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ABSTRACT

Conservation Education in National Parks is an activity to promote understanding and awareness on people directly or indirectly related to the
National Parks who will then join the conservation effort. In this research, several conservation educations are recognized in some Indonesian National
Parks. Almost all National Parks in Indonesia already carried out programs on Conservation Education, which kinds o f activities is made to fit to the
preparedness of the organizing committee, fund and public responses. Generally, the pubiic gave positive responses on Conservation Education programs
and have many opportunities to develop the activities.
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PENDAHULUAN

Salah satu fungsi optimal Taman Nasional adalah
Pendidikan Konservasi atau Pendidikan Lingkungan dengan
tujuan agar masyarakat lebih mengerti dan memahami
tentang sumberdaya alam dan lingkungannya sehingga akan
ikut memiliki dan melestarikannya. McKinnon dan
McKinnon (1990) menyatakan bahwa cara untuk
mempelajari konservasi yang paling penting adalah
melihatnya langsung. Indonesia yang memiliki 37 Taman
Nasional diharapkan berperan besar dalam memberikan
pemahaman tentang Lingkungan Hidup kepada masyarakat.
Berdasarkan fungsi di atas, sebagian taman nasional telah
mulai aktif melaksanakan kegiatan Pendidikan Konservasi.
Namun sampai saat ini, kegiatan-kegiatan Pendidikan
Konservasi yang dilakukan sangat bervariasi sesuai dengan
kernampuan sumberdaya manusia yang tersedia serta
saranalprasarana pendukung kegiatan-kegiatan Pendidikan
Konservasi setempat. Atas dasar permasalahan tersebut,
maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :
1.
Jenis-jenis kegiatan Pendidikan Konservasi yang
dilakukan oleh Taman Nasional yang ada di Indonesia.
2. Produk-produk Pendidikan Konservasi yang dihasilkan oleh Taman Nasional serta hasil kegiatan tersebut.
3. Permasalahan-pemasalahan yang dihadapi dalam
melaksanakan kegiatan.
METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 1997 Maret 1998, dengan cara menyebarkan kuesioner pads

seluruh Taman Nasional yang ada di Indonesia. Data yang
diminta adalah : (1) Nama Taman Nasional dan alamat, (2)
Pimpinan Taman Nasional dan jumlah tenaga, (3) Kegiatan
Pendidikan Konservasi yang pernah dilakukan dan pernah
direncanakan, (4) Produk-produk serta hasil-hasil Pendidikan Konservasi yang pernah dihasilkan (SDM, buku, modul,
poster, dan lain-lain), (5) Sumber dana kegiatan, dan (6)
Hambatan serta permasalahan yang dihadapi.
HASlL DAN PEMBAHASAN

Dari 37 Taman Nasional (saat itu) yang diberi
kuesioner, ternyata hanya 9 Taman Nasional yang mengembalikan kuesioner tersebut (Tabel 1).
Jenis kegiatan Pendidikan Konservasi yang dilakukan
oleh Taman Nasional tersebut meliputi Pembinaan Saka
Wana Bhakti, Bina Cinta Alam, Giri Wana Rally, Kader
Konservasi, Pendidikan Pelestarian Alam melalui Kelompok Tani Pecinta Hutan (KTPH), Participatory Rural
Appraisal (PRA), Pengembangan Daerah Penyangga,
penanganan satwa
pengenalan Tumbuhan dan
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~ e m " aTaman Nasional ternyata telah melaksanakan
program Kader Konservasi. Taman Nasional yang paling
banyak mempunyai kegiatan Pendidikan Konservasi adalah
TN Gunung Gede Pangrango (1 8 program).
Taman Nasional yang menyampaikan kegiatan paling
sedikit adalah Taman Nasional Taka Bone Rate, yaitu hanya
Kader Konservasi. Dari 12 program yang disampaikan,
ternyata setiap Taman Nasional mempunyai variasi 1 - 8
program. Bervariasinya program-program di dalam Taman
Nasional terutama berkaitan dengan ketertarikanl

