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A. Umum 

Sumberdaya hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang 

harus selalu dijaga dan dimanfaatkan secara lestari guna kesejahteraan 

masyarakat, karena hutan menyediakan pelayanan ekosistem  yang 

mendasar bagi penghidupan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar 

hutan. 

Provinsi Banten saat ini telah memiliki Taman Hutan Raya (TAHURA) 

yang diberi nama TAHURA Banten dengan luas ±1.595.9 Ha sesuai 

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :  

SK.221/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Perubahan Fungsi 

antar Fungsi Pokok dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ±833 

Ha, dan Hutan Produksi Tetap seluas ±662 Ha serta perubahan fungsi 

dalam fungsi pokok dari Taman Wisata Alam Carita seluas ±95 Ha 

menjadi Kawasan Hutan Konservasi dengan fungsi Taman Hutan Raya 

seluas ±1.950 Ha yang terletak di kelompok Hutan Gunung Aseupan 

Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan nama Taman Hutan Raya 

(TAHURA) Banten. 

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor  SK.3108/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014, 

tentang Penetapan Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Banten 

seluas 1.595,90 (seribu lima ratus sembilan luluh lima dan sembiln puluh 

perseratus) hektar di kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, maka luas 

definitif kawasan Tahura Banten tersebut adalah 1.595.90 Ha. 

Pembentukan Tahura di Provinsi Banten bertujuan untuk 

meningkatkan fungsi hutan sebagai kawasan pelestarian alam, sekaligus 

meningkatkan proporsi kawasan lindung bagi keseimbangan lingkungan. 

Dengan terbentuknya Tahura di Provinsi Banten, diharapkan fungsi 

pelestarian alam dapat sejalan dengan meningkatnya nilai tambah 

ekonomi bagi masyarakat berupa berkembangnya kegiatan wisata alam, 

pendidikan dan pendukung kegiatan budidaya. 
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Tahura merupakan kawasan konservasi yang pengelolaanya 

diserahkan kepada pemerintah daerah, seperti tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau 

Bupati/Walikota.  

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dinyatakan bahwa taman 

hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi 

tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan 

atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan 

rekreasi.  

Pengembangan kawasan Tahura pada hakekatnya adalah 

pembangunan dan pengembangan suatu lingkungan, yang merupakan 

perpaduan antara lingkungan alami dan lingkungan binaan/buatan. 

Berdasarkan fungsinya, Taman Hutan Raya dapat dimanfaatkan untuk 

tujuan: 

▪ penelitian dan pengembangan (kegiatan penelitian meliputi penelitian 

dasar dan penelitian untuk menunjang pengelolaan kawasanTahura 

Banten).  

▪ ilmu pengetahuan  

▪ pendidikan  

▪ kegiatan penunjang budidaya  

▪ pariwisata alam dan rekreasi  

▪ pelestarian budaya. 

Sebagai upaya untuk memberikan arah pengelolaan yang dapat 

mencapai fungsi dan manfaat yang telah diatur dalam peraturan 

perundangan dan tercapainya tujuan yang telah dirumuskan, maka 
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disusun Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tahura Banten Periode 

Tahun 2016 -2025. 

Gambar 1. Kantor UPTD TAHURA Banten 

Rencana pengelolaan Tahura memuat langkah-langkah kegiatan 

sebagai pedoman bagi unit manajemen dalam melaksanakan pengelolaan 

selama 10 tahun ke depan. Penyusunan rencana pengelolaan Tahura ini 

didasarkan kepada data dan informasi yang dikumpulkan baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang selanjutnya diinterpretasikan dan 

dianalisa sebagai dasar/bahan untuk penyusunan rencana.  

 

B. Deskripsi wilayah (Kondisi eksisting) 

1. Lokasi, Aksebilitas dan Luas 

Taman Hutan RayaBanten berada pada wilayah Desa Sukarame, 

Desa Sukanagara, Desa Cinoyong dan Desa Kawoyang Kecamatan 

CaritaKabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Secara geografis berada 

pada koordinat 105o49’49” - 105o52’53” BT dan 6o14’32” - 6o17’38” LS. 

Untuk menuju ke lokasi Tahura Banten dapat melalui rute sebagai berikut: 

Jakarta – Serang – Pandeglang – Labuan – Lokasi (160 km); Jakarta – 

Serang – Cilegon – Anyer – Lokasi (170 km); Bogor – Rangkasbitung – 

Pandeglang – Labuan – Lokasi (150 km). 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor  SK.3108/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014, tentang 

Penetapan Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Banten seluas 

1.595,90 (seribu lima ratus sembilan luluh lima dan sembiln puluh 
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perseratus) hektar di kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, maka luas 

definitif kawasan Tahura Banten tersebut adalah 1.595.90 Ha. 

 

2. Sejarah Kawasan 

Kawasan Tahura Banten termasuk dalam kawasan hutan Gunung 

Aseupan dan merupakan hasil perubahan fungsi kawasan hutan dari 

fungsi hutan produksi (kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian 

Carita) dan kawasan Taman Wisata Alam Carita. 

2.1. Taman Wisata Alam 

Komplek Gunung Aseupan dikukuhkan sebagai kawasan hutan pada 

bulan Agustus 1915 oleh Gubernur Hindia Belanda yang didalamnya 

terdapat Taman Wisata Alam Carita. Pada Tahun 1938, kawasan hutan 

Banten ditunjuk sebagai Recreatie bos seluas 94,50 Ha yang didalamnya 

terdapat hutan alam, hutan tanaman serta tanah kosong. Pada Tahun 

1939, dibangun Pesanggrahan dengan bangunan semi permanen seluas 

224 m2. Pada Tahun 1955 sebagian hutan rekreasi seluas 50 Ha 

dipinjampakaikan kepada Balai Penyelidikan Kehutanan Bogor untuk 

kebun percobaan tanaman kayu.  

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

440/Kpts/Um/7/1978 tanggal 15 Juli 1978 tentang penunjukan sebagian 

komplek Gunung Aseupan seluas ± 95 Ha yang terletak di Daerah Tingkat 

II Pandeglang, Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai Taman Wisata. 

Taman Wisata Alam tersebut selanjutnya diberi nama Taman Wisata Alam 

Carita. Sebagai Taman Wisata Alam yang mempunyai fungsi sebagai 

kawasan konservasi yang mempunyai fungsi perlindungan, pengawetan 

dan pemanfaatan, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHKA 

Nomor 42/Kpts/DJ-VI/1995 tanggal 27 Maret 1995 telah ditunjuk Blok 

Pemanfaatan Taman Wisata Alam Carita seluas ± 30 (tiga puluh) Ha yang 

terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Provinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Barat. 
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2.2. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Hutan Penelitian Carita 

KHDTK Penelitian Carita ditetapkan statusnya berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 290/Kpts-II/2003 tanggal 26 

Agustus 2003 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 291/Kpts-

II/2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan 

dengan Tujuan Khusus Seluas ± 3.000 Ha yang terletak di Kecamatan 

Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebagai Hutan Penelitian 

Carita. Sebelum ditunjuk sebagai KHDTK Hutan Penelitian Carita, Pada 

Tahun 1937 P3HKA telah membangun kawasan tersebut sebagai Hutan 

Penelitian untuk tempat penelitian kayu hutan dengan jenis Dipterokarpa. 

Selanjutnya pada Tahun 1955, Hutan penelitian resmi dibangun dengan 

wilayah seluas ± 10 Ha. Pada tahun 1958 telah dilakukan penambahan 

tanaman seluas ± 40 Ha (Banten II) yang terletak di wilayah RPH Banten, 

BKPH Pandeglang, KPH Banten. 

Adapun kronologis penataan dan pengelolaan di kawasan hutan 

yang menjadi Tahura Banten adalah sebagai berikut: 

▪ 1915  Kompleks hutan Gunung Aseupan ditunjuk sebagai 

kawasan hutanoleh Gubernur Hindia-Belanda 

▪ 1938  Kawasan Banten dijadikan sebagai Recreatie bos 

(Hutan wisata)oleh Gubernur Hindia-Belanda 

▪ 1955  Balai Penyelidikan Kehutanan Bogor menggunakannya 

sebagai lokasi riset. Dilakukan pembangunan koleksi 

pohon famili Dipterocarpaceae 

▪ 1978  Kawasan hutan pantai Carita ditunjuk sebagai Taman 

Wisata Alam (TWA) berdasarkan Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 440/Kpts/Um/7/1978 tanggal 1 Juli 

1978, seluas 95 ha 

▪ 1990  Pemberian Hak Pengelolaan pariwisata Alam selama 20 

(dua puluh) tahun pada 9 lokasi TWA di Pulau Jawa 

kepada Perum Perhutani berdasarkan Keputusan 
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Menteri kehutanan No. 284/Menhut-II/1990 tanggal 4 

Juni 1990 (salah satunya TWA Carita). 

▪ 1993  Penunjukan beberapa lokasi di kawasan hutan sebagai 

kebun percobaan dan pos penelitian pada kawasan 

yang dikelola Perum Perhutani melalui SK Menteri 

Kehutanan No. 569/Kpts-II/1993 tanggal 29 September 

1993. Salah satu lokasi yang ditunjuk adalah Banten, 

tepatnya di RPH Carita BKPH Pandeglang 

▪ 1995  Penetapan blok pengelolaan TWA Carita melalui SK 

Dirjen PHPA No.42/Kpts/DJVI/1995 seluas 30 Ha 

menjadi Blok Pemanfaatan dan sisanya merupakan blok 

perlindungan 

▪ 1999  Kerjasama riset antara Perum Perhutani, Universitas 

Gadjah Mada dan ITTO dalam pengembangan tanaman 

Meranti 

▪ 2003  Penunjukan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus 

(KHDTK) seluas ±3.000 ha berdasarkan Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor 290/Kpts-II/2003 

▪ 2006  Penataan batas KHDTK Hutan Penelitian Carita oleh 

BPKH XI Yogyakarta 

▪ 2011 Penandaan batas IPPA 

 

2.3. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 

a. Periode Pengelolaan Perum Perhutani 

Program PHBM yang diimplementasikan oleh Perum Perhutani pada 

wilayah RPH Carita, BKPH Pandeglang, KPH Banten adalah seluas 54,7%. 

Program PHBM pada RPH Carita ini dilatarbelakangi adanya tingkat 

ketergantungan masyarakat sekitar hutan yang tinggi terhadap 

pemanfaatan sumberdaya hutan. program PHBM, sehingga masyarakat 

membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH).  
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Kegiatan PHBM pada areal Tahura Banten berlangsung di 6 (enam) 

desa, yaitu  Desa Sukarame, Desa Jaya Mekar, Desa Cinoyong, Desa 

Kawoyang, Desa Sindang Laut dan Desa Sukanegara. Adapun kegiatan 

PHBM pada umumnya meliputi budidaya tanaman jagung, kacang tanah, 

cengkeh, melinjo, dan tanaman hortikultura seperti petai, mengkudu, 

pepaya, singkong, pisang dan durian. 

Kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani sebelum ditunjuk 

menjadi KHDTK Hutan Penelitian Carita tahun 2003 di beberapa tempat 

sudah menjadi lokasi penelitian pengembangan tanaman Meranti oleh 

ITTO dan kerjasama Fakultas Kehutanan UGM - ITTO - Perum Perhutani. 

Kegiatan pengembangan tanaman Meranti tersebut dilakukan dengan 

penanaman berbagai jenis prioritas Dipterocarpa melalui program 

pemulian, antara lain: Konservasi Ex-Situ, Arboretum, Konservasi Psudo 

insitu, Uji Keturunan (Progeny), Uji Tanaman dan Kebun Pangkas. 

Kegiatan penelitian tersebut dilakukan selama periode tahun 1999, 2001, 

dan 2002 

 

b. Periode Pengelolaan Badan Litbang Kehutanan 

Dengan adanya penunjukan kawasan Hutan Produksi Terbatas 

dan Hutan Produksi Tetap seluas ±3.000 ha menjadi Kawasan Hutan 

Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai Hutan Penelitian Carita melalui 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 290/Kpts-II/2003 tanggal 26 

Agustus 2003 dan penggunaan KHDTK di Kawasan Hutan Produksi 

Terbatas dan Hutan Produksi Tetap seluas ±3.000 ha sebagai Hutan 

Penelitian Carita yang menetapkan bahwa pengelolaan KHDTK Hutan 

Penelitian Carita diserahkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kehutanan  

Kegiatan penelitian di Hutan Penelitian Caritasebelum ditunjuk 

menjadi KHDTK sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1955 seluas 10 ha 

yang dilanjutkan pada tahun 1958 seluas 40 ha oleh Balai Penyelidikan 

Kehutanan Bogor. Kegiatan di era tahun 1955 itulah yang menjadi embrio 
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kegiatan penelitian selanjutnya di wilayah Carita oleh Lembaga Perguruan 

Tinggi atau Lembaga Penelitian lainnya.  Berbagai kegiatan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 

pada KHDTK Hutan Penelitian Carita meliputi : evaluasi hasil introduksi 

jenis pohon hutan, potensi penyerapan karbon oleh tanaman hutan, 

model pertumbuhan beberapa jenis pohon hutan, konservasi dan 

pembibitan jenis-jenis, pembungaan dan pembuahan jenis pohon hutan, 

hama penyakit beberapa jenis pohon hutan, kajian dan penerapan model 

agroforestry, aneka usaha kehutanan, budidaya dan rekayasa produksi 

Gaharu. 

 

3. Kondisi Fisik 

3.1. Iklim 

Berdasarkan curah hujan rata-rata pertahun, wilayah Tahura 

termasuk tipe iklim A menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, termasuk 

kedalam iklim Af (hujan tropis) menurut Koppen, sedangkan menurut 

Oldeman termasuk dalam Zone A1. Pola curah hujannya sangat 

dipengaruhi ketinggian tempat dan kemiringan lahan. Curah hujan rata-

rata sebesar 2.000 - 2.500 mm/tahun. 

a. Curah Hujan 

Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh dari Stasiun 

Klimatologi Carita dan Jiput memberikan gambaran bahwa curah hujan 

rata-rata tahunan yang terjadi di areal penelitian dan sekitarnya sebesar 

2.853 mm/tahun dengan curah hujan tahunan rata-rata tertinggisebesar 

4.264 mm. Curah hujan bulanan rata-rata tertinggi sebesar 448 mm yang 

terjadi pada bulan Desember dengan jumlah hari hujan sebanyak 15 hari, 

sedangkan curah hujan bulanan terendah tercatat sebesar 58,6 mm yang 

terjadi pada bulan Agustus dengan jumlah hari hujan sebanyak 4 hari. 

Curah hujan harian dan jumlah hari hujan di kawasan Tahura disajikan 

pada Tabel 1.    
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Tabel 1. Curah hujan dan hari hujan di kawasan Tahura Banten 

No. Bulan 
Hari Hujan 

(hari) 

Curah Hujan 

(mm) Prosentase (%) 

1. Januari 16 411,2 14,41 

2. Pebruari 12 334,6 11,73 

3. Maret 13 423,0 14,83 

4. April 12 162,8 5,71 

5. Mei 7 145,0 5,08 

6. Juni 7 165,4 5,80 

7. Juli 4 98,4 3,45 

8. Agustus 4 58,6 2,05 

9. September 4 82,8 2,90 

10. Oktober 9 197,4 6,92 

11. Nopember 12 325,8 11,42 

12. Desember 15 448,0 15,70 

Jumlah 115 2.853,0 100,00 

Sumber: Laporan Tim Terpadu Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, 2011 

 

b. Temperatur 

Temperatur udara di wilayah pantai hingga perbukitan berkisar 

antara 22 oC sampai dengan 32 oC, sedangkan suhu di wilayah 

pegunungan dengan ketinggian antara 400 - 1.350 meter dpl mencapai 

antara 18 oC - 29 oC.Termperatur rata-rata pada bulan Oktober relatif 

lebih panas dibandingkan dengan bulan yang lain, sedangkan pada bulan 

Pebruari relatif lebih dingin. 

3.2. Topografi 

Topografi wilayah Kabupaten Pandeglang secara umum merupakan 

dataran rendah hingga perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 

berkisar 0 - 1.778 m dpl. Gunung Karang yang memiliki ketinggian 1.778 

m dpl, Gunung Pulosari 1.346 m dpl, Gunung Aseupan 1.174 m dpl 

merupakan wilayah yang paling tinggi di Kabupaten Pandeglang. 

Kondisi morfologi wilayah Kabupaten Pandeglang secara umum 

terbagi menjadi tiga kelompok yaitu morfologi dataran rendah, morfologi 

perbukitan landai-sedang (bergelombang rendah-sedang) dan morfologi 

perbukitan terjal. Morfologi dataran rendah umumnya terdapat di 

sebagian selatan, sebagian barat antara Labuan - Citeureup, kota 
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Pandeglang dan wilayah pantai dengan ketinggian kurang dari 50 meter 

dpl. Morfologi perbukitan bergelombang rendah-sedang sebagian besar 

menempati wilayah KHDTK Carita, sebagian Taman Nasional Ujung Kulon 

dan sebagian kawasan pantai selatan. Morfologi perbukitan terjal dan 

pegunungan dengan ketinggian antara 500 - 1.778 meter dpl mencakup 

wilayah pegunungan Karang, Pulosari, dan Aseupan. 

3.3. Geologi dan Tanah 

a. Geologi 

Wilayah Kabupaten Pandeglang mempunyai bentang alam dataran, 

perbukitan bergelombang dan pegunungan yang tersebar di bagian 

tengah yaitu Gunung Pulosari, Gunung Aseupan dan Gunung Karang. 

Kondisi ini berkaitan dengan geologi regional daerah Banten yang 

merupakan bagian dari jalur magmatik berumur Tersier-Kuarter yang 

membentang dari ujung utara Pulau Sumatera sampai Nusa Tenggara 

yang dikenal sebagai Busur Magmatik Sunda - Banda (Hamilton, 1976). 

Bentang alam di bagian timur dibentuk oleh perbukitan berrelief kasar-

halus yang kearah barat secara berangsur berubah menjadi dataran 

pantai sampai ke Selat Sunda. 

 

b. Tanah 

Jenis tanah di kawasan Tahura adalah Latosol dan Alluvial kelabu 

dengan bahan induk endapan liat. Secara umum sifat fisik tanah latosol 

memiliki ciri berwarna merah hingga kuning, kandungan bahan organik 

sedang, dan bersifat asam.Jenis tanah aluvial adalah tekstur liat, struktur 

pejal, konsistensi teguh (lembab), plastis (basah), keras (kering) tanpa 

batas horizon, warna kelabu hingga coklat, tanpa solum sampai bersolum 

sedang. Sedangkan sifat kimia yang ditunjukkan adalah bahan organik 

rendah, kejenuhan basa sedang hingga tinggi, kemasaman bervariasi 

dengan pH sekitar 5,5 - 6,0 dan permeabilitasnya rendah. Jenis tanah dan 

luasannya di kawasan Tahura Banten disajikan pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Jenis tanah di kawasan Tahura Banten 

No Jenis Tanah Luas (Ha) 

1 Latosol 1.477,51 

2 Aluvial, Tanah Glai, Planoso, Hidromorf Kelabu, Latelite air tanah 22,49 

 Jumlah 1.500,00 

Sumber: Badan Litbang Kehutanan 

3.4. Hidrologi 

Berdasarkan kondisi konfigurasi lapangan, jaringan sungai yang ada 

di wilayah ini membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memanjang 

dan sempit. Kawasan Tahura Banten merupakan bagian dari hulu-hulu K. 

Pasauran, S. Curug Gendang dan S. Ciparalak. Berdasarkan peta DAS di 

Provinsi Banten yang bersumber dari BP DAS Citarum Ciliwung (2011), 

berada pada DAS K. Pasaruan pada sub DAS K. Pasaruan, sub DAS Curug 

Gendang dan sub DAS Cilurah. Luas wilayah sub DAS di kawasan Tahura 

Banten disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Luas wilayah sub DAS di kawasan Tahura Banten 

No DAS Sub DAS Luas (Ha) 

1 K. Pasauran Curug Gendang 396,24 

2 K. Pasauran Cilurah 554,99 

3 K. Pasauran K. Pasauran 426,85 

4 Cikadubuluh  Cileuweung 121,92 

 Jumlah  1.500,00 

 

4. Potensi Hayati dan non Hayati 

4.1. Tutupan Lahan 

Berdasarkan citra landsat TM-7 berakuisisi Bulan Oktober 2002 yang 

disajikan pada Gambar 1 terdapat daerah terbuka yang cukup signifikan 

(warna ungu) disamping tutupan lahan berupa vegetasi tua (warna hijau 

tua), dan vegetasi muda (warna hijau muda), serta tutupan awan, 

bayangan dan tubuh air (warna hitam/putih).  
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Sumber: Laporan Tim Terpadu Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, 2011 

Gambar 2.Peta tutupan lahan kawasan Tahura Banten dan areal 
sekitarnya 

Pada citra tahun berikutnya, warna ungu berubah berangsur-angsur 

menjadi warna hijau muda yang berarti menunjukan perubahan tutupan 

vegetasi. Hasil survey di lapangan menunjukan bahwa pada areal yang 

berwarna hijau muda yang sebelumnya ungu, didominasi tanaman 

komoditi Melinjo (Gnetum gnemon) dan Pisang (Musa sp). Areal berwarna 

hijau tua merupakan sisa hutan alam yang umumnya berada pada areal 

berkontur berat. Data tutpan lahan dan kelerengan kawasan Tahura 

Banten disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Tutupan lahan dan kelerengan di kawasan Taman Hutan 
Raya Banten dan areal sekitarnyaF 

Lereng 

Tutupan Lahan (ha) 

Jumlah 

(Ha) 
air/awan/ 

bayangan 
awan 

Area 

terbuka 

Vegetasi 

muda 

Vegetasi 

tua 

0 - 8 % 4 46 49 15 113 

15 - 25 % 178 193 677 375 1,424 

25 - 40 % 123 119 175 236 654 

8 - 15 % 55 146 368 198 766 

> 40 % 6 13 22 38 79 
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Lereng 

Tutupan Lahan (ha) 

Jumlah 

(Ha) 
air/awan/ 

bayangan 
awan 

Area 

terbuka 

Vegetasi 

muda 

Vegetasi 

tua 

Jumlah (Ha) 366 517 1,290 862 3,035 

Sumber: Laporan Tim Terpadu Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, 2011 

4.2. Ekosistem Hutan 

Kawasan Tahura seluas 1.595.9 ha merupakan tipe ekosistem 

hutan hujan dataran rendah berdasarkan klasifikasi van Steenis dalam 

Soerianegara dan Andri, I (1985) atau hutan dipterokarpa dataran 

rendah/lowland dipterocarp forestmenurut klasifikasi Whitmore (1975) 

atau hutan pernah yang masih tersisa di Kabupaten Pandeglang, Provinsi 

Banten (Ismayadi S. dkk, 2009). Secara umum, keberadaan tipe 

ekosistem tersebut mulai mengalami ancaman akibat tingginya tingkat 

perambahan dan konversi lahan hutan menjadi kebun oleh masyarakat di 

sekitarnya.  

Pada hutan primer terganggu ditemukan 116 jenis tumbuhan yang 

tercakup dalam 61 suku, dan di hutan sekunder tua ditemukan 66 jenis 

tumbuhan yang tercakup dalam 44 suku. Jenis yang mendominasi 

regenerasi lengkap pada setiap strata terdapat di hutan primer. Untuk 

tingkat pohon didominasi oleh jenis Puspa (Schima wallichii DC)  dan 

tingkat semai didominasi oleh jenis Kapinango (Dysoxylum densiflorum 

Blume) Miq. Jenis tumbuhan dominan pada hutan primer terganggu 

adalah Castanopsis accuminatissima (Blume) A. DC. dan Glochidioll 

rubrum BI untuk tingkat semai. Pada hutan sekunder tua, jenis yang 

mendominasi pada tingkat pohon adalah Vernonia arborea Buch-Ham, 

tingkat belta adalah jenis Lithocarpus elegans (Blume), dan untuk tingkat 

semai adalah jenis Archidendron jiringa (Jack) Nielsen 

Potensi sumber daya hutan pada kawasan Tahura memiliki 

kekhasan ekosistem dan tingkat keanekaragaman hayati (biodiversitas) 

yang masih cukup tinggi, antara lain berbagai jenis flora baik endemic 

maupun exotic dan berbagai jenis fauna yang sudah langka dan atau 

dilindungi. Jenis flora didominasi oleh jenis Dipterocarpaceae, antara lain 
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Dipterocarpus hasseltii, Hopea odorata, Shorea leprosula, Shorea ovalis, 

Vatica sumatrana, Shorea compressa, Shorea strenoptera, dan jenis non 

Dipterocarpaceae diantaranya Accia auriculiformis, Instia bijuga, Khaya 

grandifolia, Lagerstroemia dupereana, Podocarpus blumei, Araucaria 

cunninghamii, Durio zibethinus, Hymenaea courbaril, Melia excelsa, Pinus 

caribaea, Pinus merkusii, Schima wallichii, Swietenia mahagoni. 

Sedangkan jenis fauna yang masih sering dijumpai, antara lain monyet 

(Macaca fascicularis), biawak (Varanus sp.), trenggiling (Manis javalicus), 

dan berbagai jenis burung, seperti elang (Haliacetus leucogastrea), 

pelatuk dan kutilang. 

 

4.3. Struktur dan Komposisi Tumbuhan 

Berdasarkan hasil analisis vegetasi di 3 (tiga) lokasi yaitu lokasi 

yang mewakili kondisi hutan dengan tingkat gangguan tinggi dibagian 

barat laut, lokasi yang mewakili kondisi hutan dengan tingkat gangguan 

sedang di bagian timur laut dan lokasi yang mewakili kondisi hutan 

dengan tingkat gangguan rendah di bagian barat kawasan Tahura, secara 

umum menunjukan bahwa kondisi hutan yang memiliki tingkat gangguan 

ringan  mempunyai 19 jenis dengan jumlah famili sebanyak 18, sedangkan 

pada lokasi hutan dengan tingkat gangguan sedang mempunyai 11 jenis 

dengan 10 jumlah famili. Data hasil analisis vegetasi di tiga lokasi tersebut 

disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil analisa vegetasi di kawasan Tahura Banten 

Lokasi Plot 
Basal Area 

(m2 per 0.1 ha) 

Kerapatan 

Individu (0.1 ha) 

Jumlah 

Jenis 

Jumlah 

Famili 

Hutan Dengan Tingkat 
Gangguan Tinggi  

1,92 32 12 10 

Hutan Dengan Tingkat 

Gangguan Sedang  

1,19 25 11 10 

Hutan Dengan Tingkat 
Gangguan Ringan  

3,27 45 19 18 

Sumber: Laporan Tim Terpadu Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, 2011 
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a. Hutan Dengan Tingkat Gangguan Tinggi 

Pada areal Tahura Banten yang dikatagorikan hutan dengan tingkat 

kerusakan tinggi, jenis tumbuhan yang dijumpai umumnya adalah 

tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, antara lain: melinjo 

(Gnetum gnemon), durian (Durio zibetinus), kelapa (Cocos nucifera) dan 

jati (Tectona grandis), serta jenis buah lokal yaitu kecapi (Sandoricum 

koetjape). Kondisi kawasan hutan yang terganggu cukup serius ini pohon-

pohon yang ada sangat jarang dengan kerapatan sekitar 32 pohon per 0,1 

ha.  

 

Gambar 4.Tanaman penduduk, antara lain: jati dan pisang dan kecapi 

Di lokasi ini jumlah anak pohon dan jenis seedlingnya sedikit. 

Adapaun jenis tanaman herba yang tumbuh liar ataupun yang ditanam 

oleh masyarakat adalah pungpurutan (Urena lobata Becne), asahan 

(Tetracera scanden (L.) Merr.), sadagori, temulawak, kilalayu, lempuyang, 

kirinyu, lajagoha, sagu (Marantha arundinaceae L.), harendong, saliara 

(Lantana Camara), babadotan, harendong bulu dan kibau. Jumlah jenis 

tercatat sebanyak 12 dengan kerapatan 32 pohon per 0,1 ha, atau sama 

dengan 320 pohon per hektar. Apabila dibandingkan dengan penelitian 

yang sudah dilakukan oleh Murniati (2007), jumlah jenis dan kerapatan 

pohon dilokasi ini tingkat gangguannya lebih rendah. Sebagian besar jenis 

tanaman yang tumbuh adalah tanaman budidaya, tidak ada satupun jenis 

tumbuhan asli (jenis yang ada dihutan).  

 



Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten 17 

 

b. Hutan Dengan Tingkat Gangguan Sedang  

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa di lokasi ini sudah 

pernah ditebang dan merupakan hutan sekunder dengan tingkat 

kerapatan 25 pohon per 0,1 ha dengan basal area 1,18 m2 per 0,1 ha. 

Umumnya ditumbuhi jenis Shorea leprosula, Shorea javanica, Maesopsis 

Emenii (Kayu Afrika), mahoni (Swietenia mahagony), Vitex pubescens dan 

lainnya. Namun, disela-selanya masih dijumpai tanaman jengkol yang 

mendominasi diikuti oleh Shorea leprosula dengan. Jumlah jenis pohon 

tercatat sebanyak 11 jenis, dengan total jumlah 25 jenis tumbuhan baik 

pohon, anak pohon dan seedling.Kerapatan anak pohon tingkat pancang 

sebanyak 48 per 0,1 ha. Jenis tumbuhan herba dan seedingnya antara lain 

kekopian (Psychotria malayana Jack), kitores, gompong (Radarmechera 

gigantea (Bl.) Miq.), huru minyak (Litsea lanceaolata (Bl.) Kosterm), 

durian (Durio zibethinus) dan lainnya. Hutan dengan tingkat gangguan 

sedang ini mempunyai pola persebaran pohon lebih sedikit tetapi tajuk 

penutupannya lebih tertutup. 

 
Gambar 1. Kondisi hutan pada tingkat ganguan sedang 

 

c. Hutan Dengan Tingkat Gangguan Ringan  

Kawasan hutan ini mempunyai lantai hutan cukup terbuka, tidak 

banyak terdapat tanaman penutup tanah. Lantai hutannya tertutup 

serasah dengan ketebalan sekitar 1 – 5 cm. 
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Gambar 2. Kondisi hutan dengan tingkat gangguan ringan 

Kerapatan jenisnya cukup tinggi yaitu 45 pohon per 0,1 ha atau 

sekitar 450 pohon perhektar. Hutan ini kondisinya masih cukup bagus 

untuk kepentingan konservasinya karena masih dapat dijumpai jenis jenis 

tumbuhan hutan yang merupakan kekayaan hayati wilayah Banten. Untuk 

anak pohon tercatat sebanyak 136 anak pohon, dengan jumlah jenisnya 

sebanyak 20 jenis. Jenis tumbuhan dominan adalah Schima wallichii 

dengan urutan ke dua adalah sigung, dengan urutan ketiga adalah 

kimoklak. Kondisi penutupan tajuk dan pancang cukup rapat dan lantai 

hutan yang cukup bersih dan penumpukan bahan organik yang cukup 

tebal. 

 

4.4. Satwa Liar 

Keragaman jenis satwa liar di kawasan Tahura Banten adalah 

sebagai berikut: a) satwa liar yang dijumpai secara langsung, meliputi 

jenis mamalia:monyet (Macaca fascicularis), trenggiling (Manis javanicus),  

kelelawar (Cynopterus sp.), ular tanah(Callo selasma rhodostoma), dan 

jenis aves: elang (Haliacetus leucogastrea), puyuh (Coturnix chinensis), 

pelatuk (Picus sp.), Anis (Zoothera sp.), serta jenis reptilia, yaitu Biawak 

(Varanus salvator), b) teridentifikasi melalui jejak, yaitu babi hutan (Sus 

scrofa), dan c) teridentifikasi melalui suara, antara lain: kutilang 

(Pycnonotus aurigaster), dan Punai (Chalcopaps indica) yang tergolong 

Aves. 

Selain itu, masih sering dijumpai satwa liar seperti surili (Presbytis 

comata), ular sanca (Phyton sp.),bajing tanah (Lariscus sp.) dan beberapa 
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jenis burung seperti: tekukur (Streptopelia cinensis), perkutut(Geoperlia 

striata), jogjlog (Pycnonotus goivaier), burung madu(Aethopiga exima), 

ciblek (Primia familiaris), kutilang (Pycnonotus aurigaster) dan 

lainnya.Keberadaan berbagai jenis satwa liar di kawasan Tahuraini 

mengindikasikan bahwakawasan ini merupakan habitat berbagai jenis 

satwa penting dan sebagian diantaranya masuk dalam katagori dilindungi. 

Jenis satwa liar yang teridentifikasi di kawasan Tahura Banten disajikan 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Jenis satwa liar di kawasan Tahura Banten 

No. Jenis Satwa Liar Status 
Lokasi Keterangan 

A B C  

 A. Mamalia      

1. Kera ekor panjang (Macaca 
fascicularis) 

DL + +  Jumpa langsung 

2. Kelelawar (Cynopterus sp.)  +   Jumpa langsung 

3. Trenggiling (Manis javanicus) DL  +  Jejak 

4. Babi hutan (Sus scrofa)    + Jejak 

5. Surili (Presbytis comata) DL   + Informasi penduduk 

6. Bajing tanah    + Informasi penduduk 

7 Jenis lainnya     Belum terinventarisir 

 B. Aves      

1. Elang (Haliacetus leucogastrea) DL +   Jumpa langsung 

2. Punai (Chalcopaps indica)  + +  Suara 

3. Kutilang (Pycnonotus aurigaster)   + + Suara 

4. Jogjog (Pycnonotus goivaier)   +  Informasi penduduk 

5. Tekukur     + Informasi penduduk 

6. Perkutut    + Informasi penduduk 

7. Burung madu    + Informasi penduduk 

8. Ciblek    + Informasi penduduk 

9 Jenis lainnya     Belum terinventarisir 

 C. Reptilia      

1. Biawak (Varanus salvator) DL   + Jumpa langsung 

2. Ular tanah  +   Jumpa langsung 

3. Ular sanca (Phyton sp.)  +   Informasi penduduk 

4. Jenis lainnya     Belum terinventarisir 

Sumber: Laporan Tim Terpadu Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, 2011 
Keterangan :DL : Dilindungi; A : Hutan Alam,  B : Hutan Tanaman,  C : Kebun  
  

4.5. Wisata Alam 

a. Air Terjun Curug Gendang 

Air Terjun Curug Gendang berada kawasan Tahura Banten dengan 

posisi koordinat 105° 51' 34'' BT dan 6° 16' 38,9'' LS pada ketinggian 225 
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m dpl dan berasal dari hulu mata air Gunung Aseupan. Dinamai Curug 

Gendang karena suara air terjunnya mirip dengan suara gendang atau 

tambur. Lokasinya terletak sekitar 4,3 km dari pintu gerbang. Aksesibilitas 

untuk menuju Air Terjun Curug Gendang dapat menggunakan kendaraan 

roda empat sampai akhir jalan dan dilanjutkan berjalan kaki menelusuri 

jalan setapak yang berliku-liku berupa jalan tanah sebagian berbatu 

sekitar 2 km. 

Daya tarik Air Terjun Curug Gendang adalah merupakan perpaduan 

dari hutan lebat, jalan setapak yang berliku dan kadang naik turun, serta 

tebing dan jurang disisi kiri-kanannya, dan air yang jernih. Air Terjun 

Curug Gendang mempunyai ketinggian ± 7 m dengan diameter 

permukaan ± 5,5 m dan kedalaman ± 13 m berbentuk cekungan dalam. 

Gambar 3. keindahan Air Terjun Curug Gendang  

 
 

b. Air Terjun Curug Puteri 

Air Terjun Curug Puteri berada pada posisi koordinat 105° 51' 48,4'' 

BT dan 6° 16' 36,9'' LS pada ketinggian 237,5 meter dpl. Lokasinya 

terletak sekitar 500 meter ke arah hulu Air Terjun Curug Gendang. 

Aksesibilitas untuk menuju Air Terjun Curug Puteri belum tersedia jalan 

setapak sehingga dari Air Terjun Curug Gendang harus ditempuh melewati 

Sungai Curug Gendang dengan kondisi berbatu dan licin.  

Keindahan Air Terjun Curug Puteri diwarnai dengan keberadaan 

batuan cadas yang indah di kanan-kiri sungai dengan ketinggian sekitar 8-
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10 meter dan aliran air dari atas seperti air terjun. Kondisi aliran air 

tersebut menjadi semakin besar apabila musim hujan sehingga 

menambah daya tarik keindahan alam disamping Air Terjun Puteri.   

Air Terjun Curug Puteri mempunyai ketinggian ± 7.5 m dengan 

kedalaman cekungan (kolam) sekitar 2 meter. Keindahan Air Terjun Curug 

Puteri juga dilengkapi dengan panorama goa. Gambar 6 memperlihatkan 

keindahan sungai yang berbatu S. Curug Gendang, dinding cadas dan Air 

Terjun Curug Puteri.   

 

Gambar 4. Keindahan Air  Terjun  Curug  Puteri 

c. Cadasngampar 

Cadasngampar merupakan areal bebatuan yang datar dimana 

terletak di pinggiran sungai sehingga mempunyai eksotisme visual yang 

khas antara bebatuan dan gemercik air sungai yang memberikan 

ketenangan dan kesejukan. Lokasi Cadasngampar terletak disebelah 

selatan Curug Gendang yang merupakan jalur tracking ke arang curug. 

Topografi relative datar hingga bergelombang dan didominasi oleh 

hutan  hujan tropis dan tanaman masyarakat dengan kerapatan vegetasi 

jarang hingga sedang. Di wilayah ini dapat dijumpai satwa antara lain babi 

hutan, monyet ekor panjang, lutung, ular python dan beberapa jenis 

burung. 
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Gambar 5. Keindahan Cadasngampar 

d. Bendungan 

Bendungan ini merupakan bendungan yang diperuntukan untuk 

pengairan masayarakat. lokasi ini sangat mudah diakses dari 

perkampunga sekitarnya, sehingga mempunyia kasebilitas yang tinggi dan 

berpotensi untuk wisata tirta. Lokasi ini berkonfigurasi topografi 

bergelombang ringan dengan vegetasi dominan tanaman Multipurpose 

Tree Spesies dan tanaman bambu dengan view yang indah. 

 
Gambar 6. Keindahan Air  Terjun  Curug  Puteri 

 
 

e. Camping Ground 

Camping ground yang dapat dikembangkan ada 4 lokasi yaitu : 

Camping groud (1) terletak dekat dengan curug gendang dengan 

kofigurasi topografi bergelombang ring dengn vegetasi dominan Laban 

dan mempunyai pemandangan yang indah; Camping ground (2) topografi 

bergelombang ringan, dengan vegetasi dominan Mahoni dan Meranti, luas 

areal terbuka 0.1 - 0.5 Ha dan dekan pesanggrahan perum perhutani. 

Camping ground (3) topografi bergelombang ringan, dengan vegetasi 

dominan Mahoni dan Meranti dengan luas 0,1 Ha dan camping ground (4) 
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topografi bergelombang ringan, dengan vegetasi dominan Mahoni dan 

Meranti, luas areal terbuka 0.125 - 0.15 Ha,  

 

f. Gunung Tompo 

Topografi wilayah tersebut bervariasi mulai landai hingga 

bergelombang. Namun sebagian besar wilayahnya bergelombang dan 

curam dengan puncak tertinggi Gunung Tompo (500 dpl). Di puncak 

Gunung Tompo ini terdapat makam yang dianggap keramat karena 

merupakan makam kyai (penyebar agama islam). 

Vegetasi didominasi oleh hutan hujan tropis seperti mahoni, 

meranti dan beberapa tanaman masyarakat seperti melinjo, kelapa, kopi, 

nangka, jengkol, kopi dll. Di wilayah ini banyak dijumpai beberapa lahan 

garapan masyarakat di dalam kawasan karena letaknya yang berbatasan 

langsung dengan masyarakat desa Sukanegara.  

Di wilayah ini pun banyak dijumpai area yang memiliki panorama 

alam yang indah namun lokasinya curam seperti kawasan Kalimorot 

 

 

g. Potensi Pasar wisata 

Dari tabel 8 di bawah menunjukan bahwa kunjungan wisatawan ke 

daerah Banten pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan. 

Dilihat dari sebaran wisatawan yang berkunjung ke Banten 

menunjukan bahwa, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang 

mempunyai angka kunjungan wisatawan nusantara yang cukup tinggi 
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yang tujuan utamanya adalah kawasan wisata Carita, Tanjung Lesung dan 

Anyer dibanding dengan kabupaten dan kota lainnya di Banten. 

Sedangkan untuk wisatawan mancanegara Kabupaten Pandeglang dan 

Kabupaten Tangerang mempunyai angka yang cukup tinggi, hal ini 

menunjukan minat wisatawan nusantara dan mancanegara nampaknya 

mempunyai pola gerakan yang agak berbeda. 

 

Tabel 8. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten/Kota 

 

 

 

 

  

 

 

5. Sosial Ekonomi dan Budaya 

Kawasan Tahura Banten dikelilingi oleh 4 desa yaitu Desa Sukarame, 

Desa Sukanagara, Desa Kawoyang dan Desa Cinoyong yang tercakup 

dalam Kecamatan Carita. Dari keempat desa yang mengelilingi kawasan 

Tahura Banten,   Desa Kawoyang memiliki wilayah paling luas dengan luas 

6,07Ha. Sedangkan Desa Sukarame merupakan desa terkecil dengan luas 

wilayah 1,76 Ha.  

Berdasarkan data dari Kecamatan Carita Dalam Angka (BPS, 2015), 

kondisi sosial ekonomi dan budaya di keempat desa tersebut adalah 

sebagai berikut : 

5.1. Demografi 

Sebaran penduduk per desa di Kecamatan Carita relative tidak 

merata sebagaimana tersaji pada Gambar 12. Desa Kawoyang merupakan 

desa dengan penduduk terjarang dengan rata-rata sebanyak 303 

2001 2002 2003 2001 2002 2003

Kab. Serang 7,938,963 8,945,602 10,461,772 11,056 15,759 17,962

Kab. Tangerang 103,462 78,021 91,659 3,546 6,170 7,710

Kab. Pandeglang 4,750,302 5,201,571 5,650,151 28,321 34,725 41,017

Kab. Lebak 22,264 98,591 19,901 141 494 56

Kota Tangerang 124,417 86,952 109,469 17,036 17,814 25,544

Kota Cilegon 157,158 134,963 137,204 9,526 13,348 17,249

Jumlah 13,069,566 14,545,700 16,470,156 69,626 88,310 109,54

%                    - 11.06 12.23               - 26.83 24.04

Kabupaten/Kota
Wisatawan Nusantara Wisatawan Mancanegara
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jiwa/km2. Sedangkan Desa Sukarame merupakan desa dengan penduduk 

terpadat dengan rata-rata 3051 jiwa/km2. 

Desa Sukarame dihuni oleh 1276 Kepala Keluarga dengan total 

penduduk 5370 orang yang terdiri atas 2684 orang laki-laki dan 2686 

orang perempuan. Desa Sukanagara dihuni oleh 1085 Kepala Keluarga 

dengan total penduduk 4256 orang yang terdiri atas 2211 orang laki-laki 

dan 2045 orang perempuan. Desa Kawoyang dihuni 513 Kepala Keluarga 

dengan total penduduk 1841 orang yang terdiri atas 967 orang laki-laki 

dan 874 orang perempuan. Sedangkan Desa Cinoyong dihuni oleh 627 

Kepala Keluarga dengan total penduduk 2110 orang yang terdiri atas 1103 

orang laki-laki dan 1007 orang perempuan. 

 

5.2. Mata Pencaharian 

Sebagian besar penduduk Kecamatan Carita memiliki mata 

pencaharian sebagai petani. Begitu pula dengan penduduk Desa Desa 

Sukarame, Desa Sukanagara, Desa Kawoyang dan Desa Cinoyong yang 

mayoritas penduduknya adalah petani baik petani di sawah maupun 

kebun/ladang.  Tanaman yang biasa ditanam oleh masyarakat adalah 

padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, petai, durian dan coklat. 

Ada pula sebagian kecil masyarakat di Desa Sukarame dan 

Sukanagara yang bermatapencaharian sebagai nelayan (BPS, 2015). 

  

5.3. Pendidikan 

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Sukarame, Desa Sukanagara, 

Desa Kawoyang dan Desa Cinoyong mulai dari tingkat Taman Kanak-

Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) sederajat, dan Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP) sederajat. Di Desa Sukarame terdapat 3 SD dan 1 SLTP. 

Di Desa Sukanagara terdapat 1 SD dan 1 SLTP. Di Desa Kawoyang hanya 

terdapat 1 SD. Sedangkan di Desa Cinoyong terdapat 1 SD dan 1 SLTP. 

 

5.4. Keagamaan 
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Sebagian besar masyarakat di Desa Sukarame, Desa Sukanagara, 

Desa Kawoyang dan Desa Cinoyong menganut agama islam yaitu sebesar 

99,97%. Hanya terdapat 3 orang masyarakat Desa Sukarame yang 

beragama katolik.  

Di keempat desa tersebut terdapat total 54 sarana peribadatan 

yang terdiri atas 22 mesjid dan 32 mushola/langgar.  Sedangkan sarana 

peribadatan untuk non muslim tidak ada. 

5.5. Kesehatan 

Di Desa Sukarame, Desa Sukanagara dan Desa Cinoyong telah 

tersedia sarana kesehatan berupa Puskesmas Pembantu dan Puskesmas 

Keliling. Puskesmas Pembantu terletak di Desa Sukanagara dan Cinoyong. 

Puskesmas Keliling  terdapat di Desa Sukarame dan Desa Sukanagara. 

Sedangkan di Desa Kawoyang belum terdapat sarana kesehatan. 

Tenaga kesehatan  yang berada di keempat desa tersebut terdiri 

atas 4 orang bidan dan 2 orang perawat. Untuk mendapat perawatan 

dokter, biasanya masyarakat harus menuju puskesmas di kecamatan 

Carita. 

Jenis-jenis penyakit yang biasanya diderita masyarakat di keempat desa 

tersebut adalah influenza, penyakit kulit, ISPA, penyakit tukak/lambung, 

Diare/disentri dan TBC 

C. Visi 

"Terbangunnya Kawasan Tahura Banten sebagai Kawasan 

Konservasi dan Edu-ecoturism untuk meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat" 

 

D. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut disusun  5 MISI yaitu 

1. Membangun dan menata kawasan sebagai dasar pengelolaan; 
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2. Mengembangkan dan memanfaatkan potensi kawasan Tahura Banten 

yang dapat berkontribusi pada ilmu pengetahuan, pendidikan, 

menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi; 

3. Meningkatkan  pengamanan kawasan, rehabilitasi dan pekayaan 

tanaman yang dapat meningkatkan kualitas kawasan pelestarian alam 

4. Membangu dan mengembangkan peran serta masyarakat untuk 

mendukung pengelolaan Tahura secara lestari dan optimal; 

5. Mengembangkan pengelolaan kolaboratif dalam upaya optimalisasi 

pengelolaan Tahura Banten; 

E. Tujuan pengelolaan 

Tujuan Pengelolaan Jangka Panjang Tahura Banten periode tahun 

2016 - 2025 adalah agar pengelolaan Tahura dapat lebih terarah, 

sistematis sesuai dengan tingkat kebutuhan pengelolaan, perkembangan 

wilayah dan dinamika masyarakat, terintegrasi dan berkesinambungan 

sehingga kelestarian kawasan beserta ekosistem di dalamnya dapat 

terjamin keutuhannya dalam jangka panjang dan adanya manfaat 

ekonomi yang dapat digunakan bagi pembangunan wilayah dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. 

Tahura merupakan salah satu bentuk hutan konservasi dimana 

dalam pengelolaan hutan konservasi memiliki tujuan untuk melestarikan 

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sesuai tujuan penunjukan 

hutan konservasi bersangkutan, untuk dapat memenuhi fungsi 

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan 

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, serta 

pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya 

secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian 

ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, wisata alam 

dan peran serta masyarakat.Terdapat 4 tujuan penting dalam pengeloaan 

Tahura, yaitu : 

a. Terjaminnya kelestarian kawasan taman hutan raya. 

b. Terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa asli daerah. 
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c. Optimalnya manfaat taman hutan raya untuk wisata alam, rekreasi, 

penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, penunjang budidaya, 

budaya, bagi kesejahteraan masyarakat. 

d. Terbentuknya taman provinsi yang menjadi kebanggaan masyarakat 

Provinsi Banten. 

Pembangunan Tahura Banten dilakukan sebagai suatu upaya untuk 

tercapainya fungsi kawasan sebagai kawasan pelestarian alam yang 

dikelola oleh pemerintah daerah. Beberapa hal yang menjadi sasaran 

pengelolaan dan pembangunan tersebut adalah : 

a. Sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan 

atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli, yang dimanfaatkan 

bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang 

budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. 

b. Sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan 

(melestarikan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya). 

c. Sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 

satwa, serta keunikan alam. 

d. Pendayagunaan potensi Taman Hutan Raya untuk kegiatan koleksi 

tumbuhan dan/atau satwa, wisata alam, penelitian ilmu pengetahuan, 

pendidikan, dan penyediaan plasma nutfah untuk budidaya, 

diupayakan tidak mengurangi luas dan tidak merubah fungsi kawasan. 

e. Sebagai taman kebanggaan provinsi, maka dalam pengembangan 

taman hutan raya diutamakan menampilkan koleksi jenis tumbuhan 

dan satwa dari Provinsi Banten. 

f. Peningkatan pengusahaan pariwisata alam adalah untuk meningkatkan 

pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam yang terdapat 

dalam blok pemanfaatan Taman Hutan Raya, berlandaskan Konservasi 

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jenis-jenis usaha yang 

dapat dilakukan adalah: 1) Akomodasi seperti pondok wisata, bumi 

perkemahan, karavan, penginapan remaja; 2) Makanan dan minuman; 
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3) Sarana wisata tirta; 4) Angkutan wisata; dan 5) Cinderamata dan 

sarana budaya 

Pelaksanaan usaha sarana pariwisata tersebut harus memenuhi 

beberapa persyaratan yaitu: a) luas kawasan yang dimanfaatkan untuk 

pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum 10% 

dari luas blokTaman Hutan Raya; b) bentuk bangunan bergaya 

arsitektur budaya setempat dan; c) tidak mengubah bentang alam. 

Pengusahaan pariwisata alam dapat dilakukan oleh koperasi, Badan Usaha 

Milik Negara, perusahaan swasta dan perorangan. Izin pengusahaan 

diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Kepala 

SKPD yang membidangi pariwisata, serta Kepala UPTD yang menangani 

TAHURA. Pengusahaan tersebut diberikan untuk jangka waktu paling lama 

55 tahun sesuai dengan jenis usahanya. 

F. Blok Pengelolaan Tahura 

Penataan blok kawasan Tahura adalah suatu proses pengaturan 

atau perancangan ruang menjadi blok-blok dengan mempertimbangkan 

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

masyarakat.  Tahapan penataan blok meliputi tahap persiapan, 

perancangan, konsultasi dan komunikasi publik, penilaian, pengesahan 

serta pemberian batas di lapangan.  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolan 

Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dalam 

pengelolaan kawasan taman hutan raya dilakukan pembagian blok 

pengelolaan yang terdiri dari : (a) blok perlindungan, (b) blok 

pemanfaatan, (c) blok koleksi tumbuhan dan atau satwa, dan (d) Blok 

Tradisional/Rehabilitasi yang disajikan pada Gambar 10 berikut : 

Untuk mendapatkan pembagian blok Tahura secara optimal, maka 

prinsip dasar yang digunakan dalam melakukan analisis adalah sebagai 

berikut: 

1. Potensi sumber daya alam yang dimiliki dan tata guna lahan. 
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Sumber daya alam memiliki karakteristik dan toleransi tertentu untuk 

dapat didayagunakan dan memiliki kemampuan untuk pulih kembali 

setelah mendapat gangguan terhadap ekosistemnya.  Akan tetapi bila 

gangguan terlampau berat, maka proses pemulihannya berjalan dalam 

periode waktu yang sangat lama. 

2. Sejarah/kronologis pengelolaan kawasan. 

Pertimbangan terhadap izin pemanfaatan di beberapa bagian kawasan 

pada instansi/lembaga dilakukan karena pemanfaatan tersebut masih 

sejalan dengan fungsi pengelolaan kawasan konservasi. 

3. Permasalahan atau kendala kawasan. 

Pertimbangan ini diperlukan karena Tahura akan dimanfaatkan untuk 

kunjungan dalam rangka pendidikan, penelitian dan rekreasi maka 

aspek keamanan dan keselamatan pengunjung menjadi hal yang 

memerlukan perhatian khusus, terutama terhindar dari bencana alam. 

4. Kedudukan dan fungsi kawasan dalam aspek pewilayahan dan 

kebijakan daerah (RTRW). 

5. Hubungan antar kegiatan dan kelompok kegiatan untuk perlindungan 

dan pemanfaatan. 
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Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber 

Daya Alam dan Ekosstem nomor SK 46/KSDAE/SET/ KSDAE.2/2/2016 

tentang Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten kabupten 

Pandeglang Provinsi Banten. Pembagian kawasan ke dalam blok-blok 

tersebut, terdiri dari: 

A. Blok Perlindungan 

Blok perlindungan adalah bagian kawasan taman hutan raya yang 

harus dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan oleh aktivitas 

manusia.  Fungsi dari blok perlindungan ini merupakan area yang 

diperuntukan bagi perlindungan terhadap ekosistem alami dan kelestarian 

fungsi DAS yang potensial bagi program pemanfaatan wisata, diantaranya 

adalah aliran Sungai Citajur, serta perlindungan ekosistem lainnya. Dalam 

blok perlindungan ini dilakukan program perlindungan dan monitoring 

jenis-jenis tumbuhan dan satwa dari berbagai pengaruh kegiatan. Dengan 

demikian pengembangan di blok ini terfokus pada kegiatan-kegiatan 

pengelolaan dan penelitian serta wisata terbatas.  Areal yang dijadikan 

blok perlindungan seluas 485.7 Ha 

Blok perlindungan meliputi sebagian petak 74, sebagian petak 73, 

petak 8, petak 10 , petak 13 , petak 12 serta sebagian petak 75.  Lokasi 

tersebut dijadikan sebagai blok perlindungan dikarenakan masih relatif 

utuhnya vegetasi dan keadaan tofografi yang berbukit.  Saat ini vegetasi 

yang ada di blok perlindungan disajikan dalam Tabel 9 berikut :  

Tabel 9.  Vegetasi pada Blok Perlindungan 

No No Petak Luas ( Ha ) 
Wil. Administrasi 

Keterangan 
Desa Kecamatan 

1. 8 70,3 Sukanagara Carita Rimba Campur 

2. 10 114,1 Kawoyang Carita Rimba Campur 

3. 13 80,9 Cinoyong Carita Rimba Campur 

4. 12 66.6 Cinoyong 
Carita 

Rimba Campur 

5. 75.c 37.4 Sukarame 
Carita 

Mahoni 
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No No Petak Luas ( Ha ) 
Wil. Administrasi 

Keterangan 
Desa Kecamatan 

6. 74 c 61,5 Sukarame 
Carita 

Rimba Campur 

7. 74 d 10 Sukarame 
Carita 

Hutan Alam dan Rimba 
Campur 

8. 73 44.9 Sukarame 
Carita 

Rimba Campur 

Jumlah 485.7       

 

B. Blok Pemanfaatan 

Blok Pemanfaatan merupakan area yang diperuntukan bagi 

kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata alam termasuk 

pembangunan sarana dan prasarana wisata serta kegiatan penangkaran 

tumbuhan dan satwa liar dan area display koleksi satwa liar sesuai tujuan 

pengelolaan kawasan.  

Areal yang dijadikan blok pemanfaatan seluas 485.7 Ha yang 

terbagi menjadi dua yaitu blok pemanfaatan A seluas 377.5 Ha yakni 

petan 5, petak 3, petak 1 dan petak 2. dan blok pemanfaatan B seluas 

101,3 ha yakni  sebagian petak 73, petak 75 sebagian petak 4, sebagian 

petak 71, petak 11. Kedua blok ini dipilih menjadi blok pemanfaatan 

karena kondisi tofografinya yang relatif datar dan mempunyai potensi 

yang dapat dikembangkan menjadi tempat wisata antara lain curug 

gendang, curug putri serta mempunyai akses yang mudah dijangkau.  

Vegetasi yang terdapat di blok pemanfaatan ini disajikan dalam 

Tabel 10 berikut : 

Tabel 10.  Vegetasi pada Blok Pemanfaatan 

No No Petak Luas ( Ha ) 
Wil. Administrasi 

Keterangan 
Desa Kecamatan 

Blok Pemanfaatan A  

1. 5 101,77 Sukanagara Carita Rimba Campur 

2 3 65.2 Sukanagara Carita Rimba Campur 

3 1 120.3 Sukanagara Carita Rimba Campur 

4 2 90.2 Sukanagara Carita Rimba Campur 

Jumlah Blok A 377.5    
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No No Petak Luas ( Ha ) 
Wil. Administrasi 

Keterangan 
Desa Kecamatan 

Blok Pemanfaatan B 

1 73 2.0 Sukarame Carita Rimba Campur 

  2. 75 a 10,94 Sukarame Carita Rimba Campur 

3. 75 b 26,22 Sukarame Carita Rimba Campur  

4. 75 c 14.2 Sukarame Carita Konservasi ex-situ Shorea 
Leprosula  th. 2002 luas 
10 ha dan persemaian/s 

tek pucuk Shorea 0,5 ha, 
dan tanaman MPTS 

5 4 27.7 Sukarame Carita Rimba Campur 

6 71 20,2 Sukarame Carita Rimba Campur 

Jumlah Blok B 101,3    

Jumlah 478,8       

 
C. Blok Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa 

Blok koleksi merupakan area yang diperuntukkan bagi koleksi 

berbagai jenis tumbuhan dan atau satwa, terutama jenis-jenis asli 

setempat.  Untuk kepentingan  pendidikan dan penelitian, maka pada 

setiap jenis/kelompok jenis tumbuhan dan atau satwa koleksi dibuat 

media interpretasi yang menerangkan jenis, sifat dan fungsi ekologis, 

serta informasi lain yang diperlukan. 

Pengembangan koleksi tumbuhan dan atau satwa di Tahura Banten 

diarahkan untuk melestarikan jenis-jenis asli, jenis langka yang dilindungi 

dan jenis tumbuhan dan atau satwa serbaguna serta jenis-jenis yang 

bernilai ekonomi tinggi. Display koleksi tumbuhan dan atau satwa dapat 

dilakukan berdasarkan wilayah penyebaran maupun taxonomi, tergantung 

pada tujuan yang ingin dicapai. 

Areal yang dijadikan blok koleksi tumbuhan dan atau satwa terbagi 

menjadi 2 bagian dengan luas keseluruhan seluas ± 419.5 Ha yang terdiri 

dari blok koleksi A seluas 360 Ha. terdiri dari, petak 3, sebaian petak 4, 

petak 6, petak 7 serta petak 11.  dan  Blok koleksi B seluas 59,5 ha yakni 

petak 71.  

Tabel 11.  Vegetasi pada Blok Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa 
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No No Petak Luas ( Ha ) 
Wil. Administrasi 

Keterangan 
Desa Kecamatan 

Blok Koleksi A 

1 4 60.9 Sukanagara 
Carita 

Rimba Campur 

2 6 75,3 Sukanagara 
Carita 

Rimba Campur 

3. 7 85,4 Sukanagara 
Carita 

Rimba Campur 

4. 11 138,5 Cinoyong 
Carita 

Rimba Campur 

Jumlah Blok A 360.0  
 

 

Blok Koleksi B 

7. 71 60.2 Sukarame 
Carita 

Kawasan TWA Banten, 

terdapat Konservasi ex-situ S. 
Leprosula  Gn. Lawang  

Jumlah Blok B 60,2  
 

 

Jumlah 420,2       

D. Blok Rehabilitasi 

Blok Rehabilitasi diperuntukkan bagi kepentingan pemanfaatan 

tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai 

ketergantungan dengan sumberdaya alam dan  perlu dilakukan kegiatan 

pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami 

kerusakan. 

Blok Rehabilitasi di Tahura Banten antara lain terdapat pada lokasi 

eks program PHBM Perum Perhutani yang jangka waktunya masih 

berlaku. Namun demikian pengaturan diperlukan untuk mendapatkan 

lokasi yang mengelompok dalam satu hamparan, tidak menyebar secara 

sporadis di dalam kawasan. 

Blok Rehabilitasi terdiri dari petak 74 a, petak 74b, sebaian petak 5, 

sebaian petak 4 dan petak 76a,.  Adapun vegetasi yang terdapat di blok 

ini disajikan dalam Tabel 12 berikut :  
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Tabel 12.  Vegetasi pada Blok Rehabilitasi 

No No Petak Luas ( Ha ) 
Wil. Administrasi 

Keterangan 
Desa Kecamatan 

1. 74.a 59.3 Sukanagara Carita Rimba Campur 

2. 74.b 9.0 Sukanagara 
Carita 

Rimba Campur 

3. 73 37.5 Sukanagara 
Carita 

Rimba Campuran. 

4. 76 a 101,7 Sukarame 
Carita 

Rimba Campur danTerdapat tanaman 

Meranti dan Gaharu (±6 Ha) 

5 4 3.6 Sukarame 
Carita 

Rimba Campur 

Jumlah 211.2       
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