
Pelatihan dan pendampingan Pengemasan Produk

Langkah Kami

Memproduksi produk-
produk berkualitas

tinggi

Memperkuat kelompok-
kelompok perempuan

(Kelompok Perempuan Nelayan)

Promosi

Kami mendidik penduduk desa untuk menciptakan produk hasil ikan 
berkualitas tinggi untuk menjadikan desa sebagai desa wisata dan mendidik 
siswa untuk mengenal dan memahami lingkungan yang sehat dan tentang 
konservasi alam.

Kami mengedukasi dan memberikan pelatihan kepada penduduk desa agar 
mereka dapat menciptakan produk hasil ikan yang berkualitas tinggi untuk 
menjadikan desa mereka sebagai desa wisata.             

Proyek Kami

Memperkuat kapasitas desa hingga pejabat kabupaten dalam 
memahami pentingnya Taman Nasional dan batas - batasnya. Target 
kami untuk 2019 adalah memilih 2 desa di perbatasan Taman Nasional 
dan akan menambah 3 desa lagi di tahun 2020.

Meningkatkan kesadaran publik dan partisipasi masyarakat dalam 
upaya konservasi hutan lindung dan kegiatan reboisasi, serta 
meningkatkan pemahaman hubungan ekologis antara konservasi dan 
pembangunan lokal sebagai peluang ekonomi dari pendekatan 
pengelolaan yang lebih holistik.

Mengorganisasi komunitas di sekitar Taman Nasional agar dilibatkan 
dalam pemantauan SMART dan melakukan pelatihan pemandu wisata, 
terutama dalam memahami burung-burung migran dan endemik di 
Taman Nasional.

Mengorganisir pengembangan kapasitas masyarakat dan 
mengembangkan alternatif mata pencaharian bagi orang-orang yang 
tinggal di sekitar Cagar Biosfer.

Mengembangkan infrastruktur untuk ekowisata di Sembilang, seperti 
pondok-pondok apung, menara burung, lintasan trekking bakau, jalan, 
sanitasi dan air bersih.

Sasaran

Tujuan Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Cagar Biosfer 
Berbak Sembilang adalah untuk:

Hanya satu dari lima desa 
di sektor Sembilang 
(Cagar Biosfer) yang 
diintervensi.

Transportasi umum dari 
Palembang ke Simpang 
PU dan Desa Sungsang 
yang masih terbatas.

Kapasitas masyarakat 
terutama sebagai 
tujuan wisata perlu 
ditingkatkan.

Pengembangan potensi 
situs wisata untuk 
pariwisata domestik dan 
internasional belum 
sepenuhnya 
dikembangkan.

Kekurangan

Karena infrastruktur yang 
tidak memadai untuk 
mendukung peningkatan 
ekonomi dan menjadikan 

daerah sebagai tujuan wisata, 
maka memerlukan pengembangan 
infrastruktur seperti jembatan
bakau, perbaikan jalan ke Desa 
Sungsang, pembangunan menara 
pengamatan burung, dan 
pembuatan gapura desa wisata, dll.

Fauna
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Belakang

461
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139
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Daftar Merah

IUCN

99

Spesies
Burung
Migran

25

Berbagai potensi Ekowisata yang 
dapat dikembangkan di Cagar 
Biosfer Berbak Sembilang adalah wisata 
sungai dengan pemandangan dan 
keindahan pohon bakau sambil menyaksikan 
ikan-ikan di sungai, pengamatan migrasi burung dan 
margasatwa, Trekking di hutan, dan Desa Wisata Nelayan 
(termasuk desa nelayan tertua di Sumatera Selatan).

Potensi Ekowisata di Daerah Taman Nasional Berbak Sembilang

Taman Nasional Berbak - Sembilang pada Tahun 2018 dianugerahi sebagai cagar 
biosfer oleh UNESCO, berada di dua Provinsi yaitu Jambi dan Sumatera Selatan 
seluas 1.136.758 ha, untuk Sektor Sembilang terletak di Kabupaten Banyuasin, 
Sumatera Selatan dan mencakup area seluas 203.000 ha, TN Berbak Sembilang 
memiliki bentang alam yang unik karena memiliki empat ekosistem yang berbeda 
dan merupakan rumah bagi Harimau sumatera, Gajah sumatera, dan berbagai 
satwa kucing liar yang berbeda, serta merupakan titik transit bagi burung - burung 
migrasi yang bermigrasi dari Siberia ke Australia.
Mencapai Taman Nasional Berbak Sembilang dapat dilakukan dengan 
menggunakan speedboat bertenaga kuda 40 DK Desa Sungsang, yang akan 
memakan waktu sekitar 2 jam, atau 4 jam jika berangkat dari kota Palembang.
Untuk pengalaman yang lebih menyenangkan dan nyaman menuju ke Taman 
Nasional, seseorang dapat mengeksplorasi Sungai Musi dengan menggunakan 
kapal Belantara yang memiliki kamar - kamar ber-AC, ruang pertemuan/utama, 
kamar mandi, dapur, serta dek atas untuk mengamati burung - burung dan 
pemandangan sungai. Menggunakan kapal Belantara, waktu yang ditempuh adalah 
4 jam jika berangkat dari Kabupaten Banyuasin (Desa Sungsang), atau 8 jam jika 
berangkat dari Palembang.

PROGRAM EKOWISATA
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BERBAK SEMBILANG

Kawasan Perlindungan Alam

Untuk memberdayakan masyarakat dalam melestarikan lingkungan dan pariwisata yang 
berkelanjutan

Yayasan Belantara
Boutique Office, Lt. 3, Jl. Timor No. 6, Menteng, RT.9/RW.4
Gondangdia, Menteng, Jakarta
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

Panggilan Aksi

Belantara Foundation

@belantara

belantara_found
+62 21 3915434

Mitra Kami

3722

52%

Wanita

1843

Kepala Keluarga

3504 Men

48%

3504

Pria

3-4 Jt/bulan

Pendapatan
per Keluarga

Populasi Desa Sungsang

Melatih masyarakat dalam mengemas, mengolah, dan 
mempromosikan berbagai produk lokal (udang, terasi, ikan) dari 
Desa Sungsang IV dan Dusun Sembilang, sehingga dari yang 
sebelumnya hanya menjual bahan baku yang menyebabkan 
pendapatan rendah bagi rumah tangga mereka, menjadi produk 
olahan dan kemasan.

Potensi Komoditas Lokal

Memberdayakan Masyarakat Kampung
Nelayan

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 
melindungi dan melestarikan ekosistem 
dengan menciptakan produk-produk 
bermutu tinggi dan membantu 
mengembangkan desa - desa di wilayah ini 
sebagai desa tujuan wisata di pesisir 
Sumatra Selatan.

Mengembangkan Ekowisata di Berbak
Sembilang, seperti di Desa Sungsang

Pemasangan Papan Berbak Sembilang di desa Sei Sembilang IV & V 
(dekat kantor TN Sembilang dan habitat burung migran).

Membantu dalam pemasokan air bersih dengan membangun 
sumur-sumur bor dan menyediakan sanitasi dengan membangun 80 
tangki bio-septik.

Menciptakan kesadaran akan pentingnya sanitasi dan menjaga 
kebersihan lingkungan melalui kolaborasi dan kerja sama.

Bersama dengan penduduk desa membuat desa mereka menjadi bersih, 
menarik, dan semarak dengan mengecat rumah penduduk desa 
berwarna - warni dengan warna - warna cerah.

Membersihkan lingkungan, pelatihan homestay, menyediakan peralatan 
pengumpulan sampah, dan melakukan pelatihan kelembagaan untuk 
pengelolaan sampah, mesin penghancur sampah, dan pengelolaan air 
bersih.

Sebagai dukungan kepada pemerintah 
Sumatera Selatan dalam mengembangkan 
wilayah dan dengan semangat Asian 
Games 2018 yang diadakan di ibukota 
Sumatra Selatan, Palembang, Yayasan 
Belantara membangun kapal ekowisata 

untuk mempromosikan pariwisata di Taman Nasional Berbak 
Sembilang. Diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bapak 
Alex Noerdin pada tanggal 9 Agustus 2018 di Palembang, kapal 
ini dapat menampung sebanyak 40 orang dan diharapkan dapat 
menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk 
mengunjungi Taman Nasional Berbak Sembilang.

Kapal Ekowisata Belantara

Yang Kami Lakukan

Melakukan Survei Sosial-
Ekonomi dan Membina

Keterlibatan Publik

Pengembangan
Kapasitas

Pengembangan Sumber
Pendapatan Ekonomi

Alternatif

Pasokan Air
Bersih dan

Sanitasi

Pendidikan dan
Kesadaran Konservasi

Pemantauan
Satwa Liar di

Situs Pelacakan
Hutan

Pengembangan
Desa Pariwisata

Menjalin Kerjasama
dengan Pemangku

Kepentingan Lainnya

Aktifitas Program
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