh UNESCO. Sebenarnya KSDAE memiliki tiga 

World Heritage Sites untuk bagian alam di Indonesia, antara lain TRHS, 

Taman Nasional Lorentz, dan Taman Nasional Ujung Kulon. Salah satu 

fakta unik mengenai TRHS bahwa TRHS merupakan satu-satunya hutan di 

seluruh dunia yang menyimpan perwakilan begitu banyak spesies penting, 

termasuk badak sumatra. Sementara itu, yang berbahaya dikarenakan 
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terdapat beberapa bagian kawasan yang dirusak oleh pemerintah sendiri, 

seperti pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur, pembangunan 

pemukiman baru, dan pembangunan perkebunan. Penulis juga mendapatkan 

fakta lain dari permasalahan konflik gajah dengan manusia. Gajah memiliki 

area lingkungan hidupnya sendiri, sehingga dia akan berada di daerah situ 

saja. Namun, dikarenakan manusia masuk dan mengambil sebagian daerah 

dari lingkungan hidupnya gajah. Sehingga gajah pun ke tempatnya yang 

dirambah oleh manusia. Manusia pun menyalahkan gajah, padahal hal 

tersebut merupakan kesalahan dari manusia tersebut yang menurut beliau 

manusia itu egois karena manusia adalah antroposentris. Jadi manusia 

seharusnya tidak mengambil lahan dari lingkungan hidup gajah tersebut. 

Penulis juga diperlihatkan video data mengenai pergerakan gajah. Memang 

terdapat aktivitas manusia yang merambah ke dalam lingkungan hidup 

gajah tersebut. 

Dalam mengatasi status bahaya pada TRHS, sebenarnya terdapat 

permasalahan mental manusia Indonesia yang sulit. Nilai-nilai penting yang 

sebenarnya, seperti Universal Outstanding Value, adalah kekayaan manusia 

di bumi, bukan hanya kekayaan manusia di Indonesia. Selama itu bisa 

dijaga, KSDAE bisa meyakinkan World Heritage Centre bahwa itu baik-

baik saja. sudah banyak anak-anak muda di Indonesia yang membantu 

dalam hal jika terdapat masyarakat yang melakukan perbuatan ilegal. 

Masyarakat tersebut akan digertak (bully) di media sosial. Hal itu 

merupakan cikal bakal bahwa terdapat keterlibatan dengan anak-anak muda 
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yang semakin bagus. Bahan-bahan ajar mengenai konservasi lingkungan 

hidup atau taman nasional di Indonesia sudah bisa diakses secara online 

melalui situs web KSDAE ataupun situs web lainnya. 

3.1.1.2. Wawancara dengan Johanna Ernawati 

 

Gambar 3. 2. Wawancara dengan Johanna Ernawati  

Penulis melakukan wawancara dengan Johanna Ernawati pada hari Kamis, 

tanggal 21 Februari 2019 pukul 14:30 di kafe 1/15 di Jl. Dr, Kusuma Atmaja 

no. 79, Menteng, Kota Jakarta Pusat. Johanna Ernawati merupakan penulis 

buku yang dasarnya science, bisa berupa fiksi maupun non-fiksi. Terdapat 

buku-buku yang ditulis oleh beliau mengenai keanekaragaman hayati dan 
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lingkungan dan biasanya merupakan pesanan lembaga, seperti Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), CIFOR, dan GIZ.  

Buku-buku yang ditulis beliau ditujukan kepada anak-anak, remaja, 

dan dewasa. Namun, menulis buku untuk anak-anak lebih sulit 

dibandingkan buku untuk remaja atau dewasa. Bahasa yang dipakai untuk 

buku anak-anak adalah bahasa yang sederhana dan lugas, serta terdapat 

aturan dalam pembuatan kalimat berdasarkan tingkat kognitif anak. Target 

sasaran yang penulis tuju adalah anak-anak usia 8 hingga 12 tahun, dimana 

usia tersebut termasuk dalam tingkat anak SD kelas 2 hingga kelas 6. 

Sehingga penggunaan kalimat yang cocok adalah kalimat SPOK dan 

memakai kalimat tunggal, tidak boleh memakai kalimat majemuk, karena 

anak-anak akan bingung.  

Menurut beliau, buku-buku yang dapat membuat anak tertarik 

memiliki tiga kunci utama, yaitu sederhana, lugas, dan imajinatif. Bahasa 

yang dipakai harus diterjemahkan dari bahasa teknis ke bahasa yang lebih 

imajinatif. Dalam membuat konten buku, penulis diharapkan memberikan 

logika yang cerdas kepada anak-anak. Cerita pada buku juga harus 

mempunyai nilai dan dapat memberikan achievement bagi anak. Cover juga 

menjadi kunci dalam membuat anak-anak tertarik untuk membaca, karena 

cover adalah etalase dari buku yang harus dapat membangkitkan imajinasi 

tentang isi dari buku. Penulis mendapatkan informasi bahwa anak-anak 

dapat menyerap topik dan konten buku apapun, asalkan dikemas secara 

imajinatif. Sehingga, kunci-kunci tersebut dikemas seperti permen yang 
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menarik yang memiliki gizi berupa ilmu pengetahuan, karena anak-anak 

merupakan masa tumbuh kembang yang paling penting. 

Penulis juga mendapatkan informasi dari beliau bahwa kita harus 

benar-benar mendalami topik yang kita buat. Dari situ, kita mendapatkan 

pemahaman yang dapat diceritakan kepada anak-anak secara sederhana dan 

mudah dipahami oleh anak. Memberikan konten mengenai fakta merupakan 

sesuatu yang menarik bagi anak-anak. Fakta-fakta menarik bisa didapatkan 

dari informasi atau kutipan. Namun, jika seorang penulis tidak memberikan 

rasa terhadap fakta tersebut, maka fakta tersebut juga tidak akan membawa 

sesuatu yang menggerakkan pembaca. Intinya bahwa, menulis fakta 

dibutuhkan keterampilan tertentu dan tidak dapat dilatih secara singkat. 

Fakta yang baik memberikan fakta yang dapat menggerakkan emosi 

pembaca. Beliau juga menunjukkan beberapa ilustrasi karyanya yang dibuat 

dengan imajinasi.  

Mengenai konten buku, yaitu klasifikasi fauna dan flora, penulis 

harus membaca semua materi terlebih dahulu mengenai klasifikasi tersebut. 

Sehingga dari situ, baru muncul pemahaman yang kita dapatkan dari semua 

materi tersebut. Konten lainnya, seperti akses lokasi merupakan hal yang 

penting juga. Penulis disarankan untuk menceritakan apa yang penulis 

rasakan, sebagaimana lelah, dan seberapa berkeringat. Intinya, pembaca 

ingin sebuah cerita yang tidak hanya berdasarkan data, tetapi berdasarkan 

pengalaman juga. Konten-konten interaktif juga sebagai salah satu teknik 

yang menarik, seperti permainan interaktif, maze, dan lain-lain. Namun, 

Perancangan media informasi..., Nicoletta Joan Ongko, FSD UMN, 2019



84 

 

harus tetap berdasarkan fakta tentang topik tersebut. Penulis kemudian 

memberikan daftar konten pada buku kepada beliau. Penulis menanyakan 

apa yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Menurut beliau, konten-konten 

yang penulis daftarkan sudah baik. Namun, penulis diingatkan untuk jangan 

terjebak pada menceritakan sejarah. Sejarah harus diberikan secara menarik 

dan imajinatif, serta beda dari yang lain.  

3.1.1.3. Wawancara dengan Sigit Purnomo 

 

Gambar 3. 3. Wawancara dengan Sigit Purnomo 

Penulis melakukan wawancara dengan Sigit Purnomo pada hari Rabu, 

tanggal 27 Februari 2019 pukul 10:00 hingga 11:30 di Gedung Kompas 

Gramedia, lantai 5, Jalan Panjang no. 8A, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sigit 
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Purnomo bekerja sebagai visual editor di Redaksi Bobo. Di Bobo ada dua 

media, yaitu media cetak dan media digital. Hal-hal yang disampaikan 

dalam wawancara dengan beliau adalah visual ilustrasi untuk anak-anak 

yang medianya adalah majalah. Walaupun menurut beliau, mungkin ada 

persamaan dan perbedaannya pada konteks di buku dengan majalah. 

Majalah Bobo sekarang mengalami perkembangan style yang berbeda 

dengan yang dulu. Ke arah sini, style seperti infografis termasuk yang 

disukai oleh anak-anak. Karakter pada Bobo menyesuaikan dengan 

segmennya, misalkan majalah Bobo untuk sasaran utamanya adalah anak-

anak kelas 4 hingga 5. Kalau buku, usia-usia yang sudah bisa lancar dalam 

membaca, jika diberikan bacaan yang lebih kompleks itu tidak masalah. 

Menurut beliau, ilustrasi dan foto adalah bagian yang memperjelas 

isi teksnya. Bobo menggunakan style yang berbeda-beda, namun masih 

mempertahankan ilustrasi yang bersifat manual. Ada juga style mix, dimana 

melakukan manual dahulu, kemudian untuk pewarnaan di komputer. Beliau 

juga menjelaskan bahwa karena munculnya kekini-kinian, sehingga paling 

tidak di dalam buku mungkin bisa dikombinasikan dengan yang bersifat 

digital, misalnya dengan sistem barcode.  

Hal pertama sebelum memasuki bagian visual adalah membuat 

teksnya terlebih dahulu. Dalam membuat teks harus diperhatikan bahasanya 

yang dapat dimengerti oleh anak-anak. Saran dari beliau, satu kalimat 

biasanya satu tarikan nafas. Karena penulis membuat buku pengetahuan, 

menurut beliau dalam buku pengetahuan, kalimatnya tidak panjang-
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panjang. Biasanya dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian, teks juga 

harus jelas dan detail dalam memberikan informasi kepada anak-anak. 

Penulis juga perlu untuk memperhatikan susunan buku, seperti standar 

ukuran teks yang dipakai untuk anak-anak. Untuk anak-anak sekitar umur 9 

hingga 11 tahun, ukuran teks lebih kecil tidak masalah, sekitar 11 pt atau 

bahkan 10.5 pt. biasanya untuk anak-anak, perbandingan teks dengan 

gambar yaitu 40% atau 30% teks, dengan 60% atau 70% gambar.  

Setelah menyusun teks, area-area yang tersisa adalah area gambar 

visual. Visual digunakan untuk mendukung anak-anak untuk lebih jelas lagi. 

Menurut beliau, anak-anak menyukai cara penyampaian yang lebih 

menyenangkan seperti cerita, dibandingkan dengan buku teks. Sehingga 

proses awal dalam visual adalah penggambaran karakter, dimana karakter 

berperan penting sebagai sarana komunikasi untuk anak-anak, dan sebagai 

tokoh pencerita konten bukunya. Disarankan, untuk penggunaan karakter 

dalam buku sebagai teman, tidak yang menggurui. Ilustrasi digunakan untuk 

mendukung cerita atau informasi. Ilustrasi yang disukai anak-anak menurut 

beliau adalah vektor, namun vektor mempunyai kelemahan yaitu 

ekspresifnya susah dimunculkan. 

Dalam penggunaan warna, anak-anak lebih menyukai warna yang 

indah. Untuk anak yang lebih kecil, biasanya menggunakan warna dasar. 

Sedangkan, untuk anak yang lebih besar, biasanya menggunakan warna 

campuran yang lebih halus/soft. Tetapi menurut beliau, untuk 

perbandingannya karena mata anak-anak sekarang sudah banyak melihat 
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dari media lain seperti televisi, disarankan untuk mencoba mencari referensi 

warna pada televisi itu seperti apa, misalnya kartun anak-anak. Penggunaan 

warna yang banyak dalam buku anak itu tidak masalah. Namun, harus tetap 

menampilkan dengan benar dan obyek utamanya harus terlihat jelas. Untuk 

penggambaran hewan untuk anak-anak, disarankan tidak memakai hewan 

aslinya, tetapi yang sudah dipersonafikasi atau menggunakan bentuk hewan 

asli berunsur dongeng.  

Penyusunan layout yang ideal per halaman harus 

mempertimbangkan keseimbangan antara dua halaman terbuka, di kiri dan 

di kanan. Keseimbangan bisa dari bentuk ataupun warna. Sedangkan, dari 

sisi satu buku, ritmenya harus diperhatikan, misal dari konten yang ringan 

terlebih dahulu, kemudian yang berat, lalu yang ringan lagi, seperti itu. Jadi 

jangan sampai pembaca merasa bosan di awal. Dalam pembuatan cover pun 

harus eye catching dalam hal visualnya. Cover mewakili keseluruhan buku. 

Hal-hal yang perlu dihindari dalam membuat konten ilustrasi untuk 

anak-anak yaitu pornografi, kekerasan, LGBT, ekspresi yang sedih, 

menakutkan, sadis, dan hal-hal yang berbahaya. Dalam ilustrasi anak, 

biasanya memunculkan hal-hal yang ceria dan menyenangkan. Kemudian, 

beliau juga menjelaskan bahwa jika melalui kata-kata sudah cukup 

dipahami, tidak perlu Digambar lagi. Namun, jika ilustrasi muncul untuk 

memperindah, itu akan lebih baik. Wide area dalam layout itu perlu guna 

mengistirahatkan mata dan area untuk bernafas. 
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Proses inspirasi dalam membuat visual, yaitu mendalami teksnya, 

mana bagian yang perlu digambar, mana yang tidak. Saran dari beliau, untuk 

buku yang penulis buat, lebih cocok jika ada informasi dan ada gambar juga, 

karena kontennya bersifat informatif. Sehingga kurang menarik jika hanya 

teks saja. Pada akhir buku, bisa juga ditampilkan pesan-pesan untuk anak-

anak setelah membaca buku tersebut, yang dapat dikenang oleh anak-anak. 

3.1.1.4. Kesimpulan Wawancara 

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari tiga narasumber tersebut bahwa 

terdapat banyak informasi mengenai taman nasional yang belum diketahui 

oleh penulis. Pendidikan mengenai lingkungan sejak dini merupakan hal 

yang penting untuk dilakukan kepada generasi muda. Informasi-informasi 

penting juga perlu diketahui oleh generasi muda, seperti semua yang 

diciptakan di atas bumi itu mempunyai fungsi masing-masing. Penulis juga 

mengetahui bahwa TRHS merupakan satu-satunya hutan yang menyimpan 

perwakilan begitu banyak spesies penting.  

Kemudian, penulis juga mengetahui bahwa dalam membuat sebuah 

buku untuk anak-anak, harus menggunakan bahasa bacaan anak yang 

sederhana, lugas, dan jelas. Cover sebagai salah satu bagian yang mewakili 

keseluruhan buku, dimana visual pada cover buku dapat menarik anak-anak 

untuk membaca. Dalam membuat buku untuk anak-anak, penulis harus 

mendalami teks maupun topik, sehingga penulis dapat pemahaman dalam 

membuat buku kepada anak-anak secara sederhana dan mudah dipahami 

oleh anak dengan menggunakan visual sebagai pendukung untuk 
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memahami teks lebih jelas lagi. Dalam membuat buku yang dapat membuat 

anak tertarik harus memiliki tiga kunci utama, yaitu sederhana, lugas, dan 

imajinatif serta dalam buku mungkin bisa dikombinasikan dengan yang 

bersifat digital, misalnya dengan sistem barcode, ataupun interaktif lainnya. 

3.1.2. Observasi 

Menurut Marczyk, DeMatteo, & Festinger (2005, hlm. 6-7) dalam bukunya 

berjudul Essential of Research Design and Methodology, observasi merupakan 

salah satu komponen penting dalam penyelidikan ilmiah dimana observasi 

mengacu pada dua konsep yang berbeda yaitu menyadari dunia di sekitarnya dan 

melakukan pengukuran secara hati-hati. 

 Penulis melakukan observasi dengan melakukan pengamatan ke Bukit 

Lawang dan Tangkahan di Sumatera dengan menggunakan instrument kamera dan 

telepon genggam. Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan ke beberapa toko 

buku dengan menggunakan instrumen telepon genggam.  Penulis juga melakukan 

observasi ke Perpustakaan Manggala Wanabakti Pusat Dokumentasi dan Informasi 

untuk mencari studi pustaka dan studi eksisting dengan menggunakan instrument 

telepon genggam, buku, dan laptop. 

3.1.2.1. Bukit Lawang dan Tangkahan 

Penulis melakukan pengamatan di dua kawasan Taman Nasional Gunung 

Leuser, yaitu Bukit Lawang dan Tangkahan. Keduanya berada di Pulau 

Sumatera. 
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Gambar 3. 4. Observasi di Bukit Lawang  

Penulis melakukan pengamatan langsung di Bukit Lawang pada hari 

Minggu tanggal 10 Februari 2019. Penulis ditemani dengan ranger Aryo 

Rogi Pratama dalam memasuki kawasan ini. Ketika memasuki kawasan 

hutan di Bukit Lawang, penulis jalan melalui jembatan, dimana bawahnya 

mengalir Sungai Bahorok yang terdapat bibirnya yang disebut sebagai 

pantai. Penulis merasa nyaman dan nikmat dengan adanya udara yang segar 

yang penulis rasakan ketika memasuki kawasan tersebut. Penulis juga 

diminta untuk memakai lotion anti nyamuk terlebih dahulu ketika memasuki 

kawasan tersebut. Penulis memasuki kawasan Bukit Lawang pada pukul 

14:40. Penulis langsung disambut dengan berbagai jenis flora di samping 
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kiri dan kanan. Penulis juga melakukan sedikit pendakian ringan. Tanahnya 

yang basah dan berwarna coklat sebagian besar ditutup dengan daun-daun 

kering yang berjatuhan. Pada awal-awal memasuki hutan masih terlihat 

dapat melihat langit dan masih terang karena daun-daun pada pohon tersebut 

ada yang berjarak, tetapi ada juga yang merapat. 

Namun, ketika sudah melewati batasan Bukit Lawang yang masuk 

ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, kadang sudah tidak bisa 

melihat langit serta agak gelap karena pohon-pohon memiliki batang daun 

yang saling merapat, seperti cempedak hutan (Artocarpus sp.). Suara kodok 

memanggil hujan juga dapat dijumpai disini. Karena penulis datang pada 

musim hujan, sehingga terjadi hujan ketika sudah melewati batasan Bukit 

Lawang yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. 

 

Gambar 3. 5. Cempedak Hutan  

Fauna yang penulis jumpai di Bukit Lawang, antara lain orangutan 

sumatera (Pongo abelii), silver leaf monkey atau dikenal dengan lutung 
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kelabu, thomas’ leaf monkey atau dikenal dengan lutung kedih. Namun, 

berdasarkan wawancara dengan salah satu ranger di Bukit Lawang, Aryo 

Yogi Pratama, terdapat fauna lainnya yang penulis tidak jumpai, antara lain 

long-tailed macaque, pig-tailed macaque, white-handed gibbon, siamang 

(Symphalangus syndactylus), beberapa jenis tupai (ada yang warna hitam, 

coklat, dan yang bisa terbang), dan lain-lain. Beliau juga memberikan 

informasi terkait karakteristik beberapa fauna tersebut. Terdapat perbedaan 

di antara monyet dengan kera. Kera tidak memiliki ekor, hanya jantan saja 

yang memiliki ekor. Sedangkan monyet mempunyai ekor yang digunakan 

untuk keseimbangan. 

 

Gambar 3. 6. Lutung Kelabu dengan Anaknya  

Lutung kelabu atau silver leaf monkey memiliki karakteristik warna 

tubuh yang mirip dengan pepohonan, sehingga susah untuk dilihat. Lutung 

kelabu juga tidak suka mendekati manusia. Jika didatangi, mereka akan 

otomatis kabur. Namun, jika mereka ingin mencari makanan, mereka akan 
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turun dan mencari makanan di tempat sampah. Anak dari lutung kelabu ini 

memiliki warna yang unik, yaitu jingga.  

 

Gambar 3. 7. Lutung Kedih dengan Anaknya  

Lutung kedih atau thomas leaf monkey memiliki warna tubuh yang 

sama seperti lutung namun masih bisa dikenali. Berbeda dari lutung kelabu, 

lutung kedih ini tidak takut sama manusia. Mereka tidak peduli jika 

didatangi, mereka tetap berada ditempatnya. Jika pada saat tidur, kedih ini 

berkumpul. Pada saat tertentu kedih mengeluarkan suara untuk menandakan 

tempatnya (zone) atau mungkin terjadi perkelahian. Kalau anak lutung 

kelabu berwarna jingga, anak dari lutung kedih ini berwarna putih.  
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Gambar 3. 8. Orangutan dengan Sarangnya  

Orangutan memiliki musim kawin seperti manusia. Orangutan 

biasanya membuat sarang di pohon-pohon. Sarang dibuat agak sedikit tinggi 

di malam hari untuk menghindari predator, dan sedikit rendah pada siang 

hari. Orangutan tidak menyukai basah, dikarenakan bulunya yang lebat. 

Kalau terkena basah, bulu mereka akan berasa berat. Orangutan juga hidup 

soliter, hanya ibu dan anak. Uniknya mengenai orangutan yang pernah di 

rehabilitasi di Bukit Lawang yaitu, orangutan mengetahui mana yang turis 

dan mana yang pemandu. Namun, rehabilitasi orangutan di Bukit Lawang 

sudah ditutup dikarenakan tidak ada lagi orangutan yang di rehabilitasi, 

karena sudah kembali ke alam liar.  

Orangutan sebagai salah satu satwa yang berstatus bahaya 

dikarenakan populasinya yang tidak meningkat secara cepat. Orangutan 

akan bersama anaknya hingga 6 sampai 7 tahun atau mungkin sampai 8 
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tahun. Sehingga tidak bisa membuat anak lagi sampai anaknya lepas dari 

dia dan bisa bertahan di alam liar. Berbeda dengan monyet, anaknya sudah 

bisa bergerak pada umur 2 tahun. Anak orangutan mungkin tidak selalu 

hidup dikarenakan sulitnya mendapatkan buah di dalam hutan. Jenis-jenis 

buah di hutan tidak terlalu banyak. Selain itu, kematian bisa terjadi ketika 

masih bayi karena adanya satwa-satwa liar lainnya yang berkeliaran di 

dalam hutan, seperti ular-ular beracun.  

Masalah orangutan disini berbeda dengan masalah orangutan di 

Kalimantan. Masalah yang di Kalimantan berhubungan dengan kelapa 

sawit. Kalau di Sumatera, permasalahannya lebih ke alam liar, siapa kuat 

dia yang menang. Populasi orangutan menurut perhitungan terakhir kurang 

lebih 7.000 ekor untuk di seluruh dunia. Dalam perhitungan satwa biasanya 

menggunakan perhitungan statistic yaitu dengan menghitung per cakupan 

area. 

Daerah-daerah terpencil di kawasan ini merupakan daerah yang sulit 

untuk dijaga bagi para pegawai dan ranger. Di daerah-daerah tersebut belum 

adanya pemantauan, sehingga beberapa orangutan dijadikan hewan 

peliharaan. Sebenarnya tidak diperbolehkan seperti itu, karena kalau 

ketahuan di daerah yang dekat Bukit Lawang akan di penjara. Hal itu yang 

membuat mereka terancam punah. 

White-handed gibbon memiliki karakteristik dengan lutung, yaitu 

tidak suka dekat dengan manusia. Sedangkan siamang atau dikenal dengan 
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black gibbon sama seperti dengan kedih, yaitu suka dekat dengan manusia. 

Alasannya adalah mencari makanan. Karakteristik unik dari siamang yaitu 

memiliki tangan yang lebih panjang dari badannya. Long-tailed macaque 

memiliki karakteristik yang agresif, mereka suka mencuri apa saja. 

 

Gambar 3. 9. Beragam Jenis Flora di Bukit Lawang  

Flora yang penulis jumpai di Bukit Lawang, antara lain cempedak 

hutan, kecing bunga, jambu-jambuan, dan lain-lain. Tiap flora mempunyai 

karakteristiknya sendiri. Namun, terdapat fauna lainnya yang penulis tidak 

jumpai, antara lain jelatang (Toxicodendron radicans), pohon kina, dan lain-

lain. Tumbuhan jelatang ini merupakan tumbuhan yang berbahaya karena 

memiliki bulu-bulu di dalamnya. Kalau dipegang akan menyebabkan gatal 

yang luar biasa. Tumbuhan ini banyak dijumpai di daerah Kutacane di 

sepanjang jalan. Pohon kina merupakan obat untuk menyembuhkan malaria.  

Untuk kawasan Taman Nasional Gunung Leuser memiliki banyak 

pintu masuk. Tetapi menurut beliau, pintu masuk utama berada di Bukit 

Lawang dikarenakan akses yang lebih mudah dibandingkan dari Aceh, 
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Kutacane, dan Kutambe. Selain itu, ranger dan pemandu hanya berdiam di 

Bukit Lawang. Dan orangutan lebih mudah dijumpai di Bukit Lawang 

karena dulu terdapat rehabilitasi. Mencari orangutan liar itu susah. 

Sedangkan untuk mendaki Gunung Leuser membutuhkan waktu 14 hari dari 

Bukit Lawang. Bahkan, lebih banyak anak-anak sekolah dari luar negeri 

yang datang ke kawasan ini daripada anak-anak lokal. Dari data tersebut, 

membuktikan kurang informasi mengetahui kawasan taman nasional 

tersebut kepada anak-anak lokal. 

 

Gambar 3. 10. Gajah Menyeberangi Sungai Batang Serangan  

Penulis juga melakukan pengamatan langsung di Tangkahan pada 

hari Senin tanggal 11 Februari 2019. Penulis ditemani dengan guide Jotamia 

Depari dan mahout Miasisa Depari di dalam kawasan ini. Ketika memasuki 

kawasan ini, penulis langsung dijumpai dengan sembilan gajah sumatera 

yang menyeberangi Sungai Batang Serangan. Sembilan gajah sumatera 
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milik The Community Response Unit (CRU), diantaranya tujuh gajah betina 

dan dua gajah jantan. Sembilan gajah tersebut mempunyai dua kendang, 

yaitu kandang untuk sosialisasi dan kandang reguler. Gajah-gajah ini 

mendapat dua kali mandi, yaitu pagi dan sore.  

 

Gambar 3. 11. Gajah Sedang Mandi bersama Mahout 

Penulis disini sebagai observation participant dengan mengikuti 

beberapa kegiatan di Tangkahan, antara lain memandikan gajah dan 

menelusuri sebagian kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser 

dengan Sungai Batang sebagai batasannya bersama gajah sumatera dan 

mahout (pelatih gajah). Dalam menelusuri hutan, penulis ditemani dengan 
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dua gajah, yaitu Yuni dan Sari, serta dua mahout, satu guide dan satu teman 

penulis. Terdapat aktivitas lain, seperti berpatroli kawasan hutan bersama 

gajah selama kurang lebih 4 jam. Aktivitas berpatroli ini dilakukan dengan 

mengajak jalan-jalan gajah di kawasan hutan. 

Penulis mendapatkan informasi bahwa hanya 24% dari luas kawasan 

Taman Nasional Gunung Leuser di Provinsi Sumatera Utara, sisanya di 

Provinsi Aceh. Di dalam taman nasional ini, terdapat beberapa satwa liar, 

seperti orangutan, harimau sumatera, beruang, dan badak sebagai salah satu 

satwa yang jarang dilihat. Namun, berdasarkan informasi yang didapat, 

masih terlihat badak di sekitar Aceh. 

 

Gambar 3. 12. Gajah Sumatera 

Gajah sumatera biasanya makan 10% dari berat badannya. Makanan 

yang diberikan biasanya dari mahout atau bisa mencari sendiri di dalam 

hutan. Gajah sumatera mempunyai 300 jenis tumbuhan sebagai 

makanannya. Makanan favorit dari gajah sumatera, antara lain pohon aren, 

bamboo, buah pisang, dan juga daun kupu-kupu. Gajah sumatera yang 
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jantan memiliki sifat soliter. Karakteristik unik dari gajah yaitu 

mengeluarkan suara berbeda-beda untuk berkomunikasi dengan gajah lain. 

Selain itu, gajah juga dapat mengetahui jika ada satwa-satwa lain dengan 

membuat suara. Gajah mengibaskan telinganya untuk menjaga suhu 

tubuhnya. 

Gajah-gajah sumatera liar berada di hutan pada ketinggian 850 

meter. Tetapi beberapa tahun yang lalu, sering adanya gajah liar, terutama 

gajah jantan, yang masuk ke kawasan Tangkahan, dikarenakan terdapat 

perkebunan sawit yang berada dekat dengan kawasan Tangkahan. Terdapat 

alasan mengapa gajah jantan tersebut masuk ke kawasan Tangkahan karena 

mencari gajah betina. Penulis juga mendapatkan informasi mengenai 

harimau sumatera yang pernah ke kawasan ini sekitar 2 tahun yang lalu.  

 

Gambar 3. 13. Pohon Kualang  

Untuk fauna yang penulis temukan di kawasan ini, antara lain daun 

kupu-kupu, pohon mint, pohon kualang sebagai pohon tertinggi di kawasan 

tersebut, dan lain-lain.  
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3.1.2.2. Toko Buku 

Penulis melakukan observasi ke toko buku Gramedia di Aeon Mall BSD, 

toko buku Gramedia di Pondok Indah Mall 1, dan Periplus Pondok Indah 

Mall 1 untuk mengetahui apakah ada buku anak-anak mengenai taman 

nasional Indonesia. Dari hasil observasi, penulis tidak menemukan buku 

anak-anak mengenai taman nasional Indonesia di toko buku Gramedia pada 

hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 pukul 20:00. Untuk di toko buku 

Gramedia Pondok Indah Mall 1 pada hari Jumat tanggal 1 Maret pukul 

19:31, penulis hanya menemukan di Information Desk bahwa terdapat buku 

anak-anak mengenai taman nasional di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali yang 

ditulis oleh penulis yang sama. Namun, stok bukunya sedang kosong. 

Kemudian, penulis tidak menemukan buku anak-anak mengenai taman 

nasional Indonesia di toko buku Periplus pada hari Jumat tanggal 1 Maret 

pukul 19:43. 

 

Gambar 3. 14. Hasil Information Desk di Toko Buku Gramedia Pondok Indah 

Mall 1 
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3.1.2.3. Perpustakaan Manggala Wanabakti Pusat Dokumentasi dan 

Informasi 

 

Gambar 3. 15. Kumpulan Buku sebagai Referensi Konten 

Penulis melakukan observasi ke Perpustakaan Manggala Wanabakti Pusat 

Dokumentasi dan Informasi pada tanggal 4 Februari 2019 untuk mencari 

referensi konten buku mengenai tiga taman nasional Indonesia, yaitu Taman 

Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman 

Nasional Bukit Barisan Selatan. Dari hasil observasi, penulis menemukan 

banyak sekali buku mengenai taman nasional Indonesia untuk dijadikan 

referensi konten buku penulis.  Namun dari kumpulan buku tersebut, 

nantinya akan dipilih beberapa buku untuk studi eksisting. 

3.1.2.4. Kesimpulan Observasi 

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil observasi yaitu penulis 

mendapatkan informasi-informasi mengenai tiga taman nasional yang 
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penulis akan bahas, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional 

Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pada observasi 

di Bukit Lawang dan Tangkahan, penulis hanya mendapatkan informasi 

sebagian dari Taman Nasional Gunung Leuser. Sedangkan, untuk observasi 

pada toko buku bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat buku mengenai 

taman nasional untuk anak-anak. Untuk observasi di perpustakaan 

Manggala Wanabakti bertujuan untuk mencari studi pustaka yang cocok 

sebagai referensi konten penulis.  

3.1.3. Studi Pustaka 

Marczyk, DeMatteo, & Festinger (2005, hlm. 32-33) dalam bukunya berjudul 

Essential of Research Design and Methodology, studi pustaka merupakan salah satu 

penelitian dengan melihat dan mempelajari literatur sesuai dengan topiknya agar 

dapat mendalami topik tersebut dan mendapatkan ide-ide baru. Untuk konten 

peracangannya, penulis melakukan studi pustaka mengenai tiga taman nasional 

yang berstatus bahaya menurut World Heritage Center oleh UNESCO. Berikut 

adalah hal-hal yang penting untuk dibahas sebagai konten buku, yaitu sebagai 

berikut: 

3.1.3.1. Taman Nasional Gunung Leuser 

1. Deskripsi Umum 

Menurut Supriatna (2014), Taman Nasional Gunung Leuser 

merupakan taman nasional terbesar di Sumatera. Luas kawasan 

Taman Nasional Gunung Leuser menurut Konservasi Sumber Daya 

Alam dan Ekosistem (2017) seluas 838.872 Ha (hlm. 17). Kawasan 
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taman nasional ini mencakup dua provinsi yaitu Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh dan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Musim 

yang dialami sepanjang tahun di dalam kawasan ini adalah musim 

hujan dengan tingkat curah hujan tertinggi terjadi di antara bulan 

Maret-April dan September-Oktober di pantai barat. Kelembaban 

udara sangat tinggi terjadi di daerah dengan ketinggian di atas 1.700 

m dpl.  

Terbentuknya Taman Nasional Gunung Leuser berawal dari 

berdirinya Suaka Alam oleh A. Ph. Van Ahen, selaku Gubernur Aceh, 

pada tahun 1934 yang kemudian ditetapkan sebagai taman nasional 

pada tangga 6 Maret 1980 (hlm. 65-68).  

Untuk jumlah pegawai yang ada di sekitar Taman Nasional 

Gunung Leuser sekitar 208 orang dengan tenaga pengamanan 

(jagawana) sekitar 75 orang (hlm. 72). Bagi yang ingin mengunjungi 

Taman Nasional Gunung Leuser, disarankan di antara bulan Juni 

hingga Oktober dikarenakan bulan-bulan tersebut merupakan musim 

kunjungan terbaik (hlm. 73). 

2. Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 

Ekosistem di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sangat 

lengkap. Sehingga, berdasarkan data dari Konservasi Sumber Daya 

Alam dan Ekosistem (2017), ekosistem di kawasan ini dijuluki 

sebagai suaka tropis terbesar dan terkaya di muka bumi (hlm. 16). 

Jenis-jenis dari suku Dipterocarpaceae mendominasi sebagian 
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kawasan hutan di taman nasional tersebut, salah satunya yang 

menonjol adalah kapur (Dryobalanops aromatica). 

Jenis-jenis vegetasi dibagi berdasarkan ketinggiannya dan 

mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, antara lain hutan hujan 

tropic Dipterocarpaceae (di bawah 600 m dpl), hutan hujan 

submontana (di antara 600-1.500 m dpl), hutan montana sejati (di atas 

1.500 m dpl), hutan sejati (di atas 1.700 m dpl), dan hutan subalpin 

disertai dengan semak belukar (di atas 2.500 m dpl). Pada hutan hujan 

submontana terdapat beberapa jenis tumbuhan, antara lain Pirola 

sumatrana, Swerina bimaculatus, Valeriana, Ranunculus, Aenemona 

dan Gentiana. Hutan montana sejati dikarakteristikkan dengan pohon-

pohon bercabang yang tingginya jarang mencapai 20 m. Hutan sejati 

dikarakteristikkan dengan dasar hutan dan pohon yang tertutup lumut. 

Hutan subalpin dan semak belukar yang rendah dikarakteristikan 

dengan pohon yang kerdil, batang pohon dan cabang yang bengkok, 

adanya lumut, serta paku-pakuan dan semak yang tinggi pada lapisan 

bawah.  

Pada ketinggian sekitar 2.000 m dpl, terdapat vegetasi rawa 

pada lembah-lembah yang basah, yang dikarakteristikkan dengan 

adanya rumput-rumput rendah dan ilalang (Carex sp.), terna dan 

semak belukar yang kerdil, seperti Rhododendron sp., Vaccinium sp., 

Parnassia sp., dan Gentiana sp.. 
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Untuk flora, terdapat lebih dari 4.000 jenis tumbuhan, 

termasuk pohon buah yang dapat dimakan dan sebagai sumber plasma 

nutfah, seperti durian hutan, jeruk hutan, rambai, menteng, duku, 

rukem, rambutan hutan, dan limus. Sedangkan, jenis-jenis tumbuhan 

yang menjadi primadona di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, 

antara lain pohon payung raksasa (Johanesteisjmania altifrons), 

Rafflesia atjehensis, liana berbunga parasite (Rhizanthes zippelnii), 

anggrek sepatu (Paphiopedilum liemianum), dan kantong semar 

(Nepenthes sp.). Untuk tumbuhan endemik di kawasan Taman 

Nasional Gunung Leuser, antara lain pohon payung raksasa dan bunga 

bangkai. Menurut Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 

(2017), terdapat spesies baru yang baru muncul di kawasan ini yaitu 

bunga Rafflesia lawangensis (hlm. 16). 

Untuk fauna, terdapat sekitar 387 jenis burung (350 jenis yang 

menetap), lebih dari 127 jenis mamalia, 15 jenis tikus, 13 jenis 

kelelawar, dan 17 jenis bajing. Sedangkan, untuk satwa langka yang 

dilindungi di Taman Nasional Gunung Leuser sebanyak 89 jenis 

satwa, antara lain orangutan sumatera, siamang, gajah Sumatra, badak 

Sumatra, harimau Sumatra, kambing hutan, rangkong, rusa sambar, 

dan kucing hutan. Untuk satwa endemik di kawasan Taman Nasional 

Gunung Leuser, antara lain orangutan sumatera, harimau sumatera, 

gajah sumatera, badak Sumatra, kambing gunung Sumatra, kelinci 

Sumatra, kedih, dan tikus hoogerwerfi (hlm. 68-69).  
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3. Penduduk Sekitar dan Budayanya 

Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser mencakup dua budaya, 

yaitu Aceh Selatan dan Minangkabau. Akan tetapi, kawasan ini lebih 

banyak dipengaruhi oleh budaya Minangkabau. Penduduknya pun 

beragam yang terdiri dari dua kelompok etnik dengan wilayah yang 

berbeda, yaitu Suku Alas dan Suku Gayo. Suku Alas menduduki 

wilayah bagian selatan Lembah Alas utama, sedangkan Suku Gayo 

menduduki wilayah bagian utaranya. Suku-suku lain yang terdapat di 

kawasan ini, antara lain suku Batak Karo, Suku Kluet, Suku Jamu dan 

Aceh, dan Suku Melayu.  

Kondisi lahan pada daerah penyangga yang terletak tepat di 

luar perbatasan sebelah utara kawasan taman nasional ini, seperti 

Blangkejeren dan Langkat, cukup kritis. Penyebabnya adalah 

kerusakan hutan, terutama karena adanya kegiatan kilang papan, 

pembuatan jalan tembus di dalam kawasan taman nasional, dan 

perambahan lahan. Tidak hanya itu, kerusakan sumber daya tanah dan 

air di kawasan Leuser juga terjadi. Penyebabnya adalah adanya 

tekanan sosial ekonomi, tekanan pembangunan, dan kurangnya 

pengertian dan kesadaran (hlm. 70). 

4. Wisata Alam 

Beberapa kawasan di Taman Nasional Gunung Leuser yang dijadikan 

kawasan wisata, antara lain (hlm. 70-71): 
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a. Hutan Wisata Gurah, kawasan wisata yang terletak di Balailutu, 

Kutacane-Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Aktivitas di kawasan 

ini, antara lain melihat panorama alam yang indah serta berbagai 

jenis satwa dan tumbuhan, seperti bunga Rafflesia, anggrek liar, 

orangutan, dan lain-lain. Terdapat jadwal tertentu untuk melihat 

orangutan.  

b. Hutan Wisata Sekundur, kawasan wisata yang terletak di 

Sekundur, Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Aktivitas di 

kawasan ini, antara lain melihat berbagai satwa seperti gajah, 

rusa, kera, dan burung, serta memasuki goa-goa alam dan juga 

melihat panorama alam. Di kawasan ini juga terdapat tempat 

berkemah. 

c. Suaka Margasatwa Kluet, kawasan wisata yang terletak di Aceh 

Selatan, Provinsi Aceh. Di kawasan merupakan daerah formasi 

hutan pantai, serta habitat dari harimau sumatera. Aktivitas di 

kawasan ini, antara lain panorama hutan pantai, gua alam, dan 

bersampan di sungai atau danau. 

d. Stasiun Rehabilitasi Orangutan Bohorok, kawasan wisata yang 

terletak di Bohorok-Bukit Lawang, Langkat, Provinsi Sumatera 

Selatan. Namun, menurut Pratama (2019), salah satu ranger di 

Bukit Lawang, bahwa stasiun rehabilitasi ini sudah ditutup 

dikarenakan tidak ada lagi orangutan yang di rehabilitasi, karena 

sudah kembali ke alam liar. Namun di Bukit Lawang sudah 
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terdapat jalur trekking untuk melihat orangutan dan fauna flora 

lainnya. 

e. Sungai Alas, kawasan wisata yang dapat dimulai dari desa 

Muara Seulan berupa olah raga rafting. 

f. Gunung Kemiri (3.314 m), Gunung Simpali, Gunung Mamas, 

Gunung Perkison, dan Gunung Leuser (3.404 m), merupakan 

kawasan wisata bagi para pendaki gunung. 

g. Tiga Lingga Dairi, Lawe Guran, dan Tapak Tuan, merupakan 

kawasan wisata yang dapat nikmati sambil berjalan kaki dalam 

melihat keindahan alamnya. 

h. Gunung Tua, merupakan kawasan wisata yang memiliki artifak 

budaya Aceh. 

i. Pegunungan Berastagi 

j. Lau Pengurukan, aktivitas di kawasan ini yaitu melihat gua-gua 

alam, antara lain Gua Pintu Air, Gua Pintu Angin, Gua Patu, 

Gua Rizal, Gua Palong-long, Gua Pamuite, Gua Pasar, dan Gua 

Pasugi. 

k. Tangkahan Ecotourism CTO, berdasarkan Konservasi Sumber 

Daya Alam dan Ekosistem (2017) kawasan wisata ini terletak di 

Tangkahan, Batang Serangan, Langkat, Provinsi Sumatera 

Utara. Aktivitas di kawasan ini, antara lain memandikan gajah 

sumatera, serta berpatroli bersama gajah sumatera dan mahout 

(pelatih gajah) ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung 
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Leuser. Selain itu, juga dapat melihat fauna dan flora lainnya, 

seperti bunga Raflesia atjehensis (hlm. 15). 

5. Aksesibilitas 

Menurut Pratama (2019), Bukit Lawang merupakan salah satu akses 

termudah untuk memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. 

Namun, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (2017) 

menjelaskan beberapa akses lain menuju kawasan Taman Nasional 

Gunung Leuser, antara lain: 

a. Dari Jakarta ke Medan dapat ditempuh melalui udara (pesawat) 

selama kurang lebih 2 jam 30 menit. 

b. Dari Medan ke Kutacane dapat ditempuh melalui darat (roda 

empat) selama kurang lebih 7 jam. Dilanjutkan ke 

Gurah/Ketambe melalui darat (roda empat) selama kurang lebih 

30 menit. 

c. Dari Medan ke Bohorok/Bukit Lawang dapat ditempuh melalui 

darat (roda empat) selama kurang lebih 2 jam 30 menit.  

d. Dari Medan ke Seo Betung/Sekundur dapat ditempuh melalui 

darat (roda empat) selama kurang lebih 3 jam 30 menit.  

e. Dari Medan ke Tapaktuan dapat ditempuh melalui darat (roda 

empat) selama kurang lebih 10 jam.  
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3.1.3.2. Taman Nasional Kerinci Seblat 

1. Deskripsi Umum 

Supriatna (2014) menjelaskan bahwa Taman Nasional Kerinci Seblat 

merupakan taman nasional terluas di Sumatera. Luas kawasan Taman 

Nasional Kerinci Seblat menurut Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Ekosistem (2017) seluas 1.389.509, 867 Ha (hlm. 33). Kawasan taman 

nasional ini mencakup empat wilayah provinsi dan meliputi 139 desa 

yaitu Provinsi Jambi dengan 48 desa, Provinsi Sumatera Barat dengan 

39 desa, Provinsi Bengkulu dengan 34 desa, dan Provinsi Sumatera 

Selatan dengan 18 desa.  

Musim yang dialami sepanjang tahun di dalam kawasan ini 

lebih banyak musim hujan daripada musim kering, sehingga tingkat 

curah hujan relatif tinggi yang terjadi selama bulan April dan 

November. Daerah Kerinci ini memiliki curah hujan musiman yang 

jelas dan suhu yang bervariasi dikarenakan iklim yang bervariasi. 

Pegunungan-pegunungan tinggi dapat dijumpai di kawasan Taman 

Nasional Kerinci Seblat, antara lain Gunung Kerinci sebagai gunung 

tertinggi di Pulau Sumatera dan masih aktif, diikuti dengan Gunung 

Tujuh, Gunung Seblat, Gunung Raya, Gunung Nilo, Gunung Masurai, 

dan Gunung Sumbing. Tidak hanya pegunungan, namun kawasan 

taman nasional ini juga memiliki tiga daerah aliran sungai utama. 

Sungai-sungai kecil juga penting karena membentuk Sungai 
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Batanghari dan Sungai Musi sebagai sungai terbesar di Pulau 

Sumatera.   

Kawasan taman nasional ini berfungsi sebagai daerah 

hidroorologis di Sumatera bagian tengah dan selatan, serta daerah 

resapan air (catchments area). Nama Taman Nasional Kerinci Seblat 

dikarenakan mencakup wilayah Kabupaten Kerinci dan Gunung 

Seblat. Terbentuknya Taman Nasional Kerinci Seblat berawal dari 

beberapa hutan lindung, cagar alam, dan suaka margasatwa yang 

digabungkan menjadi taman nasional pada tanggal 14 Oktober 1982 

(hlm. 75-78).  

Untuk jumlah pegawai UPT yang ada di kawasan Taman 

Nasional Kerinci Seblat sekitar 78 orang dengan tenaga pengamanan 

(jagawana) sekitar 56 orang (hlm. 83). Menurut Konservasi Sumber 

Daya Alam dan Ekosistem (2017), bagi yang ingin mengunjungi 

Taman Nasional Kerinci Seblat, disarankan di antara bulan Juni 

hingga Agustus dikarenakan bulan-bulan tersebut merupakan musim 

kunjungan terbaik (hlm. 33). 

2. Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 

Ekosistem di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagian besar 

merupakan hutan primer (hlm. 78). Jenis-jenis vegetasi dibagi 

berdasarkan ketinggiannya dan mempunyai karakteristik yang 

berbeda-beda, antara lain hutan hujan tropis Dipterocarpaceae 

sebagai tipe vegetasi paling penting (di atas 1.000 m dpl), hutan hujan 
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tropis pegunungan rendah (di antara 1.000-1.500 m dpl), hutan 

pegunungan (di atas 1.500 m dpl), hutan Schima-Symigtonia (di antara 

1.800-2.250 m dpl), hutan Quercus-Engelhardtia dan Symplocos-

Myrsine (di antara 2.250-3.000 m dpl), belukar Vaccinium-

Rhododendron (di atas 3.000 m dpl), dan hutan sekunder.  

Pada hutan hujan tropis Dipterocarpaceae dikarakteristikkan 

dengan jenis pohon, antara lain Shorea parvifolia, Dipterocarpus sp., 

Parashorea sp., Koompassia malaccensis, dan Dialium sp.. 

Sedangkan pada lapisan bawahnya terdapat palem Arenga sp. Patma 

raksasa Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai Amorphophallus 

titanium. Hutan hujan tropis pegunungan rendah dikarakteristikkan 

dengan jenis-jenis Dipterocarpaceae, serta suku Euphorbiacea dan 

Leguminosae. Sedangkan pada lapisan bawahnya terdapat pelem 

(Livingstonia altissima dan Areca catechu), epifit (Asplenium sp.m 

Bulbophyllum sp., Dendrobium sp., dan Eria sp.), dan kantong semar 

(Nepenthes sp.). Hutan pegunungan dikarakteristikkan dengan suku 

Lauraceae dan Ericaceae. Hutan sekunder yang berada di lereng-

lereng di atas Lembah Kerinci dikarakteristikkan dengan flora alang-

alang (Imperata cylindrica). 

Pada kawasan taman nasional ini juga terdapat rawa yang 

merupakan rawa gambut tertinggi di Pulau Sumatera, yaitu Rawa 

Ladeh dan Rawa Bento. Kedua rawa tersebut berada di ketinggian 

1.950 m dpl seluas 150 ha. Pada Rawa Bento (Sangir Hulu) 
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merupakan rawa air tawar yang terdapat jenis rumput, antara lain 

Leersia hexandra, Glochidion sp., dan Eugenia spicata. Untuk 

tumbuhan khas yang memiliki jumlah terbatas dapat ditemukan di 

kawasan taman nasional ini, antara lain pinus strain kerinci (Pinus 

merkusii strain kerinci), kayu pacet (Harpullia arborea), pakis 

sunsang, jelutung (Dyera costulata), dan bunga rafflesia (Rafflesia 

arnoldi). 

Untuk flora, terdapat lebih dari 4.000 jenis tumbuhan, dimana 

60% jenis terdapat di hutan dataran rendah. Flora tersebut didominasi 

oleh suku Dipterocarpaceae, Leguminosae, Lauraceae, Myrtaceae, 

dan Bombaceae. Selain itu juga terdapat 300 jenis anggrek, bambu-

bambuan, kayu manis, rotan (Calamus pilosellus, Calamus exilis), dan 

edelweiss (Anaphalis sp.) langka. Kawasan ini juga memiliki bunga 

terbesar, yaitu Rafflesia arnoldi dan Raffelsia hasseltii, dan bunga 

tertinggi di dunia, yaitu amorphophallus titanium. Tidak hanya bunga 

terbesar dan tertinggi, flora langka juga terdapat di kawasan ini yaitu 

kantong semar (Nepenthes sp.). Untuk flora endemik di kawasan 

Taman Nasional Kerinci Seblat, antara lain pinus strain kerinci (Pinus 

merkusii strain kerinci), kayu pacet (Harpullia arborea), bunga 

rafflesia (Rafflesia arnoldi), mersawa (Anisoptera sp.), dan bunga 

bangkai (Amorhophallus titanium). 

Untuk fauna, terdapat lebih dari 139 jenis burung, lebih dari 

150 jenis mamalia, 6 jenis primata, 6 jenis amphibian, dan 10 jenis 
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reptilia. Untuk satwa endemik di kawasan Taman Nasional Kerinci 

Seblat, antara lain badak cula dua sumatera (Dicerorhinus 

sumatrensis), tapir (Tapirus indicus), harimau sumatera (Panthera 

tigris sumatrensis), gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus), 

kambing hutan (Capricornis sumatrensis), kelinci sumatera 

(Nesolagus netscheri), kuau kerdil sumatera/karau (Polyplectron 

chalcurum), dan celepuk kerinci (Otus stresemanni) (hlm. 79-80).  

3. Penduduk Sekitar dan Budayanya 

Penduduk di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat beragam suku 

yang memiliki ciri khas dan keunikan budaya tersendiri, antara lain 

Suku Minangkabau, Suku Kerinci, Suku Komering, Suku Rejang, 

Suku Kubu, Suku Siak, Suku Sakai, Suku Jawa dan Suku Sunda. 

Selain itu, di dalam kawasan taman nasional ini terdapat hutan yang 

diurus oleh masyarakat sekitarnya, yaitu hutan adat Temedak dan 

hutan adat Muara Air Dua/Hiang.  

Terdapat wilayah daerah pemukiman yang mempunyai 

budaya, seperti pesta adat Kenduri Seko yang dilakukan sebagai 

pencerminan keberhasilan daerah dalam pembangunan, serta menjadi 

media pertemuan antara pemuka adat dan masyarakat di dalam dan di 

luar pemukiman tersebut. 

Kisah mengenai adanya makhluk dengan ciri-ciri pemalu yang 

berjalan tegak dan tidak berekor merupakan penguasa hutan yang 

sering disebut sebagai ‘Orang Pendek’ dan ‘Sigung’ di kawasan 
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Taman Nasional Kerinci Seblat (hlm. 80-81). Kisah lain menurut 

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (2017) bahwa di salah 

satu kawasan, yaitu Gunung Sakti, terdapat kepercayaan dimana 

danau pada gunung tersebut dijaga oleh dua makhluk serupa manusia 

yang dikawal oleh hewan yang memiliki bentuk seperti harimau. 

Adapun kisah-kisah tersebut menjadi nilai penting bagi kawasan 

taman nasional agar kawasan tersebut tetap dijaga dan dirawat 

sepanjang masa (hlm. 31-32). 

4. Wisata Alam 

Beberapa kawasan di Taman Nasional Kerinci Seblat yang dijadikan 

kawasan wisata, antara lain (hlm. 81-82): 

a. Sumber air panas yang dapat ditemukan di sekitar kota Sungai 

Penuh, Lempur, Gunung Kerinci, Gunung Masurai, dan 

Semurup. 

b. Gunung Kerinci (3.805 m) sebagai kawasan wisata untuk para 

pendaki. 

c. Danau Gunung Tujuh yang dikelilingi oleh tujuh buat gunung. 

Danau ini merupakan danau air tawar tertinggi di Asia, dengan 

ketinggian 1.996 m.  

d. Danau Kerinci, Danau Duo, Danau Nyalo yang merupakan 

danau vulkanik dikelilingi oleh bukit. 

e. Kawasan wisata di kaki Gunung Tujuh berupa safari dengan 

menunggang gajah 
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f. Perkebunan Teh di kaki Gunung Kerinci 

g. Kayu Aro, kawasan wisata berupa olah raga arung jeram, dan 

terdapat air terjun Talun Barasok, air terjun Pancaro Rayo, air 

terjun Tujuh Tingkat, air terjun Siulang Bersisik Emas, air 

Terjun Sungai Medan, air Terjun Pincuran Gading, air terjun 

Pauh Tinggi, dan air terjun Nyai Meh Kupak. 

h. Padang Satwa Ladeh Panjang dan Bukit Tapan, merupakan 

kawasan wisata dengan aktivitas melihat habitat harimau 

sumatera, rusa, tapir, dan siamang. 

i. Kelompok vegetasi langka dan homogen yang dapat dilihat di 

antara kawasan Gunung Masurai sampai Danau Depati Ampat 

dan Padang Penggembalaan Inumraya (Renah Kemumu). 

j. Cagar Alam bukit Tapan dan Pegunungan Indrapura, kawasan 

wisata yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Aktivitas di 

kawasan ini, antara lain melihat berbagai habitat satwa liar 

primata dan fenomena alam yang indah. 

k. Gunung Seblat, kawasan wisata yang terletak di Provinsi 

Bengkulu. Aktivitas di kawasan ini, antara lain melihat habitat 

bunga Rafflesia arnoldi, berbagai jenis primate dan reptilia, dan 

terdapat padang penggembalaan satwa liar. 

l. Padang Penggembalaan Sambar, Gunung Payung, Gunung 

Gedang Seblat, dan Kayu Embun, kawasan wisata yang 
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Provinsi Bengkulu. Aktivitas di kawasan ini, antara lain melihat 

habitat badak, gajah, dan harimau sumatera. 

m. Rawas Ulu Lakitan, kawasan wisata yang terletak di Provinsi 

Sumatera Selatan. Aktivitas di kawasan ini, antara lain terdapat 

air terjun Sungai Keruh, air terjun Sungai Kerali, air terjun 

Sungai Koten, air terjun dan Sungai Ampar, serta sebagai 

kawasan olah raga arung jeram. 

n. Daerah Ulu Nasal, kawasan wisata yang terletak di Provinsi 

Sumatera Selatan. Aktivitas di kawasan ini, antara lain melihat 

gua-gua dan aneka ragam batu-batuan alam yang unik. 

o. Danau Kaco dan Danau Bontak berdasarkan Konservasi 

Sumber Daya Alam dan Ekosistem (2017, hlm. 31-32). 

5. Aksesibilitas 

Menurut Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (2017), 

terdapat beberapa akses menuju kawasan Taman Nasional Kerinci 

Seblat, antara lain: 

a. Dari Jakarta ke Padang dapat ditempuh melalui udara (pesawat) 

selama kurang lebih 1 jam 45 menit. 

b. Dari Padang ke Sungai Penuh dapat ditempuh melalui darat 

(roda empat) selama kurang lebih 7 jam.  

c. Dari Padang ke Muaralabuh kemudian ke Kersik Tuo dapat 

ditempuh melalui darat (roda empat) selama kurang lebih 6 jam. 
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d. Dari Jakarta ke Jambi dapat ditempuh melalui udara (pesawat) 

selama kurang lebih 1 jam. 

e. Dari Jambi ke Sarolangun kemudian ke Bangko lalu ke Sungai 

Penuh dapat ditempuh melalui darat (roda empat) selama 

kurang lebih 9 jam. 

f. Dari Jakarta ke Bengkulu dapat ditempuh melalui udara 

(pesawat) selama kurang lebih 1 jam. 

g. Dari Bengkulu ke Tapan kemudian ke Sungai Penuh dapat 

ditempuh melalui darat (roda empat) selama kurang lebih 9 jam. 

3.1.3.3. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 

1. Deskripsi Umum 

Menurut Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (2017), 

kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai rumah bagi 

spesies mamalia besar Sumatera, antara lain harimau sumatera, gajah 

sumatera, dan badak sumatera (hlm. 51). Luas kawasan Taman 

Nasional Kerinci Seblat adalah 374.080,75 Ha. Bagi yang ingin 

mengunjungi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, disarankan di 

antara bulan Januari hingga Mei dikarenakan bulan-bulan tersebut 

merupakan musim kunjungan terbaik dan saat dimana bunga Rafflesia 

sedang mekar (hlm. 53).  

Supriatna (2014) menjelaskan bahwa kawasan taman nasional 

ini mencakup dua wilayah provinsi dengan tiga kabupaten yaitu 

Provinsi Lampung dengan wilayah Kabupaten Lampung Utara dan 
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Kabupaten Lampung Selatan, serta Provinsi Bengkulu dengan 

wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.  

Musim yang dialami sepanjang tahun di dalam kawasan ini 

yaitu musim hujan yang berlangsung dari bulan November hingga 

Mei, dan musim kemarau yang berlangsung dari bulan Juni hingga 

Agustus. Iklim di kawasan taman nasional ini termasuk ke dalam tipe 

iklim A dan B, sehingga kondisi di kawasan taman nasional tersebut 

tetap lembab.  Gunung-gunung dapat dijumpai di kawasan Taman 

Nasional Bukit Barisan Selatan, antara lain Gunung Palung dengan 

puncak tertinggi (1.964 m), diikuti dengan Gunung Tompok Tunggal, 

Gunung Lumtuk, Gunung Pandan, Gunung Kelerai, Gunung 

Sekincau, Gunung Meling, dan Gunung Penetok. Sehingga dalam 

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini terdapat variasi kawasan 

seperti, daerah perairan, dataran rendah yang landau, bergelombang 

hingga daerah yang berbukit curam dan pegunungan. 

Terbentuknya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan berawal 

dari berdirinya Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I oleh 

pemerintah belanda pada tahun 1935 yang kemudian ditetapkan 

sebagai taman nasional pada tangga 14 Oktober 1982 (hlm. 117-119). 

Namun, menurut Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 

(2017), konon katanya kawasan wilayah taman nasional tersebut 

pernah diduduki oleh kerajaan Bumi Hantatai, dimana kerajaan ini 

terbakar akibat dari gempa bumi yang bersamaan dengan letusan 
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Gunung Suoh. Sehingga, letusan tersebut membentuk empat danau, 

yaitu Asam, Lebar, Minyak, dan Belibis (hlm. 51). 

Untuk jumlah pegawai menurut Supriatna (2014) yang ada di 

kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sekitar 91 orang 

dengan tenaga pengamanan (jagawana) sekitar 45 orang berdasarkan 

data pada tahun 1997 (hlm. 121).  

2. Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 

Ekosistem di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 

memiliki beberapa macam tipe, antara lain hutan mangrove, hutan 

pantai, hutan tropis dataran rendah, hutan tropis perbukitan, hutan 

pegunungan rendah, dan hutan pegunungan tinggi. Hutan-hutan 

tersebut bersama jenis-jenis vegetasi merupakan tempat tinggal bagi 

berbagai jenis satwa. 

Untuk flora yang dijumpai di kawasan taman nasional ini, 

antara lain damar (Agathis sp.), keruing (Dipterocarpus sp.), meranti 

(Shorea sp.), nipah (Nypa fruticans), dan bakau (Rhizophora sp.). 

Untuk flora endemik Sumatera, antara lain bunga bangkai 

(Zmorphophallus decussilvae) dan bunga rafflesia (Rafflesia arnoldi). 

Untuk fauna, terdapat lebih dari 276 jenis burung, antara lain 

bangau tongtong (Leptotilos javanicus), bangau bluwok/burung upeh 

(Mycteria cinereal), elang gunung (Spizaetus alboniger), kuau raja 

(Argusianus argus), rangkong badak (Buceros rhinoceros), rangkong 
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gading (Buceros vigil), kepudang dada-merah (Oriolus cruentus), dan 

sempur-hujan darat (Eurylaimus ochromalus). Untuk satwa yang 

dilindungi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, antara 

lain beruang madu (Helarctos malayanus malayanus), ungko 

(Hylobates agilis), siamang (H. syndactylus syndactylus), dan simpai 

(Presbytis melalophos fuscamurina).  

Untuk satwa endemik di kawasan Taman Nasional Bukit 

Barisan Selatan, antara lain badak sumatera (Dicerorhinus 

sumatrensis sumatrensis), harimau sumatera (Panthera tigris 

sumatrae), gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus), tapir 

(Tapirus indicus), kambing hutan (Capricornis sumatrensis), dan 

kelinci sumatera (Nesolagus netscheri). Satwa-satwa lainnya yang ada 

di kawasan taman nasional ini, antara lain biawak (Varanus salvator), 

ular sanca (Python reticulatus), penyu hijau (Chelonia mydas), penyu 

lekang (Dermochelys coriacea), penyu sisik (Eretmochelys 

imbricate), dan berbagai jenis ikan (Acanthuridae, Carangidae, 

Chaetodontidae, dan Pomacanthidae) (hlm. 119-120).  

Berdasarkan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 

(2017), terdapat beberapa satwa liar langka di kawasan taman nasional 

tersebut, seperti rusa (Cervus unicolor), kerbau liar (Bubalus bubalis), 

dan mentok rimba (Cairina sp.). Di salah satu kawasan taman nasional 

ini, yaitu di muara Way Sleman, juga terdapat beberapa jenis Nypa 

fruticans dan habitat dari Kalong (hlm. 52). 
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3. Penduduk Sekitar dan Budayanya 

Terdapat desa yang dekat dengan kawasan Taman Nasional Bukit 

Barisan Selatan yaitu Dusun Pamekahan di daerah Belimbing. 

Penduduk di desa tersebut sebagian merupakan pendatang dari daerah 

Sukabumi dan Pandeglang, Jawa Barat, dari daerah Banyuwangi, 

Jawa Timur, dan dari daerah Lampung, Palembang, dan Padang (hlm. 

120). 

4. Wisata Alam 

Beberapa kawasan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang 

dijadikan kawasan wisata, antara lain (hlm. 120-121): 

a. Tampang/Tanjung Mas, Danau Menjukut, dan Belimbing, 

kawasan wisata yang terletak di daerah ekosistem pantai, rawa, 

dan hutan dataran rendah. Obyek wisata di kawasan ini, antara 

lain mercusuar buatan pemerintahan Belanda tahun 1879, 

lapangan udara perintis pada masa perang dunia II, Pantai 

Panerusan yang cocok untuk berselancar, Danau Menjukut dan 

Danau Sulaiman, Pantai Blambangan sebagai tempat 

bertelurnya penyu, Way Sleman, Sawung Bajo, dan Teluk 

Belimbing. 

b. Sukaraja Atas, kawasan wisata yang terletak dekat dengan 

Kantor Taman Nasional di Kota Agung. Obyek wisata di 

kawasan ini, antara lain bunga bangkai raksasa di ekosistem 

hutan hujan yang asli di Gunung Tanggamus, menjumpai 
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beberapa satwa liar, seperti beruang madu, gajah, jenis burung, 

dan lain-lain. Kawasan ini juga memiliki tujuh air terjun, sarana 

perkemahan, jalur hiking, dan beberapa gua sarang burung. 

c. Danau Ranau, kawasan wisata yang terletak di Sumatera bagian 

selatan. Aktivitas di kawasan ini, antara lain memancing, 

berlayar, dan bersampan. 

d. Suwoh, kawasan wisata yang memiliki obyek wisata, seperti 

sumber mata air panas, daerah dengan letupan-letupan yang 

mengeluarkan lumpur panas, serta empat buah danau yang unik. 

e. Kubu Perahu, kawasan wisata yang terletak di pinggir jalan raya 

antara Liwa dan Krui. Obyek wisata di kawasan ini, antara lain 

hutan asli dengan 60 jenis anggrek alam, beberapa air terjun 

seperti air terjun Sepapa Kiri dan Sepapa Kanan, bumi 

perkemahan, beberapa pondok, dan jalur hiking. 

5. Aksesibilitas 

Menurut Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (2017), 

terdapat beberapa akses menuju kawasan Taman Nasional Bukit 

Barisan Selatan, antara lain: 

a. Dari Jakarta ke Bandar Lampung dapat ditempuh melalui udara 

(pesawat) selama kurang lebih 45 menit. 

b. Dari Jakarta ke Bandar Lampung dapat ditempuh melalui darat 

(roda empat) selama kurang lebih 6 jam 30 menit. 
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c. Dari Bandar Lampung ke Suoh dapat ditempuh melalui darat 

(roda empat) selama kurang lebih 4 jam.  

d. Dari Bandar Lampung ke Tampang Belimbing dapat ditempuh 

melalui laut selama kurang lebih 10 jam.  

e. Dari Bandar Lampung ke Tampang Belimbing dapat ditempuh 

melalui udara (pesawat) selama kurang lebih 30 menit.  

f. Dari Bandar Lampung ke Kota Bumi kemudian ke Bukit 

Kemuning lalu ke Liwa dapat ditempuh melalui darat (roda 

empat) selama kurang lebih 5 jam.  

g. Dari Bandar Lampung ke Kota Agung kemudian ke Krui lalu ke 

Menula dapat ditempuh melalui darat (roda empat) selama 

kurang lebih 7 jam.  

h. Dari Bandar Lampung ke Kota Bumi kemudian ke Bukit 

Kemuning lalu ke Liwa ke Krui dan ke Menula dapat ditempuh 

melalui darat (roda empat) selama kurang lebih 9 jam.  

i. Dari Suoh, Muara Pemerihan, dan Kubu Perahu dapat ditempuh 

melalui darat (roda empat). 

3.1.4. Studi Eksisting 

Dalam studi eksisting, penulis memilih buku yang memiliki topik sama dengan 

perancangan visual yang penulis inginkan dan sebagai referensi penulis dalam 

perancangan buku tersebut.  
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1. Buku ‘National Parks of the USA’ 

 

Gambar 3. 16. Buku National Parks of the USA 

 (http://christurnham.tumblr.com/post/175531081850/national-parks-of-the-usa-is-out-

find-it, 2018) 

Buku yang penulis ambil untuk referensi visual perancangan adalah buku 

‘National Parks of the USA’ yang ditulis oleh Kate Siber bekerja sama 

dengan illustrator, Chris Turnham. Buku tersebut diterbitkan oleh Wide Eyed 

Editions tahun 2018 yang menggunakan hardcover dengan teknik case 

binding, berukuran 10,5” x 12,5”. Buku ini termasuk kategori buku anak-

anak. Buku ini memiliki 112 halaman penuh dengan ilustrasi mengenai taman 

nasional yang berada di Amerika Serikat disertai dengan keanekaragaman 

hayatinya. Tujuannya dibuat buku tersebut adalah untuk memberikan 

pengetahuan berbentuk dokumen mengapa taman nasional tersebut harus 

dijaga dan dirawat agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.  

Buku ini memiliki bentuk ilustrasi literal dengan gaya ilustrasi yang 

konsisten, sehingga terlihat menarik untuk dibaca. Dalam menyampaikan 

informasi, buku ini tidak memiliki teks yang panjang. Sehingga penyampaian 
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informasi langsung to the point.  Dalam buku ini juga dimasukkan beberapa 

fakta-fakta mengenai fauna dan flora yang menarik di setiap taman nasional. 

Penggunaan warna menggunakan warna natural pada habitat aslinya. Jenis 

huruf pada halaman per bab yang menjelaskan deskripsi singkat tiap taman 

nasional menggunakan jenis graphic seperti tulisan tangan. Namun, tulisan 

tersebut sedikit susah dibaca walaupun ukuran teksnya sekitar 12 atau 13 pt. 

Sedangkan jenis huruf dalam menjelaskan keanekaragaman hayatinya 

menggunakan jarak antar huruf sedikit lebar, sehingga mudah dibaca. 

Namun, untuk ukuran teksnya terlalu kecil, sekitar 9 atau 10 pt. Dalam 

menyusun elemen visual dan konten di buku tersebut menggunakan dua 

struktur grid yaitu single-column grids dan multicolumn grids. 

2. Buku ‘The Earth Book 

 

Gambar 3. 17. Buku The Earth Book 

Buku yang penulis ambil untuk referensi grid dan komposisi visual 

perancangan adalah buku ‘The Earth Book’ yang ditulis oleh Jonathan Litton 

bekerja sama dengan ilustrator, Thomas Hegbrook. Buku tersebut diterbitkan 

oleh 360 Degrees tahun 2017 yang menggunakan hardcover dengan teknik 

case binding, berukuran 26.6 x 32.6 cm. Buku ini termasuk kategori buku 
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anak-anak. Buku ini memiliki 64 halaman penuh dengan ilustrasi dan teks 

mengenai sekilas bumi dan isinya dan eksplorasi dunia.  

Buku ini memiliki bentuk ilustrasi literal dengan gaya ilustrasi yang 

konsisten, sehingga terlihat menarik untuk dibaca. Dalam menyampaikan 

informasi, teks dalam buku ini dibagi ke beberapa bagian-bagian kecil. 

Penggunaan warna menggunakan warna natural sesuai dengan aslinya. Jenis 

huruf yang dipakai di keseluruhan isi buku menggunakan jenis huruf sans 

serif dengan ukuran yang berbeda-beda, dari ukuran 10 pt, 12 pt, 14 pt, 28 pt, 

hingga 48 pt. Tulisan pada buku tersebut masih dapat dibaca. Namun, 

terdapat beberapa halaman yang agak sulit dibaca dikarenakan latar belakang 

halaman warna memakai warna agak gelap dengan teks yang warna hitam.  

Dalam menyusun visual dan teks pada buku tersebut menggunakan 

tiga struktur grid yaitu single-column grids dan multicolumn grids dan 

modular grids. Grid dan komposisi yang dipakai dalam buku sangat menarik 

dan rapi, sehingga memudahkan untuk membaca sesuai alurnya. 

3. Buku ‘Pariwisata Alam 54 Taman Nasional Indonesia’ 
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Gambar 3. 18. Buku Pariwisata Alam 54 Taman Nasional Indonesia 

Buku yang penulis ambil untuk referensi konten perancangan adalah buku 

‘Pariwisata Alam 54 Taman Nasional Indonesia’ yang disusun oleh 

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Buku tersebut diterbitkan 

oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi tahun 2017. 

Penulis mendapatkan buku ini dalam bentuk e-book atau pdf yang diberikan 

oleh pihak dari KSDAE melalui WhatsApp. Buku ini termasuk kategori buku 

dari lembaga. Buku ini memiliki 224 halaman penuh dengan teks disertai 

dengan visual foto. Konten buku ini mengenai 54 taman nasional di 

Indonesia. Namun, menurut penulis buku ini kurang menyampaikan konten 

informasi mengenai tiap taman nasional. Informasi yang diberikan sebatas 

deskripsi umum, total luas area, musim kunjungan terbaik, aksesibilitas, dan 

kontak tiap taman nasional tersebut. 

Buku ini sebagian besar menggunakan visual berupa foto, sedangkan 

visual berupa ilustrasi hanya dipakai untuk penggambaran peta dan ikon-

ikon, seperti untuk aksesibilitas dan kontak. Untuk penggambaran peta hanya 

memakai gaya ilustrasi vektor. Dalam menyampaikan informasi, pada 

deskripsi umum memiliki teks yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu 
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pendek juga, serta langsung to the point.  Penggunaan warna untuk teks hanya 

memakai warna hitam, sedangkan untuk sub judul memakai warna jingga. 

Untuk warna judul menggunakan warna putih dengan latar belakang foto. 

Jenis huruf yang dipakai adalah sans serif dengan ukuran teks sekitar 10 

hingga 12 pt. Pada buku ini juga menggunakan drop cap di awal teks. Dalam 

menyusun elemen visual dan konten di buku tersebut menggunakan empat 

struktur grid yaitu single-column grids, modular grids, hierarchical grids, 

dan compound grids. 

4. Buku ‘Berwisata Alam di Taman Nasional’ 

 

Gambar 3. 19. Buku Berwisata Alam di Taman Nasional 

Buku lain yang penulis ambil untuk referensi konten peracangan adalah buku 

‘Berwisata Alam di Taman Nasional’ yang ditulis oleh Jatna Supriatna. Buku 

tersebut diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia tahun 2014 yang 

menggunakan softcover dengan teknik perfect binding, berukuran 25 x 17,6 

cm. Jenis kertas yang dipakai adalah book paper dengan berat 640 g. Buku 

ini termasuk kategori buku informasi. Buku ini memiliki 505 halaman penuh 

dengan teks disertai dengan visual foto. Konten buku ini mengenai taman 
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nasional yang ada di Indonesia, dimana konten ini juga berisi perbandingan 

taman nasional di Indonesia dengan di luar negeri. Informasi yang diberikan 

pada buku ini sangat lengkap dari deskripsi umum, letak geografis, luas 

kawasan, iklim dan topografi, sejarah, keanekaragaman hayati dan ekosistem, 

penduduk sekitar dan budayanya, kawasan wisata, partner organisasi, 

peraturan-peraturan, fasilitas dan transportasi, dan aksesibilitas. 

Buku ini sebagian besar menggunakan visual berupa foto, sedangkan 

visual berupa ilustrasi hanya dipakai untuk penggambaran peta saja. Untuk 

penggambaran peta hanya memakai gaya ilustrasi vektor. Warna yang 

dipakai untuk teks adalah warna hitam, sedangkan untuk visual foto ada yang 

berwarna dan ada yang hitam putih.  Karena pada dasarnya ini merupakan 

buku informasi, sehingga informasi yang diberikan sangat lengkap dengan 

teks yang cukup banyak.  Jenis huruf yang dipakai adalah serif dengan ukuran 

teks sekitar 12 pt. Dalam menyusun teks menggunakan justify alignment 

dalam paragraph. 

3.2. Metodologi Perancangan 

Dalam merancang buku, penulis menggunakan teori Haslam (2006, hlm. 22-28) 

sebagai dasar perancangan buku, dimana terdapat beberapa proses yang harus 

dilakukan oleh penulis, sehingga terbentuklah sebuah buku cetak. Proses 

perancangan buku ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut: 

1. Pendekatan Terhadap Desain 

Pada bagian ini, dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan pendekatan desain 

grafis, yaitu sebagai berikut: 
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a. Dokumentasi 

Dokumentasi berperan penting dalam desain grafis dan sebagai titik 

mulai sebuah buku, dimana mencakup ide dan informasi yang diperoleh 

dalam bentuk teks maupun gambar. Dokumentasi juga merupakan 

dasar komponen-komponen pada buku, seperti tipografi, ilustrasi, 

desain grafis, fotografi, diagram, tabel, grafik, dan kartografi. 

Dokumentasi yang penulis peroleh dalam perancangan ini 

merupakan data-data valid berdasarkan hasil observasi ke salah satu 

taman nasional di Indonesia berupa teks dan foto, studi pustaka berupa 

buku yang penulis dapatkan dari Perpustakaan Manggala Wanabakti 

Pusat Dokumentasi dan Informasi dan buku yang terdapat situs web, 

serta hasil wawancara kepada 3 narasumber berupa teks dan rekaman. 

b. Analisis 

Dalam perancangan buku, pemikiran analitis berguna dalam 

menganalisis informasi yang diperoleh. Tujuannya untuk menemukan 

struktur dan pola pada konten, data, atau dokumentasi. Dari informasi-

informasi tersebut akan dibagi ke beberapa bagian kecil untuk lebih 

mendalami informasi yang diperoleh. Kemudian informasi tersebut 

disusun berdasarkan struktur dan hierarki konten buku, sehingga dapat 

memberikan informasi yang menarik untuk sasaran yang dituju. 

Dalam tahap pendekatan ini, penulis dapat menganalisis dari 

hasil informasi faktual yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan 

studi pustaka dengan bantuan proses brain storming. Informasi tersebut 
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akan penulis bagi ke dalam beberapa bagian kecil dengan bantuan 

proses mind mapping. 

c. Ekspresi 

Pendekatan yang ekspresif berupa posisi emosional desainer di dalam 

mendesain yang didapatkan ketika sedang meresap konten. Sehingga, 

konten berperan sebagai titik awal dalam pendekatan ini. Posisi 

emosional desainer tersebut memunculkan pertanyaan, bahkan 

mengajak untuk refleksi diri. 

d. Konsep 

Hasil temuan dari pendekatan konseptual adalah ‘big idea’ yang 

mencakup konsep dasar dalam menyampaikan pesan kepada target 

sasaran yang dituju. Konsep ‘big idea’ ini dapat dipecahkan menjadi 

dua ide atau lebih sebagai konsep perancangan. Pada pendekatan 

konseptual terhadap buku, dapat dihubungkan dengan konsep umum 

dalam menggunakan teks, fotografi, ilustrasi, dan lain-lain. Dalam 

tahap pendekatan konseptual, penulis mendapatkan ide utama 

berdasarkan hasil proses mind mapping. 

2. Design Brief 

Pada bagian ini, para desainer diminta untuk melakukan proses briefing dan 

konsultasi, dimana proses tersebut bertujuan untuk mendapatkan ikhtisar 

mengenai konten buku dan merenungkan pendapat dari hasil konsultasi. Pada 

proses briefing ini biasanya meninggalkan beberapa pertanyaan mengenai 
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konten, sehingga proses refleksi juga dapat membantu untuk memikirkan 

mengenai hubungan eksternal buku dengan struktur internal buku. 

Dalam tahap ini, penulis sudah melakukan studi pustaka dan 

melakukan wawancara dengan penulis buku dan visual editor. Wawancara 

dengan penulis buku tersebut membahas mengenai konten buku anak-anak. 

Sedangkan, dengan visual editor membahas mengenai gaya visual yang dapat 

dinikmati anak-anak seperti apa.  

3. Identifikasi Komponen pada Konten 

Dalam tahap ini, penulis sudah mendapatkan konten apa saja yang 

dimasukkan ke dalam buku dan visual dari perancangan buku. Tahapan visual 

perancangan buku tersebut dimulai dari pembuatan kateren, pemilihan 

struktur grid dan komposisi dalam menyusun visual dan teks pada buku agar 

alur membaca mudah dipahami, pemilihan terhadap jenis huruf yang sesuai 

untuk anak-anak agar informasinya mampu dibaca dan dipahami, serta 

pemilihan gaya ilustrasi dan warna yang cocok untuk buku anak-anak agar 

dapat dinikmati oleh anak-anak. 

Sedangkan untuk konten-konten dalam buku mencakup deskripsi 

singkat dan sejarah dari tiga taman nasional tersebut, keanekaragaman hayati 

(flora dan fauna), cara mencapai lokasi (aksesibilitas), wisata alam masing-

masing taman nasional, dan terlebih visual yang dipakai menggabungkan 

ilustrasi dengan foto yang merepresentasikan keseluruhan tiga taman nasional 

tersebut dengan tambahan interaktif di dalam buku tersebut. 
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