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BAB 1.  PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Kelapa sawit bukan tanaman asli Indonesia, namun keberadaan tanaman ini telah masuk hampir ke 
semua sektor kehidupan. Kondisi ini telah mendorong semakin meluasnya areal perkebunan kelapa 
sawit di Indonesia. Selama kurang lebih 50 tahun terakhir, produk kelapa sawit merupakan produk 
perkebunan yang menguntungkan secara global dan ekspansi dari perkebunan kelapa sawit telah 
hampir mencakup seluruh daerah tropis. 
 
Luasan tanaman kelapa sawit Indonesia pada tahun 1991 hanya 1,12 juta ha, pada tahun 2007 telah 
mencapai 6,78 juta ha. Data ini menunjukan laju peningkatan luas kebun kelapa sawit Indonesia sekitar 
12,3% per tahun. Sejalan dengan laju peningkatan luas perkebunan tersxebut, produksi CPO pada 
dekade terakhir melaju 12,5% per tahun. Pada tahun 1991, produksi CPO Indonesia adalah  2.658 ribu 
ton dan meningkat cepat menjadi 17.374 ribu ton pada tahun 2007 (Direktorat Jenderal Perkebunan 
2008). Peningkatan produksi yang demikian cepat disebabkan oleh konsumsi di pasar domestik dan 
internasional yang meningkat pesat, dan diperkirakan permintaan akan semakin besar dengan 
digunakannya sebagian minyak sawit untuk biodiesel.  Hanya saja, meningkatnya konsumsi produk 
kelapa sawit  berkorelasi dengan peningkatan luas perkebunan dan ditengarai akan menimbulkan 
dampak negatif terhadap lingkungan yang signifikan. 
 
Konversi hutan terjadi untuk kegiatan usaha pertanian dan perkebunan termasuk kelapa sawit. 
Sebagian hutan yang dikonversi tersebut bernilai konservasi tinggi (high conservation value forests – 
Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi/ KBKT), karena mengandung keanekaragaman hayati yang 
tinggi dan mempunyai fungsi ekologis dan lingkungan (ecological and environmental functions) yang 
penting. Hutan bernilai konservasi tinggi adalah kawasan hutan yang mengandung nilai-nilai penting 
secara nasional, regional dan global dan dalam keadaan kritis. Nilai-nilai di dalam kawasan tersebut 
adalah nilai keanekaragaman hayati, ekosistem langka dan terancam, jasa-jasa lingkungan dan sosial 
budaya masyarakat. KBKT adalah kawasan atau areal (hutan, kebun kelapa sawit, kawasan tambang) 
yang dianggap penting dan kritis karena tingginya nilai lingkungan, sosial ekonomi, sosial budaya, 
keanekaragaman hayati, dan bentang alam yang melekat padanya. KBKT  dapat berfungsi sebagai 
penyangga kehidupan dan iklim di tingkat lokal, sebagai daerah tangkapan air, habitat bagi spesies 
yang terancam punah, ataupun merupakan tempat bermukim dan tempat sakral bagi masyarakat asli 
yang hidup di dalam dan di sekitar hutan.  
 
Pentingnya nilai-nilai tersebut dipertahankan mendorong lahirnya konsep High Conservation Value 
Forest (HCVF) yang disusun oleh Forest Stewardship Council.  
 
Konsep ini mengintegrasikan pemanfaatan hutan dengan isu konservasi lingkungan, sosial dan kultur 
dalam suatu unit pengelolaan. Dengan demikian diharapkan keberlangsungan pembangunan atau 
produksi dari suatu unit pengelolaan sejalan dengan manfaat lainnya yaitu terjaganya nilai-nilai penting 
dari suatu kawasan. 
 
Pembangunan sub sektor perkebunan kelapa sawit saat ini disepakati agar pembangunan dilaksanakan 
dengan cara berkelanjutan (sustainability development).   Kesepakatan tersebut dihasilkan melalui 
beberapa kali pertemuan Meja Bundar Multistakeholders Menuju Kebun Sawit Berkelanjutan 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO) Pertemuan RSPO di Singapura bulan November 
2005 telah disepakati bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan harus menerapkan 
Prinsip dan Kriteria RSPO yang mengandung 8 prinsip dan 39 kriteria. Pada prinsip 5 dan 7 terdapat 
kriteria perlindungan terhadap NKT.  Disamping Prinsip dan Kriteria RSPO, Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 18, 2004, Pasal 2 mengharuskan pembangunan perkebunan diselenggarakan 
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Pengelolaan

Pengelolaan KBKT untuk menjamin bahwa NKT 
dipelihara atau ditingkatkan 

Pemantuan 
Pemantauan NKT untuk menjamin apakah nilai- nilai 

ini  sudah dipelihara atau ditingkatkan. 
 

Identifikasi ada tidaknya  NKT aktual  dengan 
menggunakan pendekatan penilaian pendahuluan 

dan penilaian menyeluruh 

Identifikasi/Penilaian

K  O   N   S   U   L   T   A   S   I 

berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta 
berkeadilan.   
 
Saat ini, terdapat beberapa inisiatif yang dilakukan oleh pasar global untuk mendukung dan hanya 
membeli produk perkebunan yang ramah lingkungan (green product) yaitu produk dari perkebunan  
yang menerapkan Prinsip dan Kriteria RSPO. Inisiatif ini  telah menumbuhkan semangat beberapa 
perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia untuk selangkah demi selangkah mengubah 
pengelolaan perusahaan mereka kepada yang lebih baik. Inisiatif dan semangat ini perlu mendapat 
dukungan dari pihak-pihak terkait. Oleh karenanya, diperlukan suatu standarisasi  metode identifikasi, 
pengelolaan dan pemantauan  Nilai Konservasi Tinggi tersebut. Secara umum, tahapan proses itu 
dapat pada bagan berikut: 
 
 

1.2. Maksud Penyusunan Dokumen 
Sedikitnya terdapat empat alasan  mengapa KBKT penting di perkebunan kelapa sawit yaitu:  
•  Secara ‘legal formal’ pembangunan perkebunan diarahkan pada kawasan hutan konversi atau areal 

khusus untuk perkebunan dalam RTRW Provinsi/Kabupaten, dimana dalam kawasan ini masih 
terdapat hutan bernilai konservasi tinggi. Hutan bisa berada dalam kawasan lindung, kawasan 
hutan produksi maupun kawasan yang tergolong non hutan dalam RTRW. Walaupun 
pembangunan perkebunan secara legal formal memang tidak diarahkan pada kawasan lindung dan 
hutan produksi, tetapi hutan bernilai konservasi tinggi dapat juga berada dalam kawasan koversi, 
areal penggunaan lain dan kawasan pengembangan untuk perkebunan. Oleh sebab itu identifikasi  
KBKT harus dilakukan pada proses awal pembukaan perkebunan sawit untuk  melindungi  bagian 
hutan yang bernilai konservasi tinggi, seperti hutan di riparian sungai (NKT 4),  hutan yang  
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat (NKT 5) maupun  bagian hutan 
penting dari sisi kultur budaya (NKT 6).  

•  Interaksi perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan di sekitar (termasuk spesies yang ada di 
dalamnya)  sangat tinggi sehingga mengancam kelestarian NKT  dalam jangka panjang. Oleh 
karenanya identifikasi dan pengelolaan dan pemantauan NKT di perkebunan tidak terbatas pada 
konsesi perkebunan yang diusulkan saja, namun juga  meliputi kawasan di sekitar, dan 
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memperkirakan kemungkinan interaksi yang dapat terjadi antara praktek dan manajemen 
perkebunan dengan kawasan bernilai konservasi tinggi  Jika tidak dilakukan identifikasi, 
pengelolaan dan pemantauan kawasan hutan dan keanekaragaman hayati penting  maka habitat 
flora fauna yang mempunyai nilai konservasi tinggi terancam punah dan kemungkinan terjadinya 
ancaman atau konflik terhadap yang sangat besar dengan  satwa liar seperti gajah, harimau atau 
orang utan. Akibatnya pemilik perkebunan akan dirugikan baik material (ancaman terhadap 
tanaman kelapa sawit) maupun  non-material (nyawa manusia).  

•  Perkebunan kelapa sawit selalu dibuka dalam areal dengan luasan besar (sekitar 5 ribu – 10 ribu 
hektar dalam satu hamparan). Oleh karenanya  akan mempengaruhi kawasan hutan yang 
diperlukan masyarakat sekitar  untuk keberlanjutan jasa lingkungan, perekonomian dan budaya 
mereka. Dalam bukaan perkebunan yang luas sering juga akan terjadi konflik lahan dengan 
masyarakat tempatan (adat - NKT 5-6). Melalui penilaian, pengelolaan dan pemantauan NKT, maka 
diharapkan akan memperkecil kemungkinan terjadinya konflik lahan dan konflik sosial lainnya.  

• Proses pembukaan lahan akan mempengaruhi jasa-jasa dan kualitas lingkungan yang terkait 
dengan hidrologi kawasan (NKT 4).  Dengan penilaian, pengelolaan dan pemantauan NKT maka 
kawasan-kawasan yang berpotensi terhadap kualitas lingkungan dan proses hidrologi kawasan 
dapat segera diketahui dan dikelola dengan penggunaan teknologi yang tepat  untuk meminimalkan 
dampak negatifnya. 

Dengan alasan-alasan di atas, maka penyusunan dokumen pengelolaan dan pemantauan NKT ini 
dibuat untuk tujuan sebagai berikut: 
1. Agar para pihak memiliki pemahaman dan standar yang sama tentang pengelolaan dan 

pemantauan NKT di areal perkebunan kelapa sawit. Prosedur kegiatan, serta  model pengelolaan 
dan pemantauan perlu disesuaikan dengan kondisi setempat, namun penyusunan standar dasar 
perlu dilakukan untuk  pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam penyusunan  dan pelaksanaan 
kegiatan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. 

2. Membantu para praktisi perkebunan untuk menerapkan konsep-konsep pembangunan perkebunan 
kelapa sawit berkelanjutan secara praktis, menjadi panduan dalam penyusunan Standard Operating 
Procedure (SOP) di masing-masing kegiatan lapangan, serta memberikan arahan kegiatan yang 
perlu mendapat prioritas penanganan di lapangan. 

3. Pedoman ini diharapkan akan bersifat praktis, ekonomis dan tidak menambah beban pekerjaan 
lapangan semakin sulit. Dengan prosedur yang jelas, terukur dan mempunyai jangka waktu, maka 
kegiatan lapangan  diharapkan akan lebih mudah, ringkas dan efisien.   

 
1.3. Proses Penyusunan Dokumen 
Dokumen pengelolaan dan pemantauan NKT ini disusun berdasarkan referensi utama dari dokumen 
”Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia” oleh Konsorsium Revisi HCV 
Toolkit Indonesia, Juni 2008.  Disamping itu, dokumen pelengkap lainnya berasal dari Forest 
Stewardship Council (FSC)  briefing note 4; HCVF and Biodiversity: Identification, management and 
monitoring dan briefing note 5; Simple monitoring methods, serta dokumen tentang ”Good practice 
guidelines for HCV assessments, A practical guide for practitioners and auditors”. (Proforest, 2008.) 
Selain itu, pengalaman praktis dan temuan-temuan lapangan selama melakukan identifikasi HCV oleh 
tim pakar, banyak mewarnai penyusunan dokumen ini. 
 
Adapun proses penyusunan dokumen dimaksud diawali dengan pembentukan Kelompok Kerja pada 
tanggal 18 Juli 2008 dengan diperakarsai oleh RSPO Indonesia Liaison Office (RILO), INA_NIWG dan 
Konsorsium HCV. Kelompok Kerja ini bertugas pokok untuk menyusun pedoman pengelolaan & 
pemantauan HCV sektor perkebunan kelapa sawit  dan pedoman mekanisme kompensasi HCV untuk 
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pembukaan perkebunan kelapa sawit pada kawasan yang teridentifikasi HCV dalam periode November 
2005 sampai dengan November 2007.  
 
1.3.1. Struktur Organisasi 
Ketua   : Daud Dharsono  
Wakil Ketua  : Purwo Susanto  
Sekretaris  : Ismu Zulfikar  
Koordinator Tim Pakar  : Darmawan Liswanto  
Anggota Tim Pakar :  

1. Ir. Jonotoro, MSc - Aspek Ekologi Hutan 
2. Dr. Kunkun J. Gurmaya - Aspek Ekologi Satwa 
3. Ir. Dwi Rahmad Muhtaman, MPA - Aspek Sosial/Budaya 
4. Prof. Dr. Sudirman Yahya, MSc - Aspek Budidaya Kelapa Sawit 
5. Dr. Kukuh Murtilaksono - Aspek Konservasi Tanah dan Air 
6. Dr. Asril Darussamin - Aspek Legalitas/Peraturan dan Perundangan 
 

Tim Pakar didampingi oleh  para volunteer sebagai praktisi perkebunan dan pelaksana penilaian NKT di 
beberapa perusahaan perkebunan di Indonesia. Para volunteer ini terdiri dari berbagai profesi seperti; 
Pemerintah, swasta, LSM, peneliti dan konsultan. Hubungan antara Tim Pakar dengan volunteer dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
  

ASPEK PEMBAHASAN 
NKT 

EH ES SB BK KT LG 
VOLUNTEER 

1 1+2+3+4 2+3 1+2+3+4 1+2+3+4  1+2+3+4 PS, NS, GP, BD, 
BA 

2 1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3 PS, NS, GP, CN, 
BD, BA 

3 3 3 3 3 3 3 PS, BA, GP, YS, 
WD, BD 

4   1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3 GP, YS, WD, BD, 
TH 

5   5 5 5 5 NS, RL, SR, AD, 
BD, NF, AN 

6   6 6 6 6 NS, RL, SR, AD, 
BD, NF, AN 

 
Keterangan:  
Aspek Pembahasan oleh Tim Pakar: 
EH = Aspek Ekologi Hutan, ES =Aspek Ekologi Satwa, SB = Aspek Sosial/Budaya, BK = Aspek 
Budidaya Kelapa Sawit, KT = Aspek Konservasi Tanah dan Air, LG = Aspek Legalitas/Peraturan dan 
Perundangan. 
Tim Volunteer: 
PS   = Purwo Susanto (WWF Indonesia) , NS   = Nogoseno (PT SMART) , WD  = Widagdo (PT 
SMART), NF   = Norman Faried (PT SMART), GP   = Gary Paoli (Daemeter Consulting) , CN   = Cahyo 
Nugroho (Flora Fauna International), YS   = Yana Suryadinata (The Nature Conservancy), BD   = 
Bambang Dwi Laksono (PT. Lonsum), BA   = Bonie Adnan (Conservation International), AD   = Adrian 
Suharto (PT Asian Agri), RL   = Rudy Lumuru  (Sawit Watch), AN   = Andiko  (Sawit Watch), TH   = Tuti 
Hendrawati (Kementrian Lingkungan Hidup), SR   = Slamet Riyadi (PT Astra Agro). 
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1.3.2. Tahapan Kegiatan 
Perekrutan tim pakar diawali dengan penyusunan Term of Reference (TOR) dan rencana kegiatan 
terlebih dahulu melalui rapat pleno I (pertama). Setelah tim pakar/expert ditentukan, rapat pleno II 
(kedua) dilakukan bersama tim pakar/expert untuk menyusun agenda antara lain: penetapan volunteer, 
penetapan format dokumen serta sistematika penulisan dan penetapan jadwal konsinyasi lanjutan. 
 
Tim pakar melakukan penyusunan draft sebagaimana alur penulisan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Draft tersebut selanjutnya didiskusikan dengan tim volunteer dalam tiga kali rapat konsinyasi untuk 
menghasilkan draft 1. Rapat Pleno III (ke-tiga) dilakukan untuk menghasilkan Draft Final Versi 1. 
 
Tahapan berikutnya adalah melakukan field test. Kegiatan field test dilakukan di dua lokasi yaitu di 
Sumatera dan Kalimantan. Anggota INA_NIWG akan menjadi volunteer untuk kegiatan field test 
tersebut. Hasil dari Field test dirapatkan kembali secara pleno untuk menghasilkan dokumen Draft Final 
Versi 2. Dokumen ini dibawa ke forum konsultasi publik dengan lebih dahulu dimasukkan ke webset 
untuk mendapatkan tanggapan publik, sehingga menjadi dokumen final. 
Dokumen final selanjutnya ditranslasikan ke Bahasa Inggris dan disubmitt ke RSPO untuk 
mendapatkan pengesahan. Tahapan selanjutnya adalah kegiatan sosialisasi melalui public 
acknowledgment. 
 
1.3.3. Alur Pikir 
Bila identifikasi NKT menunjukkan tidak ditemukan  NKT (Non NKT) maka proses pengelolaan dan 
pemantauan tidak perlu dilakukan. Proses pengelolaan dan pemantauan akan dilakukan setelah 
kemungkinan potensi NKT yang teridentifikasi, dilakukan penelitian ilmiah sesuai ketentuan NKT (unik, 
terbatas, terancam dan penggunaan berkelanjutan) dan selanjutnya direncanakan dilakukan 
perbaikan/restorasi pada periode replanting berikutnya jika memungkinkan. 
 
Bila area dimaksud mengandung NKT maka dilakukan pengelompokkan antara NKT 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 
apakah area yang dinilai hanya mengandung 1 NKT atau kombinasi NKT  Pengelompokkan selanjutnya 
adalah, keberadaan NKT tersebut di kawasan dengan kondisi baik atau kondisi rusak. Bila berada pada 
kondisi baik, maka ikuti alur pengelolaan dan pemantauannya seperti disebutkan dalam tabel 
pengelolaan dan pemantauan dan bila kondisinya telah rusak, maka ada tambahan kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan pada tabel tersebut. Secara jelas alur pikir tersebut digambarkan sebagai 
berikut: 
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AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 
(TELAH ATAU AKAN DIBANGUN) 

IDENTIFIKASI 

POTENSI  NILAI KONSERVASI 
TINGGI 

(NON  NKT) 

NILAI KONSERVASI TINGGI 
(NKT) 

KEBERADAAN NKT 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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KONDISI BAIK 
 

KONDISI  RUSAK 

PEDOMAN PENGELOLAAN 
DAN  

PEDOMAN PEMANTAUAN 

RESTORASI/REHABILITASI 



Draft Pertama, September 2009 
 

Halaman 7 dari 76 

BAB 2. CARA PENGGUNAAN DOKUMEN 
 
(Akan diselesaikan oleh Darmawan Liswanto Setelah Dokumen Final) 
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BAB 3.  PEDOMAN PENGELOLAAN NKT DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 
 
3.1. Pengantar 
Pengelolaan NKT diarahkan agar nilai hasil identifikasi NKT dapat dijaga dan kemungkinan 
ditingkatkan, termasuk juga distribusi dan lokasi dari nilai konservasi tersebut dalam upaya 
pengamanan kawasan di tingkat lansekap. Dengan demikian pendekatan pengelolaan NKT dari sisi 
ancaman, menjadi bagian yang penting dalam penyusunan pedoman pengelolaan. 
 
Tergantung pada kondisi kawasan, waktu dan anggaran yang tersedia, identifikasi ancaman terhadap 
kawasan NKT dapat mengikuti hasil penilaian tim penilai NKT pada saat proses identifikasi. 
Berdasarkan temuan itu, arah dari tujuan pengelolaan akan menjadi lebih jelas sehingga upaya untuk 
mencari solusi dari pihak pengelola menjadi lebih terarah dan terencana. 
 
Sedikitnya, ada dua langkah dalam membangun proses pengelolaan berdasarkan temuan penilaian 
terhadap NKT, yaitu: Mencari hubungan antara temuan dengan kebutuhan pengelolaan NKT pada Unit 
Pengelolaan (UP) dan melakukan identifikasi ancaman dan tanggung jawab pengelolaan. 
 
3.1.1. Hubungan antara Temuan dengan Kebutuhan Pengelolaan NKT 
 
Temuan NKT sebagai hasil  kegiatan identifikasi merupakan titik awal dari pengelolaan dan monitoring 
NKT disuatu perkebunan kelapa sawit.  Temuan akan meliputi jenis NKT dan lokasinya beserta luasan 
kawasan yang mendukung nilai tersebut.  Hubungan   antara temuan hasil identifikasi NKT dengan 
pengelolaan terletak pada bentuk interaksi operasional perkebunan (praktek-praktek dan manajemen) 
yang dilakukan dalam perkebunan dengan nilai bersangkutan.  Interaksi UP dengan nilai NKT dapat 
secara internal (langsung) atau eksternal (tidak langsung).  Interaksi internal dapat terjadi bila lokasi 
NKT berada di dalam areal perkebunan sehingga praktek-praktek yang dilakukan secara langsung 
dapat memberikan dampak pada nilai tersebut.  Sedangkan interaksi eksternal terjadi pada NKT yang 
berada diluar areal perkebunan tetapi masih terkena dampak praktek-praktek dan manajemen 
perkebunan.  Di samping lokasi NKT temuan lain yang akan menentukan pengelolaan NKT adalah 
kualitas dari nilai yang ada.   
 
Penyusunan program pengelolaan NKT didasarkan pada interaksi UP dengan nilai dari NKT.  Dari 
kajian interaksi akan diperoleh semua kemungkinan ancaman yang dapat terjadi terhadap nilai NKT.  
Program pengelolaan NKT pada dasarnya adalah menyusun tindakan untuk meminimalkan dampak 
negatif dari ancaman tersebut atau kalau memungkinkan menghilangkannya serta meningkatkan nilai 
NKT.   Dengan alur pikir tersebut disusun tabel pedoman pengelolaan NKT yang dapat menjadi 
panduan bagi perkebunan dalam menyusun program pengelolaan NKT.       

 
3.1.2. Identifikasi Ancaman dan Tanggung Jawab Pengelolaan 
3.1.2.1.  Identifikasi Ancaman 
Dalam hal ini, yang termasuk penilaian ancaman meliputi internal dan eksternal dihubungkan dengan 
jenis dan keberadaan NKT di dalam atau terkait dengan UP.  Ancaman internal adalah semua kegiatan 
terkait dengan operasional UP seperti; pembangunan jalan, fragmentasi habitat, kegiatan konversi dll.  
Sedangkan ancaman eksternal terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tidak sejalan dengan upaya UP 
dalam pengelolaan NKT seperti, pembalakan liar, perambahan kawasan dan perburuan satwa, 
lemahnya penegakan hukum, batas kawasan yang tidak jelas dll. 
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3.1.2.2. Tanggung Jawab Pengelolaan  
Dalam keputusan ini, adalah siapa akan bertanggung jawab apa. Oleh karenanya, masing-masing NKT 
akan menjadi bagian yang perlu mendapatkan ketegasan dalam pengelolaannya.  
Sedikitnya, ada 3 (tiga) pihak yang perlu terlibat dalam upaya pengelolaan dan pemantauan NKT di 
perkebunan kelapa sawit, mereka adalah: 
A. Unit Pengelola 
B. Pemerintah 
C. Masyarakat Sekitar 
Berikut ini dijelaskan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak didalam pengelolaan 
dan pemantauan NKT. 
 
 
A. Unit Pengelola (UP) 
Peran dan tanggung jawab Unit Pengelola antara lain: 

1) Penyusunan rencana pengelolaan NKT agar nilai tersebut dapat dipertahankan atau 
ditingkatkan 

2) Menyediakan fasilitas dalam pelaksanaan pengelolaan NKT (misalnya: peta areal NKT, brosur, 
papan peringatan, dll) 

3) Sosialisasi keberadaan, penjagaan dan pemanfaatan NKT 
4) Sosialisasi tindakan yang dilakukan kalau terjadi konflik dengan NKT 

 
Peranan UP dalam pengelolaan NKT adalah menyusun dan melaksanakan rencana pengelolaan NKT 
sehingga nilai tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan.  Dalam penyusunan rencana seharusnya 
melibatkan instansi terkait dam masyarakat karena pengelolaan NKT tidak mungkin berhasil kalau tidak 
melibatkan mereka.  Adakalanya pengelolaan NKT memerlukan biaya besar dan wewenang yang 
dimiliki oleh instansi pemerintah, sedangkan masyarakat sering memanfatkan nilai dari NKT. 
 
UP sebagai pelaksana dari pengelolaan perlu juga menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan 
seperti peta dan tanda batas areal NKT, brosur mengenai keberadaan dan pengelolaan, papan 
peringatan, dll.  UP juga bertanggung jawab mensosialisasikan keberadaan, penjagaan dan 
pemanfaatan nilai NKT pada masyarakat. 
 
Peranan UP dalam pengelolaan NKT yang lain adalah mengatasi atau mengelola konflik dengan NKT.  
Sering konflik terjadi antara perkebunan dengan satwa yang dilindungi seperti gajah dan orang utan, 
maka UP berkewajiban mencegah atau meminimalkan  konflik atau menyusun tata penanggulangan 
konflik sesuai peraturan pemerintah. 
 

B. Pemerintah  
Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas areal NKT,  maka peran institusi pemerintah, baik 
pusat maupun  daerah menjadi sangat penting. Memang tidak semua institusi pemerintah pusat berada 
di sekitar areal HGU. Namun demikian beberapa institusi dibawah ini merupakan institusi yang 
mempunyai keterkaitan yang erat dalam pengelolaan dan pemantauan areal NKT, sesuai dengan 
Tugas Pokok dan Fungsinya.  
 
Adapun institusi  dan peran masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: 
B.1.  Pemerintah Pusat,  
  Pemerintah Pusat terutama  Unit Pelaksana teknis (UPT) di daerah. 
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B.1.1. Taman Nasional (TN) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)  
1) Menjaga dan memonitor buffer zone yang bersebelahan dengan areal NKT;  
2) Memonitor keberadaan flora dan fauna langka;  
3) Membantu pengelolaan areal NKT yang berhubungan dengan konservasi jenis ;  
4) Mengkoordinasikan Satuan Polisi Kehutanan (Polhut) melakukan patroli pengamanan areal 

NKT  bersama dengan  satuan pengaman perusahaan.  
B.1.2. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS)  

Menjaga, merehabilitasi dan memantau Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun Sub DAS yang 
berada dalam HGU. 

B.1.3. Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH)  
Memantau  dan mengambil buah dari  pohon induk (jika ada)  

B.1.4. Kepolisian Daerah  
1) Melakukan koordinasi pengamanan HGU (termasuk NKT);  
2) Memproses  pelanggaran pada areal NKT;   

 
B.1.5. Perguruan Tinggi dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang)  

Sepanjang diperlukan oleh management (HGU), dapat membantu kegiatan penelitian terkait 
dengan NKT.  

 
B.2.  Pemerintah Daerah 
B.2.1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

1) Memonitor keberadaan flora dan fauna langka;  
2) Memantau  dan memanfaatkan pohon induk (jika ada);  
3) Membantu sosialisasi keberadaan NKT;  Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

yang berada dalam NKT. 
B.2.2. Kecamatan dan Kelurahan  

1) Membantu sosialisasi keberadaan NKT; Pemanfaatan HHBK yang berada dalam NKT;   
2) Melakukan pendataan  nama penduduk setempat yang memanfaatkan HHBK  dalam areal 

NKT.    
B.2.3. Instansi terkait lainnya  

Sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) instansi tersebut.  
 
C. Masyarakat Sekitar 
Keberhasilan pengelolaan dan pemantauan NKT dipengaruhi oleh peran masyarakat di sekitar UP yang 
mengandung NKT.  Oleh karena itu maka pengelolaan NKT harus dilakukan bersama masyarakat mulai 
dari penetapan, pembuatan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan NKT.  Beberapa 
kelompok masyarakat yang penting dilibatkan dalam proses pengelolaan, pemantauan dan evaluasi 
NKT tercantum di bawah ini.  Penentuan kelompok-kelompok masyarakat ini dari satu tempat ke tempat 
yang lainnya akan sangat beragam.  UP harus melakukan stakeholder analysis untuk keperluan ini. 
 Secara umum setidaknya bisa mencakup kelompok: 
• Lembaga adat 
• Lembaga swadaya masyarakat 
• Koperasi 
• Kelompok organisasi rakyat (kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok swadaya air, kelompok 

budaya)  
• Kelompok pemuda 
• Kelompok keagamaan 
 
3.2.  Pedoman Pengelolaan NKT 1 
NKT 1 adalah Kawasan yang Mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayati yang Penting. 
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3.2.1. Pengelolaan Sub NKT 1.1 
Sub NKT 1.1. adalah Kawasan yang Mempunyai atau Memberikan Fungsi Pendukung 
Keanekaragaman Hayati bagi Kawasan Lindung atau Konservasi 
 
3.2.1.1. Tujuan Pengelolaan Sub NKT 1.1 
Mempertahankan integritas kawasan lindung atau konservasi yang berada di dalam UP untuk menjamin 
kelestarian flora dan fauna dalam UP. 
 
3.2.1.2. Kawasan Lindung di Areal Perkebunan Kelapa Sawit 
Kawasan Lindung di areal perkebunan kelapa sawit didefinisikan sebagai berikut; 
1) Kawasan lindung yang telah dikukuhkan oleh Pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam SK 

Dirjen PHPA No. 129 tahun 1996; PP No. 68 tahun 1998; UU No. 41 tahun 1999; PP No. 34 tahun 
2002 (sumber Wiryono, 2003). 

2) Kawasan lahan gambut dengan kedalaman >3 meter berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1990 dan 
UU No. 80 tahun 1999, serta Peraturan Menteri Pertanian No 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang 
Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budi Daya Kelapa Sawit  

3) Usulan kawasan lindung yang sudah berada dalam proses legislatif pada setiap level pemerintah  
4) Hutan lindung dan zona lain yang diperuntukkan sebagai daerah perlindungan oleh lembaga 

pemerintah manapun; yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, situs yang ditetapkan oleh Man and 
Biosphere (MAB), situs-situs Warisan Dunia, situs-situs RAMSAR 

5) Semua Daerah Aliran Sungai sebagaimana UU No……. dan Kepmentan No…......... dengan batas 
…………………….  

6) Kawasan perlindungan lokal, daerah yang ditentukan masyarakat setempat sebagai areal 
konservasi dengan aturan dan pengelolaan sesuai dengan tujuan yang disepakati masyarakat 
setempat. 

 
3.2.1.3. Interakasi Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kawasan Lindung 
Beberapa kegiatan di areal perkebunan yang akan mempengaruhi kelestarian kawasan lindung antara 
lain: 
1) Pembuatan jalan yang dapat digunakan untuk merusak NKT 1.1 dan menyebabkan erosi 
2) Peningkatan resiko kebakaran/pembakaran  
3) Peningkatan akses ke areal NKT 1.1 
4) Pembukaan kanal yang dapat mengeringkan daerah rawa yang dilindungi 
5) Daerah Penyangga kawasan lindung, disarankan untuk tetap menjaga kelestarian zona inti dengan 

membangun antara 500 meter hingga 1,000 meter dari batas terluar kawasan lindung (disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi lapangan) 

 
3.2.2. Pengelolaan Sub NKT 1.2  
Sub NKT 1.2 adalah Spesies Hampir Punah. Terdapat tiga kategori yang relevan dalam hal  ini: 
1) Spesies yang punya arti penting dalam konservasi global yang keberadaannya sendiri bisa 

membentuk suatu NKT. Dianggap bahwa keberadaan spesies seperti terdaftar dalam golongan 
“hampir punah” pada Red Data List IUCN (http://www.redlist.org) atau yang terdaftar dalam 
Lampiran I CITES (http://www.cites.org) akan membentuk suatu NKT. Jika keberadaan spesies-
spesies ini belum ditentukan, maka jika mereka berpotensi ada dalam UP maka akan diasumsikan 
bahwa spesies ini ada pada kenyataannya. 

2) Species yang hampir punah dan belum diketahui atau enigmatic, jadi tidak termasuk dalam daftar 
IUCN walupun ini memerlukan perhatian. 

3) Spesies yang terancam karena pemusnahan lokal. 
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Dalam saran tindak pengelolaan, masing-masing individu yang diidentifikasi sebagai NKT 1.2 yang 
berada di dalam UP harus diperlakukan agar mampu untuk bertahan hidup. Untuk spesies yang tidak 
dapat bergerak seperti tanaman, atau spesies satwa dengan dengan daerah jelajah atau pergerakan 
kelompok yang sangat terbatas, dipersyaratkan (i) tersedianya habitat yang cukup disekitarnya untuk 
menjamin keberlangsungan hidupnya dan (ii) atribut ekologi habitat tersebut perlu dipelihara (jenis dan 
lokasi makanan, tempat tidur dan tempat berkembang biak).. Khususnya bagi tumbuhan dalam famili 
Dipterocarpaceae, jika spesies yang terdaftar Critically Endangered (CR) terdapat dalam UP dengan 
jumlah populasi diatas 100 individu dewasa, diperbolehkan untuk dipanen secara terbatas berkaitan 
dengan potensi NKT 5. UP harus menyusun rencana kelola bagi populasi spesies tersebut.  
Catatan: menjadi pembahasan pada rapat pleno 
 
Untuk spesies satwa yang bergerak lebih jauh atau daerah jelajahnya luas, seperti gajah, harimau, 
orangutan, jenis burung elang, enggang, burung migran (Asia-Australia-Asia melalui Indonesia) tersedia 
banyak pilihan seperti konservasi in-situ dengan menyediakan habitat secukupnya, memungkinkan 
terjadinya migrasi ke habitat yang berdekatan dengan UP, dengan membuat koridor habitat dan 
translokasi atau penangkaran jika hanya beberapa individu. Keputusan akhir menyangkut pendekatan 
yang akan digunakan memerlukan persetujuan dari stakeholder yang terkait terutama pemerintah yang 
berwenang – contohnya, untuk spesies yang dilindungi harus mendapat persetujuan dari Direktorat 
Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Dephut. Jika ada populasi spesies NKT 1.2 yang 
dianggap mampu bertahan hidup, maka saran tindak pengelolaan yang disusun dalam NKT 1.3 
bagaimanapun juga harus diimplementasikan.  

 
3.2.2.1. Tujuan Pengelolaan Sub NKT 1.2 
Terdapat 2 tujuan pengelolaan NKT 1.2 yaitu: 
1) Melindungi individu spesies flora dan fauna Critically  Endangered (CR) dari kepunahan 
2) Menjaga ketersediaan air dalam jangka penjang dalam upaya menjaga kualitas habitat untuk 

mendukung kehidupan jenis kritis, terancam punah dan dilindungi. 
 
3.2.2.2. Jenis Spesies Hampir Punah/Dilindungi di Areal Perkebunan Kelapa Sawit 
Beberapa spesies kunci yang hampir punah ditemukan dan berinterakasi dengan perkebunan kelapa 
sawit, seperti: 
1) Harimau Sumatera (Panthera tigris) di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Bengkulu 
2) Gajah Sumatera (Elephas maximus) di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera 

Selatan, Lampung. 
3) Gajah Kalimantan (Elephas maximus) di Nunukan, Kalimantan Timur 
4) Orangutan Sumatera (Pongo abelii) di Aceh, Sumatera Utara, Jambi 
5) Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan 

Tengah, 
6) Beruang madu (Helarctos malajanus) di Sumatera dan Kalimantan 
7) Bekantan (Nasalis larvatus), Kelempiau (Hylobates muelleri)di Kalimantan 
8) Kijang, kancil/ Napu, tapir, trenggiling, landak di Sumatera dan Kalimantan 
9) Berbagai jenis burung seperti Elang dan Alap-alap, Enggang, Bekakak 
10) Jenis tumbuhan antara lain Dipterocarpacea (Shorea, Hopea, Parashorea dll), Non 

Dipterocarpacea (Gonystylus/ ramin, kayu besi, tembesuk, jelutung, Kempas) 
 
3.2.2.3. Interaksi Perkebunan Kelapa Sawit dengan Spesies Hampir Punah 
Beberapa aktivitas teridentifikasi terkait dengan keberadaan spesies hampir punah di perkebunan 
kelapa sawit adalah: 
1) Pembunuhan satwa liar untuk melindungi perkebunan. Sebagian satwa ada yang dianggap sebagai 

hama. Meskipun secara tidak langsung, spesies yang tidak dilindungi dan dianggap merusak 
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tanaman kelapa sawit merupakan rangkaian rantai makanan terhadap spesies dilindungi seperti 
babi hutan yang menjadi makanan bagi harimau sumatera.  

2) Perburuan liar. Adanya akses dari dan ke perkebunan memberikan peluang terjadinya perburuan 
liar, apalagi kontrol yang lemah terhadap keluar masuknya pihak-pihak yang tidak ada hubungan 
dengan perkebunan, termasuk penegakan hukum yang lemah dari aparat terkait. 

3) Kegiatan perkebunan mengganggu habitat mereka, seperti kegiatan land clearing, pekerjaan 
pembangunan dan industri yang berlangsung siang – malam.  

4) Fragmentasi hutan tanpa koridor biologis. 
5) Kebakaran.  
 
3.2.3. Pengelolaan Sub NKT 1.3 
NKT 1.3 adalah Kawasan yang Merupakan Habitat Bagi Populasi Spesies yang Terancam, Penyebaran 
Terbatas atau Dilindungi yang Mampu Bertahan Hidup (Viable Population). 
 
Habitat yang teridentifikasi mengandung NKT 1.3 di dalam UP atau di sekitarnya , dalam kaitan dengan 
kemampuan suatu populasi untuk dapat melangsungkan kehidupannya akan ditentukan dari jumlah 
individu dan daya dukung habitat (Carrying capacity) yang ditemukan di dalam sebuah lansekap dimana 
UP berada. Daya dukung habitat ditentukan dengan ukuran luas dan kualitasnya. Kualitas habitat 
adalah kemampuan sebuah wilayah untuk memenuhi persyaratan bagi spesies untuk melangsungkan 
hidupnya dan berkembang biak.  
 
Habitat dimaksud antara lain berada di daerah-daerah: 
1) Habitat yang di dalam UP 
2) Habitat pada bagian hilir atau hulu UP dimana kegiatan UP mungkin berpengaruh terhadap kualitas 

air atau merubah aliran air sehingga cenderung berdampak negatif terhadap habitat bagi spesies 
NKT 1.3  

3) Habitat dari spesies yang memiliki persyaratan hidup khusus yang mungkin dapat dipengaruhi 
kegiatan UP (lihat NKT 1.4) 

 
3.2.3.1. Tujuan Pengelolaan Sub NKT 1.3 
Ada 2 (dua) tujuan pengelolaan NKT 1.3 dalam hal ini, yaitu: 
1) Mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas dan kuantitas habitat, sehingga populasi 

tumbuhan dan satwa liar dilindungi (Sesuai Peraturan Pemerintah No. 7/1999) dan Terancam 
punah (EN; VU; CITES Appendix 1 dan 2) dapat bertahan hidup. 

2) Menjaga ketersediaan air dalam jangka panjang dalam upaya menjaga kualitas habitat untuk 
mendukung kehidupan jenis kritis, terancam punah dan dilindungi. 

 
3.2.3.2. Daya Dukung Habitat dengan NKT 1.3 
Estimasi jumlah dan daya dukung habitat dapat dihitung dengan menggunakan metode (1) kualitatif 
parameter sejarah hidup yang sudah diketahui atau diestimasikan, atau (2) kualitatif berdasarkan 
berbagai indikator: 
1) Dimana data memungkinkan analisis kuantitatif, jika populasi diduga memiliki > 70% peluang untuk 

hidup selama 100 tahun maka populasi tersebut dianggap mampu bertahan hidup, dan habitatnya 
merupakan NKT 1.3. 

2) Jika sejarah hidupnya (life history) spesies terkait tidak diketahui maka analisis kualitatif dapat 
digunakan  yaitu dengan mencari indikasi/bukti reproduksi terus menerus serta habitat keseluruhan 
(lansekap) diperkirakan cukup untuk menampung lebih dari 30 individu, maka populasi dan 
habitatnya tersebut merupakan NKT 1.3. 
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3.2.3.3. Interaksi Perkebunan Kelapa Sawit dengan NKT 1.3 
Interaksi perkebunan kelapa sawit dengan NKT 1.3 masih terkait dengan keberadaan NKT 1.1. dan 1.2 
seperti berikut: 
1) Pembunuhan satwa liar untuk melindungi perkebunan. Sebagian satwa ada yang dianggap sebagai 

hama. Meskipun secara tidak langsung, spesies yang tidak dilindungi dan dianggap merusak 
tanaman kelapa sawit merupakan rangkaian rantai makanan terhadap spesies dilindungi seperti 
babi hutan yang menjadi makanan bagi harimau sumatera.  

2) Perburuan liar. Adanya akses dari dan ke perkebunan memberikan peluang terjadinya perburuan 
liar. Apalagi kontrol yang lemah terhadap keluar masuknya pihak-pihak yang tidak ada hubungan 
dengan perkebunan, termasuk penegakan hukum yang lemah dari aparat terkait. 

3) Kegiatan perkebunan mengganggu habitat mereka, seperti kegiatan land clearing, pekerjaan 
pembangunan dan industri yang berlangsung siang – malam.  

4) Fragmentasi hutan tanpa koridor biologis 
5) Pembuatan jalan yang dapat digunakan untuk merusak NKT 1.3 dan menyebabkan erosi 
6) Peningkatan resiko kebakaran/pembakaran  
7) Peningkatan akses ke areal NKT 1.3 
8) Pembukaan kanal yang dapat mengeringkan daerah rawa yang dilindungi 
 
3.2.4. Pengelolaan Sub NKT 1.4  
Sub NKT 1.4 adalah Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Spesies atau SekumpulanSpesies yang 
digunakan Secara Temporer. 
 
Jika terdapat NKT 1.4 dalam sebuah UP, tindakan pengelolaan yang dilakukan harus menjamin  
bahwa akses pada habitat kunci dan fungsinya dapat terpelihara atau ditingkatkan. Spesies yang 
dapat dipertimbangkan dalam penilaian NKT 1.4 adalah semua spesies yang secara temporer atau 
berkali-kali dapat berkumpul pada sebuah atribut tertentu dalam habitatnya. 
 
Jika NKT 1.4 berada di dalam UP tetapi ada bagian yang berbatasan secara langsung tanpa terputus 
dengan batas luar UP,  maka bagian tersebut akan menjadi tanggung-jawab tambahan bagi UP 
(externalities), terutama dimana fungsi dari bagian yang di dalam batas UP dapat dipengaruhi oleh 
kondisi areal diluarnya (terutama lahan basah). 
 
3.2.4.1. Tujuan Pengelolaan Sub NKT 1.4 
Tujuan pengelolaan Sub NKT 1.4 adalah untuk mempertahankan fungsi habitat yang secara temporer 
digunakan oleh spesies satwa tertentu. 
 
3.2.4.2. Habitat dengan NKT 1.4 di Perkebunan Kelapa Sawit 
Beberapa contoh dari habitat dengan NKT 1.4 yang perlu mendapat perhatian di areal perkebunan 
kelapa sawit adalah: 
1) tempat untuk berkembang biak atau bersarang bagi beberapa spesies burung dan kelelawar seperti 

gua atau habitat lahan basah.  
2) tempat yang ada di sepanjang jalur migrasi utama. 
3) jalur pergerakan lokal satwa (koridor) dimana individu satwa dapat bergerak diantara ekosistem 

yang berbeda dalam upaya mencari makanan yang tersedia secara bermusiman. 
4) sebuah tempat berlindung (refugium) bagi suatu spesies pada saat musim panas yang panjang, 

banjir ataupun kebakaran lahan. 
 
3.2.4.3. Interaksi Perkebunan kelapa sawit dengan NKT 1.4.  
Beberapa kegiatan perkebunan yang berhubungan dengan keberlanjutan NKT 1.4 adalah: 
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1) Operasional perkebunan mengganggu/merusak habitat spesifik yang diperlukan (contoh: hutan 
rawa air tawar persinggahan burung migrasi menjadi kering, hutan rawa gambut, hutan riparian,  
koridor) 

2) Kanal-kanal irigasi, terutama di areal bergambut 
3) Pembakaran dan pembukaan lahan 
4) Perburuan dan pembalakan  
5) Pengambilan sumber daya yang berlebihan seperti pengambilan ikan dengan racun/listrik, 

penggalian mineral dll. 
6) Akses yang sangat terbuka dan perubahan fungsi kawasan untuk kepentingan manusia, seperti 

pariwisata, pemukiman dll. 
 
3.3. Pedoman Pengelolaan NKT 2 
NKT 2 adalah Kawasan Bentang Alam yang Penting bagi Dinamika Ekologi Secara Alami 
 
3.3.1. Pengelolaan Sub NKT 2.1 
Sub NKT 2.1 adalah Kawasan Bentang Alam Luas yang Memiliki Kapasitas untuk Menjaga Proses dan 
Dinamika Ekologi Secara Alami. 
 
Bentang alam yang utuh dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan proses-proses ekologis 
alamiahnya secara jangka panjang, didefinisikan sebagai mosaik beraneka ekosistem hutan alami yang 
meliputi (i) zona inti 20.000 hektar, di mana di dalamnya terdapat hanya sedikit fragmentasi atau tidak 
ada sama sekali, dan (ii) zona penyangga vegetasi dengan luas sedikitnya 3 kilometer dari batas hutan 
yang mengepung zona inti tersebut. Kedua kriteria baru ini berbeda dengan HCVF Toolkit untuk 
Indonesia (ver 2003) yang semula di bawah HCV 2.1 mendefenisikan ‘hutan besar di tataran lanskap’ 
(large landscape level forest) sebagai hutan manapun yang berukuran lebih luas dari 50.000 hektar.  
 
3.3.1.1. Tujuan Pengelolaan Sub NKT 2.1 
Tujuan pengelolaan Sub NKT 2.1 adalah mempertahankan dan atau memperluas zona inti dan 
penyangga. 
 
 
3.3.1.2. Interaksi Perkebunan Kelapa Sawit dengan NKT 2.1 
Tujuan pengelolaan bagi NKT 2.1 sederhana: zona inti dan penyangganya harus dipertahankan atau 
diperluas. Untuk mencapai ini, UP harus menjauhi semua bentuk pelanggaran batas di zona inti dan 
batas-batasnya baik langsung maupun tidak langsung. Contoh dari pelanggaran batas langsung oleh 
UP mencakup penebangan hutan, konversi hutan menjadi perkebunan, dan pembangunan infrastruktur 
seperti jalan, kanal, atau perkampungan di dalam zona inti dan batas-batasnya. 
 
Pelanggaran batas secara tidak langsung merujuk pada transformasi ekosistem-ekosistem alami 
melalui pembangunan infrastruktur yang mungkin mengurangi fungsi alami zona inti atau menambah 
risiko pelanggaran batas oleh pihak-pihak lain karena peningkatan akses.  Dua contoh yang lazim dari 
pelanggaran batas secara tidak langsung adalah (i) penggalian saluran air untuk mengeringkan lahan 
gambut di tepi suatau bentang alam yang mengacaukan hidrologi zona inti atau penyangganya, dan (ii) 
pembangunan jalan untuk mengakses hutan produksi untuk penebangan pilih, yang pada gilirannya 
meningkatkan risiko penebangan hutan ilegal ataupun pendudukan pertanian di batas-batasnya.  
 
Pelanggaran batas langsung memasuki zona inti serta penyangganya, berada di bawah kekuasaan 
langsung UP dan seharusnya dilarang. Pelanggaran batas secara tidak langsung melalui 
pembangunan infrastruktur lebih rumit. Di satu sisi sebagian besar lanskap utuh yang masih tersisa di 
Kalimantan dan Sumatra, karena terpencil dengan akses yang sangat terbatas. Di sisi lain UP harus 
membangun infrastruktur seperti jalan untuk mengakses wilayah-wilayah kelolanya, bahkan jika 
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pembuatan itu meningkatan kemudahan akses ke daerah-daerah terpencil yang mungkin merupakan 
bentang alam yang luas. Karena secara sosial politik perusahaan sulit melarang penduduk setempat 
mengakses jalan-jalan perusahaan, perusahaan harus bekerja proaktif dengan pemerintah setempat 
dan penegak hukum untuk mengantisipasi dampak pembangunan infrasrtuktur terhadap NKT 2.1 serta 
merancang strategi-strategi untuk meminimalkan resiko. 
 
3.3.2. Pengelolaan Sub NKT 2.2 
Sub NKT 2.2 adalah Kawasan Alam yang Berisi Dua atau Lebih Ekosistem dengan Garis Batas yang 
Tidak terputus (Berkesinambungan). 
 
Bentang alam yang mengandung dua atau lebih ekosistem alami dengan garis batas yang tidak 
terputus didefinisikan sebagai lansekap dimana: 
1) ada dua atau lebih ekosistem hadir bersebelahan dan berbagi batas, terutama zona transisi 

(ecotone) antara beraneka rawa dan bukan rawa atau kerangas dan bukan kerangas 
2) kelerengan gunung yang berhutan dalam kondisi baik dan mencakup berbagai jenis ekosistem 

dengan zona ketinggian yang berbeda, seperti hutan dataran  rendah (lowland forest) ke hutan 
bagian tengah gunung (submontane forest) sampai hutan puncak gunung (montane forest) dengan 
jenis tumbuhan dan dinamika ekologi yang masing-masing berbeda. 
 

3.3.2.1. Tujuan Pengelolaan Sub NKT 2.2 
Tujuan pengelolaan Sub NKT 2.2 adalah memelihara zona transisi (ekoton) di antara dua atau lebih 
ekosistem. 
 
 
3.3.2.2. Interaksi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap NKT 2.2. 
Beberapa interaksi yang umumnya terjadi pada saat pembangunan perkebunan kelapa sawit tanpa 
memperhatikan kondisi lansekap yang lebih luas adalah: 
1) Pembangunan perkebunan menyebabkan fragmentasi hutan 
2) Resiko kebakaran meningkat/pembakaran  
3) Pembuatan jalan dapat meningkatkan kerusakan hutan, erosi 
4) Mengganggu fungsi hutan (misalnya: DAS) 
5) Akses jalan membuka kawasan untuk kegiatan logging 
6) Pembangunan kanal, menurunkan kandungan air pada daerah rawa dan gambut 
 
3.3.2.3. Tindakan Pengelolaan Sub NKT 2.2 
Jika terdapat NKT 2.2 dalam UP maka perlu melindungi wilayah secukupnya dalam kondisi baik untuk 
mempertahankan keberlanjutan proses ekologi alami yang berlangsung dalam kedua atau  lebih 
ekosistem masing-masing yang ada dan juga interaksi ekologi alami diantaranya. 
 
Jika di dalam NKT 2.2 ini terdapat satu atau lebih ekosistem yang langka atau terancam seperti 
didefinisikan dalam NKT 3, maka wilayah secukupnya untuk melestarikan NKT lain yang hadir di dalam 
ekosistem tersebut (seperti NKT 1.2 dan 1.3), serta zona transisi diantaranya perlu dipertahan dalam 
kondisi baik.  
 
Jika NKT 2.2 hadir dalam suatu bentang alam yang dianggap memenuhi kriteria NKT 2.1 – yaitu 
bentang alam yang luas dan memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika alami – maka 
sedikitnya 10.000 hektar dari setiap ekosistem serta zona transisi diantaranya harus dipertahankan di 
dalam zona inti yang telah ditentukan dalam NKT 2.1. Jika tidak dapat dipertahankan 10.000 hektar dari 
setiap ekosistem di zona inti akibat cakupan ekosistem di dalamnya tidak mencukupi, maka sebanyak 
mungkin dalam zona inti dari setiap ekosistem dan zona transisinya harus dipertahankan. Wilayah-
wilayah ini yang mendefinisikan KPNKT 2.2 (Kawasan Pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi).  
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Perlu ditekankan bahwa scope atau cakupan analisis tersebut merupakan dasar  penyusunan rencana 
pengelolaan yang tidak terbatas pada areal UP, tetapi perlu melihat lansekap dimana UP merupakan 
bagian darinya. 
 
3.3.3. Pengelolaan Sub NKT 2.3 
Sub NKT 2.3 adalah Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies alami yang mampu 
bertahan hidup. 
 
Kelanjutan suatu spesies dalam jangka panjang tergantung pada terpeliharanya jumlah terkecil 
populasi yang mampu bertahan hidup (Minimum Viable Population = MVP). Luasnya habitat yang 
diperlukan untuk memelihara MVP sangat beragam di antara spesies, apa lagi di negara tropis seperti 
Indonesia dengan tingkat kehatinya yang luar biasa tinggi. Namun demikian, areal yang berukuran luas, 
tidak terfragmentasi dan mencakup beragam tipe ekosistem memiliki potensi yang lebih besar untuk 
mempertahankan kelangsungan hidupnya berbagai spesies dibandingkan dengan areal yang 
berukuran kecil, terfragmentasi dan keragaman tipe ekosistem yang terbatas. 
  
3.3.3.1. Tujuan Pengelolaan Sub NKT 2.3 
Tujuan pengelolaan Sub NKT 2.3 adalah memelihara dan atau meningkatkan potensi kawasan sebagai 
habitat spesies vegetasi alami. 
 
 
3.3.3.2. Interaksi Perkebunan Kelapa Sawit dengan NKT 2.3 
Beberapa interaksi yang umumnya terjadi pada saat pembangunan perkebunan kelapa sawit tanpa 
memperhatikan kondisi lansekap yang lebih luas adalah: 
1) Pembangunan perkebunan menyebabkan fragmentasi hutan 
2) Resiko kebakaran meningkat/pembakaran  
3) Pembuatan jalan dapat meningkatkan kerusakan hutan, erosi 
4) Mengganggu fungsi hutan (misalnya: DAS) 
5) Akses jalan membuka kawasan untuk kegiatan logging 
6) Pembangunan kanal, menurunkan kandungan air pada daerah rawa dan gambut 
 
3.3.3.3. Tindakan Pengelolaan Sub NKT 2.3 
Jika terdapat NKT 2.3 dalam suatu UP atau dalam lansekap yang UP menjadi bagian darinya, pihak 
perusahaan harus bekerja untuk memeliharanya dalam lanskap tersebut. Namun demikian, UP jarang  - 
bahkan hampir tak pernah – berkuasa atas semuanya dari sebuah lansekap. Karena itu disarankan 
agar UP bersikap proaktif dan membuat pendekatan terhadap pemerintah dan pihak yang 
berkepentingan lainnya untuk membentuk dan menerapkan rencana kelola NKT 2.3 secara kerjasama 
baik dari sisi tatu ruang maupun kegiatan lain di lapangan.  
 
3.4. Pedoman Pengelolaan NKT 3 
NKT 3 adalah Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah. 
 
Ekosistem yang memenuhi satu atau lebih dari kriteria berikut dapat dianggap terancam dalam definisi 
NKT 3: 
1) Dalam suatu unit bio-fisiogeografis suatu ekosistem sudah mengalami kehilangan 50% atau lebih 

dari luas semulanya 
2) Dalam suatu unit bio-fisiogeografis terdapat ekosistem yang akan mengalami kehilangan 75% atau 

lebih dari luas semulanya berdasarkan asumsi semua kawasan konversi dalam tataruang yang 
berlaku dapat dikonversikan 
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Ekosistem yang memenuhi kriteria berikut merupakan ekosistem langka: karena faktor alami atau 
manusia, ekosistem alami mencakup kurang dari 5% luas areal total suatu unit bio-fisiografis. 
 
3.4.1. Tujuan Pengelolaan NKT 3 
Tujuan pengelolaan NKT 3 adalah mempertahankan proses ekologi dan ciri khas lain dari ekosistem 
langka atau terancam punah. 
 
 
3.4.2. Interaksi Perkebunan Kelapa Sawit dengan NKT 3 
Beberapa interaksi yang umumnya terjadi pada saat pembangunan perkebunan kelapa sawit pada 
ekosistem langka atau terancam punah adalah: 
1) Pembangunan perkebunan menyebabkan fragmentasi hutan 
2) Resiko kebakaran meningkat/pembakaran  
3) Pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kerusakan hutan, erosi 
4) Mengganggu fungsi hutan (misalnya: DAS) 
5) Akses jalan membuka kawasan untuk kegiatan illegal 
6) Pembangunan kanal, menurunkan kandungan air pada daerah rawa dan gambut 
7) Konversi kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit 
 
3.4.3. Tindakan Pengelolaan NKT 3 
Tindak pengelolaan menyangkut NKT 3 harus mempertahankan proses ekologi dan ciri khas lain dari 
ekosistem langka atau terancam yang ada di dalam UP sekaligus memperhatikan dampak dari jarak 
jauh (off-site impact) yang terjadi kepada ekosistem terancam atau langka yang diluar UP akibat 
pemanfaatan. Pengendalian dampak jarak jauh dapat dilakukan dengan cara mencegah dampak 
negatif terhadap perubahan aliran sungai dan kualitas/kuantitas airnya dan dengan cara 
mempertahankan daerah penyangga. Jika UP merupakan bagian dari kawasan bentang alam yang luas 
sebagaimana didefinisikan dalam NKT 2.1, ekosistem langka dapat dikelola dengan cara: 
1) memastikan ekosistem langka seluas 10.000 ha berada di dalam zona inti 
2) Jika zona inti seluas 10.000 ha tidak ada, maka sebanyak mungkin ekosistem langka harus berada 

di dalam zona inti 
Jika tidak ada zona inti sebagaimana didefinisikan dalam NKT 2.1, maka sebanyak mungkin dari 
ekosistem langka harus disisakan dengan zona penyangga sedikitnya 500 m - 1 km dimana kegiatan 
pemanfaatan harus seminimal mungkin.  
 
Untuk ekosistem terancam, jika UP merupakan bagian dari kawasan bentang alam yang luas 
sebagaimana didefinisikan dalam NKT 2.1, dapat dikelola dengan cara yang sama dengan ekosistem 
langka di atas. Jika dalam lansekap dimana UP berada tidak terdapat zona inti sebagaimana 
didefinisikan dalam NKT 2.1, maka areal secukupnya untuk memelihara proses ekologi terutama ciri 
khasnya dari ekosistem terancam tersebut harus dipertahankan dalam kondisi alami ditambah zona 
penyangga minimal 500 m - 1 km dimana kegiatan pemanfaatan harus seminimal mungkin.  
 
 
3.5. Analisis Ancaman Terhadap  NKT 1, NKT 2, dan NKT 3 
Ancaman yang diperkirakan akan merusak NKT 1, 2 dan 3 di areal perkebunan kelapa sawit adalah: 
1) Perambahan (termasuk akibat migrasi), merupakan ancaman paling umum terjadi di areal NKT 

yang teridentifikasi. Terbukanya akses terhadap kawasan NKT menjadi penyebab utama masuknya 
para perambah. Oleh karenanya, pengamanan terhadap kawasan menjadi salah satu faktor penting 
untuk mencegah perambahan tersebut. Kerjasama dengan UP lainnya dalam kawasan yang saling 
berhubungan menjadi bagian penting untuk mengatasi terbukanya akses yang tidak dapat dikontrol. 
Jaminan pemerintah daerah menjadi bagian penting lainnya dalam upaya mengatasi perambahan 
kawasan NKT di dalam UP. Meskipun semua hal tersebut dapat diatasi, komitmen management 
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untuk menyusun SOP (Standard Operating Procedure) terhadap pengamanan NKT akan sangat 
menentukan. 

2) Kebakaran, termasuk juga pembakaran yang tidak terkontrol. Meskipun konsep zero burning telah 
diterapkan pihak UP, belum menjamin bahwa di musim kemarau yang panjang akan tidak terjadi 
kebakaran di kawasan NKT. Oleh karenanya, Brigade Pemadam Kebakaran (Fire force) menjadi 
syarat mutlak dalam upaya mengatasi permasalahan kebakaran tersebut. Pengawasan ketat dan 
pengamatan terus menerus melalui menara pengawas api terhadap kemungkinan kebakaran lahan 
dan harus disusun dalam SOP. Khusus untuk kawasan paling rawan terhadap kebakaran seperti 
lahan gambut atau lokasi berdekatan dengan ladang masyarakat, perlu mendapat perhatian khusus 
dengan persiapan penanggulangan kebakaran yang tidak jauh dari lokasi dan siap dapat 
dioperasikan sewaktu-waktu diperlukan. Membuat Daerah Penyangga dari batas terluar kawasan 
yang diidentifikasi sebagai NKT  merupakan salah satu upaya mengatasi dampak kebakaran pada 
kawasan yang dilindungi. Jaraknya tergantung pada kondisi lapangan, namun disarankan paling 
sedikit 500 m -1.000 meter dari batas terluar kawasan lindung tersebut. 

3) Pemanfaatan hasil hutan. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lokal, bukan berarti hasil 
hutan tidak dapat dimanfaatkan, terutama Non Timber Forest Product (NTFP/HHBK = Hasil Hutan 
Bukan Kayu). Namun perlu pengawasan yang ketat dan pemanfaatannya dapat dikontrol dan 
menggunakan konsep pemanfaatan yang berkelanjutan (sustainable used). Aturan yang ketat dan 
pengawasan yang bertanggung jawab masih memungkinkan pemanfaatan hasil hutan dapat 
dilakukan, namun bila tidak dapat terlaksana, disarankan untuk tidak memanfaatkan hasil hutan 
tersebut. 

4) Subsidensi pada lahan gambut. Pembangunan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut 
sebaiknya tidak dilakukan. Meskipun lahan gambut dengan ketebalan kurang dari 3 meter 
diperbolehkan untuk ditanami dengan tanaman kelapa sawit, namun perlu diperhatikan bahwa 
lahan gambut merupakan salah satu ekosistem kritis di dunia dan masuk ke dalam NKT 3. Banyak 
pihak khawatir terhadap pembukaan lahan gambut, dengan melihat resiko yang besar tersebut 
maka setiap perijinan yang diperoleh dan di dalamnya terdapat lahan gambut, maka pelaksanaan 
pembukaannya harus mengikuti Peraturan Pemerintah yang berlaku tentang pemanfaatan lahan 
gambut termasuk kajian ilmiah dari lembaga yang kredibel dan indipenden. Namun, perlu 
diperhatikan adanya kandungan NKT lainnya di dalam areal tersebut. 

5) Pembangunan infrastruktur. Dengan memperhatikan keberadaan NKT yang teridentifikasi, maka 
rancangan pembangunan infrastruktur dapat memperhatikan keberadaan dan penyelamatan NKT 
tersebut. Akses jalan tidak membelah NKT yang diidentifikasi. Juga akses manusia dan dampak 
polusi yang dapat mempengaruhi keberadaan NKT diminimalisir. Lokasi pabrik, pemukiman 
pekerja, tempat pembuangan limbah dan dampak pembangunan jalan menjadi pertimbangan ketika 
perencanaan pembangunannya dikaitkan dengan keberadaan NKT yang teridentifikasi. Khusus 
pembangunan drainase di lahan gambut harus dapat mempertahankan posisi water table antara 50 
– 70 cm dari permukaan tanah. 

 
3.6. Alternatif Tindakan Pengelolaan NKT 1, NKT 2, dan NKT 3 
Untuk semua NKT 1, 2, 3 yang telah diidentifikasi, disamping saran pengelolaan juga perlu alternatif 
tindakan pengelolaan sebagai berikut: 
1) Terhadap NKT yang berupa kawasan yang berfungsi lindung dan konservasi yang berada dalam 

areal UP, maka pihak UP wajib menjaga eksistensinya sesuai dengan ketentuan yang ada.  
2) Buat tanda batas yang jelas pada NKT di lapangan sesuai dengan peta hasil identifikasi. 
3) Tidak membuat jalan, kanal serta infrastuktur lainnya pada NKT. Jika pada NKT ditemukan jalan, 

kanal dan infrastruktur maka pemanfaatannya dikontrol penuh oleh UP dan dibuat SOP 
pengelolaan dan pemantauannya.  

4) Pembukaan lahan di areal kebun dengan Zero burning system (tanpa bakar). Namun demikian 
pembakaran secara terbatas dapat dilakukan untuk pengendalian hama dan penyakit tertentu 
dengan mengacu pada ASEAN Policy on Zero Burning. 
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5) Terapkan metode pengendalian resiko kebakaran di areal kebun, termasuk mencegah 
penyebarannya ke kawasan NKT, antara lain mengendalikan gulma alang-alang, mendirikan 
menara pengawas api dan siapkan unit pengendalian kebakaran terutama pada areal rawan 
kebakaran. 

6) Mempertahankan sumber air di dalam NKT atau berbatasan dengan NKT di dalam UP (daerah 
genangan, terasering, tanaman penutup tanah, soil pits/rorak) 

7) Pengendalian OPT ramah lingkungan (PHT) di areal kebun 
8) Pemupukan dan aplikasi bahan kimia pertanian yang tepat dosis, tepat cara, tepat waktu dan tepat 

jenis, untuk mencegah pencemaran air. 
9) Jika NKT berdekatan dengan areal tanaman eksotik (misal akasia), perlu dilakukan upaya agar 

tanaman eksotik tersebut tidak menyebar ke areal NKT. Buat Standar operasional procedure (SOP) 
Pengendalian Gulma tanaman eksotik. 

10) Jika ditemukan jenis eksotik (misal Akasia), lakukan pemusnahan pohon tersebut secara perlahan 
(dengan peneresan). Hal ini dimaksudkan agar kita masih bisa memanfaatkan naungannya untuk 
melindungi jenis yang ditanam dalam kegiatan rehabilitasi. Sedangkan jika tajuk jenis invasive 
tersebut tidak diperlukan, dapat ditebang langsung.  

11) Jika masyarakat tempatan akan memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) diareal NKT 
(misalnya madu, rotan, dll) harus sepengetahuan dan di bawah kendali pihak pengelola 
perkebunan. Hindari pemanenan yang merusak. Untuk itu perlu dibuat Standar operasional 
procedure (SOP) pemanenan HHNK sesuai dengan komoditi yang dimanfaatkan oleh masyarakat. 

12) Jika areal NKT ditemukan pohon dewasa yang potensial menghasilkan buah/penghasil HHBK, 
diberi tanda berupa cat putih melingkar batang dengan lebar 10 cm pada   setinggi dada (130 cm 
dari permukaan tanah),  diberi nomor urut serta  dipetakan dan diinformasikan pada pihak terkait, 
misalnya Dinas Kehutanan; Balai Benih Kehutanan, dll. Data yang perlu dihimpun adalah 1). Jenis 
pohon; 2). Dimensi pohon (diameter dan tinggi total); 3). Koordinat; 4). Masa berbuah; 5). Status 
jenis (dilindungi atau tidak dilindung) serta informasi penting lainnya.  

13) Lakukan patroli pada areal NKT. Buat SOP pengamanan NKT sesuai dengan struktur organisasi 
unit pengelola.  

14) Perlu dibuat water management beserta SOPnya pada areal non NKT yang berdekatan dengan 
NKT dengan menjaga water table antara 50-75 cm dari permukaan tanah. Terutama pada areal 
gambut (control subsidensi). 

15) Buat papan pemberitahuan agar masyarakat maupun pekerja kebun tidak melakukan aktifitas yang 
merusak areal NKT (misal: Dilarang menebang pohon, berburu dll.)  

16) Sosialisasikan hasil Penilaian NKT yang terdiri dari Identifikasi; Pengelolaan; Pemantauan; kepada 
seluruh karyawan UP.  

 
Pada habitat NKT yang rusak dapat dilakukan  kegiatan tambahan sebagai berikut: 
1) Lakukan inventarisasi biofisik di areal NKT (tutupan tajuk; jenis vegetasi yang ada; kelerengan; tipe 

tanah, dll). Selanjutnya buat rancangan teknis rehabilitasi lahan. 
2) Untuk NKT berupa kawasan lindung dapat dilakukan rehabilitasi sesuai ketentuan yang ada.  
3) Jenis pohon sebagai tanaman rehabilitasi sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1). 

Jenis lokal; 2). Sesuai dengan tempat tumbuh; 3). Tidak memerlukan persyaratan tumbuh yang 
tinggi; 4). Cepat tumbuh; 5). Memiliki perakaran yang kuat; 6). Buahnya menjadi sumber pakan 
satwa; 7). Bermanfaat bagi masyarakat (ekonomis, ekologis maupun social- budaya); 8). Termasuk 
dalam IUCN Redlist.  

 
3.7. Indikator Keberhasilan Pengelolaan NKT 1, NKT 2, dan NKT 3 
Untuk mencapai tujuan pengelolaan, maka dibutuhkan indikator-indikator keberhasilan dari masing-
masing alternatif tindakan pengelolaan. Satu indikator keberhasilan, bukan hanya merupakan indikator 
dari satu alternatif tindakan pegelolaan, namun bisa saling mengisi dari dua atau lebih alternatif 
tindakan pengelolaannya.  
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Indikator keberhasilan terkait NKT 1,2 dan 3 tersebut diurutkan  dalam satu bagian pada tabel berikut 
ini: 
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Tabel 3.1. Pengelolaan NKT 1, NKT 2, dan NKT 3 

NKT Sub  
NKT Deskripsi Tujuan 

Pengelolaan 
Identifikasi 
Ancaman Tindakan Pengelolaan Indikator  

Keberhasilan Keterangan 

1.1 Kawasan yang 
mempunyai atau 
memberikan fungsi 
pendukung 
keanekaragaman 
hayati bagi kawasan 
lindung dan atau 
konservasi 

Mempertahankan 
integritas kawasan 
lindung atau 
konservasi yang 
berada dalam unit 
pengelolaan untuk 
menjamin 
kelestarian flora 
dan fauna dalam 
UP 
 

1.2 Species/jenis Kritis 1) Melindungi 
individu 
species flora 
dan fauna  
Critically 
Endangered 
(CR) dari 
kepunahan. 

2) Menjaga 
kualitas 
habitat untuk 
mendukung 
kehidupan 
jenis kritis, 
terancam 
punah dan 
dilindungi. 

1 

1.3 Kawasan yang 
merupakan habitat  
bagi populasi 
species/jenis yang 
terancam, 
penyebaran terbatas 
atau dilindungi yang 
mampu bertahan 

1. Mempertahankan 
dan atau 
meningkatkan 
kualitas dan 
kuantitas habitat 
sehingga 
populasi 
tumbuhan dan 

1) Perambahan 
(termasuk 
akibat migrasi) 

2) Kebakaran 
3) Pemanfaatan 

hasil hutan  
4) Invasi species 

eksotik yang 
merugikan. 

5) Subsidensi 
pada lahan 
gambut 

6) Pembangunan 
infrastruktur 
(pembanguna
n jalan, dan 
drainase  

7) Perburuan 
liar. 

8) Pencemaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Terhadap NKT yang berupa kawasan lindung seperti 
hutan lindung, suaka marga satwa, cagar alam, suaka 
alam margasatwa, taman nasional, dan lain-lain, yang 
didasarkan pada peraturan pemerintah yang berlaku, 
tidak dibenarkan pembukaannya. Dan terhadap NKT 
yang berada dalam areal UP, pihak UP wajib menjaga 
eksistensinya sesuai dengan ketentuan yang ada. 

2) Buat tanda batas yang jelas pada NKT di lapangan 
sesuai dengan peta hasil identifikasi. 

3) Tidak membuat jalan, kanal serta infrastuktur lainnya 
pada NKT. Jika pada NKT ditemukan jalan, kanal dan 
infrastuktur wajib dilakukan penutupan dengan cara 
rehabilitasi.Untuk itu perlu dibuat SOP rehabilitasi. 
Infrastruktur yang memberikan akses kepada NKT dapat 
dikontrol sehingga tidak digunakan untuk merusak NKT. 

4) Pembukaan lahan di areal kebun dengan Zero burning 
system (tanpa bakar). Namun demikian pembakaran 
secara terbatas dapat dilakukan untuk pengendalian 
hama dan penyakit tertentu dengan mengacu pada 
ASEAN Policy on Zero Burning. 

5) Terapkan metode pengendalian resiko kebakaran di 
areal kebun, termasuk mencegah penyebarannya ke 
kawasan NKT, antara lain mengendalikan gulma alang-
alang, mendirikan menara pengawas api dan siapkan 
unit pengendalian kebakaran terutama pada areal rawan 
kebakaran. 

6) Mempertahankan sumber air di dalam NKT atau 
berbatasan dengan NKT di dalam UP (daerah genangan, 
terasering, tanaman penutup tanah, soil pits/rorak) 

7) Pengendalian OPT ramah lingkungan (PHT) di areal 
kebun 

8) Pemupukan dan aplikasi bahan kimia pertanian yang 
tepat dosis, tepat cara, tepat waktu dan tepat jenis, untuk 
mencegah pencemaran air. 

9) Jika NKT berdekatan dengan areal tanaman eksotik 
(misal akasia), perlu dilakukan upaya agar tanaman 

1) Perambahan 
terkendali. 

2) Kebakaran 
terkendali 

3) Pemanenan 
yang 
terkendali 

4) Tidak 
ditemukan 
spesies invasif 
dalam jumlah 
populasi yang 
merugikan.  

5) Pembangunan 
infrastruktur 
(jalan, kanal, 
dll) yang tidak 
menghilangka
n NKT. 

6) Tidak terjadi 
kematian 
vegetasi 
akibat 
subsidensi 
(14) 

7) Pada areal 
yang rusak 
telah 
dilakukan 
rehabilitasi 
dengan 
persentase 
tumbuh 
minimal 80 %. 
(17;18;19) 

8) Adanya papan 

1) Yang 
dimaskudkan 
dengan 
Terkendali 
adalah 
semua usaha 
yang 
dilakukan UP 
diarahkan 
untuk 
menurunkan 
ancaman 
sampai pada 
menghilangk
an ancaman 
tersebut, 
dengan 
bukti-bukti 
terdokument
asi  

2) Seharusnya 
pihak Unit 
Pengelola 
(UP) tidak 
mengajukan 
permintaan 
penggunaan 
lahan pada 
hutan  
konservasi 
maupun 
hutan 
lindung.  

3) Jika jalan UP 
membuka 
kawasan dan 



Draft Pertama, September 2009 
 

Halaman 23 dari 76 

NKT Sub  
NKT Deskripsi Tujuan 

Pengelolaan 
Identifikasi 
Ancaman Tindakan Pengelolaan Indikator  

Keberhasilan Keterangan 

hidup (Viable 
population) 
 

satwa liar 
dilindungi 
(Peraturan 
Pemerintah No. 
7/1999 RI) dan 
terancam punah 
(EN; VU; CITES 
appendix 1 dan 
2) dapat 
bertahan hidup. 

2. Menjaga 
ketersediaan air 
dalam jangka 
panjang dalam 
upaya menjaga 
kualitas habitat 
untuk 
mendukung 
kehidupan jenis 
kritis, terancam 
punah dan 
dilindungi. 

1.4 Kawasan yang 
merupakan habitat 
bagi species atau 
sekumpulan species 
yang digunakan 
secara temporer 

Mempertahankan 
fungsi habitat yang 
secara temporer 
digunakan oleh 
species satwa 
tertentu. 

2.1 Kawasan bentang 
alam luas yang 
memiliki kapasitas 
untuk menjaga 
proses dan 
dinamika ekologi 
secara alami 

Mempertahankan, 
dan atau 
memperluas  zona 
inti dan penyangga 

2 

2.2 Kawasan alam yang 
berisi dua atau lebih 

Memelihara zona 
transisi (ekoton) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eksotik tersebut tidak menyebar ke areal NKT. 10. Buat 
Standar operasional procedure (SOP) Pengendalian 
Gulma tanaman eksotik. 

10) Jika ditemukan jenis eksotik (misal akasia), lakukan 
pemusnahan pohon tersebut secara perlahan (dengan 
peneresan). Hal ini dimaksudkan agar kita masih bisa 
memanfaatkan naungannya untuk melindungi jenis yang 
ditanam dalam kegiatan rehabilitasi. Sedangkan jika 
tajuk jenis invasive tersebut tidak diperlukan, dapat 
ditebang langsung.  

11) Jika masyarakat tempatan akan memanfaatkan hasil 
hutan bukan kayu (HHBK) diareal NKT (misalnya madu, 
rotan, dll) harus sepengetahuan dan di bawah kendali 
pihak pengelola perkebunan. Hindari pemanenan yang 
merusak. Untuk itu perlu dibuat Standar operasional 
procedure (SOP) pemanenan HHNK sesuai dengan 
komoditi yang dimanfaatkan oleh masyarakat. 

12) Jika areal NKT ditemukan pohon dewasa yang potensial 
menghasilkan buah/ penghasil HHBK, diberi tanda 
berupa cat putih melingkar batang dengan lebar 10 cm 
pada   setinggi dada (130 cm dari permukaan tanah),  
diberi nomor urut serta  dipetakan dan diinformasikan 
pada pihak terkait, misalnya Dinas Kehutanan; Balai 
Benih Kehutanan, dll. Data yang perlu dihimpun adalah 
1). Jenis pohon; 2). Dimensi pohon (diameter dan tinggi 
total); 3). Koordinat; 4). Masa berbuah; 5). Status jenis 
(dilindungi atau tidak dilindung) serta informasi penting 
lainnya.  

13) Lakukan patroli pada areal NKT. Buat SOP pengamanan 
NKT sesuai dengan struktur organisasi unit pengelola.  

14) Perlu dibuat water management beserta SOPnya pada 
areal non NKT yang berdekatan dengan NKT dengan 
menjaga water table antara 50-75 cm dari permukaan 
tanah. Terutama pada areal gambut.(control subsidensi) 

15) Buat papan pemberitahuan agar masyarakat maupun 
pekerja kebun tidak melakukan aktifitas yang merusak 
areal NKT (misal: Dilarang menebang pohon, berburu dll)  

pengumuman 
pada setiap 
tempat 
strategis/akse
s masuk ke 
NKT (15:16) 

9) Adanya tanda 
berupa cat 
pada pohon 
penghasil 
benih (12) 

10) Adanya 
aktifitas/tanda-
tanda 
pemusnahan  
vegetasi 
eksotik. (9;10) 

11) Seluruh 
karyawan 
mengerti 
tentang NKT 
dan mampu 
menjelaskan 
peranan 
mereka dalam 
pengelolaan 
NKT. (16) 

12) Adanya 
tindakan 
konservasi 
sumber air (6) 

13) Penerapan 
SOP 
pemupukan 
dan 
penggunaan 
bahan kimia 

menjadi satu-
satunya 
akses bagi 
masyarakat 
maka jalan 
tersebut 
harus dikuasi 
oleh UP dan 
UP harus 
mempunyai 
SOP 
penggunaan 
jalan. 
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NKT Sub  
NKT Deskripsi Tujuan 

Pengelolaan 
Identifikasi 
Ancaman Tindakan Pengelolaan Indikator  

Keberhasilan Keterangan 

ekosistem dengan 
garis batas yang 
tidak terputus 
(berkesinambungan) 

diantara beberapa 
ekosistem 

2.3 Kawasan yang 
mengandung 
populasi dari 
perwakilan species 
alami 

Memelihara dan 
atau meningkatkan 
potensi kawasan  
sebagai habitat 
species vegetasi 
alami. 

3  Kawasan yang 
mempunyai 
ekosistem langka 
atau terancam 
punah 

Mempertahankan 
proses ekologi dan 
ciri khas lain 
ekosistem langka 
atau terancam 
punah. 

16) Sosialisasikan hasil Penilaian NKT yang terdiri dari 
Identifikasi; Pengelolaan; Pemantauan; kepada seluruh 
karyawan UP.  

Pada habitat NKT yang rusak dapat dilakukan  kegiatan 
tambahan sebagai berikut: 
17) Lakukan inventarisasi biofisik di areal NKT (tutupan tajuk; 

jenis vegetasi yang ada; kelerengan; tipe tanah, dll). 
Selanjutnya buat rancangan teknis rehabilitasi lahan. 

18) Untuk NKT berupa kawasan lindung dapat dilakukan 
rehabilitasi sesuai ketentuan yang ada.  

19) Jenis pohon sebagai tanaman rehabilitasi sebaiknya  
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1). Jenis lokal; 
2). Sesuai dengan tempat tumbuh; 3). Tidak memerlukan 
persyaratan tumbuh yang tinggi; 4). Cepat tumbuh; 5). 
Memiliki perakaran yang kuat; 6). Buahnya menjadi 
sumber pakan satwa; 7). Bermanfaat bagi masyarakat 
(ekonomis, ekologis maupun social- budaya); 8). 
Termasuk dalam IUCN Redlist.   

20) UP menyediakan SOP untuk melindungi Buffer Zone 
kawasan bentang alam yang menjaga proses ekologis 
alami. 

pertanian (8) 
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3.8. Pedoman Pengelolaan NKT 4 
NKT 4 adalah Kawasan yang Menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami 
 
3.8.1. Pengelolaan Sub NKT 4.1 
NKT 4.1 adalah  Kawasan atau Ekosistem yang Penting Sebagai Penyedia Air dan Pengendali Banjir 
bagi Masyarakat Hilir. 
 
Selain fungsi penting sebuah kawasan berdasarkan letakan DAS dan masyarakat hilir, ada beberapa 
ekosistem hutan atau lahan lain yang memiliki peran dalam siklus hidrologi lokal yang luar biasa 
penting dan perlu diperhatikan secara khusus. Ekosistem yang dimaksud dalam NKT 4.1 terdiri dari 
hutan berawan, hutan pada punggung gunung (ridge forest), ekosistem riparian, hutan karst, dan 
berbagai ekosistem lahan basah, termasuk lahan gambut (terutama yang masih berhutan), hutan rawa 
tawar, hutan bakau, danau dan rawa padang rumput.  
Contoh-contoh khas meliputi: 
1) Sungai dan anak sungai yang mengalir dari atau melalui UP tersebut (catatan: semua zona 

penyangga riparian harus dilindungi menurut peraturan di Indonesia). 
2) Mata air yang terletak di dalam UP atau dipengaruhi oleh kawasan hutan di luar UP, yang 

digunakan secara langsung atau melalui jaringan pipa 
3) Sumur dan sumber air yang terletak dalam UP, atau yang berasal dari air yang dipengaruhi oleh 

hutan di luar UP. 
 

3.8.1.1. Tujuan Pengelolaan Sub NKT 4.1 
Menjaga dan memelihara hutan spesifik (berawan, karst, riparian, lahan basah, punggung gunung, rawa 
tawar, bakau, danau dan padang rumput) dalam kondisi baik agar dapat mengatur fungsi air di bagian 
hilir. 
 
3.8.1.2. Interaksi Perkebunan Kelapa Sawit dengan Sub NKT 4.1. 
Diantara kegiatan berikut, perkebunan kelapa sawit akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas air: 
1) Perkebunan mengganggu daerah aliran sungai 
2) Penanaman yang tidak mengamankan penyangga riparian 
3) Aktivitas  perkebunan yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air (pembuangan limbah, 

pemupukan, penggunaan pestisida tidak terkendali, tidak menanam tanaman penutup tanah saat 
land clearing dll) 

4) Konversi hutan sepanjang  DAS, lahan dengan kemiringan > 40% dan lahan-lahan yang labil serta 
mudah tererosi. 
 

3.8.1.3. Saran Pengelolaan Sub NKT 4.1 
Sumberdaya air merupakan hajat hidup bagi masyarakat banyak, karena  dapat dijadikan sebagai 
sarana transportasi, mandi, cuci, kakus, air minum, pengairan pertanian, perikanan dan yang lainnya. 
Pengelolaan terhadap wilayah tangkapan air yang mampu memberikan suplai air (tata air) secara teratur 
dan terus menerus menjadi kewajiban UP yang ada di hulu atau hilir, menjaga kawasan tersebut dari 
kerusakan dan pengalihan fungsinya. Tujuan utama pengelolaan NKT 4.1 adalah mempertahankan 
keberlangsungan segala fungsi wilayah DAS yang berkait dengan penyediaan air bersih bagi masyarakat 
pada bagian hilir. 
 
3.8.2. Pengelolaan Sub NKT 4.2 
Sub NKT 4.2 adalah Kawasan yang Penting Bagi Pencegahan Erosi dan Sedimentasi. 
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Di Indonesia faktor terpenting yang berpengaruh terhadap tingginya laju erosi adalah curah hujan, 
aliran permukaan, kelerengan, penutupan lahan dan kondisi tanah. Diantara faktor-faktor tersebut, 
yang bisa diatur sepenuhnya oleh manusia adalah penutupan lahan (land-cover) dan konservasi tanah. 
 
Kelebihan hutan dibandingkan dengan penutupan non-hutan dalam menahan laju erosi adalah terletak 
pada penutupan ganda hutan, khususnya kemampuan hutan untuk menghasilkan serasah dan 
tumbuhan bawah yang biasanya cukup lebat di bawah naungan hutan dengan tajuk yang agak 
terbuka.  
 
3.8.2.1. Tujuan Pengelolaan Sub NKT 4.2 
Memelihara penutupan ganda hutan dengan memelihara serasah dan tumbuhan bawah hutan. 
 
 
 
3.8.2.2. Interaksi Perkebunan Kelapa Sawit dengan Sub NKT 4.2. 
Berikut adalah aktivitas perkebunan yang mempengaruhi Sub NKT 4.2: 
1) Pembuatan jalan dan infrastuktur perkebunan dapat meningkatkan erosi 
2) Penanaman pada kemiringan di atas 40% dan lahan-lahan yang labil serta mudah tererosi. 
3) Perusakan DAS dan penanaman hingga ke bibir sungai 
4) Kebakaran 
5) Kegiatan Land Clearing yang tidak terkendali 
 
3.8.2.3. Saran Pengelolaan Sub NKT 4.2 
Contoh dari daerah yang harus dikelola dengan hati-hati dan memperhatikan kaidah-kaidah tentang 
konservasi tanah dan sedimentasi diantaranya:  
1. daerah berlereng terjal, pungggung gunung dan daerah kedalaman tanah dangkal 
2. lahan dengan permukaan tanah yang berpermiabilitas rendah 
3. tempat dengan tutupan dan keadaan vegetasi tidak memadai atau jarang 
 
Daerah yang memiliki penutupan vegetasi yang baik, dalam hal ini seperti hutan atau lahan bervegatasi, 
memiliki arti yang cukup penting dalam mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi. Karena demikian, 
tutupan vegetasi di daerah dengan TBE potensi tinggi perlu dipertahankan dalam keadaan baik, atau 
ditingkatkan jika dianggap kurang, atau dengan sistem pengelolaan dan pentutupan sesuai keadaan. Di 
KBKT 4.2, mempertahankan wilayah tersebut sebagai ekosistem alam merupakan cara yang paling 
efektif dan ekonomis dalam upaya mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi tinggi.  
Siapkan rencana atau pedoman pengelolaan untuk (1) membatasi kegiatan penebangan dalam 
kawasan perlindungan daerah aliran sungai dan (2) merehabilitasi kawasan yang rusak atau kawasan 
yang beresiko erosi dan/atau kawasan dimana proses monitoring menunjukkan tingkat erosi yang 
berlebihan. 
 
3.8.3. Pengelolaan Sub NKT 4.3 
NKT 4.3 adalah Kawasan yang Berfungsi Sebagai Sekat Bakar Alam untuk Mencegah Meluasnya 
Kebakaran Hutan dan Lahan. 
 
Sebagian besar kebakaran berasal dari api yang digunakan untuk tujuan pembersihan lapangan (land 
clearing) atau penggunaan lainnya seperti camp, dan kemudian menyebar ke vegetasi buatan manusia 
dan akhirnya vegetasi alam. Kawasan vegetasi yang rusak namun luas seperti kawasan hutan 
tebangan dengan intensitas tebangan yang tinggi dimana setelah ditebang meninggalkan kawasan 
terbuka yang luas, dan banyaknya kayu-kayu kering yang ditinggal sangat rentan terhadap 
menyebarnya api. Hutan tanaman yang masih muda dengan kondisi yang sangat terbuka dan vegetasi 
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sekunder seperti perdu dan padang alang-alang (Imperata cylindrica) juga sangat rentan terhadap 
kebakaran.  
 
Sebaliknya, kawasan hutan bervolume tinggi dengan kerapatan vegetasi yang tinggi dan kelembaban 
yang tinggi cenderung untuk memperlambat penyebaran api. Pada kenyataannya, hutan yang demikian 
jarang terbakar, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang dipenuhi seperti kedekatannya dengan api 
yang sangat besar yang menyebabkan perubahan dalam suhu setempat, kelembaban dan angin lokal, 
khususnya pada musim yang sangat kering seperti selama masa-masa ENSO, atau kondisi lokal yang 
mempermudah penyebaran kebakaran seperti lereng yang curam atau angin yang sangat kencang.  
 
Oleh karenanya,  kawasan hutan luas dengan volume tinggi dan juga vegetasi rapat serta tingkat 
kelembaban tinggi yang terletak dekat dengan vegetasi rusak harus dianggap sebagai penghalang 
terhadap kebakaran yang merusak sehingga harus dijaga.  
 
3.8.3.1. Tujuan Pengelolaan Sub NKT 4.4 
Menjaga keberadaan kawasan hutan dan lahan basah sebagai pencegah meluasnya kebakaran hutan 
dan lahan. 
 
 
3.8.3.2. Interaksi Perkebunan Kelapa Sawit Dengan NKT 4.3. 
Beberapa kegiatan yang mempengaruhi NKT 4.3 di areal perkebunan kelapa sawit adalah: 
1) Penggunaan api untuk membuka lahan 
2) Penggunaan api oleh pekerja yang tidak terkontrol  
3) Fragmentasi hutan 
4) Peningkatan akses ke daerah hutan sehingga mendorong terjadinya penebangan hutan 
5) Pembuatan kanal untuk pengeringan gambut dan rawa 

 
3.8.3.3. Saran Pengelolaan Sub NKT 4.3 
1) Hutan yang terfragmentasi, dengan kanopi yang terbuka, atau telah mengalami intensitas 

penebangan yang tinggi lebih rentan terhadap kebakaran hutan. Harus dikembangkan strategi agar 
kondisi ini tidak terjadi (mis, zona penyangga, mencegah akses masuk ke kawasan hutan). 

2) Kawasan basah berupa lahan gambut dan rawa sebaiknya tetap dipertahankan 
3) Siapkan SOP untuk penanggulangan kebakaran dan pelatihan staff. 
 
3.8.4. Analisis Ancaman Terhadap NKT 4 
Berikut adalah identifikasi ancaman terhadap masing-masing komponen NKT 4 yang paling umum 
terjadi di perkebunan kelapa sawit: 
NKT 4.1. 
1) Perambahan hutan 
2) Illegal logging 
3) Drainase berlebihan 
4) Kebakaran Hutan dan Lahan 
5) Dampak negatif kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit terhadap kualitas dan 

kuantitas air 
NKT 4.2. 
1) Perambahan atau terbukanya tutupan vegetasi terutama pada daerah berlereng curam (> 40%) 
2) Pembukaan dan penyiapan lahan dan penanaman yang tidak sesuai dengan Good Agriculture 

Practices. 
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3) Tidak ada tindakan konservasi tanah dan air sekalipun pada daerah yang tidak curam.  
NKT 4.3. 
1) Bahaya api saat puncak musim kemarau 
2) Perambahan dan illegal logging pada kawasan sekat bakar dalam UP 
3) Perubahan penggunaan lahan pada sekat bakar 
 
3.8.5. Alternatif Tindakan Pengelolaan NKT 4 
NKT 4.1. 
1) Mencegah pengurangan dan melakukan pemulihan tutupan lahan/hutan spesifik dari luas minimum 

yang diperlukan pada suatu letak di dalam kawasan UP pada satu kesatuan DAS dengan 
pemetaan secara berkala, dan memasang tanda batas.   

2) Perlu disusun SOP pencegahan pengurangan dan pemulihan tutupan hutan spesifik. 
3) Konservasi tanah dan air menekan erosi dan meningkatkan serapan air denga membangun teras  
4) Memetakan lokasi sumber air yang penting termasuk sempadan sungai (sesuai dengan peraturan 

perundangan yang ada) dan memasang tanda batas dan memberikan perlindungan pada lokasi 
tersebut. 

5) Menentukan daerah tangkapan air yang menjadi sumber air bagi masyarakat, memasang tanda 
batas, dan menentukan sebagian atau keseluruhan catchment berada di dalam kawasan UP. 

6) Penerapan metode konservasi tanah dan air, sehingga dapat menekan aliran permukaan, tetapi 
meningkatkan air infiltrasi.  Teknik budidaya tersebut antara lain, penanaman penutup tanah, 
terasering, pembuatan rorak (pits) dan aplikasi limbah organik padat dan cair. Tindakan ini dapat 
mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas air di areal kebun dan di kawasan NKT. 

7) Penerapan metode budidaya yang ramah lingkungan, yang meminimumkan pelepasan cemaran ke 
perairan kawasan NKT. Cemaran dapat berupa sedimen dan bahan-bahan kimia yang dapat 
menurunkan kualitas dan kuantitas air.  

8) Penerapan aplikasi pemupukan yang sesuai GAP dan pemanfaatan limbah organic mengurangi 
cemaran hara ke perairan di kawasan NKT. 

9) Menganalisis kualitas air melalui pengendalian limbah hasil kegiatan perkebunan dan pabrik 
pengolahan kelapa sawit. 

10) Jika sumber air di dalam UP digunakan bersama dengan masyarakat diupayakan partisipasi 
masyarakat dalam penentuan dan pengelolaan sumber-sumber air. 

11) Melakukan analisis kebutuhan sumber air yang penting baik bagi UP dan masyarakat (kaitan 
dengan NKT 5). 

 
Catatan: Perlu kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti; BPDAS, BKSDA,  dan Dinas 
Kehutanan dalam pengelolaan hal-hal diatas. 

 
NKT 4.2. 
1) Pemetaan pendugaan erosi secara visual dan berkala 
2) Tutupan lahan/vegetasi di daerah potensi erosi tinggi dipertahankan dengan baik jika perlu 

ditingkatkan dan memasang tanda batas 
3) Memetakan adanya kawasan UP dalam DAS Super-Prioritas dan DAS Prioritas, atau kawasan DAS 

dan Sub-DAS lainnya dalam kawasan UP. 
 
Catatan: Perlu kerjasama dengan instansi-instansi terkait: BPDAS, BKSDA,  dan Dinas Kehutanan 
dalam pengelolaan hal-hal diatas. 

 
NKT 4.3.  
1) Zero burning pada saat penyiapan lahan UP. 
2) Membantu dan memelihara sekat bakar yang berdekatan ataupun di dalam UP dalam kondisi baik 
3) Pemasangan tanda batas dan papan peringatan mengenai keberadaaan sekat bakar  
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4) Pembangunan sarana prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan oleh manajemen 
UP. 

5) Patroli secara rutin seluruh kebun sawit yang rawan kebakaran terutama puncak musim kemarau. 
Pada kondisi dimana sekat bakar tidak berfungsi optimal, maka perlu penerapan teknologi dalam 
penanggulangan kebakaran lahan, misal penanaman vegetasi tahan api. 

 
3.8.6. Indikator Keberhasilan Pengelolaan NKT 4 
Berikut adalah matriks indikator keberhasilan dan dikaitkan dengan masing-masing komponen dalam 
NKT 4, Tujuan pengelolaan, Identifikasi Ancaman dan Tindakan pegelolaan: 
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Tabel 3.2. Pedoman Pengelolaan NKT 4 

NKT Sub  
NKT Deskripsi Tujuan 

Pengelolaan 
Identifikasi 
Ancaman Tindakan Pengelolaan Indikator  

Keberhasilan Keterangan 

4 4.1 Kawasan atau 
ekosistem yang 
penting sebagai 
penyedia air 
dan 
pengendalian 
banjir bagi 
masyarakat hilir 

Menjaga & 
memelihara 
Kawasan spesifik 
(berawan, karst, 
riparian, lahan 
basah, punggung 
gunung, rawa 
tawar, bakau, 
danau & padang 
rumput, sungai 
yang melewati 
rekahan batuan) 
dlm kondisi baik 
agar dpt mengatur 
fungsi air di bagian 
hilir 

1) Perambahan 
hutan 

2) Ilegal 
logging 

3) Drainase 
berlebihan 

4) Kebakaran 
Hutan dan 
Lahan 

5) Dampak 
negatif 
kegiatan 
perkebunan 
dan pabrik 
pengolahan 
kelapa sawit 
terhadap 
kualitas dan 
kuantitas air 

 

1) Mencegah pengurangan dan melakukan pemulihan tutupan 
kawasan spesifik dari luas minimum yang diperlukan pada 
suatu letak di dalam kawasan UP pada satu kesatuan DAS 
dengan pemetaan secara berkala, dan memasang tanda 
batas.  Perlu disusun SOP pencegahan pengurangan dan 
pemulihan tutupan hutan spesifik. 

2) Menerapkan Konservasi tanah dan air di areal kebun untuk 
menekan erosi dan meningkatkan serapan air.  

3) Memetakan lokasi sumber air yang penting termasuk 
sempadan sungai (sesuai dengan peraturan perundangan 
yang ada) dan memasang tanda batas dan memberikan 
perlindungan pada lokasi tersebut. 

4) Menentukan daerah tangkapan air yang menjadi sumber air 
bagi masyarakat, memasang tanda batas, dan menentukan 
sebagian atau keseluruhan catchment berada di dalam 
kawasan UP. 

 
Catatan : Perlu kerjasama dengan instansi-instansi terkait: 

BPDAS, BKSDA,  dan Dinas Kehutanan dalam 
pengelolaan hal-hal diatas. 

 
5) Mengendalikan limbah hasil kegiatan perkebunan dan pabrik 

pengolahan kelapa sawit,  
6) menerapkan metode budidaya yang ramah lingkungan 

(misalnya Penggunaan pupuk slow release, pemanfaatan 
limbah organic, penerapan PHT). 

7) Jika sumber air di dalam UP digunakan bersama dengan 
masyarakat diupayakan partisipasi masyarakat dalam 
penentuan dan pengelolaan sumber-sumber air 

8) Melakukan analisis kebutuhan sumber air yang penting baik 
bagi UP dan masyarakat (kaitan dengan NKT 5). 

1) Perkembangan 
persentase luas 
tutupan lahan 
dgn hutan NKT. 

2) Jumlah dan jenis 
tindakan 
konservasi tanah 
dan air. (2) 

3) Tersedianya 
data sumber-
sumber air yang 
penting (3) 

4) Tersedianya 
data daerah 
tangkapan air 
(catchment) 
yang menjadi 
sumber air bagi 
masyarakat (4) 

5) Tersedianya 
data kualitas 
sumber air yg 
dimaksud dlm 
UP secara 
periodik. (5;6) 

6) Catatan/laporan 
hasil kerja 
bareng UP dan 
masyarakat (7) 

7) Tersedianya 
data kebutuhan 
sumber air yang 
penting secara 
periodik. (8) 

1) Penutupan lahan 
dapat 
diinterpretasi dari 
citra yg ada 
(landsat, radar, 
ikonos, quickbird,  
foto udara); skala 
sangat 
menentukan 
ketelitian hasil 
interpretasi; 
aplikasi GIS 
akan sangat 
memudahkan 
dalam analisis 
selanjutnya. 

2) Hasil inter-
pretasi yang 
pertama dapat 
dijadikan peta 
dasar 

3) Hendaknya 
merujuk 
peraturan 
perundangan 
yang berlaku 
sesuai dengan 
alternatif 
tindakan 

4) Laboratorium 
bersertifikat lebih 
baik digunakan 
untuk analisis air 

5) Jika terdapat 
tanah gambut 
maka 
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NKT Sub  
NKT Deskripsi Tujuan 

Pengelolaan 
Identifikasi 
Ancaman Tindakan Pengelolaan Indikator  

Keberhasilan Keterangan 

pengelolaan 
merujuk pada 
NKT 1 terkait 
pencegahan 
subsi-densi & 
water table. 

4.2 Kawasan yang 
penting bagi 
pengendalian 
erosi dan 
sedimentasi 

Memelihara 
penutupan ganda 
hutan dengan 
memelihara 
serasah & 
tumbuhan bawah 
hutan  

1) Perambahan 
atau 
terbukanya 
tutupan 
vegetasi 
terutama pd 
daerah 
berlereng 
curam (>40 
%) 

2) Pembukaan 
dan 
penyiapan 
lahan dan 
penanaman 
yang tidak 
sesuai 
dengan 
Good 
Agriculture 
Practices. 

3) Ketiadaan 
tindakan 
konservasi 
tanah dan 
air sekalipun 
pada daerah 
yang tidak 
curam.  

 
 

1) Pemetaan pendugaan erosi aktual secara berkala 
2) Tutupan lahan/vegetasi di daerah potensi erosi tinggi 

dipertahankan dengan baik jika perlu ditingkatkan dan 
memasang tanda batas. Tanaman penutup lahan 
dikendalikan agar tidak menyerang kawasan NKT. 

3) Memetakan adanya kawasan UP dalam DAS Super-Prioritas 
dan DAS Prioritas, atau kawasan DAS dan Sub-DAS lainnya 
dalam kawasan UP. 

 
Catatan:  Perlu kerjasama dengan instansi-instansi terkait: 
BPDAS, BKSDA,  dan Dinas Kehutanan dalam pengelolaan hal-
hal diatas. 

 

1) Tersusunnya 
peta 
pendugaan 
erosi aktual jika 
memungkinkan 
atau TBE 
(Tingkat 
Bahaya Erosi) 

2) Persentase 
tutupan lahan 
dengan 
vegetasi pada 
areal erosi 
potensi tinggi 

3) Tersusunnya 
peta kawasan 
UP di dalam 
DAS 
superprioritas 
dan prioritas 
dan sebaliknya 

1) Erosi aktual 
diduga dengan 
persamaan 
Universal Soil 
Loss Equation 
(USLE) 
(Wischmenier 
and Smith, 
1978).  

2) TBE (Tingkat 
Bahaya Erosi) 
sesuai toolkit, 
atau dapat juga 
menggunakan 
kriteria yang 
dikeluarkan 
oleh SK 
Mentan No 
???/1982 

3) Kriteria TBE 
menggunakan 
Wood & Dent 
(1983).  
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NKT Sub  
NKT Deskripsi Tujuan 

Pengelolaan 
Identifikasi 
Ancaman Tindakan Pengelolaan Indikator  

Keberhasilan Keterangan 

 
 
 

4.3 Kawasan yang 
berfungsi 
sebagai sekat 
alam untuk 
mencegah 
meluasnya 
kebakaran 
hutan atau 
lahan 

Menjaga 
keberadaan 
kawasan hutan 
dan lahan basah 
sebagai pencegah 
meluasnya 
kebakaran hutan 
dan lahan 

1) Bahaya api 
saat puncak 
musim 
kemarau 

2) Perambahan 
dan illegal 
logging pada 
kawasan 
sekat bakar 
dalam UP 

3) Perubahan   
penggunaan 
lahan pada 
sekat bakar 

1) Zero burning pada saat penyiapan lahan UP. 
2) Membantu dan memelihara sekat bakar yang berdekatan 

ataupun di dalam UP dalam kondisi baik 
3) Pemasangan tanda batas dan papan peringatan mengenai 

keberadaaan sekat bakar  
4) Pembangunan sarana prasarana penanggulangan 

kebakaran hutan dan lahan oleh manajemen UP. 
5) Patroli secara rutin seluruh kebun sawit yang rawan 

kebakaran pada saat musim kemarau terutama puncak 
musim kemarau 

6) Pada kondisi dimana sekat bakar tidak berfungsi optimal, 
maka perlu penerapan teknologi dalam penanggulangan 
kebakaran lahan, misal penanaman vegetasi tahan api. 

1) Kebakaran 
hutan / lahan 
terkendali. 

2) Sekat bakar 
terpelihara baik 

3) Rambu-rambu 
sekat bakar 
dipasang 

4) Sarana 
prasarana 
tersedia untuk 
penanggulanga
n kebakaran 

5) Patroli 
dijalankan oleh 
manajemen UP 

6) Teknologi 
penanggulanga
n kebakaran 
lahan 
diterapkan 

1) Kawasan 
sekitar sekat 
bakar baik di 
dalam maupun 
di luar UP 
berada pada 
wilayah rawan 
kebakaran. 

 
2) Pembuatan 

kanal-kanal 
pada lahan 
basah atau 
gambut 
sebagai sekat 
bakar 
mengikuti 
Permentan No. 
14/2009. 
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3.9. Pedoman Pengelolaan NKT 5 
NKT 5 adalah Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar 
Masyarakat Lokal. 
 
Suatu kawasan dikatakan penting jika kawasan tersebut digunakan satu atau lebih anggota komunitas 
untuk memenuhi kebutuhan subsistennya tanpa adanya alternatif lain yang terjangkau atau tidak dapat 
digantikan oleh barang-barang substitusi. Batas ambang kategori penting didefinisikan sebagai 50% 
atau lebih dari jumlah satu atau lebih kebutuhan dasar dapat dipenuhi oleh pemanfaatan hutan atau 
ekosistem alami lain.  
 
Cara pemanfaatan sumberdaya hutan harus berkelanjutan dan tidak berlebihan. Dalam hal ini, 
penerapan praktek-praktek tradisional yang berlebihan yang merusak hutan atau mengancam NKT 
lainnya, seperti perburuan secara berlebihan terhadap spesies hampir punah (NKT 1.2). 
 
3.9.1. Tujuan Pengelolaan NKT 5 
 
1) Pelestarian ketersediaan kebutuhan-kebutuhan dasar; protein, obat-obatan, buah, bahan bakar, 

pakan hewan, bahan untuk rumah dan peralatan. 
2) Keberlanjutan ketersediaan pendapatan 
3) Menyelamatkan, melindungi dan mengembangkan jenis tanaman penting 
4) Menyelamatkan, melindungi dan mengembangkan jenis satwa buruan 
5) Melindungi dan melestarikan fungsi sungai atau danau bagi kelangsungan sosial/ekonomi 

masyarakat 
 
3.9.2. Interaksi Perkebunan Kelapa Sawit dengan NKT 5 
Dengan dibukanya kebun kelapa sawit di daerah-daerah terpencil, maka akan mempengaruhi 
karakteristik dan kehidupan sosial masyarakat, seperti: 
1) Akses pasar yang semakin terbuka 
2) Perubahan pola hidup dari mencari dan meramu menjadi lebih konsumtif 
3) Kebutuhan dasar penduduk sebagian tergantikan dan bersifat komersial 
4) Sumber-sumber kebutuhan dasar semakin jauh dan sulit didapatkan 
5) Interaksi sosial semakin beragam 
 
3.9.3. Saran Pengelolaan NKT 5 
Dengan diidentifikasi NKT 5 yang berada di dalam atau terkait dengan UP, maka dianjurkan segera 
dibentuk perwakilan masyarakat untuk membahas setiap kebijakan yang terkait dengan kehidupan dan 
penghidupan mereka. Berbagai persoalan dan konflik yang terjadi, didiskusikan dan dicari jalan keluar 
secara musyawarah agar diperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan (win-win solution). 
 
Bagaimanapun juga, keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar UP akan terus menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan. Kegiatan sosialisasi, pelatihan dan komunikasi intensif menjadi hal yang penting 
dalam menjaga dan melindungi keberadaan NKT. Satu divisi khusus  dari UP biasanya akan memiliki 
peranan dan program dalam kerjasama dengan masyarakat tersebut.  
 
Keberadaan NKT 5 dapat tergantikan bila UP membangun berbagai fasilitas dan kebutuhan dasar 
masyarakat. Kebutuhan dasar yang tergantikan tersebut diantaranya, kebutuhan air bersih, kebutuhan 
obat-obatan dan kebutuhan karbohidrat, protein, sandang dan papan dengan mengkompensasikan 
melalui program penyediaan air bersih, pembangunan sarana kesehatan, pendidikan atau penyerapan 
tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan sandang mereka. Masukkan masyarakat 
tempatan sebagai prioritas utama dalam penerimaan tenaga kerja, buat pelatihan dan berikan insentif 
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untuk mendorong mereka agar lebih trampil dan bertanggung jawab atas tugas dan tanggung 
jawabnya. 
 
3.10. Pedoman Pengelolaan NKT 6 
NKT 6 adalah Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting Untuk Identitas Budaya Komunitas Lokal. 
 
NKT 6 menunjukkan kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya 
tradisional/khas komunitas lokal, dimana kawasan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 
budaya mereka. Keterkaitan komunitas dengan kawasan diwujudkan dengan adanya ide-ide, 
gagasan-gagasan, norma-norma, nilai-nilai, aktivitas dan pola tindakan, serta lingkungan/sumberdaya 
alam/benda-benda, yang mendasari perilaku kolektif anggota komunitas dan yang mengatur hubungan 
antara komunitas dengan kawasan tersebut. 
 
Komunitas lokal yang sudah sejak lama mendiami suatu tempat tertentu dalam lingkungan kawasan 
hutan biasanya merupakan komunitas adat. Komunitas adat biasanya memililki ketergantungan dengan 
kawasan dan sumberdaya alam di sekitarnya. Mereka memiliki norma atau aturan main dalam 
memanfaatkan sumber daya alam. Ketergantungan komunitas adat dengan lingkungannya menjadikan 
adanya kawasan hutan adat atau ekosistem lain yang memiliki pengaturan dan norma lokal yang telah 
turun temurun.  
 
NKT 6 dapat diidentifikasi dalam suatu UP apabila diperoleh satu atau lebih indikator berikut: 
1) Komunitas lokal masih mengakui adanya pembagian wilayah hutan di sekitar kampungnya 

berdasarkan fungsinya pada komunitas, seperti dalam komunitas Badui: Leuweng awisan 
(hutan cadangan), leuweung tutupan (hutan yang dilindungi), leuweung titipan (hutan yang 
harus dijaga), dan leuweung garapan (hutan untuk diusahakan). 

2) Secara nyata masih ada sebaran dalam lansekap ataupun ekosistem dari kawasan yang diakui 
sebagai kawasan adat tersebut,  baik sebarannya rendah, sedang atau tinggi. Artinya kualitas 
sebaran dari kawasan adat hanya sebagai informasi tambahan untuk memetakan kawasan 
tersebut terkait dengan perlakuan oleh UP. 

3) Tingkat kepentingan dari kawasan yang diakui oleh masyarakat masih memberikan makna 
kepentingan terhadap komunitas lokal tersebut, baik makna yang rendah, sedang atau tinggi. 

 
Terdapat suatu kondisi dimana situs-situs budaya yang termasuk NKT 6 berada menyebar di dalam UP 
sehingga menyulitkan UP didalam pengelolaan. Untuk hal tersebut, UP dapat  mengusulkan kepada 
masyarakat untuk mengumpulkan situs-situs budaya tersebut sepanjang keberlanjutan nilai-nilai budaya 
tetap terpelihara dan mendapatkan persetujuan masyarakat secara Free Prior Informed Consent (FPIC). 
 
Apabila terjadi konflik antara NKT 1.2 dengan NKT 6, maka secara khusus pengelolaan lebih diutamakan 
kepada Hukum Formal yang berlaku. 
  
3.10.1. Tujuan Pengelolaan NKT 6 
Menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya 
 
 
3.10.2. Interaksi Perkebunan Kelapa Sawit dengan NKT 6 
Beberapa aktivitas perkebunan kelapa sawit yang mempengaruhi keberadaan NKT 6 adalah: 
• Kegiatan land clearing yang tidak terkontrol, merusak dan menghancurkan kawasan-kawasan yang 

dilindungi secara adat istiadat 
• Pengrusakan habitat tempat kebutuhan upacara budaya di ambil, seperti habitat beberapa jenis 

burung yang bulunya digunakan untuk acara adat, habitat tempat satwa tertentu yang diburu hanya 
untuk acara adat. 
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• Pembangunan infrastruktur yang mempengaruhi ke-skralan kawasan 
• Pengrusakan situs-situs budaya, tempat keramat dan lokasi upacara adat karena tidak memiliki 

tanda yang jelas dan belum dilakukan penilain NKT namun pekerjaan di lapangan sudah berjalan. 
 
3.10.3. Saran Pengelolaan NKT 6 
Mirip dengan NKT 5, kawasan yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan 
budayanya sering terabaikan oleh praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam oleh pihak lain yang 
datang pada kawasan tersebut. Oleh karenanya kepentingan antara masyarakat lokal dan kepentingan  
pengelola sumberdaya alam sering berbenturan yang akhirnya menjadi konflik berkepanjangan. 
Mengambil pelajaran dari kasus-kasus konflik selama ini, identifikasi NKT yang bisa memenuhi 
kebutuhan budaya masyarakat lokal menjadi sangat penting. Nilai-nilai ini bisa kita temukan pada 
kawasan hutan alam yang menjadi tempat dilakukannya acara-acara budaya dan kepercayaan mereka 
– misalnya seperti hutan adat, kawasan keramat, kuburan tua dan peninggalan-peninggalan lain dari 
nenek moyang mereka.  
Akhir-akhir ini sering ditemukan bahwa modernitas telah masuk ke dalam kehidupan masyarakat adat 
atau masyarakat lokal sehingga ritual-ritual seperti ini telah jarang dilakukan. Namun hal ini tidak berarti 
bahwa mereka tidak lagi membutuhkan kawasan-kawasan tersebut, karena pada kenyataannya mereka 
masih menerapkannya meskipun jarang atau hampir tidak pernah sama sekali dalam hidup mereka.  
 
Kehati-hatian dalam pengelolaan kawasan jelas akan sangat diperlukan jika tujuan dari unit 
pengelolaan adalah untuk mengkonversi lahan-lahan hutan yang selama ini telah menjadi tempat 
pemenuhan kebutuhan budaya. Unit pengelolaan harus berkomunikasi dan berkonsultasi secara 
intensif dengan masyarakat lokal sebagai pengguna utama kawasan tersebut dan juga dengan 
stakeholder lain yang relevan sebelum mewujudkan konversi sebagai tujuan pengelolaan kawasan.  
 
3.11. Analisis Ancaman Terhadap NKT 5 dan NKT 6 
1) Terbukanya akses sehingga terjadi: 

a. Penjarahan hasil hutan 
b. Konversi kawasan menjadi penggunaan lain berakibat hilangnya sumber kebutuhan dasar 

masyarakat 
2) Berkurangnya area sumber air dan daerah tangkapan air di lokasi 
3) Pencemaran air 
4) Perubahan tata kelola air 
5) Pengawasan yang lemah pada saat land clearing penyiapan kebun 
6) Kebakaran 
7) Pemanenan oleh masyarakat yang tidak mengikuti kaidah kelestarian  
8) Habitat yang berubah yang tidak sesuai lagi bagi pertumbuhan tanaman   
9) Perburuan yang berlebihan 
10) Perusakan habitat 
11) Terjadinya pendangkalan akibat sedimentasi 
12) Adanya invasif spesies 
13) Pencemaran kualitas air sungai/danau/sumber air  

 
 
 
 

3.12. Alternatif Tindakan Pengelolaan NKT 5 dan NKT 6 
 
3.12.1. Alternatif Tindakan Pengelolaan NKT 5 
Umum: 
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1) Identifikasi bersama dengan wakil-wakil masyarakat ancaman terhadap keberadaan NKT 5 dan 
Evaluasi dampak negatif terhadap NKT 5 dari praktek-praktek yang digunakan dan menyusun 
rencana mitigasinya. 

2) Menyusun tata cara pemanfaatan kawasan NKT 5 dan mensosialisasikannya pada masyarakat. 
3) Buat papan pemberitahuan tentang pelarangan: perburuan, penangkapan ikan dengan racun atau 

listrik, pemanenan hasil kawasan NKT 5 berlebihan. 
4) Buat papan pemberitahuan tentang keberadaan NKT 5 yang cukup banyak sesuai luas kawasan. 
5) Buat brosur mengenai keberadaan NKT 5, fungsinya dan aturan pemanfaatannya dan 

disebarluaskan  kepada masyarakat. 
6) Perusahaan mengusahakan fasilitas pengganti nilai-nilai yang diperlukan masyarakat pada 

kawasan NKT 5 kalau nilai yang diperlukan tersebut tidak dapat dipertahankan.  
 

Sumber Air untuk Sehari-hari: 
1) Pasang tanda batas di lapangan secara terencana dan melibatkan pihak yang 

memanfaatkan/berkepentingan atas sumberdaya air tersebut.    
2) Fasilitasi pengganti fungsi ketersediaan air yang diperlukan masyarakat pada kawasan NKT 5 kalau 

nilai yang diperlukan tersebut tidak dapat dipertahankan. 
3) Libatkan masyarakat pengguna sumber air  untuk mengelola sumber air dan mencegah pengalihan 

fungsinya   
4) Pantau secara periodik untuk mengetahui dinamika water table atau muka air tanah, kualitas air 

dan melakukan tindakan perbaikan 
5) Kelola wilayah tangkapan air khususnya yang ada dalam kawasan UP, yang berpengaruh terhadap 

sumber air tersebut; lakukan rehabilitasi, pengayaan 
6) Kelola dan rehabilitasi sempadan sungai dan sumber-sumber air lainnya 
7) Buat SOP penggunaan bahan kimia dan penanggulangan limbah yang digunakan perusahaan 

memperhatikan kelestarian kualitas air. 
 

Tanaman-tanaman obat: 
1) Lakukan inventarisasi secara detail dan melakukan delienasi habitat (peta dan lokasi) dengan 

perlibatan masyarakat. 
2) Buat SOP yang mengatur perlindungan tanaman-tanaman penting 
3) Melakukan konservasi jenis tanaman yang penting bagi masyarakat 
 
Satwa Sumber Protein: 
1) Atur mekanisme perburuan dan penangkapan dengan melibatkan masyarakat jika satwa tersebut   

termasuk satwa buru 
2) Melakukan monitoring keberadaan satwa   
3) Buat papan-papan pengumuman yang berkaitan dengan perburuan untuk kepentingan fungsi 

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.   
 

Sungai atau danau tempat mendapatkan ikan: 
1) Pasang tanda batas di lapangan secara terencana dan melibatkan pihak yang 

memanfaatkan/berkepentingan atas sumberdaya sungai dan atau danau tersebut.     
2) Lakukan pengelolaan atas kawasan pendukung sumber air yang ada dalam kawasan UP; lakukan 

rehabilitasi, pengayaan  vegetasi 
3) Kelola dan rehabilitasi sempadan sungai dan sumber-sumber air lainnya 
4) SOP penggunaan bahan kimia dan limbah yang digunakan perusahaan memperhatikan kelestarian 

kualitas air. 
5) Susun protokol-protokol pengelolaan secara partisipatif 

 
3.12.2. Alternatif Tindakan Pengelolaan NKT 6 
Umum: 
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1) Pasang tanda batas di lapangan secara terencana dan melibatkan pihak yang 
memanfaatkan/berkepentingan atas NKT 6 

2) Kalau area NKT 6 meliputi lanskap maka pengamanan kawasan bekerjasama dengan pemerintah 
dan masyarakat setempat. 

3) Infrastruktur kebun dibuat dengan menjaga keutuhan NKT 6 dengan menghindari pembuatan jalan 
dalam areal NKT 6. 

4) Jalan kebun yang dapat mengganggu kelestarian NKT 6 harus diamankan oleh perusahaan dengan 
membuat pos-pos penjagaan. 

5) Buat brosur papan pemberitahuan mengenai keberadaan NKT 6, fungsinya dan aturan 
pemanfaatannya dan disebarluaskan  kepada masyarakat. 

6) Perusahaan mempunyai SOP untuk pengelolaan NKT 6   
7) Menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary approach) 
 
Menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya: 
1) Buat tanda batas yang jelas bersama masyarakat yang berkepentingan terhadap situs tersebut 
2) Lakukan tindakan pengamanan dengan mempertahankan sekat area sehingga aman terhadap 

kebakaran dan gangguan lainnya 
 

Habitat satwa/tanaman-tanaman penting secara ritual budaya: 
1) Buat prioritas jenis satwa yang penting secara budaya dan religius dan pilih habitat yang bisa 

dikelola.  Penetapan prioritas dan pemilihan lokasi habitat dilakukan secara bersama dengan 
masyarakat yang berkepentingan terhadap sumberdaya tersebut 

2) Pasang tanda batas di lapangan secara terencana dan melibatkan pihak yang 
memanfaatkan/berkepentingan atas sumberdaya air tersebut.    

 
3.13. Indikator Keberhasilan Pengelolaan NKT 5 dan NKT 6 
3.13.1. Indikator Keberhasilan NKT 5 
Umum: 
1) Tersedianya laporan dampak/ancaman dan rencana mitigasi 
2) Adanya pedoman atau tatacara pemanfaatan NKT 5 
3) Laporan pemantauan berkala menunjukan luasan kawasan yang mendukung NKT 5 masih seperti 

semula dan nilai-nilai yang dikandung NKT 5 tersebut masih  tersedia dengan jumlah maupun 
kualitas yang baik 

4) Jumlah masyarakat lokal yang memanfaatkan NKT 5 masih besar (bisa dikuatitatifkan) 
5) Upaya perbaikan atau penggantian nilai NKT 5 yang telah rusak. 

 
Sumber air untuk sehari-hari: 
1) Ada tanda batas yang jelas dan disepakati bersama (ver: tanda batas, dok kesepakatan dan 

pelaksanaan tanda batas) 
2) Organisasi pengelola yang melibatkan masyarakat 
3) Pelaksanaan delienasi di lapangan 
4) Volume ketersediaan air pada periode tertentu di wilayah sumber air 
5) Tidak terjadi penurunan kualitas air 
6) Daerah tangkapan air dalam keadaan baik 
7) Adanya SOP penggunaan bahan kimia dan penanggulangan limbah 
 
Tanaman-tanaman obat: 
1) Ketersediaan tanaman obat meningkat pada habitat aslinya  
2) Tersedianya pembibitan untuk kebutuhan  komunitas 
3) Komunitas yang memanfaatkan meningkat 
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Satwa sumber protein: 
1) Adanya keberadaan satwa  
2) Adanya protocol perburuan yang disepakati oleh komunitas 
3) Tersedia media informasi bagi publik mengenai perburuan 
 
Sungai atau danau tempat mendapatkan ikan: 
1) Adanya delieniasi peta dan lokasi 
2) Terdapat kesepakatan bersama dalam pengelolaan sungai/danau atau lahan basah lainnya  
3) Daerah tangkapan air yang baik 
4) Sepadan sungai/danau terpelihara dengan baik 
5) Bebas dari pencemaran yang disebabkan oleh bahan kimia dan limbah UP 
 
3.13.2. Indikator Keberhasilan NKT 6 
Situs keramat/kuburan, tempat ibadah/ritual religius/budaya, situs bersejarah: 
1) Adanya tanda batas yang jelas di lokasi 
2) Terdapat sekat bakar yang efektif 
3) Situs terpelihara dengan baik dan tetap dimanfaatkan masyarakat 
 
Habitat satwa/tanaman-tanaman penting secara ritual, budaya dan religius: 
1) Adanya lokasi habitat yang dipilih untuk dikelola bersama 
2) Ada tanda batas pada lokasi   
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Tabel 3.3. Pedoman Pengelolaan NKT 5 dan 6 

NKT Sub  
NKT Deskripsi Tujuan 

Pengelolaan Identifikasi Ancaman Tindakan Pengelolaan Indikator 
Keberhasilan Keterangan 

 Umum Pelestarian 
ketersediaan 
kebutuhan-
kebutuhan dasar: 
protein, obat-
obatan, buah, 
bahan bakar, 
pakan hewan, 
bahan untuk 
rumah dan 
peralatan 
 
Keberlanjutan 
ketersedaian 
pendapatan   
 

1) Terbukanya akses 
sehingga terjadi: 

- penjarahan hasil hutan 
dan pemanenan hasil 
hutan yang berlebihan. 

- konversi kawasan 
menjadi penggunaan 
lain berakibat 
hilangnya sumber 
kebutuhan dasar 
masyarakat. 

 

1) Evaluasi dampak negatif terhadap NKT 5 dari praktek-
praktek yang digunakan dan menyusun rencana 
mitigasinya. 

2) Menyusun tata cara pemanfaatan kawasan NKT 5 
secara partisipatif dan mensosialisasikannya pada 
masyarakat. 

3) Buat papan pemberitahuan tentang keberadaan NKT 5 
yang cukup banyak sesuai luas kawasan dan  
pemberitahuan tentang pelarangan: perburuan, 
penangkapan ikan dengan racun atau listrik, 
pemanenan hasil kawasan NKT 5 berlebihan. 

4) Buat brosur mengenai keberadaan NKT 5, fungsinya 
dan aturan pemanfaatannya dan disebarluaskan  
kepada masyarakat. 

5) Perusahaan  atas kesepakatan bersama dengan 
masyarakat mengusahakan fasilitas pengganti nilai-nilai 
yang diperlukan masyarakat pada kawasan NKT 5 kalau 
nilai yang diperlukan tersebut tidak dapat dipertahankan. 

1) Tersedianya 
laporan 
dampak/anca
man dan 
rencana 
mitigasi 

2) Adanya 
pedoman atau 
tatacara 
pemanfaatan 
NKT 5 

3) Upaya 
perbaikan atau 
penggantian 
nilai NKT 5 
yang telah 
rusak. 

 

Lihat NKT 1& 3 
 
 

5 

 Sumber air 
untuk sehari-
hari 

Lihat NKT 4.1 1) Berkurangnya area 
sumber air dan daerah  
tangkapan air di lokasi 

2) Pencemaran air 
3) Perubahan tata kelola 

air   

1) Pasang tanda batas di lapangan secara terencana dan 
melibatkan pihak yang memanfaatkan/berkepentingan 
atas sumberdaya air tersebut.    

2) Fasilitasi pengganti fungsi ketersediaan air yang 
diperlukan masyarakat pada kawasan NKT 5 kalau nilai 
yang diperlukan tersebut tidak dapat dipertahankan. 

3) Libatkan masyarakat pengguna sumber air  untuk 
mengelola sumber air dan mencegah pengalihan 
fungsinya   

4) Pantau secara periodik untuk mengetahui dinamika 
water table atau muka air tanah, kualitas air dan 
melakukan tindakan perbaikan 

5) Kelola wilayah tangkapan air khususnya yang ada 
dalam kawasan UP, yang berpengaruh terhadap 
sumber air tersebut; lakukan rehabilitasi, pengayaan 

6) Kelola dan rehabilitasi sempadan sungai dan sumber-
sumber air lainnya 

7) Buat SOP penggunaan bahan kimia dan 

1) Ada tanda 
batas yang 
jelas dan 
disepakati 
bersama 
(verifikasinya: 
tanda batas, 
dokumen 
kesepakatan, 
dan 
pelaksanaan 
tanda batas) 

2) Organisasi 
pengelola 
yang 
melibatkan 
masyarakat 
yang 

Lihat NKT 4 
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NKT Sub  
NKT Deskripsi Tujuan 

Pengelolaan Identifikasi Ancaman Tindakan Pengelolaan Indikator 
Keberhasilan Keterangan 

penanggulangan limbah yang digunakan perusahaan 
memperhatikan kelestarian kualitas air. 

memanfaatkan 
nilai NKT 
tersebut. 

3) Volume 
ketersediaan 
air pada 
periode 
tertentu di 
wilayah 
sumber air 

4) Tidak terjadi 
penurunan 
kualitas air 

5) Daerah 
tangkapan air 
dalam 
keadaan baik 

6) Adanya SOP 
penggunaan 
bahan kimia 
dan 
penanggulang
an limbah 

 Tanaman-
tanaman Obat 

Menyelamatkan, 
melindungi dan 
mengembangkan 
jenis tanaman 
penting    

1) Pengawasan yang 
lemah pada saat land 
clearing penyiapan 
kebun. 

2) Kebakaran 
3) Pemanenan oleh 

masyarakat yang tidak 
mengikuti kaidah 
kelestarian  

4) Habitat yang berubah 
yang tidak sesuai lagi 
bagi pertumbuhan 
tanaman    

1) Buat SOP yang mengatur perlindungan tanaman-
tanaman penting 

2) Melakukan konservasi jenis tanaman yang penting bagi 
masyarakat. 

3) Perusahaan  atas kesepakatan bersama dengan 
masyarakat mengusahakan fasilitas pengganti nilai-nilai 
yang diperlukan masyarakat pada kawasan NKT 5 kalau 
nilai yang diperlukan tersebut tidak dapat dipertahankan. 

 

1. Ketersediaan 
tanaman obat 
meningkat pada 
habitat aslinya 

2. Tersedianya 
pembibitan 
tanaman obat 
tersebut untuk 
kebutuhan  
komunitas 

3. Terdapat 
fasilitas 
pengganti 
seperti 

Lihat NKT 1 & 3 
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NKT Sub  
NKT Deskripsi Tujuan 

Pengelolaan Identifikasi Ancaman Tindakan Pengelolaan Indikator 
Keberhasilan Keterangan 

poliklinik, 
puskesmas, dan 
lain-lain. 

 Satwa Sumber 
Protein 

Mengelola 
keberadaan 
populasi satwa 
buru. 
   

1) Perburuan yang 
berlebihan. 

2) Perusakan Habitat.   

1) Atur mekanisme perburuan dan penangkapan dengan 
melibatkan masyarakat jika satwa tersebut   termasuk 
satwa buru 

2) Buat papan-papan pengumuman yang berkaitan dengan 
perburuan untuk kepentingan fungsi pemenuhan 
kebutuhan dasar masyarakat.   

3) Pencegahan dan pelarangan berburu satwa yang 
dilindungi. 

 

1) Terpeliharanya 
habitat satwa 
buru. 

2) Adanya 
keberadaan 
satwa buru 
kecuali 
terjadinya 
perubahan 
pola 
pemenuhan 
kebutuhan 
masyarakat. 

3) Adanya SOP 
perburuan 
yang 
disepakati 
oleh 
komunitas 

4) Tersedia 
media 
informasi bagi 
publik 
mengenai 
perburuan 

Lihat NKT 1 & 3 
 
Komentar: untuk 
satwa agar 
disesuaikan 
dengan NKT 1-2-
3. 
 

 Sungai dan 
danau tempat 
mendapatkan 
ikan 

1. Melindungi 
dan 
melestarika
n fungsi 
sungai atau 
danau 
sebagai 
habitat ikan. 

1. Terjadinya 
pendangkalan akibat 
sedimentasi 

2. Adanya invasif spesies  
3. Pencemaran kualitas 

air 
sungai/danau/sumber 
air 

1. Pasang tanda batas di lapangan secara terencana dan 
melibatkan pihak yang memanfaatkan/berkepentingan 
atas sumberdaya sungai dan atau danau tersebut.     

2. Kelola dan rehabilitasi sempadan sungai dan sumber-
sumber air lainnya 

3. SOP penggunaan bahan kimia dan limbah yang 
digunakan perusahaan memperhatikan kelestarian 
kualitas air. 

4. Susun SOP pengelolaan secara partisipatif 

1. Terdapat 
kesepakatan 
bersama dalam 
pengelolaan 
sungai/danau 
atau lahan 
basah lainnya  

2. Sempadan 
sungai/danau 

Lihat NKT4 dan 
NKT 1 
 
Untuk hal-hal 
yang 
menyangkut 
sandang, 
papan/rumah, 
pakan hewan 
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NKT Sub  
NKT Deskripsi Tujuan 

Pengelolaan Identifikasi Ancaman Tindakan Pengelolaan Indikator 
Keberhasilan Keterangan 

 terpelihara 
dengan baik 

3. Bebas dari 
pencemaran 
yang 
disebabkan oleh 
bahan kimia 
dan limbah UP 

  

dianggap 
merupakan 
aspek yang bisa 
tergantikan.  Jika 
ditemukan pada 
saat penilaian 
NKT maka 
pengelolaannya 
bisa merujuk 
pada 
pengelolaan 
yang lain dalam 
NKT 5  

 Umum 1) Pengawasan yang 
lemah pada saat  
operasional land 
clearing 

2) Kebakaran 

1) Pasang tanda batas di lapangan secara terencana dan 
melibatkan pihak yang memanfaatkan/berkepentingan 
atas NKT 6 

2) Kalau area NKT 6 meliputi lanskap maka pengamanan 
kawasan bekerjasama dengan pemerintah dan 
masyarakat setempat. 

3) Infrastruktur kebun dibuat dengan menjaga keutuhan 
NKT 6 dengan menghindari pembuatan jalan dalam 
areal NKT 6. 

4) Jalan kebun yang dapat mengganggu kelestarian NKT 6 
harus diamankan oleh perusahaan dengan membuat 
pos-pos penjagaan. 

5) Buat brosur papan pemberitahuan mengenai 
keberadaan NKT 6, fungsinya dan aturan 
pemanfaatannya dan disebarluaskan  kepada 
masyarakat. 

6) Perusahaan mempunyai SOP untuk pengelolaan NKT 6   
7) Menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary 

approach) 

  6 

 Situs keramat 
(kuburan), 
tempat 
ibadah/ritual 
religius/budaya, 

Menjaga dan 
melestarikan 
nilai-nilai budaya   
 

1) Pengawasan yang 
lemah pada saat  
operasional land 
clearing 

1) Buat tanda batas yang jelas bersama masyarakat yang 
berkepentingan terhadap situs tersebut. 

2) Lakukan tindakan pengamanan. 
 

1) Adanya tanda 
batas yang 
jelas di lokasi. 

2) Situs 
terpelihara 

 
 



Draft Pertama, September 2009 
 

Halaman 43 dari 76 

NKT Sub  
NKT Deskripsi Tujuan 

Pengelolaan Identifikasi Ancaman Tindakan Pengelolaan Indikator 
Keberhasilan Keterangan 

situs 
bersejarah. 
 

dengan baik.  

 Habitat 
satwa/tanaman-
tanaman 
penting secara 
ritual budaya 
dan religius. 

1) Pengawasan yang 
lemah pada saat  
operasional land 
clearing 

2) Pemanenan/perburuan 
yang tidak terkontrol 

3) kebakaran 

1. UP melakukan pengawasan atau perlindungan terhadap 
jenis satwa dan/atau tanaman yang penting secara 
religius dan budaya. 

2. Pasang tanda batas di lapangan secara terencana dan 
melibatkan pihak yang memanfaatkan/berkepentingan.  

1) Adanya lokasi 
habitat yang 
dipilih untuk 
dikelola 
bersama 

2) Ada tanda 
batas pada 
lokasi   

Lihat NKT 1 & 3 
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BAB 4. PEDOMAN PEMANTAUAN 
 

4.1. Tujuan Pemantauan 
Pemantauan perlu dilakukan untuk mengetahui terlaksananya pengelolaan NKT dan tingkat 
keberhasilannya.  Pemantauan dilakukan oleh perusahaan secara internal. 
 
4.2. Tahapan Pemantauan 
 
1) Review dokumen 

Melakukan tinjauan (review) dokumen Hasil Identifikasi NKT dan Dokumen Perencanaan dan  
Pengelolaan NKT.  
Tujuan review ini untuk mengetahui : 

1.  Rekomendasi NKT harus dikelola sesuai hasil identifikasi HCV,  
2.  Mengetahui rencana pengelolaan NKT sebagai tindak lanjut rekomendasi identifikasi HCV. 

Hasil review ini menjadi bahan Tim UP  untuk melakukan  review laporan atau rekaman hasil 
pengelolaan NKT.  
 

2) Review laporan 
Berdasarkan hasil review dokumen diatas, maka UP perlu melakukan review terhadap laporan-
laporan atau dokumen rekaman-rekaman hasil  kegiatan pengelolaan NKT. Dalam tahap ini UP 
perlu melakukan pemeriksaan kelengkapan laporan, rekaman  serta dokumen-dokumen (SOP) 
yang harus dipenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pedoman Pengelolaan NKT.   
 
Tujuan melakukan review laporan ini adalah untuk mendapatkan  bahan-bahan  sebelum UP 
melakukan pemantauan NKT di Lapangan. Dalam review ini beberapa hal  yang ditemukan baik 
yang sesuai  (Conform) maupun yang tidak sesuai (Non Conformance)  sebaiknya diindentifikasi. 
 

3) Periksa indikator keberhasilan pengelolaan  
Berdasarkan hasil review laporan  pada tahap 2 diatas, Langkah selanjutnya  UP harus melakukan 
pemeriksaan  (Check)  dilapangan (site) terhadap pemenuhan persyaratan Indikator Keberhasilan 
Pengelolaan sebagaimana yang tertulis  dalam dokumen Pengelolaan NKT. Metode untuk proses 
pemeriksaan  dilakukan dengan pengukuran atau pemeriksaan langsung dan wawancara kepada 
petugas lapangan atau masyarakat. 
 
Bilamana terdapat temuan ketidaksesuaian (Non Conformance) , maka sebaiknya UP 
mengidentifikasi dan mendokumentasikan temuan ini, agar dapat memudahkan untuk  melakukan 
Tindakan Perbaikan (Corrective Action). 
 

4) Susun rencana perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian tersebut. 
Berdasarkan hasil temuan dalam pemeriksaan indikator pengelolaan, maka  UP harus membuat 
rencana tindakan perbaikan ( Corrective action) yang terdokumentasi. Dokumen rencana tindakan 
perbaikan ( Corrective action) ini sebaiknya dibuat secara lengkap, mencakup kegiatan yang akan 
dilakukan, target waktu penyelesaian, serta pihak yang akan melakukan verifikasi terhadap 
tindakan perbaikan. 
 

5) Pelaksanaan perbaikan. 
Berdasarkan rencana tindakan perbaikan ( Corrective action), maka UP melakukan tindakan 
perbaikan. Perbaikan seharusnya dilakukan sesuai dengan sesuai kegiatan yang direncanakan dan 
target waktu yang ditetapkan. 
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6) Internal Audit. 
Tahap akhir dari kegiatan Pemantauan ini adalah Internal Audit, yang bertujuan untuk melalukan 
pemeriksaan terhadap hasil-hasil tindakan perbaikan. Dalam internal audit ini perlu diperiksa : 

1. kelengkapan dokumen yang harus  dipenuhi  
2. kondisi lapangan  
3. waktu penyelesaian apakah sesuai target yang ditetapkan. 

Dalam internal audit ini UP juga perlu menetapkan status tindakan perbaikan, apakah sudah selesai 
(closed) atau tindakan perbaikan masih belum selesai (open). Tim Internal Audit perlu 
mendokumentasikan hasil internal audit ini dan disebutkan hal –hal yang sudah closed dan masih 
Open. 

I
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4.3. Panduan Verifikasi di Lapangan 
4.3.1. Perambahan Lahan 
Bandingkan tutupan lahan  NKT dengan citra satelit. Periksa apakah terjadi perubahan tutupan lahan 
kawasan NKT.  Selanjutnya bandingkan tutupan lahan tersebut dengan kondisi di lapangan. Jika 
pembukaan lahan tidak terlalu luas, mungkin tidak dapat dilacak pada penafsiran citra satelit. Untuk itu 
pembukaan lahan yang terjadi harus ditetapkan koordinatnya dan  diukur luas areal tersebut.   
 
4.3.2. Pal Batas 
Periksa pal batas kawasan NKT, apakah sudah sesuai dengan deliniasi di peta atau tidak. Periksa 
spesifikasi pal batas meliputi bahan maupun  ukurannya.  Untuk menentukan kesesuaian  letak pal 
batas, dapat diperiksa  dengan menggunakan pesawat GPS, dilanjutkan dengan bantuan kompas. Jika 
tidak sesuai, tentukan koordinat pal yang tidak sesuai dan catat. Pal batas harus berdiri tegak, areal 
sekitar pal batas harus bersih dan dibuat rintis batas   areal NKT tersebut.   
 
4.3.3. Papan pengumuman/pemberitahuan 
Periksa jumlah dan letak serta isi papan pemberitahuan tentang larangan melakukan tindakan dalam 
areal NKT. Tulisan harus jelas, mudah terbaca dan mudah dipahami oleh masyarakat. Letak papan 
pengumuman harus pada tempat strategis, yakni  akses masuk ke areral NKT. 
 
4.3.4. Periksa kondisi fisik kawasan NKT 
Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah  kegiatan merusak seperti penebangan pohon; 
pembakaran lahan; bekas perburuan ataupun pemanenan hasil hutan bukan kayu yang merusak. Jika 
terjadi pelanggaran, apakah penanganannya sudah sesuai dengan SOP. Bandingkan  antara hasil BAP 
pelanggaran dengan temuan lapangan. Jika terjadi pembakaran ataupun kebakaran, tentukan koordinat 
dan ukur luas areal yang terbakar.  
 
4.3.5. Tidak ada pemanfaatan HHBK yang merusak  
Periksa dokumen/administrasi pemanfaatan HHBK. Beberapa hal yang  perlu diperiksa adalah jenis 
HHBK, nama perorangan/kelompok pemanfaat, jumlah produksi, intensitas pemanenan serta informasi 
lain yang dianggap perlu. Bandingkan kesesuaian pemanfaatan HHBK dengan kondisi lapangan, 
misalnya jumlah dan pohon yang diambil damar, madu, buah, dll.   
4.3.6. Subsidensi  
Untuk menjamin  tidak ada dampak negatif subsidensi gambut terhadap vegetasi, maka parameter yang 
dapat dilihat adalah tidak adanya pohon yang roboh akibat subsisdensi. Periksa apakah water 
management telah dilakukan sesuai SOP.  
 
4.3.7. Periksa pohon induk dan atau pohon penghasil HHBK 
Bandingkan kondisi pohon tersebut dengan dokumen yang ada.  Hal-hal yang perlu  diperiksa adalah 
letak, jenis dan dimensi pohon, nomor pohon, tanda pada pohon serta  kondisi fisik pohon. 
 
4.3.8. Rancangan teknis rehabilitasi 
Jika dilakukan rehabilitasi (sesuai dengan pedoman pengelolaan), periksa apakah kegiatan tersebut 
telah sesuai dengan Rancangan Teknis. Beberapa parameter yang harus diperhatikan adalah 
kesesuaian jenis pohon; jarak tanam; perlakuan lainnya. Areal yang perlu direhabilitasi sesuai rencana, 
infrastruktur seperti jalan, kanal maupun tempat terbuka lain yang memang sudah tidak dimanfaatkan.  
 
4.3.9. Periksa persentase keberhasilan  rehabilitasi 
Pemeriksaan dapat dilakukan  secara cepat, dengan intensitas  dan teknik sampling disesuaikan 
dengan waktu yang tersedia dan kondisi lapangan.  Jika persentase tumbuh tanaman ≥ 80 % tidak 
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perlu dilakukan penyulaman. Jika persentase tumbuh tanaman antara 60 % - < 80 % , perlu dilakukan 
penyulaman. Jika persentase tumbuh < 60 %, wajib dilakukan penanaman ulang.  
 
4.3.10. Dokumen kegiatan sosialisasi 
Kegiatan sosialisasi harus sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam pedoman pengelolaan. 
Bukti pendukung telah dilakukannya kegiatan sosialisasi adalah : 1). Daftar hadir peserta; 2). Tempat 
pelaksanaan; 3). Materi sosialisasi; 4). Gambar/foto kegiatan; 5). Penyampai materi sosialisasi.  
 
4.3.11. Pengendalian jenis eksotik yang invasif 
Langkah pengendalian harus sesuai dengan SOP. Tolok ukur keberhasilannya adalah  sudah tidak 
ditemukan jenis pohon invasif; adanya pohon invasif dalam proses pemusnahan, misal adanya  
peneresan ataupun peracunan.  
 
Catatan: Setelah semua kegiatan pemantauan/pemeriksaan lapangan dilakukan, buat berita acara 
pemeriksaaan (BAP).  
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Tabel 4.1. Pedoman Pemantauan NKT 1, NKT 2, dan NKT 3 
 

NKT Sub 
NKT 

Deskripsi Tindakan Pengelolaan Indikator 
Keberhasilan 

Tolok Ukur Teknik 
Pemantauan 

Keterangan 

1 1.1 Kawasan yang 
mempunyai atau 
memberikan fungsi 
pendukung 
keanekaragaman 
hayati bagi kawasan 
lindung dan atau 
konservasi 
  

1. Buat tanda/pal batas yang jelas pada NKT  di  
lapangan sesuai dengan peta hasil identifikasi. 

2. Tidak dibenarkan membuat jalan, kanal serta 
infrastuktur lainnya pada NKT. Jika pada NKT 
ditemukan jalan, kanal dan infrastuktur 
tersebut, wajib dilakukan penutupan dengan 
cara rehabilitasi.Untuk itu perlu dibuat SOP 
rehabilitasi.  

3. Jika NKT berdekatan dengan areal tanaman 
eksotik (misal akasia), perlu dilakukan upaya 
agar tanaman eksotik tersebut tidak menyebar 
ke areal NKT. Buat Standar operasional 
procedure (SOP) Pengendalian Gulma 
tanaman eksotik. 

4. Jika ditemukan jenis eksotik (misal akasia), 
lakukan pemusnahan pohon tersebut secara 
perlahan (dengan peneresan). Hal ini 
dimaksudkan agar kita masih bisa 
memanfaatkan naungannya untuk melindungi 
jenis yang ditanam dalam kegiatan rehabilitasi. 
Sedangkan jika tajuk jenis invasive tersebut 
tidak diperlukan, dapat ditebang langsung.  

5. Buat papan pemberitahuan agar masyarakat 
maupun pekerja kebun tidak melakukan 
aktifitas yang merusak areal NKT (misal 
menebang pohon, berburu dll). 

6. Jika masyarakat tempatan akan memanfaatkan 
hasil hutan bukan kayu (HHBK) diareal NKT 
(misalnya madu, rotan, dll) harus 
sepengetahuan dan di bawah kendali pihak 
pengelola perkebunan. Hindari pemanenan 
yang merusak. Untuk itu perlu dibuat Standar 
operasional procedure (SOP) pemanenan 
HHNK sesuai dengan komoditi yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat. 

7. Khusus NKT pada cagar Alam tidak dibenarkan 

• Perambahan 
terkendali. 

• Kebakaran 
terkendali 

• Pemanenan yang 
terkendali 

• Tidak ditemukan 
spesies invasif 
dalam jumlah 
populasi yang 
merugikan.  

• Pembangunan 
infrastruktur (jalan, 
kanal, dll) yang 
tidak 
menghilangkan 
NKT. 

• Tidak terjadi 
kematian vegetasi 
akibat subsidensi 

• Pada areal yang 
rusak telah 
dilakukan 
rehabilitasi dengan 
persentase tumbuh 
minimal 80 %. 

• Adanya papan 
pengumuman pada 
setiap tempat 
strategis/akses 
masuk ke NKT 

• Adanya tanda 
berupa cat pada 
pohon penghasil 
benih  

• Terdapat 
pal/patok batas 
pada setiap sudut 
NKT 

• Tidak terdapat 
kanal, jalan, dll 
dalam kondisi 
khusus UP dapat 
membuat 
infrastruktur untuk 
keperluan minimal 
operasional 
dengan tidak 
menurunkan nilai 
yang terkandung 
dalam NKT. 

• Terdapat kegiatan 
rehabilitasi lahan 

• Tidak terdapat 
jenis eksotik atau 
dalam proses 
pemusnahan (ada 
peneresan, dll). 

• Terdapat kegiatan 
pemberantasan 
jenis eksotik 

• Terdapat papan 
pengumuman 
pada akses 
masuk ke NKT 

• Terdapat tanda 
pada pohon induk 

• Terdapat plot 
pengamatan 
subsidensi pada 

• Membandingka
n dokumen 
dengan fakta di 
lapangan 

• Wawancara 
dengan para 
pihak 

• Sensus  
• Pengambilan 

contoh 
• Uji statistik 

• Pada akhir 
pemantauan 
buat   Berita 
Acara 
Pemeriksaan 
(BAP) 
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NKT Sub 
NKT 

Deskripsi Tindakan Pengelolaan Indikator 
Keberhasilan 

Tolok Ukur Teknik 
Pemantauan 

Keterangan 

adanya aktifitas manusia, terkecuali dengan ijin 
khusus dari Departemen Kehutanan *). 

8. Terhadap NKT yang berupa hutan lindung dan 
hutan konservasi yang berada dalam areal UP, 
pihak UP wajib menjaga eksistensinya, sesuai 
dengan ketentuan yang ada.  

9. Jika pada areal NKT ditemukan pohon dewasa 
yang potensial menghasilkan buah/penghasil 
HHBK, diberi tanda berupa cat putih melingkar 
batang dengan lebar 10 cm pada   setinggi 
dada (130 cm dari permukaan tanah),  diberi 
nomor urut serta  dipetakan dan diinformasikan 
pada pihak terkait, misalnya Dinas Kehutanan; 
Balai Benih Kehutanan, dll. Data yang perlu 
dihimpun adalah 1). Jenis pohon; 2). Dimensi 
pohon (diameter dan tinggi total); 3). Koordinat; 
4). Masa berbuah; 5). Status jenis (dilindungi 
atau tidak dilindung) serta informasi penting 
lainnya. 

10.  Lakukan patroli pada areal NKT. Buat SOP 
pengamanan NKT sesuai dengan struktur 
organisasi unit pengelola.  

11.  Perlu dibuat plot pengamatan subsidence serta 
water table pada areal gambut dengan 
kedalaman > 3 meter. 

12.  Perlu dibuat water management beserta 
SOPnya pada areal non NKT yang berdekatan 
dengan NKT. Hal ini diperlukan pada  areal 
gambut dengan kedalaman > 3 meter. 

13.  Sosialisasikan hasil “HCVF Assesment” 
(Penilaian NKT) yang terdiri dari Identifikasi; 
Pengelolaan; Pemantauan; kepada seluruh 
karyawan UP.   

 
Pada habitat yang rusak dapat dilakukan  kegiatan 
tambahan sebagai berikut: 
1. Lakukan inventarisasi biofisik (tutupan tajuk; 

jenis vegetasi yang ada; kelerengan; tipe tanah, 

• Adanya 
aktifitas/tanda-
tanda pemusnahan  
vegetasi eksotik. 

• Adanya rancangan 
teknis rehabilitasi 
hutan  

• Adanya dokumen 
kegiatan sosialisasi  

lahan Gambut. 
• Terdapat 

dokumen SOP 
pengendalian 
gulma eksotik 
species; 
Pengamanan 
NKT; Pemanenan 
HHBK; dan 
Laporan masing-
masing kegiatan.  

• Terdapat tanda 
pada pohon 
buah/HHBK 

• Sosialiasi minimal 
satu kali dalam 
satu tahun. 
Dokumen minimal 
terdiri dari bahan 
sosialisasi, daftar 
hadir, foto 
kegiatan. 

• Seluruh karyawan 
mengerti tentang 
NKT dan mampu 
menjelaskan 
peranan mereka 
dalam 
pengelolaan NKT. 
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NKT Sub 
NKT 

Deskripsi Tindakan Pengelolaan Indikator 
Keberhasilan 

Tolok Ukur Teknik 
Pemantauan 

Keterangan 

dll). Selanjutnya buat rancangan teknis 
rehabilitasi lahan. 

2. Untuk NKT berupa cagar alam tidak boleh ada 
campur tangan manusia yang terlalu dalam. 
Unit Pengelola hanya menjaga agar areal cagar 
Alam yang rusak dapat memperbiki diri melalui 
suksesi. UP hanya menjaga agar suksesi 
tersebut tidak mendapat gangguan dari luar. 
Sedangkan hutan lindung dan hutan  
konservasi lainnya dapat dilakukan rehabilitasi 
sesuai ketentuan yang ada.  

3. Jenis pohon  sebagai tanaman rehabilitasi 
sebaiknya  memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 1). Jenis lokal; 2). Sesuai dengan 
tempat tumbuh; 3). Tidak memerlukan 
persyaratan tumbuh yang tinggi; 4). Cepat 
tumbuh; 5). Memiliki perakaran yang kuat; 6). 
Buahnya menjadi sumber pakan satwa; 7). 
Bermanfaat bagi masyarakat (ekonomis, 
ekologis maupun social- budaya); 8). Termasuk 
dalam redlist.  

 
1 1.2 Species/jenis hampir 

punah 
 
 

1. Buat tanda/pal batas yang jelas pada NKT  di  
lapangan sesuai dengan peta hasil 
identifikasi. 

2. Tidak dibenarkan membuat jalan, kanal serta 
infrastuktur lainnya pada NKT. Jika pada 
NKT ditemukan jalan, kanal dan infrastuktur 
tersebut, wajib dilakukan penutupan dengan 
cara rehabilitasi.Untuk itu perlu dibuat SOP 
rehabilitasi. 

3. Jika NKT berdekatan dengan areal tanaman 
eksotik (misal akasia), perlu dilakukan upaya 
agar tanaman eksotik tersebut tidak 
menyebar ke areal NKT. Buat Standar 
operasional procedure (SOP) Pengendalian 
Gulma tanaman eksotik. 

4. Jika ditemukan jenis eksotik (misal akasia), 

• Tidak ada 
perambahan 

• Tidak ada 
kebakaran 

• Tidak ada 
pemanenan yang 
merusak 

• Tidak ditemukan 
vegetasi jenis 
invasif  

• Tidak ada 
infrastruktur (jalan, 
kanal, dll) 

• Tidak terjadi 
kematian vegetasi 
akibat subsidensi 

• Terdapat 
pal/patok batas 
pada setiap sudut 
NKT 

• Tidak terdapat 
kanal, jalan, dll 

• Terdapat kegiatan 
rehabilitasi lahan 

• Tidak terdapat 
jenis eksotik atau 
dalam proses 
pemusnahan (ada 
peneresan, dll). 

• Terdapat kegiatan 
pemberantasan 
jenis eksotik 

• Membandingka
n dokumen 
dengan fakta di 
lapangan 

• Wawancara 
dengan para 
pihak 

• Sensus  
• Pengambilan 

contoh 
• Uji statistik (jika 

diperlukan) 

Pada akhir 
pemantauan buat   
Berita Acara 
Pemeriksaan 
(BAP) 
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NKT Sub 
NKT 

Deskripsi Tindakan Pengelolaan Indikator 
Keberhasilan 

Tolok Ukur Teknik 
Pemantauan 

Keterangan 

lakukan pemusnahan pohon tersebut secara 
perlahan (dengan peneresan). Hal ini 
dimaksudkan agar kita masih bisa 
memanfaatkan naungannya untuk 
melindungi jenis yang ditanam dalam 
kegiatan rehabilitasi. Sedangkan jika tajuk 
jenis invasive tersebut tidak diperlukan, dapat 
ditebang langsung.  

5. Buat papan pemberitahuan agar masyarakat 
maupun pekerja kebun tidak melakukan 
aktifitas yang merusak areal NKT (misal 
menebang pohon, berburu dll)  

6. Jika masyarakat tempatan akan 
memanfaatkan hasil hutan bukan kayu 
(HHBK) diareal NKT (misalnya madu, rotan, 
dll) harus sepengetahuan dan di bawah 
kendali pihak pengelola perkebunan. Hindari 
pemanenan yang merusak. Untuk itu perlu 
dibuat Standar operasional procedure (SOP) 
pemanenan HHBK sesuai dengan komoditi 
yang dimanfaatkan oleh masyarakat. 

7. Jika pada areal NKT ditemukan pohon 
dewasa yang potensial menghasilkan 
buah/penghasil HHBK, diberi tanda berupa 
cat putih melingkar batang dengan lebar 10 
cm pada   setinggi dada (130 cm dari 
permukaan tanah),  diberi nomor urut serta  
dipetakan dan diinformasikan pada pihak 
terkait, misalnya Dinas Kehutanan; Balai 
Benih Kehutanan, dll. Data yang perlu 
dihimpun adalah 1). Jenis pohon; 2). Dimensi 
pohon (diameter dan tinggi total); 3). 
Koordinat; 4). Masa berbuah; 5). Status jenis 
(dilindungi atau tidak dilindung) serta 
informasi penting lainnya. 

8. Lakukan patroli pada areal NKT. Buat SOP 
pengamanan NKT sesuai dengan struktur 
organisasi unit pengelola   

• Pada areal yang 
rusak telah 
dilakukan 
rehabilitasi dengan 
persentase tumbuh 
minimal 80 %. 

• Adanya papan 
pengumuman pada 
setiap tempat 
strategis/akses 
masuk ke NKT 

• Adanya tanda 
berupa cat pada 
pohon penghasil 
benih  

• Adanya 
aktifitas/tanda-
tanda pemusnahan  
vegetasi eksotik. 

• Adanya rancangan 
teknis rehabilitasi 
hutan 

• Adanya dokumen 
kegiatan sosialisasi 

• Terdapat papan 
pengumuman 
pada akses 
masuk ke NKT 

• Terdapat tanda 
pada pohon 
buah/HHBK 

• Terdapat plot 
pengamatan 
subsidensi 

• Terdapat 
dokumen SOP 
pengendalian 
gulma eksotik 
species; 
Pengamanan 
NKT; Pemanenan 
HHBK; dan 
Laporan masing-
masing kegiatan.  

• Terdapat tanda 
pada pohon benih 

• Sosialiasi minimal 
satu kali. 
Dokumen minimal 
terdiri dari bahan 
sosialisasi, daftar 
hadir, foto 
kegiatan. 

• Seluruh karyawan 
yang terkait 
dengan 
pengelolaan NKT 
mengerti tentang 
NKT dan mampu 
menjelaskan 
peranan mereka 
dalam 
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9. Perlu dibuat plot pengamatan subsidence 
serta water table pada areal gambut dengan 
kedalaman > 3 meter. 

10. Perlu dibuat water management beserta 
SOPnya pada areal non NKT yang 
berdekatan dengan NKT. Hal ini diperlukan 
pada  areal gambut dengan kedalaman > 3 
meter 

11. Sosialisasikan hasil “HCVF Assesment” 
(Penilaian NKT) yang terdiri dari Identifikasi; 
Pengelolaan; Pemantauan; kepada seluruh 
karyawan UP.    

Pada habitat yang rusak dapat dilakukan  kegiatan 
tambahan sebagai berikut: 
1. Lakukan inventarisasi biofisik (tutupan tajuk; 

jenis vegetasi yang ada; kelerengan; tipe tanah, 
dll). Selanjutnya buat rancangan teknis 
rehabilitasi lahan. 

2. Jenis pohon  sebagai tanaman rehabilitasi 
sebaiknya  memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 1). Jenis lokal; 2). Sesuai dengan 
tempat tumbuh; 3). Tidak memerlukan 
persyaratan tumbuh yang tinggi; 4). Cepat 
tumbuh; 5). Memiliki perakaran yang kuat; 6). 
Buahnya menjadi sumber pakan satwa; 7). 
Bermanfaat bagi masyarakat (ekonomis, 
ekologis maupun social- budaya); 8). Termasuk 
dalam redlist.  

 

pengelolaan NKT. 

1 1.3. Kawasan yang 
merupakan habitat  
bagi populasi 
species/jenis yang 
terancam, 
penyebaran 
terbatas atau 
dilindungi yang 
mampu bertahan 

1. Buat tanda/pal batas yang jelas pada NKT  di  
lapangan sesuai dengan peta hasil identifikasi. 

2. Tidak dibenarkan membuat jalan, kanal serta 
infrastuktur lainnya pada NKT. Jika pada NKT 
ditemukan jalan, kanal dan infrastuktur 
tersebut, wajib dilakukan penutupan dengan 
cara rehabilitasi.Untuk itu perlu dibuat SOP 
rehabilitasi. 

3. Jika NKT berdekatan dengan areal tanaman 

• Tidak ada 
perambahan 

• Tidak ada 
kebakaran 

• Tidak ada 
pemanenan yang 
merusak 

• Tidak ditemukan 
vegetasi jenis 

• Terdapat 
pal/patok batas 
pada setiap sudut 
NKT 

• Tidak terdapat 
kanal, jalan, dll 

• Terdapat kegiatan 
rehabilitasi lahan 

• Tidak terdapat 

• Membandingka
n dokumen 
dengan fakta di 
lapangan 

• Wawancara 
dengan para 
pihak 

• Sensus  
• Pengambilan 

Pada akhir 
pemantauan buat   
Berita Acara 
Pemeriksaan 
(BAP) 
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hidup (Viable 
population) 

 

eksotik (misal akasia), perlu dilakukan upaya 
agar tanaman eksotik tersebut tidak menyebar 
ke areal NKT. Buat Standar operasional 
procedure (SOP) Pengendalian Gulma 
tanaman eksotik. 

4. Buat papan pemberitahuan agar masyarakat 
maupun pekerja kebun tidak melakukan 
aktifitas yang merusak areal NKT (misal 
menebang pohon, berburu dll)  

5. Jika masyarakat tempatan akan 
memanfaatkan hasil hutan bukan kayu 
(HHBK) diareal NKT (misalnya madu, rotan, 
dll) harus sepengetahuan dan di bawah 
kendali pihak pengelola perkebunan. Hindari 
pemanenan yang merusak. Untuk itu perlu 
dibuat Standar operasional procedure (SOP) 
pemanenan HHBK sesuai dengan komoditi 
yang dimanfaatkan oleh masyarakat. 

6. Jika pada areal NKT ditemukan pohon dewasa 
yang potensial menghasilkan buah/penghasil 
HHBK, diberi tanda berupa cat putih melingkar 
batang dengan lebar 10 cm pada   setinggi 
dada (130 cm dari permukaan tanah),  diberi 
nomor urut serta  dipetakan dan 
diinformasikan pada pihak terkait, misalnya 
Dinas Kehutanan; Balai Benih Kehutanan, dll. 
Data yang perlu dihimpun adalah 1). Jenis 
pohon; 2). Dimensi pohon (diameter dan tinggi 
total); 3). Koordinat; 4). Masa berbuah; 5). 
Status jenis (dilindungi atau tidak dilindung) 
serta informasi penting lainnya.  

7. Lakukan patroli pada areal NKT .Buat SOP 
pengamanan NKT sesuai dengan struktur 
organisasi unit pengelola.  

8. Perlu dibuat plot pengamatan subsidence 
serta water table pada areal gambut dengan 
kedalaman > 3 meter. 

9. Perlu dibuat water management beserta 

invasif  
• Tidak ada 

infrastruktur (jalan, 
kanal, dll) 

• Tidak terjadi 
kematian vegetasi 
akibat subsidensi 

• Pada areal yang 
rusak saat 
teridentifikasi 
sebagai NKT telah 
dilakukan 
rehabilitasi dengan 
persentase tumbuh 
minimal 80 %. 

• Adanya papan 
pengumuman pada 
setiap tempat 
strategis/akses 
masuk ke NKT 

• Adanya tanda 
berupa cat pada 
pohon penghasil 
benih  

• Adanya 
aktifitas/tanda-
tanda pemusnahan  
vegetasi eksotik. 

• Adanya rancangan 
teknis rehabilitasi 
hutan 

• Adanya dokumen 
kegiatan sosialisasi 

jenis eksotik atau 
dalam proses 
pemusnahan (ada 
peneresan, dll). 

• Terdapat kegiatan 
pemberantasan 
jenis eksotik 

• Terdapat papan 
pengumuman 
pada akses 
masuk ke NKT 

• Terdapat tanda 
pada pohon induk 

• Terdapat plot 
pengamatan 
subsidensi 

• Terdapat 
dokumen SOP 
pengendalian 
gulma eksotik 
species; 
Pengamanan 
NKT; Pemanenan 
HHBK; dan 
Laporan masing-
masing kegiatan.  

• Terdapat tanda 
pada pohon 
buah/HHBK 

• Sosialiasi minimal 
satu kali. 
Dokumen minimal 
terdiri dari bahan 
sosialisasi, daftar 
hadir, foto 
kegiatan. 

• Seluruh karyawan 
mengerti tentang 

contoh 
• Uji statistik 
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SOPnya pada areal non NKT yang berdekatan 
dengan NKT. Hal ini diperlukan pada  areal 
gambut dengan kedalaman > 3 meter  

10. Sosialisasikan hasil “HCVF Assesment” 
(Penilaian NKT) yang terdiri dari Identifikasi; 
Pengelolaan; Pemantauan; kepada seluruh 
karyawan UP.   

Pada habitat yang rusak dapat dilakukan kegiatan 
tambahan sebagai berikut: 
1. Lakukan inventarisasi biofisik (tutupan tajuk; 

jenis vegetasi yang ada; kelerengan; tipe tanah, 
dll). Selanjutnya buat rancangan teknis 
rehabilitasi lahan. 

2. Jenis pohon  sebagai tanaman rehabilitasi 
sebaiknya  memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 1). Jenis lokal; 2). Sesuai dengan 
tempat tumbuh; 3). Tidak memerlukan 
persyaratan tumbuh yang tinggi; 4). Cepat 
tumbuh; 5). Memiliki perakaran yang kuat; 6). 
Buahnya menjadi sumber pakan satwa; 7). 
Bermanfaat bagi masyarakat (ekonomis, 
ekologis maupun social- budaya); 8). Termasuk 
dalam redlist.  

NKT dan mampu 
menjelaskan 
peranan mereka 
dalam 
pengelolaan NKT. 

1 1.4 Kawasan yang 
merupakan habitat 
bagi species atau 
sekumpulan species 
yang digunakan 
secara temporer 
 

1. Buat tanda/pal batas yang jelas pada NKT  di  
lapangan sesuai dengan peta hasil identifikasi. 

2. Tidak dibenarkan membuat jalan, kanal serta 
infrastuktur lainnya pada NKT. Jika pada NKT 
ditemukan jalan, kanal dan infrastuktur 
tersebut, wajib dilakukan penutupan dengan 
cara rehabilitasi.Untuk itu perlu dibuat SOP 
rehabilitasi. 

3. Jika NKT berdekatan dengan areal tanaman 
eksotik (misal akasia), perlu dilakukan upaya 
agar tanaman eksotik tersebut tidak menyebar 
ke lokasi  NKT. Buat Standar operasional 
procedure (SOP) Pengendalian Gulma 
tanaman eksotik. 

4. Jika ditemukan jenis eksotik (misal akasia), 

• Perambahan 
terkendali. 

• Kebakaran 
terkendali 

• Pemanenan yang 
terkendali 

• Tidak ditemukan 
spesies invasif 
dalam jumlah 
populasi yang 
merugikan.  

• Pembangunan 
infrastruktur 
(jalan, kanal, dll) 
yang tidak 

• Terdapat 
pal/patok batas 
pada setiap sudut 
NKT 

• Tidak terdapat 
kanal, jalan, dll 

• Terdapat kegiatan 
rehabilitasi lahan 

• Tidak terdapat 
jenis eksotik atau 
dalam proses 
pemusnahan (ada 
peneresan, dll). 

• Terdapat kegiatan 
pemberantasan 

• Membandingka
n dokumen 
dengan fakta di 
lapangan 

• Wawancara 
dengan para 
pihak 

• Sensus  
• Pengambilan 

contoh 
• Uji statistik 

Pada akhir 
pemantauan buat   
Berita Acara 
Pemeriksaan 
(BAP) 
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lakukan pemusnahan pohon tersebut secara 
perlahan (dengan peneresan). Hal ini 
dimaksudkan agar kita masih bisa 
memanfaatkan naungannya untuk melindungi 
jenis yang ditanam dalam kegiatan rehabilitasi. 
Sedangkan jika tajuk jenis invasive tersebut 
tidak diperlukan, dapat ditebang langsung.  

5. Buat papan pemberitahuan agar masyarakat 
maupun pekerja kebun tidak melakukan 
aktifitas yang merusak areal NKT ( menebang 
pohon, berburu dll)  

6. Jika masyarakat tempatan akan memanfaatkan 
hasil hutan bukan kayu (HHBK) diareal NKT 
(misalnya madu, rotan, dll) harus 
sepengetahuan dan di bawah kendali pihak 
pengelola perkebunan. Hindari pemanenan 
yang merusak. Untuk itu perlu dibuat Standar 
operasional procedure (SOP) pemanenan 
HHBK sesuai dengan komoditi yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat. 

7. Jika pada areal NKT ditemukan pohon dewasa 
yang potensial menghasilkan buah/penghasil 
HHBK, diberi tanda berupa cat putih melingkar 
batang dengan lebar 10 cm pada   setinggi 
dada (130 cm dari permukaan tanah),  diberi 
nomor urut serta  dipetakan dan diinformasikan 
pada pihak terkait, misalnya Dinas Kehutanan; 
Balai Benih Kehutanan, dll. Data yang perlu 
dihimpun adalah 1). Jenis pohon; 2). Dimensi 
pohon (diameter dan tinggi total); 3). Koordinat; 
4). Masa berbuah; 5). Status jenis (dilindungi 
atau tidak dilindung) serta informasi penting 
lainnya. 

8.  Lakukan patroli pada areal NKT .Buat SOP 
pengamanan NKT sesuai dengan struktur 
organisasi unit pengelola.  

9. Perlu dibuat plot pengamatan subsidence serta 
water table pada areal gambut dengan 

menghilangkan 
NKT. 

• Tidak terjadi 
kematian vegetasi 
akibat subsidensi 

• Pada areal yang 
rusak telah 
dilakukan 
rehabilitasi dengan 
persentase tumbuh 
minimal 80 %. 

• Adanya papan 
pengumuman pada 
setiap tempat 
strategis/akses 
masuk ke NKT 

• Adanya tanda 
berupa cat pada 
pohon penghasil 
benih  

• Adanya 
aktifitas/tanda-
tanda pemusnahan  
vegetasi eksotik. 

• Adanya rancangan 
teknis rehabilitasi 
hutan 

• Adanya dokumen 
kegiatan sosialisasi 

jenis eksotik 
• Terdapat papan 

pengumuman 
pada akses 
masuk ke NKT 

• Terdapat tanda 
pada pohon induk 

• Terdapat plot 
pengamatan 
subsidensi 

• Terdapat 
dokumen SOP 
pengendalian 
gulma eksotik 
species; 
Pengamanan 
NKT; Pemanenan 
HHBK; dan 
Laporan masing-
masing kegiatan.  

• Terdapat tanda 
pada pohon 
buah/HHBK 

• Sosialiasi minimal 
satu kali. 
Dokumen minimal 
terdiri dari bahan 
sosialisasi, daftar 
hadir, foto 
kegiatan. 

• Seluruh karyawan 
mengerti tentang 
NKT dan mampu 
menjelaskan 
peranan mereka 
dalam 
pengelolaan NKT. 
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kedalaman > 3 meter. 
10. Perlu dibuat water management beserta 

SOPnya pada areal non NKT yang berdekatan 
dengan NKT. Hal ini diperlukan pada  areal 
gambut dengan kedalaman > 3 meter   

11. Sosialisasikan hasil “HCVF Assesment” 
(Penilaian NKT) yang terdiri dari Identifikasi; 
Pengelolaan; Pemantauan; kepada seluruh 
karyawan UP.   

Pada habitat yang rusak dapat dilakukan  kegiatan 
tambahan sebagai berikut: 
1.  Lakukan inventarisasi biofisik (tutupan tajuk; 

jenis vegetasi yang ada; kelerengan; tipe tanah, 
dll). Selanjutnya buat rancangan teknis 
rehabilitasi lahan.  

2. Jenis pohon  sebagai tanaman rehabilitasi 
sebaiknya  memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 1). Jenis lokal; 2). Sesuai dengan 
tempat tumbuh; 3). Tidak memerlukan 
persyaratan tumbuh yang tinggi; 4). Cepat 
tumbuh; 5). Memiliki perakaran yang kuat; 6). 
Buahnya menjadi sumber pakan satwa; 7). 
Bermanfaat bagi masyarakat (ekonomis, 
ekologis maupun social- budaya); 8). Termasuk 
dalam redlist.   

2 2.1 Kawasan bentang 
alam luas yang 
memiliki kapasitas 
untuk menjaga 
proses dan dinamika 
ekologi secara alami 

1. Buat tanda/pal batas yang jelas pada NKT  di  
lapangan sesuai dengan peta hasil identifikasi. 

2. Tidak dibenarkan membuat jalan, kanal serta 
infrastuktur lainnya pada NKT. Jika pada NKT 
ditemukan jalan, kanal dan infrastuktur 
tersebut, wajib dilakukan penutupan dengan 
cara rehabilitasi.Untuk itu perlu dibuat SOP 
rehabilitasi. 

3. Jika NKT berdekatan dengan areal tanaman 
eksotik (misal akasia), perlu dilakukan upaya 
agar tanaman eksotik tersebut tidak menyebar 
ke lokasi  NKT. Buat Standar operasional 
procedure (SOP) Pengendalian Gulma 

• Perambahan 
terkendali. 

• Kebakaran 
terkendali 

• Pemanenan yang 
terkendali 

• Tidak ditemukan 
spesies invasif 
dalam jumlah 
populasi yang 
merugikan.  

• Pembangunan 
infrastruktur 

• Terdapat 
pal/patok batas 
pada setiap sudut 
NKT 

• Tidak terdapat 
kanal, jalan, dll 

• Terdapat kegiatan 
rehabilitasi lahan 

• Tidak terdapat 
jenis eksotik atau 
dalam proses 
pemusnahan (ada 
peneresan, dll). 

• Membandingka
n dokumen 
dengan fakta di 
lapangan 

• Wawancara 
dengan para 
pihak 

• Sensus  
• Pengambilan 

contoh 
• Uji statistik 

Pada akhir 
pemantauan buat   
Berita Acara 
Pemeriksaan 
(BAP) 
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tanaman eksotik. 
4. Jika ditemukan jenis eksotik (misal akasia), 

lakukan pemusnahan pohon tersebut secara 
perlahan (dengan peneresan). Hal ini 
dimaksudkan agar kita masih bisa 
memanfaatkan naungannya untuk melindungi 
jenis yang ditanam dalam kegiatan rehabilitasi. 
Sedangkan jika tajuk jenis invasive tersebut 
tidak diperlukan, dapat ditebang langsung.  

5. Buat papan pemberitahuan agar masyarakat 
maupun pekerja kebun tidak melakukan 
aktifitas yang merusak areal NKT ( menebang 
pohon, berburu dll)  

6. Jika masyarakat tempatan akan memanfaatkan 
hasil hutan bukan kayu (HHBK) diareal NKT 
(misalnya madu, rotan, dll) harus 
sepengetahuan dan di bawah kendali pihak 
pengelola perkebunan. Hindari pemanenan 
yang merusak. Untuk itu perlu dibuat Standar 
operasional procedure (SOP) pemanenan 
HHBK sesuai dengan komoditi yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat. 

7. Jika pada areal NKT ditemukan pohon dewasa 
yang potensial menghasilkan buah/penghasil 
HHBK, diberi tanda berupa cat putih melingkar 
batang dengan lebar 10 cm pada   setinggi 
dada (130 cm dari permukaan tanah),  diberi 
nomor urut serta  dipetakan dan diinformasikan 
pada pihak terkait, misalnya Dinas Kehutanan; 
Balai Benih Kehutanan, dll. Data yang perlu 
dihimpun adalah 1). Jenis pohon; 2). Dimensi 
pohon (diameter dan tinggi total); 3). Koordinat; 
4). Masa berbuah; 5). Status jenis (dilindungi 
atau tidak dilindung) serta informasi penting 
lainnya.  

8. Lakukan patroli pada areal NKT .Buat SOP 
pengamanan NKT sesuai dengan struktur 
organisasi unit pengelola.  

(jalan, kanal, dll) 
yang tidak 
menghilangkan 
NKT. 

• Tidak terjadi 
kematian vegetasi 
akibat subsidensi 
(14) 

• Tidak terjadi 
kematian vegetasi 
akibat subsidensi 

• Pada areal yang 
rusak telah 
dilakukan 
rehabilitasi dengan 
persentase tumbuh 
minimal 80 %. 

• Adanya papan 
pengumuman pada 
setiap tempat 
strategis/akses 
masuk ke NKT 

• Adanya tanda 
berupa cat pada 
pohon penghasil 
benih  

• Adanya 
aktifitas/tanda-
tanda pemusnahan  
vegetasi eksotik. 

• Adanya rancangan 
teknis rehabilitasi 
hutan 

• Adanya dokumen 
kegiatan sosialisasi 

• Terdapat kegiatan 
pemberantasan 
jenis eksotik 

• Terdapat papan 
pengumuman 
pada akses 
masuk ke NKT 

• Terdapat tanda 
pada pohon 
buah/HHBK 

• Terdapat plot 
pengamatan 
subsidensi 

• Terdapat 
dokumen SOP 
pengendalian 
gulma eksotik 
species; 
Pengamanan 
NKT; Pemanenan 
HHBK; dan 
Laporan masing-
masing kegiatan.  

• Terdapat tanda 
pada pohon benih 

• Sosialiasi minimal 
satu kali. 
Dokumen minimal 
terdiri dari bahan 
sosialisasi, daftar 
hadir, foto 
kegiatan. 

• Seluruh karyawan 
mengerti tentang 
NKT dan mampu 
menjelaskan 
peranan mereka 
dalam 
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9. Perlu dibuat plot pengamatan subsidence serta 
water table pada areal gambut dengan 
kedalaman > 3 meter. 

10. Perlu dibuat water management beserta 
SOPnya pada areal non NKT yang berdekatan 
dengan NKT. Hal ini diperlukan pada  areal 
gambut dengan kedalaman > 3 meter   

11. Sosialisasikan hasil “HCVF Assesment” 
(Penilaian NKT) yang terdiri dari Identifikasi; 
Pengelolaan; Pemantauan; kepada seluruh 
karyawan UP.  

Pada habitat yang rusak dapat dilakukan  kegiatan 
tambahan sebagai berikut: 
1. Lakukan inventarisasi biofisik (tutupan tajuk; 

jenis vegetasi yang ada; kelerengan; tipe tanah, 
dll). Selanjutnya buat rancangan teknis 
rehabilitasi lahan.  

2. Jenis pohon  sebagai tanaman rehabilitasi 
sebaiknya  memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 1). Jenis lokal; 2). Sesuai dengan 
tempat tumbuh; 3). Tidak memerlukan 
persyaratan tumbuh yang tinggi; 4). Cepat 
tumbuh; 5). Memiliki perakaran yang kuat; 6). 
Buahnya menjadi sumber pakan satwa; 7). 
Bermanfaat bagi masyarakat (ekonomis, 
ekologis maupun social- budaya); 8). Termasuk 
dalam redlist.   
 

pengelolaan NKT. 
 

 

2 2.3. Kawasan yang 
mengandung 
populasi dari 
perwakilan species 
alami 

1. Buat tanda/pal batas yang jelas pada NKT  di  
lapangan sesuai dengan peta hasil identifikasi. 

2. Tidak dibenarkan membuat jalan, kanal serta 
infrastuktur lainnya pada NKT. Jika pada NKT 
ditemukan jalan, kanal dan infrastuktur 
tersebut, wajib dilakukan penutupan dengan 
cara rehabilitasi.Untuk itu perlu dibuat SOP 
rehabilitasi. 

3. Jika NKT berdekatan dengan areal tanaman 
eksotik (misal akasia), perlu dilakukan upaya 

• Perambahan 
terkendali. 

• Kebakaran 
terkendali 

• Pemanenan yang 
terkendali 

• Tidak ditemukan 
spesies invasif 
dalam jumlah 
populasi yang 

• Terdapat 
pal/patok batas 
pada setiap sudut 
NKT 

• Tidak terdapat 
kanal, jalan, dll 

• Terdapat kegiatan 
rehabilitasi lahan 

• Tidak terdapat 
jenis eksotik atau 

• Membandingka
n dokumen 
dengan fakta di 
lapangan 

• Wawancara 
dengan para 
pihak 

• Sensus  
• Pengambilan 

contoh 

Pada akhir 
pemantauan buat   
Berita Acara 
Pemeriksaan 
(BAP) 
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agar tanaman eksotik tersebut tidak menyebar 
ke lokasi  NKT. Buat Standar operasional 
procedure (SOP) Pengendalian Gulma 
tanaman eksotik. 

4. Jika ditemukan jenis eksotik (misal akasia), 
lakukan pemusnahan pohon tersebut secara 
perlahan (dengan peneresan). Hal ini 
dimaksudkan agar kita masih bisa 
memanfaatkan naungannya untuk melindungi 
jenis yang ditanam dalam kegiatan rehabilitasi. 
Sedangkan jika tajuk jenis invasive tersebut 
tidak diperlukan, dapat ditebang langsung.  

5. Buat papan pemberitahuan agar masyarakat 
maupun pekerja kebun tidak melakukan 
aktifitas yang merusak areal NKT ( menebang 
pohon, berburu dll)  

6. Jika masyarakat tempatan akan memanfaatkan 
hasil hutan bukan kayu (HHBK) diareal NKT 
(misalnya madu, rotan, dll) harus 
sepengetahuan dan di bawah kendali pihak 
pengelola perkebunan. Hindari pemanenan 
yang merusak. Untuk itu perlu dibuat Standar 
operasional procedure (SOP) pemanenan 
HHBK sesuai dengan komoditi yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat.  

7. Jika pada areal NKT ditemukan pohon dewasa 
yang potensial menghasilkan buah/penghasil 
HHBK, diberi tanda berupa cat putih melingkar 
batang dengan lebar 10 cm pada   setinggi 
dada (130 cm dari permukaan tanah),  diberi 
nomor urut serta  dipetakan dan diinformasikan 
pada pihak terkait, misalnya Dinas Kehutanan; 
Balai Benih Kehutanan, dll. Data yang perlu 
dihimpun adalah 1). Jenis pohon; 2). Dimensi 
pohon (diameter dan tinggi total); 3). Koordinat; 
4). Masa berbuah; 5). Status jenis (dilindungi 
atau tidak dilindung) serta informasi penting 
lainnya.  

merugikan.  
• Pembangunan 

infrastruktur 
(jalan, kanal, dll) 
yang tidak 
menghilangkan 
NKT. 

• Tidak terjadi 
kematian vegetasi 
akibat subsidensi 
(14) 

• Tidak terjadi 
kematian vegetasi 
akibat subsidensi 

• Pada areal yang 
rusak telah 
dilakukan 
rehabilitasi dengan 
persentase tumbuh 
minimal 80 %.  

• Adanya papan 
pengumuman pada 
setiap tempat 
strategis/akses 
masuk ke NKT 

• Adanya tanda 
berupa cat pada 
pohon penghasil 
benih  

• Adanya 
aktifitas/tanda-
tanda pemusnahan  
vegetasi eksotik. 

• Adanya rancangan 
teknis rehabilitasi 
hutan 

• Adanya dokumen 
kegiatan sosialisasi 

dalam proses 
pemusnahan (ada 
peneresan, dll). 

• Terdapat kegiatan 
pemberantasan 
jenis eksotik 

• Terdapat papan 
pengumuman 
pada akses 
masuk ke NKT 

• Terdapat tanda 
pada pohon 
buah/HHBK 

• Terdapat plot 
pengamatan 
subsidensi 

• Terdapat 
dokumen SOP 
pengendalian 
gulma eksotik 
species; 
Pengamanan 
NKT; Pemanenan 
HHBK; dan 
Laporan masing-
masing kegiatan.  

• Terdapat tanda 
pada pohon benih 

• Sosialiasi minimal 
satu kali. 
Dokumen minimal 
terdiri dari bahan 
sosialisasi, daftar 
hadir, foto 
kegiatan. 

• Seluruh karyawan 
mengerti tentang 
NKT dan mampu 

• Uji statistik 
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8. Lakukan patroli pada areal NKT. Buat SOP 
pengamanan NKT sesuai dengan struktur 
organisasi unit pengelola. 

9.  Perlu dibuat plot pengamatan subsidence serta 
water table pada areal gambut dengan 
kedalaman > 3 meter. 

10. Perlu dibuat water management beserta 
SOPnya pada areal non NKT yang berdekatan 
dengan NKT. Hal ini diperlukan pada  areal 
gambut dengan kedalaman > 3 meter   

11. Sosialisasikan hasil “HCVF Assesment” 
(Penilaian NKT) yang terdiri dari Identifikasi; 
Pengelolaan; Pemantauan; kepada seluruh 
karyawan UP.  

Pada habitat yang rusak dapat dilakukan  kegiatan 
tambahan sebagai berikut: 
1.  Lakukan inventarisasi biofisik (tutupan tajuk; 

jenis vegetasi yang ada; kelerengan; tipe tanah, 
dll). Selanjutnya buat rancangan teknis 
rehabilitasi lahan.  

2. Jenis pohon  sebagai tanaman rehabilitasi 
sebaiknya  memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 1). Jenis �ocal; 2). Sesuai dengan 
tempat tumbuh; 3). Tidak memerlukan 
persyaratan tumbuh yang tinggi; 4). Cepat 
tumbuh; 5). Memiliki perakaran yang kuat; 6). 
Buahnya menjadi sumber pakan satwa; 7). 
Bermanfaat bagi masyarakat (ekonomis, 
ekologis maupun social- budaya); 8). Termasuk 
dalam redlist.  
 

menjelaskan 
peranan mereka 
dalam 
pengelolaan NKT. 

3 - Kawasan yang 
mempunyai 
ekosistem langka 
atau terancam 
punah 

1. Buat tanda/pal batas yang jelas pada NKT  di  
lapangan sesuai dengan peta hasil identifikasi. 

2. Tidak dibenarkan membuat jalan, kanal serta 
infrastuktur lainnya pada NKT. Jika pada NKT 
ditemukan jalan, kanal dan infrastuktur 
tersebut, wajib dilakukan penutupan dengan 
cara  rehabilitasi.Untuk itu perlu dibuat SOP 

• Perambahan 
terkendali. 

• Kebakaran 
terkendali 

• Pemanenan yang 
terkendali 

• Tidak ditemukan 

• Terdapat 
pal/patok batas 
pada setiap sudut 
NKT 

• Tidak terdapat 
kanal, jalan, dll 

• Terdapat kegiatan 

• Membandingka
n dokumen 
dengan fakta di 
lapangan 

• Wawancara 
dengan para 
pihak 

Pada akhir 
pemantauan buat   
Berita Acara 
Pemeriksaan 
(BAP) 
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rehabilitasi. 
3. Jika NKT berdekatan dengan areal tanaman 

eksotik (misal akasia), perlu dilakukan upaya 
agar tanaman eksotik tersebut tidak menyebar 
ke areal NKT. Buat Standar operasional 
procedure (SOP) Pengendalian Gulma 
tanaman eksotik. 

4. Jika ditemukan jenis eksotik (misal akasia), 
lakukan pemusnahan pohon tersebut secara 
perlahan (dengan peneresan). Hal ini 
dimaksudkan agar kita masih bisa 
memanfaatkan naungannya untuk melindungi 
jenis yang ditanam dalam kegiatan rehabilitasi. 
Sedangkan jika tajuk jenis invasive tersebut 
tidak diperlukan, dapat ditebang langsung.  

5. Buat papan pemberitahuan agar masyarakat 
maupun pekerja kebun tidak melakukan 
aktifitas yang merusak areal NKT (misal 
menebang pohon, berburu dll)  

6. Jika masyarakat tempatan akan memanfaatkan 
hasil hutan bukan kayu (HHBK) diareal NKT 
(misalnya madu, rotan, dll) harus 
sepengetahuan dan di bawah kendali pihak 
pengelola perkebunan. Hindari pemanenan 
yang merusak. Untuk itu perlu dibuat Standar 
operasional procedure (SOP) pemanenan 
HHBK sesuai dengan komoditi yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat. 

7.  Jika pada areal NKT ditemukan pohon dewasa 
yang potensial menghasilkan buah/penghasil 
HHBK, diberi tanda berupa cat putih melingkar 
batang dengan lebar 10 cm pada   setinggi 
dada (130 cm dari permukaan tanah),  diberi 
nomor urut serta  dipetakan dan diinformasikan 
pada pihak terkait, misalnya Dinas Kehutanan; 
Balai Benih Kehutanan, dll. Data yang perlu 
dihimpun adalah 1). Jenis pohon; 2). Dimensi 
pohon (diameter dan tinggi total); 3). Koordinat; 

spesies invasif 
dalam jumlah 
populasi yang 
merugikan.  

• Pembangunan 
infrastruktur 
(jalan, kanal, dll) 
yang tidak 
menghilangkan 
NKT. 

• Tidak terjadi 
kematian vegetasi 
akibat subsidensi 
(14) 

• Tidak terjadi 
kematian vegetasi 
akibat subsidensi 

• Pada areal yang 
rusak telah 
dilakukan 
rehabilitasi dengan 
persentase tumbuh 
minimal 80 %.  

• Adanya papan 
pengumuman pada 
setiap tempat 
strategis/akses 
masuk ke NKT 

• Adanya tanda 
berupa cat pada 
pohon penghasil 
benih  

• Adanya 
aktifitas/tanda-
tanda pemusnahan  
vegetasi eksotik. 

• Adanya rancangan 
teknis rehabilitasi 

rehabilitasi lahan 
• Tidak terdapat 

jenis eksotik atau 
dalam proses 
pemusnahan (ada 
peneresan, dll). 

• Terdapat kegiatan 
pemberantasan 
jenis eksotik 

• Terdapat papan 
pengumuman 
pada akses 
masuk ke NKT 

• Terdapat tanda 
pada pohon 
buah/HHBK 

• Terdapat plot 
pengamatan 
subsidensi 

• Terdapat 
dokumen SOP 
pengendalian 
gulma eksotik 
species; 
Pengamanan 
NKT; Pemanenan 
HHBK; dan 
Laporan masing-
masing kegiatan.  

• Terdapat tanda 
pada pohon 
benih. 

• Sosialiasi minimal 
satu kali. 
Dokumen minimal 
terdiri dari bahan 
sosialisasi, daftar 
hadir, foto 

• Sensus  
• Pengambilan 

contoh 
• Uji statistik 
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4). Masa berbuah; 5). Status jenis (dilindungi 
atau tidak dilindung) serta informasi penting lain 
yang dianggap perlu.  

8. Lakukan patroli pada areal NKT. Buat SOP 
pengamanan NKT sesuai dengan struktur 
organisasi unit pengelolaan.  

9. Perlu dibuat plot pengamatan subsidence serta 
water table pada areal gambut dengan 
kedalaman > 3 meter. 

10. Perlu dibuat water management beserta 
SOPnya pada areal non NKT yang berdekatan 
dengan NKT. Hal ini diperlukan pada  areal 
gambut dengan kedalaman > 3 meter  

11. Sosialisasikan hasil “HCVF Assesment” 
(Penilaian NKT) yang terdiri dari Identifikasi; 
Pengelolaan; Pemantauan; kepada seluruh 
karyawan UP.   

Pada habitat yang rusak dapat dilakukan  kegiatan 
tambahan sebagai berikut: 
1. Lakukan inventarisasi biofisik (tutupan tajuk; 

jenis vegetasi yang ada; kelerengan; tipe tanah, 
dll). Selanjutnya buat rancangan teknis 
rehabilitasi lahan. 

2. Jenis pohon  sebagai tanaman rehabilitasi 
sebaiknya  memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 1). Jenis lokal; 2). Sesuai dengan 
tempat tumbuh; 3). Tidak memerlukan 
persyaratan tumbuh yang tinggi; 4). Cepat 
tumbuh; 5). Memiliki perakaran yang kuat; 6). 
Buahnya menjadi sumber pakan satwa; 7). 
Bermanfaat bagi masyarakat (ekonomis, 
ekologis maupun social- budaya); 8). Termasuk 
dalam redlist.  

hutan 
• Adanya dokumen 

kegiatan sosialisasi 

kegiatan. 
• Seluruh karyawan 

mengerti tentang 
NKT dan mampu 
menjelaskan 
peranan mereka 
dalam 
pengelolaan NKT. 
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4 1.1. Kawasan atau 

ekosistem yang penting 
sebagai penyedia air 
dan pengendalian 
banjir bagi masyarakat 
hilir 

1. Mencegah pengurangan dan 
melakukan pemulihan tutupan 
lahan/hutan spesifik dari luas minimum 
yang diperlukan pada suatu letak di 
dalam kawasan UP pada satu kesatuan 
DAS dengan pemetaan secara berkala, 
dan memasang tanda batas.  Perlu 
disusun SOP pencegahan 
pengurangan dan pemulihan tutupan 
hutan spesifik 

2. Memetakan lokasi sumber air yang 
penting termasuk sempadan sungai 
(sesuai dengan peraturan perundangan 
yang ada) dan memasang tanda batas 
dan memberikan perlindungan pada 
lokasi tersebut. 

3. Menentukan daerah tangkapan air 
yang menjadi sumber air bagi 
masyarakat, memasang tanda batas, 
dan menentukan sebagian atau 
keseluruhan catchment berada di 
dalam kawasan UP. 

4. Menganalisis kualitas air melalui 
pengendalian limbah hasil kegiatan 
perkebunan dan pabrik pengolahan 
kelapa sawit. 

5. Jika sumber air di dalam UP digunakan 
bersama dengan masyarakat 
diupayakan partisipasi masyarakat 
dalam penentuan dan pengelolaan 
sumber-sumber air 

6. Melakukan analisis kebutuhan sumber 
air yang penting baik bagi UP dan 
masyarakat (kaitan dengan NKT 5). 

 

1. Perkembangan 
persentase luas tutupan 
lahan dgn hutan NKT. 

2. Tersedianya data sumber-
sumber air yang penting. 

3. Tersedianya data daerah 
tangkapan air (catchment) 
yang menjadi sumber air 
bagi masyarakat 

4. Tersedianya data kualitas 
air dari sumber air yang 
dimaksud dalam UP 
secara periodik. 

5. Catatan/laporan hasil kerja 
bareng UP dan 
masyarakat 

6. Tersedianya data 
kebutuhan sumber air yg 
penting secara periodik. 

 

1. Peta tutupan 
hutan skala ≥ 
1:50.000 

2. Peta sumber-
sumber air yang 
penting skala    ≥ 
1:50.000 

3. Peta daerah 
tangkapan air 
(catchment) yang 
menjadi sumber 
air bagi 
masyarakat skala 
≥ 1:50.000 

4. Hasil analisis 
kualitas air 
(laboratorium) 
dari sumber air 
yang dimaksud 
dalam UP yang 
memadai 

5. Laporan 
partisipasi 
masyarakat 
penentuan dan 
pengelolaan 
sumber air 

6. Hasil analisis / 
perhi-tungan 
kebutuhan 
sumber air yg 
penting 

1. Pada peta baku/dasar 
yang ada dipetakan 
kawasan hutan 1x/thn, 
dicatat secara tertib 
perkembangannya; jumlah 
tanda batas tetap dan 
tidak bergeser 

2. Pada peta baku/dasar 
yang ada dipetakan 
sumber-sumber air yang 
penting 1x/thn, dicatat 
secara tertib perkem-
bangannya; jumlah patok 
tetap dan tidak bergeser 

3. Pada peta baku/dasar 
yang ada dipetakan 
daerah tangkapan air 
1x/thn, dicatat secara 
tertib perkembangannya; 
jumlah patok tetap dan 
tidak bergeser 

4. Hasil analisis dibanding-
kan dengan baku mutu 
yang ada (misalnya, 
KepMenLH) 

5. Masyarakat dan UP sama-
sama dapat menerima 
laporan yang dimaksud 

6. Hasil perhitungan 
dibandingkan dengan 
kebutuhan minimum 
masyarakat 

Proses pembuatan 
peta-peta 
berdasarkan  
perangkat lunak 
GIS berdasarkan 
interpretasi citra 

 4.2.Kawasan yang penting 
bagi pengendalian erosi 

 
1. Pemetaan pendugaan erosi aktual 

 
1. Tersusunnya peta 

 
1. Peta pendugaan 

 
1. Pada peta baku/dasar 

Proses pembuatan 
peta-peta 
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dan sedimentasi secara berkala 

2. Tutupan lahan/vegetasi di daerah 
potensi erosi tinggi dipertahankan 
dengan baik jika perlu ditingkatkan 
dan memasang tanda batas 

3. Memetakan adanya kawasan UP 
dalam DAS Super-prioritas dan DAS 
Prioritas, atau kawasan DAS dan 
Sub-DAS lainnya dalam kawasan UP. 

pendugaan erosi aktual 
jika memungkinkan (TBE 
sesuaikan dengan 
Bagian Pengelolaan) 

2. Persentase tutupan lahan 
dengan vegetasi pada 
areal erosi potensi tinggi 

3. Tersusunnya peta 
kawasan UP di dalam 
DAS superprioritas dan 
prioritas dan sebaliknya 

erosi skala  ≥ 1 : 
50.000 

2. Peta penutupan 
vegetasi pada 
areal erosi 
potensi tinggi 
skala ≥ 1 : 
50.000 

3. Peta DAS super-
prioritas dan 
prioritas di dalam 
atau di luar 
kawasan UP 
skala  ≥    1 : 
50.000 

yang ada dipetakan 
pendugaan erosi  1x/thn, 
terutama pada daerah 
potensi erosi tinggi, dicatat 
secara tertib 
perkembangannya 

2. Pada peta baku/dasar 
yang ada dipetakan 
tutupan lahan 1x/thn, 
terutama pada daerah 
potensi erosi tinggi, dicatat 
secara tertib 
perkembangannya 

3. Membuat peta yang 
dimaksud & mencari info 
perkembangan status DAS 
yang dimaksud per tahun  

Catatan : Perlu kerjasama 
dengan instansi-
instansi terkait: 
BPDAS dan Dinas 
Kehutanan dalam 
pemantauan hal-
hal diatas. 

berdasarkan  
perangkat lunak 
GIS berdasarkan 
interpretasi citra 
atau peta tematik 
tersedia lainnya 

 4.3. Kawasan yang 
berfungsi sebagai 
sekat alam untuk 
mencegah meluasnya 
kebakaran hutan atau 
lahan 

 
1. Zero burning pada saat penyiapan 

lahan UP. 
2. Membantu dan memelihara sekat 

bakar yang berdekatan ataupun di 
dalam UP dalam kondisi baik 

3. Pemasangan tanda batas dan papan 
peringatan mengenai keberadaaan 
sekat bakar  

4. Pembangunan sarana prasarana 
penanggulangan kebakaran hutan dan 
lahan oleh manajemen UP. 

5. Patroli secara rutin seluruh kebun 
sawit yang rawan kebakaran pada saat 
musim kemarau terutama puncak 
musim kemarau 

 
1. Tidak ada atau frekuensi 

kebakaran hutan / lahan 
menurun nyata 

2. Sekat bakar terpelihara 
baik 

3. Rambu-rambu sekat bakar 
dipasang 

4. Sarana prasarana tersedia 
untuk penanggulangan 
kebakaran 

5. Patroli dijalankan oleh 
manajemen UP 

 
6. Teknologi 

penanggulangan 

 
1. Kejadian 

kebakaran 
terkendali 
hingga 
mencapai titik 0  

2. Pemeliharaan 
sekat bakar 
dilakukan secara 
periodik 

3. Rambu-rambu 
sekat bakar 
dipasang secara 
lengkap 

4. Sarana 
prasarana 

 
1. Dicatat kejadian 

kebakaran hutan setiap 
saat terutama musim 
kemarau 

2. Dicatat kegiatan Seksi 
pemadaman kebakaran 
setiap hari 

3. Keutuhan dan keberadaan 
rambu-rambu pada 
tempatnya dipantau setiap 
saat 

4. Sarana prasarana 
penanggulangan 
kebakaran siap setiap saat 
digunakan 

Teknologi berupa 
penanaman & 
pengkaya-an 
dengan vegetasi 
tahan api 
disamping iklim 
mikro yang lembab 
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6. Pada kondisi dimana sekat bakar tidak 

berfungsi optimal, maka perlu 
penerapan teknologi dalam 
penanggulangan kebakaran lahan, 
misal penanaman vegetasi tahan api. 

 

kebakaran lahan 
diterapkan 

 

penanggulangan 
kebakaran 
memadai 

5. Patroli 
kebakaran lahan 
& hutan 
dilakukan setiap 
hari/saat pd 
(puncak) musim 
kemarau 

6. Teknologi 
penanggulangan 
kebakaran lahan 
memadai 

7. Petugas 
pemadam 
kebakaran telah 
terlatih dan 
ditempatkan di 
tempat yang 
seharusnya 

5. Dicatat frekuensi patroli 
kebakaran lahan dan 
hutan 

6. Keberhasilan penerapan 
teknologi penanggulangan 
kebakaran lahan dapat 
dilihat nyata dan dicatat 
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NKT Sub-NKT Deskripsi Tindakan pengelolaan Indikator keberhasilan Tolok Ukur 
Teknik 
Peman
tauan 

Keterangan 

NKT 5. 
Kawasan 
Alam yang 
Mempuny
ai Fungsi 
Penting 
untuk 
Pemenuh
an 
Kebutuha
n Dasar 
Masyarak
at Lokal 
 
Laporan 
evaluasi 
dam 

 
1. Kawasan 

hutan atau 
ekosistem 
alam lain 
memberikan 
sumberdaya 
penting bagi 
masyarakat 
lokal yang 
tidak dapat 
tergantikan 

 UMUM 
1. Identifikasi bersama 

dengan wakil-wakil 
masyarakat ancaman 
terhadap keberadaan 
NKT 5 dan Evaluasi 
dampak negatif 
terhadap NKT 5 dari 
praktek-praktek yang 
digunakan dan 
menyusun rencana 
mitigasinya. 

2. Menyusun tata cara 
pemanfaatan kawasan 
NKT 5 dan 
mensosialisasikannya 
pada masyarakat. 

3. Buat papan 
pemberitahuan tentang 
pelarangan: perburuan, 
penangkapan ikan 
dengan racun atau 
listrik, pemanenan hasil 
kawasan NKT 5 
berlebihan. 

4. Buat papan 
pemberitahuan tentang 
keberadaan NKT 5 yang 
cukup banyak sesuai 
luas kawasan. 

5. Buat brosur mengenai 
keberadaan NKT 5, 
fungsinya dan aturan 
pemanfaatannya dan 

 
1. Tersedianya laporan 

dampak/ancaman dan rencana 
mitigasi (1) 

2. Adanya pedoman atau tatacara 
pemanfaatan NKT 5 (2) 

3. Laporan pemantauan berkala 
menunjukan luasan kawasan 
yang mendukung NKT 5 masih 
seperti semula dan nilai-nilai 
yang dikandung NKT 5 tersebut 
masih  tersedia dengan jumlah 
maupun kualitas yang baik 

4. Jumlah masyarakat lokal yang 
memanfaatkan NKT 5 masih 
besar (bisa dikuatitatifkan) 

5. Upaya perbaikan atau 
penggantian nilai NKT 5 yang 
telah rusak. 

 

 
1. Dokumen/laporan 

dampak/Ancaman 
2. Dokumen rencana mitigasi (bila 

terjadi konflik) 
3. Laporan pemantaun periodik 
4. Data pengguna NKT 5 (bila ada) 
5. Brosur 
6. SOP tentang pemanenan 

tanaman obat berkelanjutan 
 

Visual, 
Record 
GPS, 
survey, 
konsulta
si publik, 
Focus 
Group 
Discussi
on 
 
  

Lihat NKT 1&3 
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disebarluaskan  kepada 
masyarakat. 

6) Perusahaan 
mengusahakan fasilitas 
pengganti nilai-nilai 
yang diperlukan 
masyarakat pada 
kawasan NKT 5 kalau 
nilai yang diperlukan 
tersebut tidak dapat 
dipertahankan. 

  Sumber air 
untuk sehari-hari 

1. Pasang tanda batas di 
lapangan secara 
terencana dan 
melibatkan pihak yang 
memanfaatkan/berkepe
ntingan atas 
sumberdaya air 
tersebut. 

2. Fasilitasi pengganti 
fungsi ketersediaan air 
yang diperlukan 
masyarakat pada 
kawasan NKT 5 kalau 
nilai yang diperlukan 
tersebut tidak dapat 
dipertahankan. 

3. Libatkan masyarakat 
pengguna sumber air  
untuk mengelola 
sumber air dan 
mencegah pengalihan 
fungsinya. 

4. Pantau secara periodik 
untuk mengetahui 
dinamika water table 
atau muka air tanah, 
kualitas air dan 
melakukan tindakan 
perbaikan. 

5. Kelola wilayah 

1. Ada tanda batas yang  jelas 
dan disepakati bersama (ver: 
tanda batas, dok kesepakatan 
dan pelaksanaan tanda batas) 

2. Organisasi pengelola yang 
melibatkan masyarakat 

3. Pelaksanaan delienasi di 
lapangan 

4. Volume ketersediaan air pada 
periode tertentu di wilayah 
sumber air 

5. Tidak terjadi penurunan 
kualitas air 

6. Daerah tangkapan air dalam 
keadaan baik 

7. Adanya SOP penggunaan 
bahan kimia dan 
penanggulangan limbah 

 

1. Terdapat pal tanda batas 
2. Telah terbentuk dan 

berfungsinya organisasi 
pengelola (struktur, rencana 
kerja dan laporan pelaksanaan 
rencana kerja) 

3. Dokumen uji kualitas air 
4. Laporan keadaan daerah  

sumber air 
5. SOP disusun dan 

disosialisasikan 

Visual, 
Record 
GPS, 
survey, 
FGD, 
public  
consultat
ion 

Lihat NKT4 
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tangkapan air 
khususnya yang ada 
dalam kawasan UP, 
yang berpengaruh 
terhadap sumber air 
tersebut; lakukan 
rehabilitasi, pengayaan. 

6. Kelola dan rehabilitasi 
sempadan sungai dan 
sumber-sumber air 
lainnya 

7. Buat SOP penggunaan 
bahan kimia dan 
penanggulangan limbah 
yang digunakan 
perusahaan 
memperhatikan 
kelestarian kualitas air. 

  Tanaman-
tanaman obat 

1. Lakukan inventarisasi 
secara detail dan 
melakukan delienasi 
habitat (peta dan lokasi) 
dengan perlibatan 
masyarakat. 

2. Buat SOP yang mengatur 
perlindungan tanaman-
tanaman penting 

3. Melakukan konservasi 
jenis tanaman yang 
penting bagi masyarakat 

1. Ketersediaan tanaman obat 
meningkat pada habitat 
aslinya 

2. Tersedianya pembibitan 
tanaman obat tersebut untuk 
kebutuhan  komunitas. 

3. Terdapat fasilitas pengganti 
seperti poliklinik, puskesmas, 
dan lain-lain. 

 

1. Data dan informasi kondisi 
tumbuhan obat atau tumbuhan 
penting yang digunakan 
masyarakat lokal 

2. Pembibitan (lihat pengelolaan) 
3. Data pengguna 
4. Peta lokasi areal konservasi 

tanaman obat 

Visual, 
Record 
GPS, 
survey 

Lihat NKT 1&3 
Penentuan jumlah 
pemanfaat NKT 5 
sehingga bisa 
dianggap sebagai 
NKT harus 
disesuaikan 
dengan kondisi 
lokal berdasarkan 
hasil 
survey/identifikasi 
NKT 5 yang 
terdapat dalam 
plot-plot kecil bisa 
dipindahkan dalam 
lokasi yang lebih 
sesuai dan 
feasible secara 
konservasi 
Sedangkan NKT 6 
bisa dipindahkan 
ke tempat yang 
memadai dengan 
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persetujuan 
masyarakat 
pemanfaat NKT 6 
tersebut.  

  Satwa sumber 
protein 

1. Atur mekanisme 
perburuan dan 
penangkapan dengan 
melibatkan masyarakat 
jika satwa tersebut   
termasuk satwa buru 

2. Melakukan monitoring 
keberadaan satwa 

3. Buat papan-papan 
pengumuman yang 
berkaitan dengan 
perburuan untuk 
kepentingan fungsi 
pemenuhan kebutuhan 
dasar masyarakat.   

1. Ketersediaan satwa 
meningkat 

2. Adanya SOP perburuan yang 
disepakati oleh komunitas 

3. Tersedia media informasi bagi 
publik mengenai perburuan 

 

1. SOP untuk memonitor 
perburuan dan penangkapan 
satwa buru  

2. Media informasi (papan 
pengumuman, brosur) tentang 
perburuan dan penangkapan 

 

Visual, 
Record 
GPS, 
survey 

1.Lihat NKT 1&3 
Komentar: untuk 
satwa agar 
disesuaikan 
dengan NKT 1-2-3. 
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  Sungai atau 
danau tempat 
mendapatkan 
ikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Pasang tanda batas di 

lapangan secara 
terencana dan melibatkan 
pihak yang 
memanfaatkan/berkepenti
ngan atas sumberdaya 
sungai dan atau danau 
tersebut. 

2. Lakukan pengelolaan atas 
kawasan pendukung 
sumber air yang ada 
dalam kawasan UP; 
lakukan rehabilitasi, 
pengayaan  vegetasi 

3. Kelola dan rehabilitasi 
sempadan sungai dan 
sumber-sumber air lainnya 

4. SOP penggunaan bahan 
kimia dan limbah yang 
digunakan perusahaan 
memperhatikan 
kelestarian kualitas air. 

5. Susun protokol-protokol 
pengelolaan secara 
partisipatif 

 

 
1. Adanya delienasi peta dan 

lokasi 
2. Terdapat kesepakatan bersama 

dalam pengelolaan 
sungai/danau atau lahan basah 
lainnya  

3. Daerah tangkapan air yang 
baik 

4. Sepadan sungai/danau 
terpelihara dengan baik 

5. Bebas dari pencemaran yang 
disebabkan oleh bahan kimia 
dan limbah UP 

  

 
1. Adanya pal  tanda batas 
2. Bukti sosialisasi tata cara 

pemanenan berkelanjutan di 
masyarakat 

3. Laporan hasil survey keadaan 
daerah tangkapan air dan 
sepadan 

4. Laporan uji kualitas air 
 

Visual, 
Record 
GPS, 
survey 

Lihat NKT4 

NKT 6. 
Kawasan 
yang 
Mempuny
ai Fungsi 
Penting 
Untuk 
Identitas 
Budaya 
Tradisiona
l 
Komunitas 
Lokal 

  UMUM 
1. Pasang tanda batas di 

lapangan secara 
terencana dan 
melibatkan pihak yang 
memanfaatkan/berkepe
ntingan atas NKT 6 

2. Kalau area NKT 6 
meliputi lanskap maka 
pengamanan kawasan 
bekerjasama dengan 
pemerintah dan 
masyarakat setempat. 

  
1. Adanya pal  tanda batas 
2. Lihat verifier untuk NKT 5 
 

Visual, 
Record 
GPS, 
survey 
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3. Infrastruktur kebun 
dibuat dengan menjaga 
keutuhan NKT 6 dengan 
menghindari pembuatan 
jalan dalam areal NKT 
6. 

4. Jalan kebun yang dapat 
mengganggu 
kelestarian NKT 6 harus 
diamankan oleh 
perusahaan dengan 
membuat pos-pos 
penjagaan. 

5. Buat brosur papan 
pemberitahuan 
mengenai keberadaan 
NKT 6, fungsinya dan 
aturan pemanfaatannya 
dan disebarluaskan  
kepada masyarakat. 

8) Perusahaan 
mempunyai SOP untuk 
pengelolaan NKT 6 

9) Menerapkan prinsip 
kehati-hatian 
(precautionary 
approach) 

  Situs keramat 
(kuburan), 
tempat 
ibadah/ritual 
religius/budaya, 
situs bersejarah 

1. Buat tanda batas yang 
jelas bersama masyarakat 
yang berkepentingan 
terhadap situs tersebut 

2. Lakukan tindakan 
pengamanan dengan 
mempertahankan sekat 
area sehingga aman 
terhadap kebakaran dan 
gangguan lainnya 

1. Adanya tanda batas yang 
jelas di lokasi 

2. Terdapat sekat bakar yang 
efektif 

3. Situs terpelihara dengan baik 
dan tetap dimanfaatkan 
masyarakat 

 

1.  Adanya pal tanda batas 
2.  Sekat bakar  
3. Laporan periodik keadaan situs 
 

Visual, 
Record 
GPS, 
survey 

 
 

  Habitat satwa/  
tanaman-
tanaman penting 
secara ritual 

1. Buat prioritas jenis 
satwa yang penting 
secara budaya dan 
religius dan pilih habitat 

1. Adanya lokasi habitat yang 
dipilih untuk dikelola 
bersama 

2. Ada tanda batas pada 

1. Laporan survey tanaman satwa 
dan tanaman penting secara 
budaya dan religius bagi 
masyarakat 

Visual, 
Record 
GPS, 
survey, 

Lihat NKT 1&3 
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budaya dan 
religius  

yang bisa dikelola.  
Penetapan prioritas dan 
pemilihan lokasi habitat 
dilakukan secara 
bersama dengan 
masyarakat yang 
berkepentingan 
terhadap sumberdaya 
tersebut 

2. Pasang tanda batas di 
lapangan secara 
terencana dan 
melibatkan pihak yang 
memanfaatkan/berkepe
ntingan atas 
sumberdaya air 
tersebut.    

lokasi   
 

2. Data pengguna 
3. Peta lokasi areal konservasi 

tanaman penting secara 
budaya dan religius 

FGD, 
konsulta
si publik 
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BAB 5.  PENUTUP  
 
(Akan diselesaikan oleh Ismu Zulfikar Setelah Dokumen Final) 
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Lampiran 1 
Daftar Nama Anggota HCV RIWG 
 

NO NAMA POSISI INSTITUSI 

1 Daud Dharsono Ketua DMSI 

2 Purwo Susanto Wakil Ketua YASPI 

3 Ismu Zulfikar Sekretaris PT SMART Tbk 

4 Darmawan Liswanto Koordinator Tim Pakar  Flora Fauna International 

5 Jonotoro Tim Pakar Balai Latihan Kehutanan Riau 

6 Dwi R Muhtaman Tim Pakar AKSENTA 

7 Dr.Kunkun Jakagurmaya Tim Pakar UNPAD 

8 Prof. Dr. Sudirman Yahya Tim Pakar IPB 

9 Dr.Kukuh Murtilaksono Tim Pakar IPB 

10 Dr.Asril Darussamin Tim Pakar RILO 

11 Wiwin Effendy Anggota WWF Indonesia 

12 Thomas Barano Anggota WWF Indonesia 

13 Amalia Prameswari Anggota WWF Indonesia 

14 Haryono Anggota WWF Indonesia 

15 Arif Budiman Anggota WWF Indonesia 

16 Thomas Barano Anggota WWF Indonesia 

17 Kresno Anggota Tropenbos International 

18 Yana Suryadinata Anggota The Nature Conservancy 

19 Musdalifah Anggota  Staff Menko Ekuin 

20 Norman Jiwan Anggota Sawit Watch 
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NO NAMA POSISI INSTITUSI 

21 Deuxiemi Kusumadewi Anggota RILO 

22 Rahayu Harjanti Anggota RILO 

23 Dr. Darnoko Anggota PT Sri Rejeki 

24 Kusuma Widya Rochmah Anggota PT SMART Tbk. 

25 Nogoseno Anggota PT SMART Tbk. 

26 Hendi Hidayat Anggota PT SMART Tbk. 

27 Norman Faried Mustakim Anggota PT SMART Tbk. 

28 Widagdo Anggota PT SMART Tbk. 

29 Indra Pangasian Anggota PT Sampoerna Agro 

30 Dwi Asmono Anggota PT Sampoerna Agro 

31 Purboyo Guritno Anggota PT Makin 

32 Bambang Dwi Laksono Anggota PT London Sumatera 

33 Steaven Halim Anggota PT Kalimantan Sanggar Pusaka 

34 Slamet Riyadi Anggota PT Astra Agro 

35 Bandung Sahari Anggota PT Astra Agro 

36 Asrini Anggota PT Asian Agri 

37 Hoposan Panjaitan Anggota PT Asian Agri 

38 Triadi Retnawan Anggota PT Agro Indonesia 

39 Edy Kayora Anggota PT Agro Indomas 

40 Jarwadi B H Anggota PT Agro Indomas 

41 Yohanes Izmi Ryan Anggota PT Agro Harapan Lestari 

42 Tuti Hendrawati Anggota Kementerian Lingkungan Hidup 
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NO NAMA POSISI INSTITUSI 

43 Cahyo Nugroho Anggota Flora Fauna International 

44 Gary Paoli Anggota Daemeter Consulting 

45 M. Farid Anggota Conservation International 

46 Bonie Adnan Anggota Conservation International 

47 Ignatius Eri Kurniawan Anggota APOLIN 

48 Rudy Lamuru Anggota   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


