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D : Bagaimana sejarah singkat daerah sembilang bisa menjadi taman nasional? 

A : Awalnya, area sembilang ini merupakan area suaka alam dan ditetapkan 

menjadi taman nasional dengan luas area 202.896.31 Ha pada tahun 2003 

melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 95 / Kpts-II / 03. 

D : Apakah taman nasional Sembilang sudah menjadi destinasi wisata di 

Banyuasin? 

A : Taman nasional ini sudah ditargetkan untuk menjadi destinasi wisata, 

tetapi ini masih dalam proses pengembangan dan promosi. 

D : Apa saja atraksi wisata di taman nasional Sembilang? 

A : Atraksi di taman nasional ini berkaitan dengan keindahan dan aktifitas 

alam. Kegiatan tersebut biasanya menarik bagi wisatawan dengan minat 

khusus. Atraksi utama di taman nasional ini adalah burung migrasi yang 

terjadi setiap bulan Oktober sampai Februari setiap tahunnya. Jumlah jenis 

burung migrasi yang mengunjungi taman nasional ini sebanyak 28 jenis. 

Selain itu, taman nasional ini memiliki banyak hutan mangrove yang 

menjadi habitat bagi beberapa hewan dan tumbuhan. Wisatawan juga bisa 

menyusuri sungai sembari menikmati keindahan hutan mangrove, dan 

memancing. 

D : Bagaimana dengan akses atau transportasi untuk mengunjungi taman 

nasional Sembilang? 

A : Bisa di kunjungi melalui jalur darat dan air. Dari Palembang, wisatawan 

bisa menempuh jalur darat ke Simpang PU atau desa Sungsang lalu 

dilanjutkan melalui jalur air dengan speedboat menuju ke taman nasional 

Sembilang. Wisatawan juga bisa langsung menuju ke taman nasional 

Sembilang melalui jalur air dari Benteng Kuto Besak dengan speedboat.  

D  : Apakah ada amenitas atau fasilitas umum di taman nasional Sembilang? 

A : Untuk amenitasnya ada homestay yang terletak persis di daerah taman 

nasional ini. Homestay ini adalah rumah-rumah warga yang bisa 

digunakan sebagai tempat menginap bagi wisatawan. Untuk kebutuhan 

makan dan minum, ada banyak warung-warung kecil yang mudah ditemui. 



Fasilitas umum di sekitar area taman nasional ini ada masjid, puskesdes, 

dan toilet umum. 

D : Apakah ada organisasi atau institusi yang mengurus taman nasional 

Sembilang? 

A : Ada Seksi Pengelola Taman Nasional (SPTN) Wilayah II yang berada 

langsung dibawah Kementrian Kehutanan yang mengawasi taman nasional 

ini. 

D : Apakah ada kekurangan dari taman nasional Sembilang untuk menjadi 

destinasi wisata?  

A : Masalah utamanya adalah biaya untuk menuju ke taman nasional ini 

terhitung cukup mahal yang dapat membuat wisatawan sedikit enggan 

untuk mengunjungi atau berpikir dua kali untuk mengunjunginya. 
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D : Apakah taman nasional Sembilang sudah menjadi destinasi wisata di 

Banyuasin? 

A : Taman nasional Sembilang memiliki potensi yang bagus untuk menjadi 

destinasi wisata alam di Banyuasin, khususnya untuk wisatawan minat 

khusus. 

D : Apa saja atraksi wisata di taman nasional Sembilang? 

A : Atraksi di taman nasional ini sangat menarik. Atraksinya itu adalah burung 

migrasi atau bisa melakukan bird-watching, hutang mangrove, kehidupan 

liar hewan, dan memancing. 

D : Bagaimana dengan akses atau transportasi untuk mengunjungi taman 

nasional Sembilang? 

A : Akses untuk menuju ke taman nasional ini cukup bagus. Bisa ditempuh 

dengan jalur darat dan jalur air. Dari Palembang ke desa Sungsang bisa 

ditempuh dengan jalur darat dan dilanjutkan dengan jalur air ke taman 

nasional Sembilang, atau bisa dengan jalur air langsung dari Palembang ke 

taman nasional Sembilang.  

D : Apakah ada amenitas atau fasilitas umum di taman nasional Sembilang? 

A : Ada beberapa homestay dengan standar umum di desa Sungsang dan desa 

Sembilang. Warung-warung makan juga ada banyak tersebar di desa 

tersebut. Tapi bukan restoran, hanya warung-warung makan kecil. Kalau 

untuk fasilitas umum itu ada masjid dan puskesdes di dua desa tadi, tapi 

kalau di desa Sungsang itu ada fasilitas umum yang lain yaitu ada bank 

Sumsel Babel dan BRI link. 

D : Apakah ada organisasi atau institusi yang mengurus taman nasional 

Sembilang? 

A : Setau saya ada instansi yang mengurus taman nasional ini, namanya SPTN. 

D : Apakah ada kekurangan dari taman nasional Sembilang untuk menjadi 

destinasi wisata?  

A : Kekurangannya lebih di akses. Aksesnya yang mahal dan susah di jangkau 

masih menjadi masalah untuk menuju ke taman nasional ini. 


