
PROSEDUR DAN TARIF MASUK KAWASAN 

 

Sarana dan prasarana 

 Sarana dan prasarana penunjang wisata di TNBD baru berupa Mess Bina Cinta Alam 

yang berada di resort Air Hitam I, Desa Pematang Kabau SPTN Wilayah II Tebo. Mess tersebut 

dapat  menampung kurang lebih 15 orang tamu.  Dari  mess tersebut menuju jalur track wisata 

dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. 

Prosedur masuk kawasan 

 Untuk dapat melakukan kegiatan di dalam kawasan konservasi dibutuhkan izin dari 

pejabat berwenang yang dikenal dengan SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi) 

dan segala ketentuan dituangkan dalam Peraturan Direktur Jendral Perlindungan Hutan Dan 

Konservasi Alam No : SK.192/IV/set/HO/2006. SIMAKSI dapat berlaku selama 3 (tiga) bulan 

dan dapat diperpanjang. Sesuai dengan SIMAKSI maka ketentuan berkunjung ke TNBD diatur 

sebagai berikut:  

1. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor  kepada Kepala Balai TNBD 

2. Didampingi oleh petugas dari Balai TNBD 

3. Dalam proses pengambilan gambat (shooting) tidak berkenan memberikan  perlakuan 

(makan dll) kepada satwa liar yang menjadi objek shooting dan  atau perlakuan terhadap 

tumbuhan liar (pemotongan, penebangan pohon  untuk keperluan dekorasi-dekorasi buatan) 

4. Tidak diperkenankan melakukan pengambilan gambar (shooting/foto) terhadap 

 rumah dan wanita OR 

5. Memaparkan proposal penelitian dan ekspose hasil kegaitannya pada pengelola 

 kawasan 

6. Menyerahkan hasil kegiatan pada Direktorat Jedral KSDAE dan Kantor Balai  TNBD, 

Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi setempat selambat- lambatnya dalam jangka 

waktu 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan  kegiatan: 

 a. Copy laporan tertuis hasil kegiatan penelitian/pendidikan/penjelajahan/  

  cinta alam/ kegiatan jurnalistik 

 b. Copy film/ video/ foto jadi untuk pembuatan film/ video/ pengambilan   

 foto 

7. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi akibat kegiatan  yang 

dilaksanakan menjadi tanggung jawabpemegang SIMAKSI. 

8. Komersialisasi hasil kegiatan (penggandaan buku hasil penelitian yang dijual  khusus 

kepada umum) harus seizin instansi yang berwenang dan wajib  menyetorkan hasil 

komersialisasi kepada negara yang besarnya sesuai  dengan ketentuan yang berlaku 

melalui rekening kas negara pada bank- bank pemerintah. 

9. Khusus untuk pembuatan film/video wajib membuat tulisan Direktorat Jendral 

 KSDAE dan logo Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam  film/video 

yang dibuat. 

10. Dilarang membuang sampah sembarangan  diareal kawasan TNBD 

11. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

  

 

 



Adapun tarif masuk kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas sesuai Pp Nomor 12 tahun 2004 

yaitu sebagai berikut: 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan  Harga satuan 

(RP) 

Kunjungan perorang 1). Wisatawan 

Mancanegara 

Perorang perhari 150.000,00 

2). Wisatawan 

Nusantara 

Perorang perhari 5.000,00 

Pengunjung 

Rombongan Pelajar 

 

Mahasiswa (minimal 

10 orang) 

1). Wisatawan 

Mancanegara 

Perorang perhari 100.000,00 

2). Wisatawan 

Nusantara 

Perorang perhari 3.000,00 

Penelitian 

menggunakan 

kawasan 

1). Warga Negara 

Asing 

  

a. < 1 bulan Perorang  5.000.000,00 

b. 1 bulan – 6 bulan Perorang 10.000.000,00 

c. 7 bulan – 12 bulan Perorang 15.000.000,00 

2). Warga negara 

Indonesia 

  

a. < 1 bulan Perorang 100.000,00 

b. 1 bulan – 6 bulan Perorang 150.000,00 

c. 7 bulan – 12 bulan Perorang 250.000,00 

Snapshoot film 

komersial  

1). Video komersil Paket 10.000.000,00 

2). Handycam Paket 1.000.000,00 

3). Foto Paket 250.000,00 

Kegiatan wisata umum a. Berkemah Perorang/ hari kemah 5.000,00 

b. Penelusuran Hutan 

(tracking, mendaki 

gunung, hiking dan 

climbing) 

Perorang/ paket/ 

kegiatan 

5.000,00 

1. Outbounding 

training 

Perorang/ paket/ 

kegiatan 

150.000,00 

a. Berkemah Perorang/ hari kemah 2.500,00 



Kegiatan wisata 

rombongan 

pelajar/mahasiswa 

min. 10 orang 

b. Penelusuran Hutan 

(tracking, mendaki 

gunung, hiking dan 

climbing) 

Perorang/ paket/ 

kegiatan 

2.500,00 

1. Outbounding 

training 

Perorang/ paket/ 

kegiatan 

75.000,00 

Penggunaan fasilitas 

kunjungan 

1). Pondok wisata/ 

Pondok tamu 

  

a. superior  Perkamar perhari 200.000,00 

b. delux Perkamar perhari 150.000,00 

c. standar Perkamar perhari 100.000,00 

2). Ruang pertemuan   

a. kapasitas <100 

orang 

Perkamar perhari 150.000,00 

b. kapasitas 100-200 

orang 

Perkamar perhari 250.000,00 

c. kapasitas >200 

orang 

Perkamar perhari 350.000,00 

3). Pondok peneliti   

a. superior  Perkamar perhari 150.000,00 

b. delux Perkamar perhari 100.000,00 

c. standar Perkamar perhari 75.000,00 

 

 


