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A. LATAR BELAKANG 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan 

Nomor : 433/Kpts-II/1999, luas hutan Wilayah Provinsi Bali adalah 

seluas 130.686,01 Ha termasuk kawasan perairan Taman Nasional 

Bali Barat seluas 3.415,00 Ha atau (23,20%) dari luas daratan Pulau 

Bali. Luas kawasan hutan di Provinsi Bali masih dibawah luas minimal 

yaitu 30 % dari luas pulau Bali.  

Menurut fungsinya kawasan hutan di Provinsi Bali terbagi 

menjadi Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi 

Terbatas, Hutan Cagar Alam, Taman Wisata, Taman Nasional dan 

Taman Hutan Raya, (Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan 

Nomor : 433/Kpts-II/1999). 

Salah satu taman hutan raya yang ada di Provinsi Bali adalah 

Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai yang merupakan suatu 

kawasan bertype hutan payau yang selalu tergenang air payau dan 

dipengaruhi oleh pasang surut.  

Dilihat dari vegetasinya, Tahura Ngurah Rai memiliki fungsi 

dalam mencegah abrasi yang mengancam Bali,  

 

1. Letak Dan Luas 

 

Dilihat dari letak kawasan Tahura Ngurah Rai yang sangat 

strategis yang berada di pusat pertumbuhan bisnis dan pariwisata di 

Bali, yakni berada di tengah 3 kawasan wisata utama : Nusa Dua, 

Sanur, dan Kuta. 

Wilayah Taman Hutan Raya Ngurah Rai Secara administrasi 

pemerintahan, terletak di Teluk/Tanjung Benoa dan sekitarnya pada 

wilayah Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan Kabupaten Badung seluas 
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627 Ha, dan P. Serangan Kecamatan Denpasar Selatan Kota 

Denpasar seluas 746,50 Ha. Adapun desa-desa pantai yang 

mencakup wilayah kawasan Tahura Ngurah Rai  terdiri dari 12 desa 

pantai pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu di Kabupaten Badung : 

Kecamatan Kuta Selatan (Desa Benoa, Tanjung Benoa, Tuban dan 

Kuta) dan di Kota Denpasar yaitu Kecamatan Denpasar Selatan (Desa 

Pemogan, Pedungan, Sesetan, Serangan, Sidakarya dan Sanur 

Kauh). Adapun batas-batas wilayah Taman Hutan Raya Ngurah Rai 

Yaitu : 

Utara               : Kota Denpasar dan Kabupaten  Badung 

Timur : Selat Penida 

Selatan :  Samudra Indonesia 

Barat : Kabupten Badung 

 

Secara geografis wilayah Taman Hutan Raya Ngurah Rai 

terletak antara 08˚41’ – 08˚ 47’ LS dan 115˚10’ – 115˚15’ BT. 

Sedangkan menurut administrasi pengelolaan kawasan Tama Hutan 

Raya Ngurah Rai termasuk dalam wilayah UPT. Tahura Ngurah Rai, 

Dinas Kehutanan Provinsi Bali.   

Penutupan Lahan Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai 

meliputi Hutan Mangrove seluas 1.132,00 Ha, Pemukiman seluas 

16,27 Ha, Lahan Terbuka seluas 49,35 Ha dan Tubuh Air seluas 

144,01 Ha.  

Lebih jelasnya Peta penutupan lahan Kawasan Tahura 

Ngurah Rai disajikan pada gambar (Gambar 1). 
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Gambar 1. Peta Penutupan Lahan Taman Hutan Raya Ngurah Rai 

                              (Sumber : Hasil Analisa Citra Satelit tahun 2012) 

 

Luas wilayah administrasi dan penggunaan lahan di disekitar 

wilayah kawasan Tahura Ngurah Rai disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel. 1  Luas Wilayah menurut Penggunaan Lahan Tahun 2013 di Desa-desa sekitar  
             Kawasan Tahura Ngurah Rai. 

No.  
Kecamatan 

Desa/ 
Kelurahan 

Luas 
(km2) 

Sawah 
(Ha) 

 
Tegalan/ 
Huma 
(Ha) 

 
Pekarangan 

(Ha) 

 
Perkebuna

n  (Ha) 

Kuburan 
(Ha) 

 
Lainnya 

(Ha) 

A. Kuta Selatan        

1 Benoa 28,28 0 721,77 1.019,86 547,31 0,27 538,79 

2 Tanjung Benoa 2,39 0 107,46 84,75 40,76 0,03 6 

3 Jimbaran 20,5 0 961,68 455,92 478,3 0,2 153,9 

B. Kuta        
1 Kedonganan 1,91 0 52,69 132,03 0 0,75 5,53 

2 Tuban 2,68 0 79,03 186,11 0 0,1 2,76 

3 Kuta 7,23 15,00 36,06 617,42 0 0,2 54,32 
C. Denpasar Selatan        

1 Pemogan 9,71 218 20 462,11 1 0 268,75 
2 Pedungan 7,49 215 11 389,84 5 0 116,19 
3 Sesetan 7,39 14 30 456,01 0 0 248,54 
4 Serangan 4,81 0 75 22,39 0 0 386,96 
5 Sidakarya 3,89 92 0 246,32 0 0 49,51 
6 Sanur Kauh 3,86 132 15 206,63 6 0 29,30 

  Sumber : Kecamatan dalam Angka 2013 
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2.  Kondisi fisik     

a. Topografi dan Tanah 
Menurut peta Kelas Lereng Pulau Bali skala 1 : 250.000, 

kawasan Tahura Ngurah Rai (RTK 10) pada umumnya topografi 

datar  dengan ketinggian tempat  0 - 2 m dari permukaan laut. 

Adapun sungai-sungai yang bermuara di dalamnya antara lain : 

Tukad Abian Tegal, Tukad Buji dan Tukad Penatih, Tukad Badung 

dan Tukad Loloan.  

Berdasarkan hasil analisis tanah yang dilakukan oleh PPLH 

Unud (2000), bahwa sifat fisik dan kimia tanah di kawasan Tahura 

Ngurah Rai seperti tekstur tanah dominan adalah pasir, lempung 

berdebu, lempung berliat dan lempung dengan kedalaman lumpur 

berkisar 0,5 - 1,5 m. Kandungan N dan K berkisar sangat rendah 

sampai rendah dan kandungan unsur P dari tinggi sampai sangat 

tinggi serta pH tanah berkisar netral sampai agak    alkalis (>7) 

Sifat fisik dan kimia air di kawasan Tahura Ngurah Rai 

sebagai berikut: 1) suhu berkisar 28,2˚ - 30,4 ˚ C, (2) padatan 

terlarut 15 - 25 ppm, (3) beberapa parameter kimia perairan telah 

melewati ambang batas seperti : DO (ppm), BOD5, COD, Nitrit 

(NO2), Amonia (NH3), Sulfida (S), Fenol dan Kadnium (Cd), (4) 

parameter kimia air lainnya seperti salinitas, pH, Nitrat, fosfat 

terlarut, minyak belum melampaui ambang batas baku mutu yang 

telah ditetapkan (PPLH Unud, 2000).   

b. Geologi  

Berdasarkan Peta Geologi Pulau Bali skala 1 : 250.000 yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Geologi Bandung Tahun 1971, formasi 

geologi pada kawasan, Tahura Ngurah Rai terdiri dari sebagian 

besar endapan alluvium dan sebagian kecil Formasi Selatan 

termasuk batu gamping. 
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c. Iklim 

Berdasarkan peta  iklim Pulau Bali skala 1 : 250.000 yang 

dikeluarkan oleh jawatan Meteorologi dan Geofisika 

Verhandelingen No. 42 Tahun 1951 (Klasifikasi Smith dan 

Ferguson), lokasi kawasan hutan Tahura Ngurah Rai mempunyai 

type  E  dengan nilai Q berkisar antara 100 % - 167 %, yang 

dicirikan oleh adanya rata-rata bulan basah (BB)sebanyak 5-6 

bulan dan bulan kering (BK) rata-rata 5-6 bulan. Bulan basah 

adalah bulan-bulan yang mempunyai curah hujan lebih dari 100 

mm/tahun, dengan bulan kering bulan-bulan yang mempunyai 

curah hujan kurang dari 60 mm/bulan. 

Curah hujan di kawasan Tahura Ngurah Rai dipantau oleh 

Stasiun Klimatologi terdekat yaitu Klimatologi Ngurah Rai Tuban. 

Berdasarkan pantauan yang ada, curah hujan rata-rata 1647 

mm/tahun dengan kisaran 1302 mm - 2070 mm/tahun, jumlah hari 

hujan rata-rata 138 hari yang berkisar antara 114 - 165 hari 

hujan/tahun. 

Suhu udara rata-rata di kawasan Tahura Ngurah Rai adalah 

27˚ C dengan suhu maksimum 31,5˚ C, sedangkan suhu minimum 

23,1˚ C. Kelembaban udara relatif rata-rata sebesar 81,3 % dengan 

kisaran dari 75 %-91%. 

Intensitas radiasi matahari di kawasan Tahura Ngurah Rai 

tergantung pada lama penyinaran. Lama penyinaran tergantung 

pada letak lintang dengan penutupan awan. Berdasarkan data dari 

Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar dapat 

dinyatakan bahwa panjang penyinaran terendah terjadi pada bulan 

Januari yaitu 63,0 % dan persentase panjang penyinaran terjadi 

pada bulan Mei sebesar 91,0 %. Intensitas radiasi sinar matahari 

terendah terjadi pada bulan Juni yaitu 266,7 % W/m2 dengan 
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intensitas radiasi sinar matahari tertinggi terjadi pada bulan Oktober 

sebesar 352,5 W/m2). 

Arah kecepatan angin pada kawasan Tahura Ngurah Rai 

secara umum mengikuti perubahan keadaan angin di Daerah Bali. 

Fluktuasi rata-rata kecepatan angin rata-rata bulanan berkisar 

antara 2,1 - 3,1 m/dtk. Sedangkan kecepatan angin terendah terjadi 

pada bulan April yaitu 2,1 m/dtk dengan beberapa bulan lainnya. 

Pada beberapa tahun terakhir di Bali terjadi perubahan musim, 

sehingga arah kecepatan angin tidak menentu. Kecepatan tertinggi 

terjadi pada bulan September yaitu 3,1 m/dtk.  

 

d. Hidrologi 

         Pada kawasan Tahura Ngurah Rai bermuara beberapa sungai 

besar dan kecil. Sungai-sungai kecil tersebut adalah sungai 

Ngenjuang, Sungai Punggawa, Sungai Buaji, Sungai Sama, Sungai 

Nangka, dan Sungai Pemutih. Ada juga sungai-sungai besar yang 

mengalir ke kawasan ini adalah Sungai Badung, (Tukad Badung), 

dan Sungai Mati (Tukad Mati). Karakter sungai-sungai kecil tersebut 

sama, yaitu pada umumnya merupakan saluran irigasi yang saat ini 

telah berubah fungsi menjadi saluran drainase. Debit air pada 

musim hujan dan kemarau pada sungai tersebut sangat besar 

fluktuasinya, namu genangan air di muara relatif konstan sebagai 

akibat  adanya pasang surut air laut. Perbedaan pasang surut 

bervariasi antara 0 - 2,7 m, karena perubahan fungsi-fungsi sungai 

kecil tersebut dan saluran air irigasi menjadi drainase, maka pada 

muaranya telah banyak mrngalami pelumpuran dan pendangkalan. 

Hal ini juga dicirikan warna air yang coklat pada saat musim hujan 

sebagai akibat adanya proses erosi dari warna air yang kelabu 
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pada musim kemarau sebagai akibat adanya limbah cair 

domestik/rumah tangga atau pertokoan. 

Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Bali (2007), dua buah 

sungai besar yang mengalir ke kawasan Tahura Ngurah Rai, yaitu 

Tukad Badung dan Tukad Mati yang memiliki karakter seperti : 

1) Tukad Badung Cemenggon yang hulunya kurang lebih 13 km di 

sebelah Utara Kota Denpasar. Panjang sungai dari hulu sampai 

hilir sekitar 22 km, dengan luas DAS (Daerah Aliran Sungai) 38,9 

km2. Debit air Tukad Badung pada musim kemarau hanya 

bersumber dari adanya aliran air drainase kota dan sekitarnya. 

Tukad Badung tidak mempunyai aliran dasar di musim kemarau, 

tetapi sangat potensial untuk terjadinya banjir pada musim hujan.  

2) Tukad Mati yang mengalir melintasi kawasan Kuta yang terdiri 

dari dua sungai kecil, yaitu : Tukad Tebe dan Tukad Mati dan 

langsung bermuara di Teluk Benoa. Panjang Tukad Mati kurang 

lebih 21,7 km, dengan luas DAS 44,5 km2. Tukad Mati 

merupakan drainase untuk Subak, selain itu juga mengairi 

wilayah Kota Denpasar dan Kuta, sehingga membawa hasil 

limbah industri dan rumah tangga dari daerah alirannya. 

 

e. Sosial Ekonomi dan Budaya 

  Secara administratif pemerintahan terdapat pada Kota 

Denpasar dan Kabupaten Badung. Jumlah penduduk dan 

kepadatan pada masing-masing desa pantai di kawasan Tahura 

Ngurah Rai disajikan pada Tabel 2. Sedangkan jumlah penduduk 

menurut agama yang dipeluknya disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 2.  Jumlah Penduduk dan Kepadatannya di Desa-Desa sekitar Kawasan 
Tahura Ngurah Rai 

No Kecamatan, 
Desa/ 

Kelurahan 

Luas 
(km2) 

Jumlah 
Penduduk 

Kepadatan 
(Orang/km2) 

1 3 4 5 6 

A. Kuta Selatan    

1. Tanjung Benoa 2,39 5.484 2.295 

2. Benoa 28,28 23.274 823 

3. Jimbaran 20,50 32.598 1.590 

B. Kuta    

1. Kedonganan 1,91 5.596 2.930 

2. Tuban 2,68 14.073 5.251 

3. Kuta 7,23 13.002 1.798 

C. Denpasar Selatan    

1. Pemogan 9,71 49.189 5.065,82 

2. Pedungan 7,49 33,358 4.453,65 

3. Sesetan 7,39 53.631 7.257,30 

4 Serangan 4,81 3.908 812,39 

5. Sidakarya 3,89 21,778 5.598,50 

6  Sanur Kauh 3,86 15.659 4.056,66 

          Sumber : Kecamatan dalam angka Tahun 2013 
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Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Agama yang dipeluknya di Desa-Desa sekitar Kawasan 
Tahura Ngurah Rai 

No Kecamatan Desa/ 
Kelurahan 

Hindu Budha Islam Katolik Kristen JMLH 

A Kuta Selatan       

1. Tanjung Benoa 4.556 125 218 85 - 6.991 
2. Benoa 21.116 280 1.396 482 - 23.274 
3. Jimbaran 29.820 23 2.121 474 160 32.598 

       

B Kuta       

1. Kedonganan 4.992 28 505 35 36 5.596 
2. Tuban 7.846 30 5,666 244 287 14.073 
3. Kuta 8.003 898 2.324 843 934 13.510 

C Denpasar Selatan       

1. Pemogan 23.294 435 22.675 473 2.312 49.189 
2. Pedungan 24.806 490 6.911 274 876 33.358 
3. Sesetan 34.593 1.641 13,839 1.584 1.974 53.631 
4 Serangan 3.237 - 647 25 - 3.908 
5. Sidakarya 13.343 - 4.225 2.338 1.873 21.778 
6  Sanur Kauh 13.465 - 1.771 133 290 15.659 

Sumber : Kecamatan dalam angka Tahun 2013 
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Perkembangan Kota/Kabupaten yang begitu pesat 

menyebabkan adanya peningkatan jumlah penduduk baik yang 

berasal dari daerah-daerah yang ada di Bali maupun luar Bali. 

Peningkatan jumlah penduduk yang berada di Kota Denpasar dan 

Kabupaten Badung lebih tertuju pada daerah-daerah tujuan wisata 

antara lain di Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Kuta, dan 

Kecamatan Kuta Selatan. Kawasan Tahura Ngurah Rai sebagian 

besar berada di kecamatan tersebut. 

 Desa/Kelurahan yang berbatasan langsung dengan vegetasi 

mangrove adalah desa Jimbaran dengan kepadatan penduduk (1.590 

orang/km2), Tanjung Benoa dengan kepadatan penduduk (2.295 

orang/km2), Benoa dengan kepadatan penduduk (823 orang/km2),  

Kedonganan dengan kepadatan penduduk (2.930 orang/km2), Kuta 

dengan kepadatan penduduk (1.798 orang/km2), dan Tuban dengan 

kepadatan penduduk (5.251 orang/km2),  mempunyai jumlah penduduk 

yang besar, sehingga memberi pengaruh terhadap kawasan Tahura 

Ngurah Rai. Demikian halnya di Desa/Kelurahan Pemogan dengan 

kepadatan penduduk (49.189 orang/km2), Pedungan dengan 

kepadatan penduduk (33.358 orang/km2), Sidakarya dengan 

kepadatan penduduk (21.778 orang/km2), Sanur Kauh dengan 

kepadatan penduduk (15.659 orang/km2), Serangan dengan 

kepadatan penduduk (3.908 orang/km2) dan Sesetan dengan 

kepadatan penduduk (53.631 orang/km2) Jumlah penduduk pada 

masing-masing Desa/Kelurahan dengan variasi pekerjaan yang 

dijalankan cukup beragam antara lain : sebagai petani, peternak, 

dagang, PNS/TNI/ABRI, Nelayan, buruh/jasa, segala aktivitasnya 

dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap kelestarian vegetasi mangrove di sekitar Tahura 

Ngurah Rai. Bila semakin tinggi aktivitas pekerjaan yang dijalankan, 
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kemungkinan limbah yang dihasilkan dari aktivitasnya semakin banyak 

dan apabila dibuang tidak mengindahkan lingkungan, akan 

menyebabkan pencemaran dan kerusakan pada kawasan mangrove. 

Kesadaran penduduk yang tinggal di sekitar Tahura Ngurah Rai perlu 

ditingkatkan agar memberi peluang tumbuh dan berkembangnya 

vegetasi mangrove sesuai dengan fungsinya. 

 Jika dipandang dari kegiatan sosial budaya keagamaan/adat, 

beberapa lokasi pada kawasan Tahura terdapat Pura, Wihara, Tempat 

Ibadah dan kuburan. Aktivitas keagamaan yang ada sangat tergantung 

dari pemeluk agama yang berada di perbatasan Desa-desa pantai di 

sekitar kawasan. Kegiatan ini akan mempunyai dampak terhadap 

perubahan habitat hutan mangrove terutama buangan yang 

mencemari lingkungan. Oleh karena itu sosialisasi terhadap fungsi dan 

manfaat hutan mangrove lebih diintensifkan.  
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B. SEJARAH 

Kawasan Hutan Prapat benoa (RTK.10) ditunjuk sebagai Kawasan 

Hutan berdasarkan Surat Penunjukan G.B. 29 – 5 

– 1927 dan No. 28 B.b.2 seluas 940 Ha dan Surat 

Keputusan Menteri Pertanian No. 

821/Kpts/Um/II1982 tanggal 10 Nopember 1982 

seluas 1.392 Ha. 

Pada tahun 1952 pernah dilaksanakan 

pengukuran batas, namun belum sampai pada penyelesaian Berita 

Acara Tata Batasnya. Pada tahun 1982 Kawasan Hutan Prapat Benoa 

(RTK. 10) seluruh batasnya telah dilaksanakan rekonstruksi. Pada 

tahun 1984/1985 pada Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK. 10) 

dilaksanakan pengukuran batas fungsi Hutan Lindung dan Hutan 

produksi. 

Untuk memperkuat status hukum dan terlalu banyaknya 

permasalahan / pelanggaran yang terdapat pada Kawasan Hutan 

Prapat Benoa (RTK. 10), maka pada tahun 1987 dilaksanakan 

pengukuran batas dengan Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Pebruari 

1987 dan disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 10 Pebruari 

1988 serta ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK. Penetapan 

No. 067/Kpts-II/88 tanggal   15 Pebruari 1988 dengan luas 1.392 Ha. 

Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK. 10) luasnya berkurang menjadi 

1.373,5 Ha karena adanya kegiatan tukar menukar kawasan hutan 

untuk perluasan Bandara Ngurah Rai dan rencana perumahan 

pegawai Departemen Kehutanan. Kawasan Hutan Prapat Benoa 

(RTK. 10) pada tahun 1992 diubah fungsinya menjadi Taman Wisata 

Alam berdasarkan SK. Menhut No. 885/Kpts-II/92 tanggal 8 

September 1992 dan pada tahun 1993 fungsinya berubah lagi menjadi 
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Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai berdasarkan SK. Menhut 

No. 544/Kpts-II/1993 tanggal 25 September 1993. 

Pada tahun 1992 pernah dilaksanakan rekonstruksi batas di 

sebagian Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK. 10) dan masih terdapat 

permasalahan/pelanggaran kawasan hutan. Pada tahun 1998/1999 

dilaksanakan lagi kegiatan rekonstruksi batas, namun laporannya 

belum diterima hingga kini.  

Berdasarkan SK. Menhut No. 613/Menhut-VII/97 tanggal 2 Juni 

1997, kawasan hutan Tahura Ngurah Rai khususnya blok C (P. 

Serangan) dirubah fungsinya menjadi Hutan Produksi yang dapat 

dikonversi (HPK). 

Disamping pelanggaran dan tukar menukar kawasan hutan 

juga terdapat kegiatan pinjam pakai kawasan hutan yang diperkuat 

dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai baik yang masih dalam proses 

penyelesaian maupun sudah selesai surat perjanjiannya. Untuk 

memperkuat status hukum dari Kelompok Hutan Prapat Benoa 

(RTK.10), maka pada tahun 1986 dilaksanakan pengukuran batas, 

dengan Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Pebruari 1987 dan  

disyahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 10 Pebruari 1988 

dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan 

Penetapan No. 067/Kpts-II/1998 tanggal 15 Pebruari 1988 seluas 

1.392 Ha. 

Dengan adanya kegiatan tukar-menukar kawasan hutan untuk 

perluasan Bandara Ngurah Rai dan Rencana Perumahan Pegawai 

Departemen Kehutanan, luas Kawasan Hutan Prapat Benoa (RK.10) 

berkurang menjadi 1.373,50 Ha. Kawasan Hutan Prapat Benoa 

(RTK.10) tata guna fungsinya dilaksanakan pada 1985 dengan fungsi 

Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Taman Wisata. Mulai 

tanggal 8 September 1992 melalui Surat Keputusan Menteri 
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Kehutanan No. 885/Kpts-II/1992 ditetapkan fungsinya menjadi Taman 

Wisata alam dan pada tahun 1993 dengan Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan No. 544/Kpts-II/1993 Kelompok Hutan Prapat Benoa 

(RTK.10) ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya Ngurah Rai. 

Berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan No. 

613/Menhut-VII/97 tanggal 2 Juni 1997, Kawasan Taman Hutan Raya 

Ngurah Rai khususnya Blok. C (Pulau Serangan) dirubah fungsinya 

menjadi Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 80,14 Ha.  

Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Menteri kehutanan 

No. 067/Kpts-II/1988 tanggal 15 Pebruari 1988 luas Kawasan Hutan 

Prapat Benoa (RTK.10.c) Pulau Serangan luasnya 102 Ha. Dari Luas 

102 Ha tersebut seluas 80,14 Ha dilepaskan untuk pengembangan 

pariwisata A.n. PT. Bali Turtle Island Development sesuai surat 

persetujuan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 647/Menhutbun-

VIII/1999 tanggal 17 Juni 1999 yang dirubah fungsinya menjadi Hutan 

Produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan Surat Keputusan 

Perubahan Fungsi dari Menteri Kehutanan No.613/Menhut-VII/1997 

tanggal 2 Juni 1997. 
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C . PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA 
  

Tanaman Hutan Raya Ngurah Rai mempunyai nilai yang sangat 

strategis, karena letaknya berdekatan dengan kawasan wisata Sanur, 

Kuta, Nusa Dua dan bandara Ngurah Rai. Adanya kondisi tersebut 

maka ke depannya akan berkonsekuansi pada banyaknya tekanan-

tekanan dari berbagai aspek kepentingan yang dialami, sehingga akan 

berdampak terhadap adanya perubahan fungsi pada beberapa bagian 

dari Tahura Ngurah Rai. 

Tahura Ngurah Rai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Mentri Kehutanan Nomor: 544/Kpts-II/1993 tertanggal 25 September 

1993 dengan luasan 1.373,50 ha. Selama perjalanan kurun waktu 

hampir 20 tahun, kawasan Tahura Ngurah Rai banyak mengalami 

tekanan dengan beberapa permasalahan antara lain: 1) lambatnya 

antisipasi perundang-undangan dan banyaknya peraturan 

perundangan atau lembaga yang mengatur atau menyangkut kawasan 

Tahura sehingga terjadi tumpang tindih aturan/pasal sesuai dengan 

kepentingannya, yang berdampak penggunaan kawasan tidak sesuai 

dengan fungsi dan menejeman pengelolaan Tahura; 2) terjadinya 

perubahan kondisi habitat hutan mangrove berupa hilangnya vegetasi 

atau bertambahnya vegetasi ke arah laut luar kawasan; 3) 

pemanfaatan untuk berbagai kepentingan: pribadi, masyarakat, 

instansi pemerintah, maupun swasta. Oleh karena itu secara umum 

permasalahan pengelolaan Kawasan Tahura Ngurah Rai teridentifikasi 

dari aspek yuridis formal, aspek ekologis, aspek sosiologis dan aspek 

manajemen. 

 

 



 

INFORMASI TAHURA NGURAH RAI 17 

 

Kawasan Tahura Ngurah Rai yang digunakan untuk peruntukan 

di luar kegiatan kehutanan dapat diperinci sebagai berikut:   

1) PT Bali Tourism Development Coorporation (BTDC) dengan 

peruntukan untuk lagoon seluas 30 ha, dan untuk jalan pintas 

Utara Nusa seluas 3,03 ha. 

2) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali dengan peruntukan untuk  

estuary dam seluas 46,65 ha, untuk jalan bay pass Nusa Dua Bali 

seluas 7,90 ha untuk TPA sampah seluas 28,00 ha. 

3) Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali untuk Instalasi Pengolahan 

Air Limbah (IPAL) DSDP, seluas  10,0 ha. 

4) PLN PDTB dengan peruntukan untuk SUTT 150 KV Pesanggaran 

Kuta seluas 4,66 ha; Pesanggaran-Nusa Dua I seluas 38,55 ha; 

Pesanggaran-Nusa Dua II seluas 0,63 ha; Pesanggaran Sanur 

seluas 8,10 ha; Kapal- Pesanggaran- Sanur seluas 0,09 ha,  

5) PLN Wilayah XI dengan peruntukan untuk Transmisi70 KV 

Jimbaran – Bualu seluas 14,34 ha. 

6) PLN PIJTB dengan peruntukan untuk perluasan Gardu Induk 

Sanggaran seluas 0,09 ha; perluasan Gardu Induk Pesanggaran  

seluas 0,20 ha; GI Nusa Dua dan SUTT 150 KV  Pesanggaran- 

Nusa Dua II seluas 0,63 ha. 

7) Gubernur Bali dengan peruntukan untuk Kantor Puslitbang Seni 

Keramik seluas 1,37 ha.  

8) PT Pertamina Unit pembekalan dan pemasaran dalam negeri 

dengan peruntukan untuk lintasan Avtur seluas 0,09 ha.  

9) Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Badung, Gianyar dan 

Tabanan (SARBAGITA) untuk instalasi Pengolahan Sampah 

Terpadu (IPST) seluas 10,0 ha. 
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D. PERMASALAHAN KAWASAN 

 
Ada beberapa permasalahan lain dalam penggunaan kawasan 

Tahura Ngurah Rai, yakni: perambahan 0,35 ha; kawasan dimohonkan 

tukar menukar seluas 7,7160 ha; disertifikatkan masyarakat 1,166 ha. 

1. Aspek Yuridis Formal 

 

Permasalahan yuridis formal yang terjadi dalam Tahura Ngurah 

Rai dapat diidentifikasi sebagai berikut:  

a. Penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan pada 

Tahura Ngurah Rai cukup luas sehingga fungsinya tidak optimal, 

yang merupakan tantangan tersendiri untuk menanganinya. 

b. Penyerobotan penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan 

(social, umum, pribadi) telah terjadi pada beberapa lokasi di 

kawasan Tahura Ngurah Rai 

c. Ketidak sesuaian pemanfaatan Tahura Ngurah Rai seperti 

lapangan sepak bola, TPA sampah atau tanah urug oleh 

penduduk. 

d. Belum terselesaikannya permasalahan pensertifikatan tanah di 

kawasan Tahura Ngurah Rai, masih dalam proses hukum. 

e. Penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan dengan 

status pinjam pakai dengan masa perjanjian telah habis maupun 

yang masih berlaku di Tahura Ngurah Rai, perlu diperbaharui dan 

disempurnakan. 

f. Penerapan tata ruang yang belum efektif, sehingga terjadi 

inkonsistensi dan tumpang tindih pembangunan fisik dan aktivitas 

lainnya di wilayah pesisir pantai sebagai habitat hutan mangrove. 
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g. Tapal batas kawasan Tahura Ngurah Rai telah ditetapkan, namun 

beberapa titik lokasi rawan terhadap penyerobotan lahan, akibat 

pengawasan di lapangan tidak ketat, batas tidak permanen, dan 

belum dilakukan registrasi posisi geografis (melalui ordinat bumi). 

h. Kurang berperannya lembaga yang secara khusus menangani 

masalah hukum, perijinan, dan pelanggaran pada kawasan 

Tahura Ngurah Rai.  

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan kajian 

beberapa data sekunder, berkembang beberapa permasalahan dan 

isu-isu strategis pada kawasan Tahura Ngurah Rai, yaitu :  

a. Fungsi kawasan Tahura Ngurah Rai belum optimal karena 

tingginya penggunaan kawasan di luar kegiatan kehutanan 

b. Pada beberapa tempat, pemanfaatan kawasan Tahura Ngurah 

Rai tidak sesuai dengan peruntukannya seperti untuk lapangan 

sepak bola (di Pemogan, dan di lokasi Pal No. B 58), tempat 

pembuangan/timbunan sampah atau tanah urugan/batu/bekas 

bangunan oleh penduduk.  

c. Adanya pensertifikatan tanah di dalam kawasan Tahura Ngurah 

Rai (Pemogan, Jaba Jero Kuta). 

d. Di beberapa tempat terjadi pelanggaran bangunan jalan yang 

cukup panjang dan lebar (di sebelah selatan kuburan Cina menuju 

tempat depo sampah/TPA Kabupaten Badung, di Pulau Pudut 

yaitu jalan menuju penangkaran penyu, jalan tanah menuju 

enclave). 
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e. Banyak terjadi pelanggaran bangunan rumah permanen tanpa ijin 

dalam kawasan hutan mangrove seperti di sekitar TPA Badung, di 

tempat penangkaran penyu telah terdapat cukup banyak 

bangunan permanen untuk restoran, tempat peristirahatan, tempat 

parkir dan sebagainya, balai kelompok nelayan di sekitar Pura 

Karangasem Kelurahan Tuban, Kedonganan dan di tempat 

lainnya). 

f. Banyaknya pal-pal batas kawasan yang hilang 

g. Adanya bangunan jalan tol Nusa Dua Benoa-Ngurah Rai yang 

melewati hutan mangrove, dan terdapat pengurugan kapur. 

h. Penerapan rencana umum tata ruang di lapangan belum efektif 

sehingga di beberapa tempat masih terjadi tumpang tindih 

pembangunan fisik dan aktivitas lainnya. 

i.  Belum adanya batas kawasan yang permanen terutama pada 

kawasan-kawasan yang rawan perambahan/penyerobotan 

sehingga di beberapa tempat telah terjadi pelanggaran 

(terdapatnya bngunan-bangunan liar di dalam kawasan hutan 

mangrove) 

j. Terjadinya perubahan pola arus air di Teluk Benoa, terjadinya 

abrasi dan sedimentasi di beberapa lokasi sebagai akibat adanya 

pelebaran Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, serta adanya 

reklamasi Pulau Serangan. 

k. Adanya perluasan TPA Suwung yang semula diijinkan 28 Ha, dan 

saat ini telah berkembang menjadi 40 Ha, adanya pembuangan 

sampah ke dalam kawasan/ke sungai-sungai yang bermuara ke 

Tahura Ngurah Rai  oleh penduduk, adanya muara-muara sungai 

yang masuk ke Teluk Benoa menyebabkan beban pencemaran 
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organik maupun anorganik ke dalam perairan sehingga 

berdampak terhadap terjadinya perubahan ekosistem perairan 

mangrove. 

l. Upaya rehabilitasi, pemeliharaan, dan perlindungan/pelestarian 

kawasan hutan mangrove belum banyak melibatkan masyarakat 

secara efektif 

m. Pembinaan kepada masyarakat pesisir pantai akan arti penting 

mangrove dalam kehidupan serta penegakan hokum terhadap 

semua bentuk pelanggaran belum berjalan efektif 

n. Fungsi dan manfaat hutan mangrove belum dirasakan secara 

nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir 

pantai 

o. Kerjasama/koordinasi antara pihak yang berwenawng dengan 

stakeholder terkait belum berjalan dengan baik 

p. Masih lemahnya pengelolaan dalam satu kesatuan manajemen 

sehingga menimbulkan arogansi/egoisme masing-masing 

sektor/lembaga yang merasa paling berkepentingan. 

q. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan hutan masih 

relatif rendah (masih kurangnya kelompok-kelompok 

masyarakat/relawan yang peduli terhadap pelestarian hutan 

mangrove).   

r. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan, kawasan 

konservasi dan kawasan lainnya sehingga masih tingginya 

tekanan terhadap kawasan hutan. 
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s.  Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan belum optimal (belum 

dilaksanakannya pembinaan masyarakat secara terpadu secara 

lintas sektoral. 

t. Belum adanya komitmen bersama semua lapisan masyarakat 

dalam pelestarian hutan mangrove. Masih adanya prokontra 

dalam pemanfaatan kawasan hutan mangrove  

u. Belum mantapnya kelembagaan dan otonomi kehutanan 

v. Belum mantapnya pengembangan database potensi sumberdaya 

hutan di wilayah kelola. 

w. Belum optimalnya pemberian peran masyarakat dalam rangka 

pengelolaan hutan mangrove.  

2. Aspek Ekologis 

  Beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya 

perubahan kondisi habitat hutan Mangrove antara lain: reklamsi 

pantai, sedimentasi, kegiatan yang menghasilkan pencemaran, prilaku 

aktifitas penduduk yang berbatasan dengan kawasan, penebangan 

hutan dan pengambilan material. 

  Kegiatan yang memberikan terhadap dampak nyata perubahan 

kondisi ekologis habitat Hutan Mangrove di kawasan Tahura Ngurah 

Rai adalah sebagai barikut: 

a. Reklamasi  Pulau Serangan menyebabakan terjadinya perubahan 

pola arus air laut yang masuk ke  kawasan teluk Benoa sehingga 

trjadi pengikisan/ abrasi dan pengendapan pada beberapa titik 

yang mengakibatkan hilang atau bertanbahnya vegetasi hutan. 
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b. Pelebaran Bandara Ngurah Rai dan pelabuhan Benoa berdampak 

pada perubahan pola arus air yang berada di Teluk Benoa. 

c. TPA Suwung, aktifitas Pelabuhan dan lain-lain, pembuangan 

sampah  penduduk di dekat kawasan adanya muara-muara sungai 

yang masuk ke teluk Benoa menyebabkan terjadinya pencemaran 

organik dan anorganik baik limbah padat maupun cair dan terjadi 

sedimentasi maupun penyuburan parairan (eutrofikasi) pada 

beberapa lokasi, sehingga akan berdampak pada 

pengurangan/penambahan hutan Mangrove maupun terjadinya 

perubahan ekosistem perairan Mangrove. 

Berbagai dampak seperti di atas akan menimbulkan pencemaran  

ekosistem hutan Mangrove di kawasan Tahura Ngurah Rai. Adapaun 

tingkat pencemaran yang terjadi di kawasan Tahura Ngurah Rai. 

Beberapa masalah dari aspek ekologis yang perlu mendapat 

perhatian adalah sebagai berikut: 

1) Beberapa sumber pencemar belum mempunyai fasilitas 

penanggulangan pencemaran lingkungan yang memadai, 

sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan di kawasan 

hutan Tahura Ngurah Rai. 

2) Pembuangan sampah dan limbah ke sungai yang muaranya 

masuk ke Tahura Ngurah Rai oleh berbagai pihak masih terus 

berlangsung tanpa adanya peraturan perundangan pelarangan 

dan tindakan hukum yang jelas. 

3) Kebocoran minyak sebagai sumber pencemar yang terjadi pada 

beberapa tempat belum diatasi. 
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4) Adanya kegiatan olah raga air dapat menghambat proses 

reboisasi pada sebagian kawasan hutan Tahura Ngurah Rai. 

5) Dampak adanya pembangunan jalan by pass Tuban-Serangan 

lewat laut pada proses pembangunanya menimbulkan perubahan 

habitat hutan Mangrove, dan segera harus diatasi. 

6) Inventarisasi Potensi Kawasan 

7) Kawasan Tahura Ngurah Rai mempunyai potensi ekologis berupa 

keindahan alam dan keanekragaman hayati berupa flora dan 

fauna yang sangat beragam. Dilihat dari letak kawasan Tahura 

Ngurah Rai yang sangat strategis yang berada di pusat 

pertumbuhan bisnis dan pariwisata di Bali, yakni berada di tengah 

3 kawasan wisata utama : Nusa Dua, Sanur, dan Kuta, maka 

perencanaan pengelolaannya harus dibuat secara  terpadu 

sehingga kelestarian dan keberlangsungannyanya dapat tetap 

terjaga. Rencana kegiatan yang dapat dilakukan meliputi : (a) 

rehabilitasi terutama pada kawasan yang rusak secara 

berkesinambungan sesuai dengan kondisi fisik wilayah dan 

kegunaannya; (b) inventarisasi flora dan fauna yang ada; (c) 

pembinaan dan pengembangan koleksi flora dan fauna terutama 

jenis endemik; (d) penyediaan plasma nutfah baik asli maupun 

bukan asli; (e) penangkaran dan pembibitan; dan (f) menjaga 

kelestarian lingkungan baik dari segi pencemaran maupun yang 

lainnya. 

8) Secara sosial ekonomi kawasan mangrove mempunyai 

potensi/fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang 

tinggal di desa  sekitar kawasan Tahura. Di satu pihak tingginya  

petumbuhan jumlah penduduk di sekitar kawasan sebagai akibat 
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perkembangan kawasan wisata Nusa Dua, Sanur, dan Kuta dapat 

menyebabkan tekanan terhadap kawasan tersebut. Untuk 

mencegah/mengurangi adanya tekanan masyarakat di sekitar 

kawasan hutan mangrove, maka rencana kegiatan yang dapat 

dilakukan adalah ; (a) Pemeliharaan batas dan tanda batas 

kawasan; (b) update/registrasi pal batas dengan menggunakan 

posisi geografis secara periodik; (c) rekonstruksi batas kawasan 

hutan dengan tanah milik; (d) sosialisasi dan publikasi batas 

kawasan terutama yang rawan terhadap perambahan dan alih 

fungsi peruntukan; (e) koordinasi antar lembaga untuk 

menyelesaikan kasus-kasus batas kawasan; (f) 

pendampingan/pembinaan terhadap masyarakat sekitar kawasan. 

3.  Aspek  Sosiologis 

Terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan  Hutan Mangrove 

telah dibuktikan dapat menjaga kelestarian dan keamanan 

sumberdaya hutannya  Pada keadaan seperti ini masyarakat  merasa 

bertanggungjawab dan memahami fungsi dan manfaat yang 

diperolehnya baik manfaat ekonomi, ekologi (kenyamanan/ 

perlindungan hidup/ kesehata dll) dan menfaat untuk melakukan social 

budaya. 

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka pengetahuan 

masyarakat prihal fungsi dan manfaat Hutan Mangrove di kawasan 

Tahura Ngurah Rai masih perlu ditingkatkan. Peningkatan 

pengetahuan  masyarakat melalui pendidikan, penelitian, pelibatan 

dan sosialisasi dalam menjaga keamanan dan pemantapan kawasan. 

Selama ini masyarakat/ kelompok masyarakat adat yang berada di 

perbatasan kawasan belum banyak dilibatkan dalam sosialisasi 
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sehingga masih banyak terjadi permasalahan antara lain dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Perlindungan yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat 

Pelaku Usaha dan Masyarakat Wilayah Pesisir Pantai sebagai 

habitat hutan mangrove di dalam kawasan hutan maupun di luar 

kawasan hutan sebagai hutan hak dan sebagai kawasan 

peruntukan umum belum berjalan efektif. 

b. Pembinaan kepada masyarakat di wilayah pesisir pantai dan 

penegakan hukum terhadap semua bentuk pelanggaran belum 

berjalan efektif. 

c. Pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi baik dalam bentuk 

perambahan hutan, pengurugan, perluasan pinjam-pakai maupun 

pensertifikatan yang dilakukan oleh perorangan, instansi 

pemerintah, maupun swasta belum efektif. 

d. Pengetahuan dan pemehaman masyarakat  di wilayah pesisir 

pantai terhadap fungsi dan manfaat hutan mangrove kurang 

disosialisasikan. 

e. Fungsi dan manfaat hutan mangrove  secara keseluruhan belum 

dapat ditunjukkan secara nyata untuk dikembangkan menjadi usaha 

yang dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat di wilayah 

pesisir pantai. Namun di beberapa tempat sudah dirasakan 

manfaatnya oleh kelompok masyarakat. 

f. Kerjasama multi Steakholder, Lembaga Swadaya Masyarakat dan 

Kelompok Masyarakat di wilayah pesisir pantai belum berjalan baik. 
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g. Upaya rehabilitasi dan pemeliharaan yang dilakukan untuk 

mengimbangi laju kerusakan habitat hutan mangrove belum optimal 

dilakukan dengan melibatkan masyarakat. 

4. Aspek Manajemen. 

Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Tahura Ngurah 

Rai sangat perlu dilakukan dalam  satu kesatuan manajemen. 

Pengelolaan Tahura Ngurah Rai saat ini Pemerintah Daerah Provinsi 

Bali sudah membentuk Unit KPH (UPTD) di bawah Dinas Kehutanan 

Provinsi Bali sebagai satu kesatuan manajemen. 
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E. Persepektif Kawasan Tahura Ngurah Rai terhadap 

Pembangunan Daerah   
 

Kawasan Tahura Ngurah Rai, berada dalam wilayah Kota 

Denpasar dan Kabupaten Badung Provinsi Bali. Pada Kota Denpasar 

terdapat pada Kecamatan Denpasar Selatan yaitu Desa Pemogan, 

Pedungan, Sesetan, Serangan,  Sidakarya dan Sanur Kauh. 

Sedangkan pada Kabupaten Badung terdapat pada 2 Kecamatan yaitu 

Kecamatan Kuta Selatan (Desa Benoa, Tanjung Benoa, dan 

Jimbaran), dan Kecamatan Kuta (Desa Kedonganan, Tuban dan 

Kuta). 

Untuk menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan, 

rencana penataan ruang memegang peranan penting, sebagai dasar 

perencanaan pembangunan yang bersifat multisektor dan berbasis 

pada pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia. 

Berdasarkan Kepres No. 32/1990 tentang Pengelolaan 

Kawasan Lindung, alokasi penggunaan ruang untuk Kawasan Lindung 

di Kabupaten Badung diidentifikasi sebagai berikut : (a) lokasi hutan 

lindung, (b) Kawasan pantai berhutan Bakau, (c) Kawasan suaka 

alam, (d) kawasan perlindungan setempat dan (e) lokasi tanaman 

tahunan/penyangga.  

Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang, yang dilaksanakan secara 

konsekuensial dengan memperhatikan lingkungan alam dan buatan, 

ekonomi dan social budaya, hukum, sumberdaya manusia, 

sumberdaya keuangan, dan teknologi  yang disusun berdasarkan 

kesepakatan dari berbagai pihak dan mempunyai implikasi hukum 

berdasarkan Undang-undang Tata Ruang. 
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F. Potensi Wisata 

Lingkungan alam kawasan Tahura Ngurah Rai memiliki potensi 

keindahan alam dan keanekaragaman hayati berupa hutan Mangrove, 

hewan darat (jenis-jenis burung, binatang merayap, dll) dan hewan air 

(jenis-jenis ikan, moluska dan udang) sehingga kawasan ini akan 

menjadi sangat penting untuk dipertahankan secara ekologis dan 

dapat dimanfaatan sebagai wisata alam rekreasi, wisata pendidikan 

dan penelitian yang sangat berarti dalam pembangunan ekonomi. 

Kawasan ini memiliki kondisi tegakan mangrove yang beragam 

dan kaya akan larva biota air merupakan daerah yang luas untuk 

mendukung keberadaan burung sebagai tempat tinggal, bersarang 
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dan tempat mencari makan terutama pada pagi hari sampai siang hari 

sehingga  merupakan atraksi wisata yang sangat menarik. 

Distribusi keberadaan sumberdaya hayati terutama burung dan 

ikan di Tahura Ngurah Rai  tidak merata dimana sumberdaya tersebut 

merupakan daerah pilihan untuk pengembangan wisata pengamatan 

burung, memancing, pendidikan lingkungan dan pelatihan. 

Kawasan ini sangat stregis karena posisinya mudah di akses 

dan berada pada tiga sentra pariwisata Bali yaitu Sanur, Kuta dan 

Nusa Dua, oleh karena itu kawasan ini memiliki masa depan yang baik 

untuk dikembangkan sebagai potensi objek wisata alam dengan tetap 

mernperhatikan kaidah-kaidah konservasi. 
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Beberapa potensi wisata alam yang memungkinkan dapat 

dimanfaatkan adalah : 

(1) rekreasi dan olah raga (Kayaking dan Canoying, Bird Watshing, 

Camping, Tracking, Hiking, Fishing), (2) Wisata Pendidikan dan 

Penelitian (Pengenalan Ekosisten Hutan 

Mangrove, Permainan di alam terbuka, 

Pengenalan Flora dan Fauna, Melacak 

satwa); (3) Wisata Kesehatan (Rehabilitasi, 

Terapi, Meditasi) ; (4) Pengembangan diri 

(Outword Bound, Peningkatan kemampuan 

profesi).  

Pemanfaatan kawasan Tahura 

Ngurah Rai sebagai objek pariwisata alam 

perlu adanya dukungan pemantapan 

kawasan pariwisata maupun kelembagaan 

yang sudah ada yang telah memanfaatkan 

kawasan untuk dapat terselenggaranya suatu pengelolaan kawasan 

yang baik. 
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G. Flora Dan Fauna 

Hutan mangrove merupakan salah satu habitat dalam ekosistem 

wilayah pesisir pantai selain berfungsi konservasi dan bioekologi juga 

bermanfaat secara ekonomi. Keanekaragaman hayati pada habitat 

hutan mangrove antara satu tempat dengan tempat  yang  lainnya 

berbeda tergantung aspek geofisik kimia berupa iklim, fisiografi, 

intensitas genangan air laut, 

kadar garam, daya tahan 

terhadap ombak dan arus air 

laut, karakteristik sungai, sifat 

fisik dan kimia tanah, dan sifat 

fisik kimia air. 

Kawasan Tahura Ngurah Rai 

seluas 1.373,50 Ha sampai 

saat ini telah banyak 

mengalami degradasi/pemanfaatan kawasan di luar kegiatan 

kehutanan dan adanya penambahan vegetasi hutan mangrove secara 

alami ke arah laut maupun reboisasi  seperti terlihat pada Gambar 2. 

 
Gambar.2 Kondisi Hutan Manggrove yang terdapat disekitar kawasan   

Tahura Ngurah Rai  
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Hasil identifikasi yang telah dilakukan di Tahura Ngurah Rai 

menunjukkan bahwa terdapat 16 jenis tanaman mangrove kelompok 

ekseklusif, 14 jenis tanaman kelompok asosiasi mangrove yang 

ditemukan di kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai disajikan pada 

Tabel 4.  

Tabel 4. Jenis-jenis Tanaman Mangrove di Tahura Ngurah Rai 
No. Nama Daerah Nama Latin 

1 2 3 

1 Bakau putih Rhizopora apiculata 
2 Bakau-bakau Rhizopora mucronata 
3 Bakau Rhizopora conjugata 

4 Prapat Soneratia alba 
5 Dudun agung Aegisceras comiculatum 
6 Api-api Avicennia marina 
7 Sia-sia Buruguiera parviflora 

8 Tarumtum Lumnitzera racemosa 
9 Lindur Ceriops tagal 

10 Waru Hibiscus tiliaceus 
11 Akar tuba Denis heterophylla 

12 Nipah Nipa fructicans 
13 Buta-buta Excecaria agaltocha 
14 Jeruju Acanthus ilicifolius 
15 Nyirih Xylocarpus granatum 
16 Tancang Bruguiera gymnonhyza 

          Sumber : Rencana Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai Tahun 
2012 

Vegetasi mangrove yang mendominasi  di Desa Sanur Kauh 

adalah Rhizopora dan Sonneratia dengan struktur dominan pada 

tingkat tiang dan pohon, sedangkan pada lokasi Desa Suwung Kangin, 

vegetasi yang dominan adalah Rhizopora dengan struktur dominan 

pada tingkat pohon dan tiang.  

Kawasan konservasi Tahura Ngurah Rai memiliki kekayaan 

jenis fauna  air dan darat yang potensial.  Jenis fauna air yang 

terdapat di kawasan Tahura Ngurah Rai antara lain : Bandeng  

(Chanos chanos), Bandeng lanang (Elops hawaiensis), Belanak (Mugil 

cephalus), Beloso (Butus butus), Bulan-bulan (Megalops cyprinoides), 
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Julung-julung (Hemiramphus goinardi), Kakap (Lates carcarifer), 

Kerang-kerang (Kertenas tupus), 

Kepiting  (Lethinus aeratus), Lencam 

(Mugil engeli), Lindu (Arius maculatus), 

Manyung (Arius sp.), Samandar 

(Sugarus sp.), dan Udang (Leanus sp.). 

diantaranya Jenis-jenis fauna air yang 

terdapat di sekitar kawasan Tahura 

Ngurah Rai. 

Untuk lebih lengkapnya mengenai jenis jenis fauna air yang 

terdapat disekitar kawasan Tahura Ngurah Rai dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

Tabel 5. Jenis-jenis Fauna Air yang terdapat di Sekitar Kawasan 
Tahura Ngurah Rai. 

 

No. Nama Daerah Nama Latin 

1 2 3 

1 Bandeng  Chanos chanos 

2 Bandeng lanang elops hawalensis 
3 Belanak Mugil cephalus 
4 Beloso  Butus butus 
5 Bulan-bulan Megalops cyprinoides 

6 Julung-julung Hemiramphus goinardi 

7 Kakap Lates cacarifer 
8 Kerang-kerang Kertenas  tupus 
9 Kepiting Lethinus aerates 
10 Lencam  Mugil engeli 

11 Lindu  Arius maculates 
12 Manyung  Arius sp. 
13 Samandar  Sugarus sp. 
14 Udang  Leanus sp. 

Sumber : Rencana Pengelolaan Kawasan Tahura Ngurah Rai Tahun 2012 
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 Jenis-jenis fauna darat yang terdapat di sekitar kawasan Tahura 

Ngurah Rai meliputi : Elang bondol (Haliastur 

indus), Burung Udang Biru (Alcedo 

caerulescens),  Cekakak (Halcyon chloris), 

Cekakak Gunung (Halcyon cyanoventris), 

Cekakak suci (Todirhamphus sancta), Belibis 

kembang (Dendrocygna arcuata), Walet sapi (Collocalia esculenta), 

Cangak merah (Ardea purpurea), Belokok sawah (Ardeola speciosa), 

Kokokan laut (Butorides striatus), Kuntul merah (Egretta garzetta), 

Kuntul perak (Egretta intermedia), Kuntul karang (Egretta sacra), 

Kowak melayu (Gorsachius 

melanolophus), Bambangan 

kuning (Ixobrychus 

sinensis), Gagak (Corvus 

sp.), Srigunting (Dicrurus 

macrocerous), Cikalang 

kecil (Fregata ariel), 

Layang-layang asia (Hirundo rustica), Betet (Lanius schach),                                          

Kirik-kirik (Merops leschenaulti), Kirik-kirik laut (Merops 

supercilliosus), Kipasan (Rhipidura javanica), Burung madu kuning 

(Nectaria jugularis), Bondol jawa (Lonchura leucogastroides), Bondol 

haji (Lonchura maja), Bondol dada sisik (Lonchura punctulata), 

Burung gereja (Passer montanus), Manyar jambul (Ploceus manyar), 

Kutilang (Pycnonotus goiavier), Cerucuk (Picnonotus aurigaster), dan 

Careo (Amaurornis phoenicurus).  

Untuk lebih lengkapnya mengenai jenis jenis fauna darat yang 

terdapat disekitar kawasan Tahura Ngurah Rai dapat dilihat pada 

Tabel 6. 
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Tabel 6. Jenis-jenis Fauna Darat di Kawasan Hutan Mangrove Tahura 
Ngurah Rai. 

 
No. Nama Daerah Nama Latin 

1 2 3 

1 Elang bondol Haliastur lindus 
2 Burung udang biru Alcedo caerulescens 
3 Cekakak  Halcyon chloris 
4 Cekakak gunung Halcyon cyanoventris 
5 Cekakak suci Todirhamphus sancta 
6 Belibis kembang Dendrocygna arcuanta 
7 Walet sapi Collocalia esculenta 
8 Cangak merah Ardea purpurea 
9 Belokok sawah Ardeola speciosa 

10 Kokokan laut Butorides striatus 
11 Kuntul merah Egretta garzetta 
12 Kuntul perak Agretta intermedia 
13 Kuntul karang Egretta sacra 
14 Kowak melayu Gorsachius melanolophus 
15 Bambangan kuning Ixobrychus sinensis 
16 Kowak malam Nycticorax nycticorax 
17 Kekep  Arthamus leucorynchus 
18 Trulek kli-it Pluvialis dominica 
19 Tekukur  Streptopelia chinensis 
20 Gagak  Corvus sp. 
21 Srigunting  Dicrurus macrocerous 
22 Cikalang kecil Fregata ariel 
23  Laying-layang asia Hirundo rustica 
24 Bentet  Lanius schach 
25 Kirik-kirik Merops leschenaulti 
26 Kirik-kirik kaut Merops supercilliosus 
27 Kipasan  Rhipidura javanica 
28 Burung madu kuning Nectaria jugularis 
29 Bondol jawa Lonchura leucogastroides 
30 Bondol haji Lonchura maja 
31 Bondol dada sisik Lonchura punctulata 
32 Burung gereja Passer montanus 
33 Manyar jambu Ploceus manyar   
34 Kutilang  Pycnonotus goiavier 
35 Cerucuk  Pycnonotus  aurigaster 
36 Kareo  Amauromis phoenicurus 

               Sumber : Rencana Pengelolaan Kawasan Tahura Ngurah Rai Tahun 2012 
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H. KUALITAS JASA LINGKUNGAN  TAHURA  

NGURAH RAI 

 

1. Karakteristik 

Pengunjung pada Taman Hutan Raya Ngurah Rai, dapat 

diketahui beberapa karakteristik responden berdasarkan tingkat 

pendidikan, Jenis Pekerjaan dan tingkat pendapatan sebagai berikut: 

a. Tingkat Pendidikan 

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, bahwa 

pengunjung Tahura Ngurah Rai membawa misi dan tujuan spesifik 

sesuai dengan tingkat pendidikannya.  

b. Jenis Pekerjaan 

Berdasarkan jenis pekerjaan, sebagian besar responden 

pengunjung  di dominasi pengunjung dari kalangan pelajar sangat 

terkait dengan program sekolah yang mewajibkan siswanya 

membuat karya ilmiah dengan topic keberadaan Taman Hutan 

Raya Ngurah Rai. Kepedulian pihak sekolah untuk mewajibkan 

siswanya membuat karya ilmiah tentang Taman Hutan Raya 

Ngurah Rai merupakan langkah positif menuju pelestarian Taman 

Hutan Raya Ngurah Rai. Penanaman nilai konservatif pada diri 

siswa diharapkan dapat membentuk karakter cerdas dan berbudi 

luhur yang nantinya bermuara pada terciptanya hubungan yang 

harmonis antara manusia dengan lingkungannya. 

Pengunjung dari kalangan  swasta sebagian besar 

bertujuan untuk refresing dan meringankan beban pekerjaan. 

Kalangan pegawai swasta pada saat libur mereka senang 

mengunjungi tempat wisata yang masih alami agar badan dan 
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pikiran segar kembali. Hal ini sejalan dengan pernyataan Yoeti 

(2008), tentang salah satu alasan seseorang melakukan 

perjalanan wisata yaitu adanya motivasi fisik untuk 

mengembalikan keadaan badan dan pikiran agar segar dan 

bersemangat kembali.  

 

c. Tingkat Pendapatan 

Apabila dilihat dari tingkat pendapatan ini menunjukkan 

bahwa wisata di Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai dapat 

dijangkau oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan bawah, 

pelajar hingga kalangan atas.  

Sebagian besar responden pengunjung datang ke 

Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai dengan tujuan untuk 

rekreasi melihat pesonanya hutan manggrove dan menikmati 

udara segar. Pada umumnya pengunjung datang berpasangan 

dengan menggunakan sepeda motor terutama pengunjung dari 

kalangan remaja  namun ada pula yang datang secara rombongan 

bersama keluarga dengan menggunakan mobil pribadi / Taxi, dan 

tidak ada pengunjung yang datang dengan menggunakan 

kendaraan umum disebabkan oleh tidak adanya angkutan umum 

yang dapat  mencapai lokasi.  
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2. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas jasa 

Taman Hutan Raya Nguraha Rai 

Pengunjung (External Costumer) Taman Hutan Raya 

Ngurah Rai merupakan pengunjung nusantara. Proporsi 

pengunjung nusantara dari tahun ke tahun semakin bertamabah. 

Masyarakat di Kota Denpasar dan Bali umumnya sangat tertarik 

dengan keindahan alam yang masih alami di Taman Hutan Raya 

Ngurah Rai. Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai merupakan 

salah satu icon tujuan wisata konservasi. 

Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Tugas Tahura 

Ngurah Rai, rata-rata jumlah pengunjung terbanyak terjadi tahun 

2011 yang mencapai 1.000 - 1.500 orang/hari. Daya dukung 

kawasan Tahura Ngurah Rai yang luasnya relatif kecil dan 

mengingat kawasan ini merupakan kawasan konservasi yang 

arealnya cukup terbatas hendaknya jumlah kunjungan tidak 

menjadi suatu prioritas. Hal yang terpenting adalah membuat 

pengunjung merasa puas dan nyaman sehingga pengunjung betah 

dan mau untuk berkunjung kembali. 

Besarnya nilai wisata alam yang dimiliki oleh Taman Hutan 

Raya Ngurah Rai  menunjukkan bahwa daya tarik wisata di 

kawasan ini sangat potensial untuk dikembangkan. Namun dalam 

aturan perundang-undangan yaitu UU Nomor. 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 

UU Nomor. 41 tahun 1990 tentang Kehutanan dan Keppres Nomor. 

32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dinyatakan 

bahwa di dalam kawasan konservasi/kawasan lindung termasuk 

kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai tidak diperbolehkan 
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adanya kegiatan yang mengubah bentang alam dan mengganggu 

keutuhan kawasan.  

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas jasa 

Taman Hutan Raya Ngurah Rai dideskripsikan dari sejumlah 

indikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Tingkat kepuasan terhadap kerapatan vegetasi hutan 

mangrove 

 
Tingkat kepuasan terhadap kerapatan vegetasi Taman 

Hutan Raya Ngurah Rai berada dalam kategori memuaskan 

kenyataan ini menunjukkan bahwa kerapatan vegetasi Taman 

Hutan Raya Ngurah Rai masih terus perlu dibenahi dalam rangka 

meningkatkan kepuasan para pengunjungnya. Adanya pohon yang 

mati agar segera disulam dan bila perlu ditambah dengan pohon 

sejenis untuk meningkatkan keragaman dan kerapatan vegetasi 

Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Upaya untuk menjaga dan 

meningkatkan kerapatan vegetasi secara berkelanjutan menjadi 

entry point tindakan pelestarian Taman Hutan Raya Ngurah Rai di 

masa depan. Taman Hutan Raya Ngurah Rai menjadi tidak akan 

bermakna lagi jika kerapatan vegetasinya diabaikan. Kerapatan 

vegetasi mencerminkan seberapa besar upaya penyelamatan dan 

pelestarian telah dilakukan.  

Rata-rata persentase pencapaian skor tingkat kepuasan 

terhadap kerapatan vegetasi Taman Hutan Raya Ngurah Rai 

mencapai 64,66% yang berada dalam kategori cukup memuaskan. 

Fakta ini memberikan makna bahwa masih banyak yang perlu 

dibenahi untuk meningkatkan kerapatan vegetasi Taman Hutan 
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Raya Ngurah Rai sehingga kepuasan responden meningkat. 

Responden mengamati keberadaan kerapatan vegetasi Taman 

Hutan Raya Ngurah Rai yang distribusinya relative timpang yang 

kemudian menuangkan penilaiannya dalam kategori cukup 

memuaskan. Seperti yang tersaji pada Gambar 3.  

 

sangat jelas terlihat bahwa kerapatan vegetasi Taman Hutan Raya 

Ngurah Rai tidak merata sehingga memerlukan pembenahan yang 

memadai. 

b. Tingkat kepuasan terhadap keindahan panorama Tahura 

Ngurah Rai 

 

Tingkat kepuasan terhadap keindahan panorama  Taman 

Hutan Raya Ngurah Rai sebagian terbesar menyatakan memuaskan 

dan sangat memuaskan.  

Secara rata-rata tingkat kepuasan berada dalam kategori 

memuaskan. Hal ini memberi makna bahwa keindahan panorama 

Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang dipersepsikan oleh masyarakat 

masih dalam batas memadai. Walaupun demikian, untuk menjaga 

keberadaan nilai keindahan panorama tersebut diperlukan upaya 

taktis dan sistematis, sehingga ada penguatan nilai keindahan 
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panorama yang nantinya bermuara pada  nilai keberadaan Taman 

Hutan Raya Ngurah Rai. Keindahan panorama menjadi kunci sukses 

untuk menjaga kelestarian suatu kawasan wisata, karena tanpa 

keindahan panorama, maka kawasan tersebut menjadi tidak 

menarik untuk dikunjungi, dan berdampak terhadap menurunnya 

income generating dari kawasan tersebut.  Memelihara keindahan 

panorama yang dapat mempesona kesegala arah menjadi 

tantangan besar bagi para pengelola kawasan di masa depan. 

Diperlukan terobosan revolusioner untuk memperindah penampilan 

Taman Hutan Raya Ngurah Rai sehingga mampu menarik 

pengunjung yang lebih berkualitas.  

c. Tingkat kepuasan responden terhadap keselamatannya 

terhindar dari gangguan binatang berbahaya. 

 
Ketika pengunjung berada di suatu kawasan wisata, maka 

keselamatan diri menjadi factor pertimbangan yang utama, terlebih 

lagi kawasan tersebut merupakan kawasan hutan, yang mana 

kemungkinan gangguan binatang berbahaya sangat tinggi. Tingkat 

kepuasan terhadap keselamatannya terhindar dari gangguan 

binatang berbahaya  di Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang berada 

dalam kategori cukup memuaskan. Keselamatan pengunjung harus 

dijadikan focus perhatian  oleh pengelola untuk memastikan bahwa 

kawasan tersebut bebas dari gangguan binatang berbahaya. 
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d. Tingkat kepuasan terhadap keamanan dan kenyamanan 

lingkungan Tahura Ngurah Rai 

 

Keamanan dan kenyamanan lingkungan, mengundang daya 

tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan 

wisata. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa keamanan dan 

kenyamanan lingkungan menjadi trade mark suatu kawasan wisata. 

Sulit dibayangkan keberadaan suatu kawasan wisata yang 

terganggu keamanan dan kenyamanan lingkungannya untuk 

mampu bertahan menjadi kawasan wisata yang diminati.  

Tingkat kepuasan terhadap keamanan dan kenyamanan 

lingkungan Taman Hutan Raya Ngurah Rai cukup memuaskan dan 

ada berada dalam kategori sangat memuaskan. Diperlukan upaya 

untuk menekan ganguan dan rasa tidak nyaman terhadap 

pengunjung di lingkungan Tahura Ngurah Rai sehingga kepuasan 

pengunjung dapat ditingkatkan.  

Keamanan dan kenyamanan lingkungan Taman Hutan Raya 

Ngurah Rai mencapai yang berada dalam kategori memuaskan. Hal 

ini menunjukkan bahwa Taman Hutan Raya Ngurah Rai memiliki 

keamanan dan kenyamanan lingkungan yang memadai. 

e. Tingkat kepuasan terhadap fasilitas sarana dan prasarana 

         Kualitas dan kuantitas sarana prasarana wisata di Taman  

Hutan Raya Ngurah Rai merupakan hal yang mempengaruhi 

kepuasan pengunjung. Tingkat kepuasan pengunjung terhadap 

fasilitas sarana dan prasarana di Taman Hutan Raya Ngurah Rai 

sebagian terbesar berada dalam kategori cukup memuaskan dan 

memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas sarana dan 
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prasarana Taman Hutan Raya Ngurah Rai masih perlu ditingkatkan 

untuk memberikan kepuasan maksimum bagi pengunjung.  

Fasilitas sarana dan prasarana yang 

berada dalam kategori cukup 

memuaskan.  

Hal ini memberi makna bahwa fasilitas 

sarana dan prasarana Taman Hutan 

Raya Ngurah Rai perlu pembenahan 

mendesak untuk menjamin eksistensi 

kawasan di masa depan. Adanya pengunjung yang 

mempersepsikan fasilitas sarana dan prasarana Taman Hutan Raya 

Ngurah Rai sangat tidak memuaskan dan tidak memuaskan 

menunjukkan bahwa faasilitas sarana dan prasarana Taman Hutan 

Raya Ngurah Rai harus berbenah. Banyak hal yang perlu dibenahi 

untuk mampu merespon dinamika preferensi pengunjung. 

f. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan petugas 

Faktor utama yang mewarnai kualitas pelayanan petugas di 

kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai adalah keramah tamahan 

dan kesopanan petugas. Setiap pengunjung mendambakan 

pelayanan prima dari petugas untuk melengkapi terbentuknya 

persepsi positif terhadap keberadaan suatu kawasan secara utuh. 

Sebagian terbesar berada dalam kategori memuaskan terhadap 

pelayanan petugas Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak memuaskan, namun ada 

yang menyatakan tidak memuaskan. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa secara rata-rata persentase pencapaian skor dari variable 

pelayanan petugas mencapai dalam kategori memuaskan. Hal ini 
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berarti bahwa pelayanan petugas telah dipersepsikan memadai oleh 

pengunjung Taman Hutan Raya Ngurah Rai.  

g. Tingkat kepuasan terhadap fasilitas pengunjung 

Banyak hal yang dapat ditawarkan oleh suatu kawasan 

wisata untuk memanjakan pengunjungnya. Untuk memanjakan 

pengunjung maka pengelola kawasan wisata harus mampu 

merespon preferensi pengunjung yang 

dapat ditunjukkan melalui fasilitas yang 

diperoleh pengunjung. Sebagain terbesar 

responden menyatakan cukup 

memuaskan terhadap fasilitas 

pengunjung Taman Hutan Raya Ngurah 

Rai.  

Diurutan kedua persentase terbesar, pengunjung 

menyatakan puas terhadap fasilitas pengunjung Taman Hutan Raya 

Ngurah Rai. Secara rata-rata persentase pencapaian skor dari 

variable fasilitas pengunjung menunjukkan bahwa Taman Hutan 

Raya Ngurah Rai masih memerlukan banyak penyempurnaan dari 

sisi fasilitas pengunjung. 

h. Tingkat kepuasan terhadap variasi obyek 

Sebagian besar responden beranggapan bahwa Tahura 

Ngurah Rai memiliki daya tarik yang dapat dirasakan oleh 

masyarakat sekitar kawasan Tahura ataupun oleh masyarakat 

lainnya secara luas. Jawaban responden tentang daya tarik utama 

Tahura Ngurah Rai adalah Variasi obyek yang ditawarkannya 
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sebagian besar menyatakan cukup memuaskan dan menyatakan 

memuaskan.  

i. Tingkat kepuasan terhadap harga karcis 

Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Petunjuk Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut : 

a. Pengunjung Domestik 

- Perorangan Dewasa Rp. 5.000,- 

- Rombongan Dewasa Rp. 2.000,- 

- Perorangan Anak-anak Rp. 2.000,- 

- Rombongan Anak-anak Rp. 1.000, 

b. Pengunjung Mancanegara 

- Perorangan Dewasa Rp. 50.000,- 

- Rombongan Dewasa Rp. 20.000,- 

- Perorangan Anak-anak Rp. 20.000,- 

- Rombongan Anak-anak Rp. 10.000,-, 

Harga Karcis masuk ke Taman Hutan Raya Ngurah Rai 

tidaklah memberatkan pengunjung terbukti cukup memuaskan dan 

bahkan sangat memuaskan. Rata-rata persentase pencapaian skor 

terhadap skor maksimal dari variable harga karcis berada dalam 

kategori cukup memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa harga 

karcis tidak menjadi factor pembatas bagi pengunjung untuk 

berwisata di Taman Hutan Raya Ngurah Rai.  
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j. Tingkat kepuasan terhadap kebersihan 

Kebersihan menjadi factor dominan yang menentukan 

keberlanjutan suatu kawasan wisata. Sulit dibayangkan adanya 

suatu kawasan wisata yang kumuh, yang tidak mengedepankan 

kebersihan lingkungannya. Kebersihan kawasan wisata seringkali 

dipersepsikan secara berlebihan oleh pengunjung. Sedikit saja ada 

sampah yang tercecer di lingkungan kawasan wisata biasanya 

dijadikan senjata ampuh untuk mendeskriditkan kawasan tersebut. 

Begitu besarnya nilai kebersihan dipersepsikan oleh pengunjung, 

sehingga pengelola secara berkelanjutan selayaknya memberikan 

penanganan yang memadai terhadap aspek kebersihan. 

  

Penilaian pengunjung relative bervariasi terhadap aspek 

kebersihan Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Namun demikian 

sebagian terbesar pengunjung menyatakan cukup puas terhadap 

aspek kebersihan Taman Hutan Raya ngurah Rai. pencapaian skor 

terhadap skor maksimal berada dalam kategori cukup memuaskan. 

Hal ini berarti aspek kebersihan Taman Hutan Raya Ngurah Rai 

perlu ditingkatkan. 
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k. Tingkat kepuasan responden secara kumulatif 

Secara kumulatif tingkat kepuasan pengunjung terhadap 

kualitas jasa Taman Hutan Raya Ngurah Rai rata-rata persentase 

pencapaian skor secara kumulatif mencapai 67,68% yang berada 

dalam  kategori cukup memuaskan. Secara kumulatif terdapat 10 

orang pengunjung yang menyatakan kualitas jasa Taman Hutan 

Raya Ngurah Rai tidak memuaskan. Hal ini membuktikan masih 

diperlukan terobosan untuk membenahi berbagai aspek kualitas 

jasa sehingga nantinya mampu memberikan kepuasan yang lebih 

besar terhadap pengunjung. Tingkat kepuasan pengunjung 

memberikan dampak pada aspek lain terutama yang terkait dengan 

keberlanjutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, seperti kesiapan 

membayar lebih besar, kesanggupan untuk datang kembali, dan 

kesediaan untuk menginformasikan kepada teman sejawat tentang 

keberadaan Taman Hutan Raya Ngurah Rai. 

Tingkat kesediaan pengunjung untuk membayar  lebih 

besar dalam rangka  menjaga kelestarian dan keindahan Taman 

Hutan Raya Ngurah Rai sangat beragam, namun sebagian terbesar 

menyatakan cukup bersedia dan bahkan menyatakan bersedia. Hal 

ini menunjukkan bahwa pengunjung menaruh perhatian cukup 

besar terhadap keberadaan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, 

sehingga mereka bersedia membayar lebih besar di tahun 

mendatang. Untuk lebih meningkatkan nilai kawasan Taman Hutan 

Raya Ngurah Rai maka pihak pengelola perlu meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian kawasan Taman 

Hutan Raya Ngurah Rai melalui kegiatan penyuluhan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.  
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Militansi pengunjung juga ditunjukkan melalui kesediaan 

untuk berkunjung kembali di masa mendatang.  

Sebagian besar pengunjung  menyatakan bersedia untuk 

datang ke Taman Hutan Raya ngurah Rai. Dengan demikian Taman 

Hutan Raya Ngurah Rai memiliki pesona yang memadai untuk 

menarik pengunjung datang kembali. 

Sementara itu, kesediaan pengunjung untuk menginformasikan 

keberadaan Taman Hutan Raya Ngurah Rai cukup memadai. 

Sebagian terbesar pengunjung menyatakan bersedia untuk  

menginformasikan kepada teman dan kerabat tentang 

keberadaanTaman Hutan Raya Ngurah Rai. Hal ini merupakan 

pertanda baik bagi berkembangnya kawasan Taman Hutan Raya 

Ngurah Rai di masa yang akan datang. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Jasa 

Taman Hutan Raya Ngurah Rai 

 
Variable kepuasan masyarakat dapat dijelaskan secara 

bersama sama oleh variabel Tangibels, Reliability, Responsipbility, 

Assurance dan Empaty, dan sisanya dipengaruhi oleh factor lain 

yang tidak dimasukkan ke dalam model. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa varibel (Tangibels, Reliability dan 

Assurance) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap kualitas jasa Tahura Ngurah Rai Hasil analisis 

parsial dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Faktor tangibles berpengaruh nyata terhadap tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap kualitas jasa Tahura Ngurah Rai. Hal ini 

menunjukkan bahwa bukti langsung yang dapat dilihat dan diamati 

oleh pengunjung memberikan kepuasan secara nyata.  

2. Faktor reliability berpengaruh nyata terhadap tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap kualitas jasa Tahura Ngurah Rai. Hal ini 

menunjukkan bahwa Tahura Ngurah Rai memiliki keandalan yang  

memberikan kepuasan secara nyata. 

3. Faktor Assurance berpengaruh nyata terhadap tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap kualitas jasa Tahura Ngurah Rai. Hal ini 

menunjukkan bahwa Tahura Ngurah Rai memiliki keandalan yang  

memberikan pengetahuan dan keramahtamahan dan kemampuan 

personil untuk dapat dipercaya dan diyakini secara nyata. 

    Sedangkan dua variabel yaitu Responsipbility dan Empaty nampak 

nilainya tidak signifikansi. 

4. Factor Responsipbility tidak berpengaruh nyata tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap kualitas jasa Tahura Ngurah Rai. Hal ini 

menunjukkan bahwa kurangnya kemauan petugas untuk membantu 

pelanggan dengan memberikan layanan yang baik dan cepat.  

5. Faktor Empaty tidak berpengaruh nyata tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap kualitas jasa Tahura Ngurah Rai. Hal ini 

menunjukkan bahwa petugas Tahura Ngurah Rai kurang memiliki 

keandalan untuk mengetahui dan mengerti kebutuhan pelanggan 

secara individual. 
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