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1 PENDAHULUAN 
PT.Hutan Ketapang Industri (HKI) memiliki nilai strategis bagi usaha perkebunan karet 
manajemen Sampoerna Agro. Dengan luas area konsesi yang mencapai sekitar 97.891,38, 
HKI berpotensi menjadi perusahaan perkebunan karet terbesar di dunia. Izin konsesi IUPKH-
HTI milik HKI berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kurun 4 
tahun dibawah Sampoerna Agro sejak tahun 2012, luas area tertanam HKI mencapai sekitar 
15.000 ha, dengan 11 perkebunan (estate). Pada akhir 2015 Sampoerna Agro bermitra 
dengan New Forest Asset Management, Pty. Ltd. (New Forest) dalam mengelola HKI. 
Organisasi pengelola hutan (OPH) Sampoerna Agro memiliki kebijakan dan komitmen dan 
tanggung jawab lingkungan dan sosial dalam menjalankan operasional pengelolaan hutan 
yang berkelanjutan yang dapat diakui oleh pemangku kepentingan kehutanan berkelanjutan. 
Saat ini PT. Hutan Ketapang Industri sudah melakukan operasional perusahaan. Sebagian 
area masih dalam tahap pembukaan lahan, sebagian sudah tertanam dan ada yang dalam 
proses penanaman. Realisasi tanam hingga tahun 2017 seluas 12.346,05 ha untuk Blok 
Kendawangan dan 835,8 ha untuk Blok Air Hitam. 

HKI bermaksud mendapatkan sertifikasi FSC (Forest Stewardship Council) - sertifikasi 
sukarela pengelolaan hutan lestari tingkat global pada akhir tahun 2018, serta mengikuti FSC 
Policy for Association; dan IFC (International Finance Corporation) Environmental and social 
Performance Standards. 

PT. Hutan Ketapang Industri (HKI) berkomitmen melaksanakan praktek terbaik tentang 
tanggung jawab  terhadap pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management). HKI 
mematuhi rekomendasi-rekomendasi yang menjamin keberlanjutan dari semua sumber daya 
dan kesejahteraan masyarakat di mana bisnis dan mitranya melakukan operasi. HKI juga 
berkomitmen dalam upaya perlindungan lingkungan dan mendorong inisiatif konservasi di 
lanskap di mana mereka beroperasi dan akan melakukan kajian penilaian Nilai Konservasi 
Tinggi (NKT). Sebelumnya HKI sudah melakukan kajian NKT, kebutuhan akan rekomendasi 
pengelolaan terhadap NKT tidak dapat terpenuhi dari kajian pertama., maka HKI melakukan 
kajian ulang untuk penilaian NKT ini. 

NKT adalah nilai biologis, ekologis, sosial dan kebudayaan yang memiliki keutamaandi 
tingkat global. Forest Stewardship Council (FSC) mengembangkan konsep NKT sebagai 
bagian dari prinsip standarnya (Prinsip-9) untuk memastikan kebertahanan nilai-nilai 
lingkungan dan sosial yang signifikan atau penting, dalam konteks sertifikasi hutan. Untuk 
menerapkan kesesuaian terhadap Prinsip-9 dari FSC, organisasi dan unit pengelola hutan 
(UPH) diharuskan mengidentifikasi NKT yang ada dalam area unit pengelola hutan mereka, 
dan mengelolanya agar nilai-nilai yang ada terlindungi, terpelihara, dan tertingkatkan.  

PT. Ekologika Consultants (Ekologika) adalah pihak independen yang diminta untuk 
melaksanakan penilaian NKT untuk HKI.Survei biofisik dan sosial dilakukan terhadap 
lanskap kawasan konsesi HKI – berarti lebih dari kawasan konsesi HKI, yang terdiri dari area 
bergambut, hutan dataran rendah, mau pun area-area yang bukan ekosistem alami; serta 
nilai-nilai sosial (sosial, ekonomi, dan budaya) dari masyarakat lokal dan masyarakat adat 
yang berada di dalam dan sekitar kawasan konsesi HKI. 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

2 

Ekologika telah melaksanakan seluruh tahapan dalam penilaian NKT. Ekologika melakukan 
survei biofisik dan sosial di lanskap penilaian untuk mengidentifikasi NKT, melakukan 
delineasi keberadaan NKT, mengidentifikasi ancaman terhadap NKT, dan mengembangkan 
rekomendasi pengelolaan dan monitoring NKT. Laporan ini menyajikan seluruh keluaran 
penilaian NKT tersebut.  

Penilaian atas NKT adalah langkah pertama yang diperlukan dalam pendekatan manajemen-
adaptif pengelolaan NKT. Tujuan umum pengelolaan NKT adalah mempertahankan dan 
meningkatkan NKT yang mendapat pengaruh operasional UPH HKI. Laporan ini harus 
dipandang sebagai dokumen kerja karena didasarkan pada data/informasi yang terbatas 
yang dikumpulkan selama penilaian. Rekomendasi-rekomendasi dirancang dengan prinsip 
kehati-hatian untuk dapat diperbaharui berkelanjutan di masa depan ketika data/informasi 
lebih spesifik telah tersedia. 

1.1 Latar Belakang 

Secara administrasi pemerintahan lokasi Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan 
Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT. Hutan Ketapang Industri berada pada Di Kecamatan 
Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan berdasarkan 
administrasi kehutanan, termasuk dalam wilayah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Barat.  

Alamat kantor Pusat: Sampoerna Strategic Square North Tower 28th Floor Jl. Jend. 
Sudirman Kav. 45 Jakarta Selatan 12930. Telp. 021-5771711; Fax. 021-5771712.Kantor 
Cabang berada di Jl. Sugiono No 21. Ketapang Kalimantan Barat. 

PT. Hutan Ketapang Indonesia (PT. HKI) mendapatkan izin berdasarkan Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor SK.59/Menhut-II/2007 Tanggal 22 Februari 2007 Junto SK.663/Menhut-
II/2011 Tanggal 24 Nopember dengan seluas ± 100.150 Ha.  

PT. HKI telah melakukan tata batas pada seluruh areal (temu gelang) sesuai dengan 
Keputusan Menteri Kehutanan No.793/MENHUT-II/2014 tanggal 23 September 2014 luas 
areal Blok II seluas ±  37.337,00 Ha, dan luas Blok I sesuai Keputusan Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : 
1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 seluas ± 60.554,38 Ha. Dengan demikian areal IUPHHK-HTI 
PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI setelah ditatabatas adalah seluas 97.891,38 Ha.  

Pengelolaan oleh HKI juga telah mendapatkan persetujuan dari Kementrian Kehutanan 
sesuai Surat No.S.478/Menhut-VI/2011 tanggal 12 September  2011.  

Kepemilikan saham IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman Industri berdasarkan Akte Liestiani 
Wang, S.H., M.Kn, tanggal 17 Maret 2017, komposisi saham sebagai berikut: 

1. PT. Sungai Menang sebanyak 21.000 lembar saham (64,58%) 
2. Aquarius Plantations, PTE. LTD. sebanyak 11.516 lembar saham (35,42%) 
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Tabel 1. Susunan Komisaris dan Direksi HKI 

Susunan Komisaris dan Direksi 
Susunan Komisaris  
Komisaris Utama : Eka Dharmajanto Kasih 
Komisaris : Marc Stephan Louis Louette 
Komisaris : Eris Ariaman 
Komisaris : Geoffrey Mathew Kin Ying Seeto 
Komisaris : James Eric Bullen 
Susunan Direksi 
Direktur Utama : Samuel Tirta Saputra 
Direktur : Arief  
Direktur : Marthe Leonie Tollenaar 
 

1.2 Tujuan dan Keluaran Penilaian 
Tujuan survei untuk penilaian NKTadalah untuk: 

1. Mengidentifikasi keberadaan dan kondisi NKT 1-6 serta mengidentifikasi area yang 
mengandung NKT 1-6 di dalam lanskap penilaian 

2. Mengidentifikasi ancaman yang dihadapinya NKT 1-6 secara eksternal maupun internal 
3. Mengembangkan rekomendasi untuk pengelolaan yang didasarkan atas pengetahuan 

menyeluruh dari kondisi umum yang dibutuhkan untuk memelihara NKT/atribut NKT dari 
NKT 1-6 

4. Mendeliniasi area pengelolaan NKT 1-6 di dalam lanskap penilaian 
5. Mengembangkan rekomendasi untuk monitoring NKT yang didasarkan atas nilai-nilai 

intrinsik yang dipertahankan, dipelihara, dan ditingkatkan dalam pengelolaan NKT 1-6 

Keluaran Survei NKT ialah: 

1. Gambaran umum lanskap lebih luas dalam konteks NKT 
2. Gambaran umum tata kelola pembangunan di lanskap 
3. Penentuan lanskap penialain  
4. Penentuan risiko operasional UPH terhadap NKT di tingkat lanskap 
5. Gambaran kondisi biofisik (lanskap penilaian) 
6. Gambaran kondisi sosial masyarakat di (lanskap penilaian) 
7. Gambaran interaksi masyarakat tempatan dan masyarakat adat dengan perusahaan 
8. Gambaran kebutuhan dasar masyarakat lokal dan masyarakat adat  
9. Gambaran nilai arkeologis atau sejarah peradaban, serta kebudayaan masyarakat 

lokal/masyarakat adat 
10. Penentuan NKT 1-6 
11. Identifikasi area yang mengandung NKT 1-6,  
12. Identifikasi ancaman NKT 1-6 baik internal maupun eksternal 
13. Rekomendasi pengelolaan NKT 1-6 
14. Delineasi area pengelolaan NKT 1-6 
15. Peta NKT, dan KPNKT serta peta sintesis kelola NKT 

1.3 Pendekatan NKT 

NKT adalah sesuatu yang bernilai sangat penting dan luar biasa pada tingkat lokal, nasional, 
regional atau global yang meliputi nilai-nilai biologi, ekologi, sosial budaya - atau 
keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem alami. Panduan Identifikasi NKT Indonesia 
Revisi Tahun 2008 dipergunakan sebagai pedoman standar dalam melakukan penilaian sub-
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kategori NKT yang disepakati oleh pemangku kepentingan pengelolaan NKT di wilayah 
Indonesia(Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, 2008). 

Identifikasi NKT 1-4 dalam laporan ini mengikuti kriteria, dan metode penentuan keberadaan 
dan penyebaran NKT yang dijelaskan dalam Panduan Identifikasi NKT Indonesia. Namun  
definisi sub-kategori NKT 1-4 telah diadaptasi agar tidak cenderung terfokus pada area 
hutan, dari pada nilai intrinsiknya. Operasionalisasi keenam NKT yang meliputi 13 sub-
kategori ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Definisi Kategori dan Sub-Kategori NKT 

Kategori 
Nilai Konservasi Tinggi 

Sub-
Kategori 

Deskripsi NKT 

NKT 1–Keanekaragaman 
Hayati Penting 

1.1 Keanekaragaman hayati bagi kawasan perlindungan atau 
konservasi 

1.2 Spesies hampir punah 
1.3 Populasi spesies yang terancam, memiliki 

penyebaranterbatas atau dilindungi yang mampu bertahan 
hidup (viable population). 

1.4 Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan 
suatu habitat secara temporer 

NKT 2 – Lanskap & 
Dinamika Alamiah 

2.1 Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga 
proses dan dinamika ekologi secara alami 

2.2 Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem 
dengan garis batas yang tidak terputus 
(berkesinambungan) 

2.3 Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan 
spesies 

NKT 3 – Ekosistem Langka 
atau Terancam Punah 

3 Ekosistem langka atau terancam punah 

NKT 4 – Jasa Lingkungan 4.1 Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk 
masyarakat hilir 

4.2 Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi 
4.3 Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran 

hutan atau lahan 
NKT 5 –Kebutuhan Dasar 
untuk Masyarakat 

5 Kebutuhan dasar masyarakat lokal 

NKT 6 – Identitas Budaya 
Masyarakat 

6 Identitas budaya tradisional masyarakat lokal 

Sumber :Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, 2008 

Baik Panduan Umum Identifikasi NKT Tahun 2013 dari HCVRN maupun Panduan 
Identifikasi NKT Indonesia (2008) tidak memberikan arahan pengembangan rekomendasi 
pengelolaan dan monitoringNKT dalam penilaian NKT; oleh karena ini penilai menggunakan 
(1) Panduan Umum Pengelolaan dan Pemantuan NKT Tahun 2014 dari HCVRN, dan (2) 
Dokumentasi ProForest yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul 
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi, Sebuah Petunjuk Praktis Bagi 
Para Praktisi dan Penilai Lapangan - sebagai rujukan dalam menyusun rekomendasi 
pengelolaan dan monitoring NKT dalam laporan ini. 
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2 LANSKAP PENILAIAN 

2.1 Kawasan Konsesi 

Secara administrasi pemerintahan lokasi UPHHK-HTI PT. Hutan Ketapang Industri berada 
pada Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. 
Sedangkan berdasarkan administrasi kehutanan, termasuk dalam wilayah Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Barat.  

2.1.1 Batas-Batas Konsesi 

HKI mempunyai lokasi konsesi terdiri dari dua blok yaitu Blok Kendawangan dan Blok Air 
Hitam yang secara geografis untuk masing-masing blok terletak pada: 

- Blok Kendawangan : 2˚ 00' 59̎ – 2˚ 25' 12̎ LS & 110˚ 12' 56̎ – 110˚ 33' 01̎ BT 
- Blok Air Hitam          : 2˚ 33' 03 – 2˚ 46' 44 LS & 110˚ 31' 14 – 110˚ 49' 29 BT 

Batas-batas wilayah konsesi pada tiap-tiap blok sebagai berikut: 

Blok Kendawangan 

Utara: Sungai Lembawang, Areal Penggunaan Lain, PT. Wanakerta Eka Lestari (Sawit) 
Selatan: Desa Kedondong, Dusun Sukaria; Kawasan Areal Penggunaan Lain, PT. Guna 

Karya Gemilang (Sawit) 
Timur: Sungai Kendawangan, PT. Ladang Sawit Kendawangan (sawit), PT. Andes Agro 

Investama (sawit), Area Penggunaan Lain, PT. Cahaya Nusa Gemilang (Sawit), 
PT. Karya Bhakti Agro Sejahtera (Sawit 

Barat: Jalan Provinsi, Area Penggunaan Lain, PT. Puta Sari Lestari (sawit) 

BlokAir Hitam  

Utara: Dusun Pantai Ketikal, PT. Nusantara Kalimantan Lestari (HTI) 
Selatan: Desa Air Hitam Besar, PT. Buana Megatama Jaya (HTI) 
Timur: Sungai Bengkais, PT. Mayangkara Tanaman Industri (HTI) dan PT. Buana 

Megatama Jaya (HTI) Hutan Lindung Gambut Sungai Jelai 
Barat: Cagar Alam Kendawangan 

 

2.1.2 Aksesibiltias Menuju Lokasi 
Ibukota Kendawangan berjarak 80 km dari ibukota Kabupaten Ketapang, dan dapat 
dijangkau dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat, dengan 
waktu tempuh sekitar 2-3 jam. Fasilitas publik yang ada di Kendawangan sudah cukup 
memadai, seperti sarana transportasi salah satunya pelabuhan domestik. Jarak dari Kantor 
Kecamatan Kendawangan ke masing-masing desa yang berbatasan dengan areal IUPHHK -
HTI  PT. Hutan Ketapang Industri pada Blok Kendawangan sangat bervariasi, dimana jarak 
terjauh adalah ke Desa Sungai Jelayan dengan jarak tempuh 23,40 km, sedangkan desa 
terdekat adalah ke Desa Mekar Utama, dengan jarak tempuh 12 km. Sedangkan Blok Air 
Hitam jarak terjauh ke Dusun Bagan Cabe, Desa Air Hitam Besar dengan jarak tempuh ± 
100 km dan terdekat ke Desa Air Hitam Besar dengan jarak tempuh 79,60 km. 
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Peta 1. Lokasi Konsesi HKI 
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Peta 2. Lokasi HKI Blok Kendawangan 
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Peta 3.Lokasi HKI Blok Air Hitam 
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2.1.3 Rencana Tata Ruang 

Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK-HTI adalah hutan tanaman yang dikelola dan 
diusahakan berdasarkan prinsip pemanfaatan yang optimal, dengan memperhatikan 
kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Penerapan kedua prinsip tersebut selalu 
diupayakan agar dapat berjalan selaras dan seimbang.  

Tata ruang IUPHHK-HTI adalah penataan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai dengan 
peruntukannya sebagai areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan, serta kawasan 
perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya, berdasarkan peraturan menteri 
lingkungan hidup dan kehutanan nomor: P.12/Menlhk-II/2015 pasal 8 sebagai berikut: 

1. Areal tanaman pokok paling banyak 70% dari areal kerja 
2. Areal tanaman kehidupan paling sedikit 20%dari areal kerja 
3. Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya paling sedikit 10% areal 

kerja 
Dalam penerapan aturan tersebut HKI membuat tata ruang konsesi menjadi beberapa area, 
yaitu :  

1. Areal Tanaman Pokok 
2. Areal Tanaman Kehidupan  
3. Kawasan Perlindungan yang terdiri dari: Buffer Zone HL, Kawasan Lindung Lainnya, 

Fungsi Ekosistem Gambut Lindung, Fungsi Ekosistem Gambut Budidaya (belum ada 
kegiatan di lapangan), Sempadan Sungai 

4. Sarana Prasarana. Tata ruang ini diterapkan pada kedua blok, Blok Kendawangan dan 
Blok Air hitam.  

Untuk luas masing-masing area bisa dilihat pada Tabel 3 dan detil lokasi dapat dilihat pada 
Gambar 1.  
 

 

2.1.4 Entitas Bisnis atau Komersial di Lanskap 

Konsesi HKI dikeliling banyak perusahaan yang bergerak diberbagai bidang, sawit, tambang, 
hutan industri. Beberapa perusahaan memiliki batas kelola yang bersentuhan langsung 
dengan HKI. 

Blok Kendawangan, HKI berbatasan langsung dengan Perkebunan sawit PT. Putra Sari 
Lestari di bagian barat; Perkebunan sawit PT. Wanakerta Eka Lestari di sebelah utara; 
Perkebunan PT. Guna Karya Gemilang (Sawit)  di bagian selatan; Perkebunan sawit PT. 
Ladang Sawit Kendawangan, perkebunan sawit PT. Andes Agro Investama, perkebunan 
sawit PT. Cahaya Nusa Gemilang, dan perkebunan sawit PT. Karya Bhakti Agro Sejahtera di 
bagian timur.  (Lihat Peta 4). 

Pada Blok Air Hitam, HKI berbatasan langsung dengan pemegang ijin kawasan hutan 
produksi PT. Nusantara Kalimantan Lestari di bagian utara; Pemegang ijin hutan produksi 
PT. Mayangkara Tanaman Industri dan PT. Buana Megatama Jaya di bagian Timur ; 
pemegang ijin kawasan hutan produksi PT. Buana Megatama Jaya di bagian Selatan. (Lihat 
Peta 5). 

.  
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Tabel 3.Tata Ruang Hutan Tanaman Areal IUPHHK-HTI PT. Hutan Ketapang Industri Tahun 2017 - 2026 

Tata Ruang Blok I Blok II Total 
Jumlah (ha) Jumlah (ha) Jumlah (ha) % 

Buffer Zone HL 360,44 538,72 899,16 0,92 
Kawasan Lindung Lainnya 4.464,14 9.815,85 14.279,99 14,59 
Fungsi Ekosistem Gambut Lindung 697,07 - 697,07 0,71 
Fungsi Ekosistem Gambut Budi daya (belum ada kegiatan di lapangan) 0 167 854,10 0,87 
Sempadan Sungai 491,95 315,42 807,37 0,82 
Jumlah Kawasan Lindung 6.700,70 10.836,99 17.537,69 17,92 
Areal Efektif         
Tanaman Pokok         
1.    Realisasi Tanaman Pokok (2008 – 2017) 12.346,05 835,80 13.181,85 13,47 
2.    Rencana Tanaman Pokok 29.814,60 17.779,80 47.741,51 48,77 
3.    Rencana Tanaman  Pokok Gambut Budi daya  687,10 - 687,10   
(Ada Kegiatan Penaman dan kegiatan lapang)         
Jumlah Tanaman Pokok 42.160,70 18.762,65 60.923,36 62,24 
Tanaman Kehidupan         
1.     Realisasi Tanaman Kehidupan (2008 – 2017) 1.250,00 - 1.250,00 1,28 
2.     Rencana Tanaman Kehidupan 8.627,04 6.764,25 15.244,29 15,57 
Jumlah Tanaman Kehidupan 9.877,04 6.617,25 16.494,29*) 16,85 

-147 
Sarana Prasarana 1.815,93 1.120,11 2.936,04 3 
Total 60.554,30 37.337,00 97.891,38 100 
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Gambar 1. Rencana Kerja Usaha HKI Tahun 2017-2026 
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Peta 4. Perusahaan di sekitar HKI di Blok Kendawangan 
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Peta 5. Perusahaan di sekitar HKI di Blok Air Hitam 

 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

9 

2.2 Lanskap Penilaian NKT 

2.2.1 Penentuan Lanskap Penilaian 

Suatu proses hubungan antara hutan dan keanekaragaman hayati merupakan satu kesatuan 
yang saling berinteraksi. Hutan merupakan ekosistem paling penting, karena keragaman 
ekosistem dan formasi hutannya merupakan perpaduan fungsi dari tiga faktor, yakni curah 
hujan, ketinggian dan kondisi tanah. Konsesi HKI dinilai dalam konsteks lanskap. Hal ini 
penting karena individu maupun populasi suatu spesies tidaklah terbatas dalam lokasi 
tertentu, tetapi dapat menyeberangi batas-batas pengelolaan atau administrasi. Sebuah 
lanskap dapat digambarkan sebagai wilayah geografis yang heterogen, ditandai ekosistem 
yang saling berinteraksi, termasuk di dalamnya sistem terestrial dan perairan atau ekosistem 
alami dengan lingkungan yang didominasi aktivitas manusia. Sebuah lanskap yang di 
dalamnya terdapat nilai konservasi tinggi disebut dengan lanskap kajian. 

Penentuan lanskap dapat menggunakan proses biofisik yang dominan seperti batas-batas 
sistem hidrologi (batas DAS atau sub DAS) dan konektivitas mosaik tutupan lahan hutan 
pada wilayah kajian. HKI memiliki dua blok yaitu blok Kendawangan dan Blok Air Hitam, 
antara kedua blok berjarak lebih dari 30 km dengan kondisi tutupan sedikit hutan dan 
didominasi perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu lanskap kajian untuk penilaian NKT 
untuk HKI telah ditetapkan terbagi menjadi dua lanskap yaitu lanskap blok Kendawangan 
dan Air Hitam. 

2.2.1.1 Lanskap Kendawangan 

Penentuan lanskap Blok Kendawangan didasarkan pada pendekatan unit hidrologis dataran 
rendah dan tutupan hutan. Karena tutupan hutan telah terfragmentasi delineasi batas 
lanskap mengikuti alur S.Kendawangan pada bagian Timur, dan bagian yang lain jika 
terdapat konektivitas tutupan hutan dengan HKI maka dimasukkan dalam lanskap kajian, jika 
tidak batas lanskap mengikuti unit hidrologis dan batas perkebunan kelapa sawit.  

Batas lanskap Blok Kendawangan pada sisi Timur mengikuti sungai besar Kendawangan, 
kemudian naik keutara berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit PT. Andes Agro 
Investama, PT. Cahaya Nusa Gemilang, PT. Karya Bhakti Agro Sejahtera. Pada bagian 
Utara berbatasan dengan kawasan hutan produksi yang telah dibebankan ijin untuk PT. 
Wanakerta Ekalestari. Pada sisi Barat bagian tengah berbatasan dengan hutan lindung, 
sedangkan bagian bawah berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit PT. Putra Sari 
Lestari (Lihat Peta 2).  

2.2.1.2 Lanskap Air Hitam 

Penentuan lanskap Blok Air Hitam didasarkan pada konektivitas tutupan hutan dan unit 
hidrologis. Jika terdapat konektivitas tutupan hutan yang tersisa dengan konsesi HKI 
terutama pada alur-alur sungai dimasukan dalam lanskap kajian, sedangkan jika tidak 
terdapat konektivitas batas lanskap kajian didasarkan pada satuan unit hidrologis dan batas 
perusahaan perkebunan kelapa sawit.  



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

10 

Batas lanskap Blok Air Hitam pada sisi Timur mengikuti S.Keramat, kemudian ke Utara 
menuju S.Air Hitam Besar melalui S.Penadungan. Sisi barat batas lanskap mengikuti alur 
S.Air Hitam Kecil. Sedangkan bagian Selatan berbatasan dengan PT. Sukses Karya Sawit, 
batasan mengikuti alur S.Buluh kemudian ke S.Bakung ke arah Timur menuju S.Keramat 
(lihat Peta 3).  

2.3 Risiko Terhadap NKT: Skala, Intensitas, Risiko Operasional 
UPH 

HKI sebagai pemegang ijin pengelolaan hutan dengan lama ijin pengeloaan 4 daur 
penanaman, 100 tahun tentunya akan melakukan kegiatan operasional yang akan 
memberikan dampak. HKI saat ini telah melakukan aktivitas pembersihan lahan, pembibitan, 
dan penanaman. Skala, intensitas risiko operasional1 UPH terhadap NKT di wilayah konsesi 
HKI dalam konteks sosial dan pembangunan wilayah adalah sebagai berikut. Skala adalah 
ukuran sejauh mana sebuah aktivitas manajemen atau kegiatan dapat memengaruhi nilai-
nilai lingkungan atau sosial atau unit manajemen, dari segi waktu dan ruang. Sebuah 
aktivitas yang berskala kecil atau rendah hanya memengaruhi sebagian kecil kawasan setiap 
tahunnya, aktivitas temporal berskala kecil atau rendah hanya berlangsung dalam interval 
yang panjang. Intensitas adalah ukuran akan pengaruh, tingkat keparahan, atau kekuatan 
dari sebuah aktivitas manajemen atau kejadian lainnya yang memengaruhi sifat akan 
dampak aktivitas terkait. Dalam konteks manajemen hutan intensitas dikaitkan dengan 
aktivitas yang mengganggu seperti pemanenan dengan mesing, persiapan lahan dan 
penggunaan pestisida, sedangkan risiko merupakan probabilitas terjadinya dapak negatif 
yang tidak dapat diterima yang timbul akibat aktivitas dalam unit manajemen yang 
dikombinasikan dengan tingkat keseriusannya dari segi konsekuensi. 

Dalam rangka mengurangi dampak oleh aktivitas lapangan, perusahaan secara rutin 
melakukan aktivitas Pemantauan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan yang merupakan 
kewajiban dari RKL dan RPL. Potensi dampak yang dapat terjadi secara umum adalah: 

Skala operasional secara luasan, HKI mempunyai luas 97.891,38 ha atau 978.91km2 luas 
wilayah ini sama dengan 16.71% dari luas total wilayah Kecamatan Kendawangan (5.859.10 
km2)2.  Total luas wilayah konsesi yang djadikan tanaman pokok dengan komoditas karet 
seluas 60.923,36 ha (62,24%) atau 43,15 kali lipat luas total perkebunan karet yang ada di 
Kecamatan Kendawangan (1.412 ha)3. Pada sisi yang lain wilayah administratif yang 
termasuk di dalam konsesi HKI meliputi sembilan desa dari sembilan belas desa di 
Kecamatan Kendawangan. Secara luasan HKI “merebut” wilayah yang cukup besar bagi 
ruang-ruang sosial-ekonomi masyarakat dan ruang-ruang hidup bagi satwa dan vegetasi 
yang disebabkan oleh jenis komoditas dan konversi dari hutan “alami” menjadi  “hutan karet” 
yang monokultur. 

Skala operasional perusahaan akan mempengaruhi seluruh tahapan aktivitas perusahaan, 
mulai dari pembersihan lahan sampai pemanenan, saat ini hal yang paling dirasakan oleh 

                                                      
1FSC. 2016 Guideline For Standard Developers For Addressing Risk Of Unacceptable Activities In Regard To 
Scale And Intensity. 
2Kecamatan Kendawangan Dalam Angka 2013, Hal 4. Luas Wilayah Kecamatan Kendawangan. Badan 
Pusat Statistik Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat  
3Ibid. hal 69. Luas Tanaman Perkebunan Tahun 2008 – 2012 (Ha) 
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perusahaan adalah dampak eksternal dari kebakaran hutan dan lahan, yang disebabkan 
aktivitas masyarakat, seperti berburu. Dampak bagi masyarakat timbul dari aktivitas 
pembersihan lahan yaitu (1) Tertimbunnya aliran sungai akibat proses mobiltas alat berat. 
Dampak ini menurut perusahaan adalah temporer, karena perusahaan akan membangun 
jembatan yang permanen, tanpa memindahkan/mengalihkan arus, sehingga kebutuhan 
masyarakat akan air bersih terjaga. (2)Permasalahan perlindungan terhadap daerah 
tangkapan, pengambilan air bersih juga berdampak bagi perusahaan dan masyarakat 
Kehilangan ekosistem penting yang mengatur siklus air dan konservasi tanah (mengurangi 
kualitas air dan kesuburan/kuantitas tanah). (3) Kehilangan hutan (deforestasi dan 
degradasi) karena konstruksi jalan dan infrastruktur perusahaan dan pembukaan lahan (land 
clearing), (4).Kehilangan keanekaragaman jenis flora dan fauna. (5) Penyebaran alami jenis 
flora “eksotik” (tanaman pokok HTI) ke kawasan sekitar. Kegiatan operasional yang 
dilakukan HKI antara lain pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur yang memiliki 
pengaruh besar terhadap kondisi lingkungan. Pembukaan lahan dilakukan mengacu pada 
area-area yang telah ditetapkan sebagai area tanaman pokok, dan untuk area tetap dijaga. 
Selama kajian NKT dilaksanakan pembukaan lahan sementara dihentikan, hanya dilakukan 
penanaman di area yang telah dibuka, demikian juga pembangunan infrastruktur. 

Intensitas dalam aktivitas perusahaan sangatlah tinggi, sebagai perkebunan monokultur 
perusahaan akan menanam karet dengan usia produktif 25 tahun. Dalam masa tersebut 
skala operasional dalam hal luasan spasial akan memengaruhi berbagai sumberdaya, 
terutama sumberdaya air. 

Risiko atas operasional perusahaan lebih banyak berupa risiko sosial, seperti hilangnya mata 
pencaharian masyarakat karena penggunaan tenaga kerja dari luar daerah. Konflik dengan 
masyarakat adat di daerah penting/budaya dan klaim atas hak pengelolaan hutan.  
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Peta 6. Lanskap Kendawangan 
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Peta 7. Lanskap Air Hitam 

 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

12 

3 PERTIMBANGAN LANSKAP LUAS 
 

3.1 Kehutanan Global dan Nasional, Isu Deforestasi 

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 laju deforestrasi di wilayah 
Kalimantan Barat sebesar 38.339,4 ha, baik di dalam kawasan hutan (HP, HPK, HPT, HL, 
KSPA)  maupun kawasan non hutan/Areal Pengunaan Lain (APL)4.  Beberapa kegiatan 
yang ditengarai sebagai penyebab pengurangan luas hutan adalah konversi kawasan hutan 
untuk tujuan pembangunan sektor lain misalnya untuk perkebunan dan transmigrasi; 
pembalakan yang tidak lestari, pencurian kayu atau penebangan liar (illegal logging); 
pertambangan, perambahan dan pengambilalihan lahan serta kebakaran hutan. 

Tata ruang Kehutanan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi di sekitar pada wilayah 
konsesi HKI berupa  Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan 
Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung (HL) , Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian 
Alam(KSPA)  (lihat Peta 7 dan Peta 8).  Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam ada 
satu yaitu Cagar Alam Muara Kendawangan yang letaknya di blok Air Hitam, posisi sebelah 
barat berbatasan langsung dengan  blok Air Hitam.  

Tipe ekosistem yang terdapat di kawasan yaitu tipe ekosistem hutan pantai, hutan 
mangrove, hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut dan hutan hujan dataran rendah serta 
hutan kerangas dan Padang Rumput.  Pada ekosistem pantai menjadi tempat bertelurnya 
Penyu Sisik (Eretmmochelys imbricata), Penyu Hijau (Celonia mydas), Penyu Belimbing 
(Dermochellys coreaceae), Tuntong (Batagur baska) dan Kura-kura Gading (Orlitia 
bornensis). Pada tipe hutan rawa air tawar dan rawa gambut serta hutan dataran rendah 
menjadi habitat Bekantan (Nasalis larvatus) dan Orangutan (Pongo pygmaeuswurmbii) serta 
beberapa jenis Primata lainnya seperti Kera Ekor-panjang (Macaca fascicularis) dan 
Klempiau/Owa (Hylobates albibarbis). Spesies herbivora terutama jenis Rusa (Rusa 
timorensis) dan Pelanduk/Napu (Tragulus spp). 

Selain jenis mamalia dan reptilia, pada kawasan Cagar Alam Muara Kendawangan juga 
banyak terdapat jenis burung air dan burung pantai seperti Pecuk Ular (Anhinga 
melanogaster), Cikalang (Fregata minor), Cangak Merah (Ardea purpurea), Kuntul Cina 
(Egreta eulophotes), Cangak Laut (Ardea sumatrana), Kuntul Kerbau (Bubulcus ibis), Kuntul 
Karang (Egreta sacra) , Bangau Storm (Ciconia stormi), Bangau Tongtong (Leptoptilos 
javanicus) dan sebagainya. 

Dua Hutan Lindung yang berbatasan langsung dengan HKI adalah Hutan Lindung S.Jelai di 
Blok Air Hitam dan Hutan Lindung S.Tengar di Blok Kendawangan. Kedua Hutan Lindung ini 
merupakan hutan lindung gambut, yang berfungsi sebagai perlidungan sistem hidrologis 
yang ada. Posisi HL S. Jelai berbatasan langsung dengan Blok Air Hitam pada sisi selatan, 
sedangkan untuk HL.  S. Tengar berbatasan langsung dengan Blok Kendawangan pada sisi 
barat sebelah selatan. 

                                                      
4Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Statistik Kementrian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 2015. 
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3.2 Keanekaragaman Hayati Penting di Tingkat Global/Regional 
dan Nasional 

Unit-unit biogeografi Kalimantan dicirikan oleh keanekaragaman satwa hutannya yang 
sangat tinggi, sedang tingkat endemisitasnya relatif rendah, sehingga keberadaan hutan 
yang merupakan habitat bagi satwa-satwa endemik menjadi sangat penting. Salah satu 
satwa endemik Kalimantan yang penting adalah Orangutan (Pongo pygmaeus spp) dengan 
tiga sub spesiesnya yaitu Pongo pygmaeus ssp.wurmbii, Pongo pymaeus morio dan Pongo 
pygmaeus pymaeus karena keberadaannya semakin menurun, hal ini dibuktikan dengan 
kenaikan status keterancamannya oleh IUCN dari Endangered di tahun 2008 menjadi 
Critically Endangered pada tahun 2016. Laju penurunan dari subspesies Pongo pygmaeus 
ssp.wurmbii diperkirakan telah lebih dari 50% selama 40 tahun terakhir - kurang dari dua 
generasi (Meijaard et al, 2011.) dan banyak populasi kecil telah menghilang (Abram et al, 
2015). Dengan pembangunan di Indonesia saat ini, dalam 50 tahun mendatang diprediksi 
dapat merusak setengah wilayah distribusi Orangutan, terutama dengan hilangnya hutan 
akibatkonversi ke pertanian dan kebakaran (Wich et al, 2012).Perburuan liar – untuk 
dimakan/daging, perdagangan hewan peliharaan dan karena konflik Orangutan dengan 
manusia - juga menjadi faktor utama dalam penurunan mereka (Davis et al, 2013 dan Abram 
et al, 2015). 

Distribusi Orangutan ini terbagi dalam tiga wilayah Pongo pygmaeus ssp.wurmbii tersebar di 
Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sedangkan Pongo pymaeus morio tersebar di 
Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sabah. Pongo pygmaeus pymaeus, hanya  
mempunyai persebaran sedikit di bagian utara Kalimantan barat dan Serawak. Pada lanskap 
di konsesi HKI merupakan bagian penting dari Orangutan(Pongo pygmaeus ssp.wurmbii), 
dari peta persebaran Orangutan  (Wich et al, 2008) kawasan konsesi  dan lanskap kajian 
HKI masuk didalam distribusi mereka( Gambar 2. Distribusi Orangutan Kalimantan). 
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Gambar 2. Distribusi Orangutan (Wich et al, 2008) 

 

Lanskap ini sangat penting untuk proses pelestarian dari Orangutan(Pongo pygmaeus 
ssp.wurmbii) karena mengandung area-area yag merupakan daerah persebaran (yang) kecil 
yang tidak terkoneksi dengan area/kawasan lain. Hutan dalam konsesi HKI bisa menjadi 
“koridor” atau wilayah penyangga bagi dua bagian yaitu pada Blok Kendawangan dan Blok 
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Air HItam, sehingga mampu mendukung keberadaan Orangutan di wilayah ini. Sebagian 
hutan yang ada adalah hutan rawa gambut di sisi barat dan timur konsesi. Hutan rawa 
gambut penting bagi kelestarian Orangutan karena merupakan salah satu habitat yang 
sesuai bagi keberlangsungan hidupnya.  

3.2.1 Studi Biogeografi 

Secara keseluruhan, Kalimantan memiliki jumlah mamalia endemik yang lebih tinggi (44 
spesies) dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Sunda Besar dan bioregion Filipina. 
Dari 44 spesies mamalia endemik yang terdapat disana, 15 terbatas pada hutan dataran 
rendah, dan banyak diantaranya adalah binatang pengerat kecil dan kelelawar (MacKinnon 
et al., 1996). 12 spesies mamalia dari hutan tersebut adalah spesies endemik. 

Biogeografi adalah sebuah studi tentang pola distribusi alami dari tumbuhan dan hewan. Di 
Indonesia, biogeografi merupakan topik yang menarik. Sebabnya Indonesia terdiri dari 
ribuan pulau, yang berarti bahwa penyebaran spesies secara alami dibatasi oleh lautan 
sekitar pulau. Kepulauan yang secara geografis terisolasi dan dengan sejarah geologi unik 
cenderung memiliki keunikan flora dan fauna. Laut bertindak sebagai penghalang bagi 
spesies yang berasal dari pulau-pulau lain, yang dapat menjajah dari waktu ke waktu. Pulau-
pulau yang letaknya berdekatan dan atau pulau dengan sejarah geologi yang sama, 
cenderung memiliki kemiripan flora dan fauna. Kalimantan, seperti telah dijelaskan di bagian 
sebelumnya, merupakan bagian dari kepulauan ‘Sunda Besar’. Dengan demikian, kumpulan 
spesies yang ditemukan di pulau tersebut memiliki kemiripan dengan yang terdapat di 
Semenanjung Asia Tenggara (Malaysia), Sumatra dan Jawa.  

Proses 'isolasi' serupa juga terjadi dari waktu ke waktu dalam sebuah pulau. Proses dari 
zaman glasial dan interglacial yang terjadi ratusan ribu atau jutaan tahun yang lalu, telah 
memengaruhi pola keanekaragaman hayati di Kalimantan. Naik-turun permukaan air laut 
semasa periode ini menghasilkan perluasan atau penyusutan hutan hujan serta 'isolasi 
secara temporal' antara daerah aliran sungai atau pegunungan. Hasilnya adalah 
pembentukan daerah/unit sub-biogeografis yang berbeda, dengan spesies atau sub-spesies 
unik yang kita menyaksikan saat ini.  

Penyebaran jenis satwa dan tumbuhan di Kalimantan tidak seragam. Selain distribusi 
menurut ketinggian yang jelas dan batas-batas habitat, ada perbedaan dalam sejarah 
geologis seperti yang telah diuraikan di atas.  Distribusi fauna tidak hanya berkaitan dengan 
tipe habitat tetapi juga rintangan geografis seperti jajaran pegunungan dan sungai-sungai. 
Wilayah dataran rendah Kalimantan dialiri sungai-sungai utama, yang lebarnya berperan 
sebagai rintangan bagi perpindahan hewan.  
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Gambar 3. Hubungan Flora-Fauna Burung Asli Wilayah Sunda, (Mac Kinnon & 
Phillips) 

 
 

3.3 Perlindungan Ekosistem Gambut 

Selain penting bagi satwa dan vegetasi, hutan rawa gambut juga penting bagi ekosistem 
hutan rawa gambut itu sendiri. Pada kondisi alami, hutan rawa gambut terdiri atas tiga 
komponen utama yakni vegetasi,gambut, dan hidrologi. Vegetasi memberikan input bahan 
organik dan dekomposisi merupakan keluaran dari sistem neraca karbon. Sistem hidrologi 
ditandai oleh simpanan yang relatif stabil dimana input dari curah hujan disetimbangkan oleh 
keluaran melalui evapotranspirasi dan aliran ke sungai. Bila vegetasi dihilangkan dari sistem 
maka input bahan organik hilang atau berkurang sementara keluaran melalui dekomposisi 
tetap berlangsung atau bahkan mengalami akselerasi. Akibat yang ditimbulkan adalah 
terjadinya subsiden dan pelepasan gas rumah kaca (GRK) baik melalui dekomposisi 
mikrobial maupun kebakaran. 

Wilayah lanskap penilaian merupakan wilayah yang penting bagi ekosistem gambut, 
termasuk dalam KHG (Kesatuan Hidrologis Gambut) yang di keluarkan oleh KLHK melalui 
SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem 
Gambut Nasional.   
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Tabel 4. Kesatuan Hidrologis Gambut di lanskap penilaianHKI 

Nama Lokasi Kode Kawas
an 
Lindun
g (ha) 

Kawasan 
Budidaya 
(ha) 

Luas Total 
 (ha) 

KHG Sungai Keramat-Sungai 
Jelai  

Air Hitam KHG.61.04.14 11.477 10.164 21.641 

KHG Sungai Kepulu-Sungai 
Pesaguan 

Kendawangan KHG.61.04.09 4.771 8.799 13.570 

Menurut KLHK,kesatuan hidrologis gambut adalah kesatuan suatu ekosistem gambut yang 
letaknya berada di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, pada genangan, atau 
pada rawa. Karakteristik gambut adalah sifat alami gambut yang terdiri atas sifat fisika, 
kimia, dan biologi serta jenis sedimen di bawahnya, yang menentukan daya dukung wilayah 
gambut serta kapasitasnya sebagai media tumbuh, habitat, biota, keanekaragaman hayati, 
dan hidrotopografi. 

Gambar 4. Peta Fungsi Ekosistem Gambut 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

KHG S.Kepulu-
S.Pesaguan 

KHG S.Keramat 
– S.Jelai 
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3.4 Kebakaran Lahan dan Hutan 
Kebakaran hutan menjadi salah satu ancaman bagi kerusakan hutan dan lahan di Indonesia. 
Di masa lalu membakar hutan merupakan suatu metode praktis untuk membuka lahan. Pada 
awalnya banyak dipraktekkan oleh para peladang tradisional atau peladang berpindah. 
Namun karena biayanya murah praktek membakar hutan banyak diadopsi oleh perusahaan-
perusahaan kehutanan dan perkebunan. 

Di penghujung abad 20 dunia pernah dikejutkan dengan bencana kebakaran hutan, salah 
satunya dampak dari kemarau yang panjang yang memicu kebakaran. Kebarakan hutan 
saat itu dianggap sebagai bencana lingkungan terbesar sepanjang abad, termasuk di lokasi 
kajian. Hal ini dibenarkan oleh masyarakat di lokasi kajian. Hutan yang menjadi andalan 
mereka habis terbakar. Setelah tahun 1997-1998 tersebut hampir setiap tahun terjadi 
kebakaran hutan dan lahan terutama saat musim kemarau.  

Tahun 2012 terjadi kebakaran di area CA Kendawangan di Desa Air Hitam Besar, 
Greenpeace mencatat terjadi kebakaran hutan di sekitar area HKI di Blok Air Hitam tahun 
2013, 2014 dan 2015, dan tahun 2016 terjadi kebakaran di desa sekitar area HKI, yaitu di 
Desa Mekar Utama, Dusun Klukup Belantak dan Dusun Sukaria. 

3.5 Perencanaan Pembangunan Wilayah 

3.5.1 Konteks Perencanaan dan Kegiatan Ekonomi 

Kawasan strategis di wilayah Kabupaten Ketapang terdiri dari kawasan strategis dari sudut 
kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten 
(aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi), salah satunya kawasan Potensial Cepat Tumbuh 
Kendawangan-Sungai Gantang5.Kawasan strategis lainnya berkenaan dengan kepentingan 
untuk memacu perkembangan dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten 
Ketapang antara lain Daerah Terisolir di Air Hitam. 

Dari sisi penggunaan sumberdaya alam Kecamatan Kendawangan memiliki luas lahan  
587.929 ha lahan yang terbentang di Kecamatan Kendawangan sekitar 91,55% yang 
merupakan lahan bukan sawah, sekitar 4,39% lahan sawah tadah hujan, dan sekitar 4,06 % 
lahan bukan pertanian. 

Kawasan indistri direncanakan di Kecamatan Kendawangan, fokus kegiatannya pada 
industri alumina (BPS, 2015). Pengembangan kawasan industri Ketapang saat ini sudah 
berjalan, potensi bauksit di Kabupaten Ketapang sebanyak 606 juta ton dan merupakan 
potensi bauksit terbesar di Kalimantan Barat. Kebutuhan listrik di Kendawangan mulai 
dibangun dengan daya 2x150 MW oleh investor, termasuk pembangunan pelabuhan untuk 
transportasi pengiriman hasil industri.   

Sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan.  
Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa 
krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat 
permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. 

                                                      
5RTRW Kabupaten Ketapang 2015-2035, Bappeda Kabupaten Ketapang. 
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Pertumbuhan tertinggi dari sektor pertanian, juga laju pertumbuhan rata-rata per tahun, hal 
ini menyatakan bahwa kehidupan masyarakat masih bergantung pada sektor ini. Sektor 
produksi lain yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya alam adalah industri 
pengolahan.  

Mayoritas Penghidupan masyarakat (livelihood) di sekitar kawasan konsesi HKI berada pada 
sektor perkebunan khususnya karet dan sawit, Kedua komoditas tersebut menjadi 
primadona masyarakat di wilayah lanskap kajian terutama di Blok Kendawangan. 
Sedangkan di Blok Air Hitam hanya desa Air Tarap yang merasakan dampak positif secara 
ekonomi karena berada di wilayah kebun sawit HSL. Untuk 2 desa lainnya yakni desa Air 
Hitam Hulu dan desa Air Hitam Besar meskipun berada di sekitar kebun sawit PT SKS dan 
PT BNS namun sampai saat ini belum merasakan dampak posisitf secara ekonomis (belum 
mendapatkan bagian bagi hasil plasma). Maka dengan demikian selayaknya 
berpenghidupan dalam sektor perkebunan maka penguasaan aset alam seperti lahan tanah 
dan sumber daya yang berkaitan dengan perkebunan menjadi penting.  

Sebelum masa perkebunan Sawit dan HTI terutama pada masa tahun 1980-2000 membalak 
kayu alam merupakan mayoritas mata pencarian masyarakat. Saat diberlakukan Instruksi 
Presiden No 5 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di 
Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia yang efektif 
dilaksanakan pada masa jabatan Presiden SBY masyarakat mencari pendapatan baru 
dengan berkebun sawit maka kebutuhan akan lahan mulai meningkat. Apabila tidak berhati-
hati dalam mengelola sumberdaya lahan maka akan menjadi ancaman terhadap keberadaan 
NKT. 

3.6 Demografi dan Sosial 

Jumlah penduduk Kecamatan Kendawangan sebanyak 34.786 orang, yang terdiri dari 
18.120 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16.666 orang berjenis kelamin perempuan yang 
tersebar di 19 desa. 

Dengan luas wilayah sebesar 5.859,10 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 34.265 orang, 
maka tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Kendawangan tergolong jarang yaitu 
hanya 6 orang per km2, angka kepadatan tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan 
kepadatan penduduk Kabupaten Ketapang yang sebesar 15 orang per km2.  

Persentase persebaran penduduk setiap desa di Kecamatan Kendawangan tergolong tidak 
merata, hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang lazimnya 
menjadi magnet untuk mendiami suatu tempat adalah kemudahan dalam mengakses 
fasilitas-fasilitas umum seperti kemudahan transportasi dan pelayanan-peayanan publik. 

Perekonomian masyarakat bersumber pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, 
meskipun di tahun 2014 kontribusinya sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya. Luas 
lahan pada sawah adalah 22.376 ha dan padi ladang 6.889 ha. Selain bidang pertanian dan 
perkebunan, masyarakat juga bekerja sebagai peternak dan nelayan, baik nelayan laut 
ataupun sungai, ikan awetan, dan budidaya kolam.  

Pada tahun 2014 Kecamatan Kendawangan mampu menghasilkan padi dengan total 
produksi sebanyak 12.713 Ton. Jumlah ini 20,52% lebih rendah jika dibandingkan dengan 
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produksi padi pada tahun sebelumnya yang sebesar 15.996 Ton. Komoditas palawija 
khususnya tanaman ubi kayu pada tahun 2014 mencapai produktivitas 148,64 kw/ha dan 
luas panen sebesar 68 ha mampu menghasilkan 1.011 ton. Produksi tersebut lebih tinggi 
bila dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebesar 625 ton.  

Sementara komoditas ubi jalar pada tahun 2014 mencapai rata-rata produksi 68,41 kw/ha 
dengan luas panen 38 ha dan produksi 260 ton. 

Pada tahun 2014 luas tanaman perkebunan di Kecamatan Kendawangan sebesar 43.858 
ha, di mana sebagian besar dari luas lahan tersebut berasal dari komoditas kelapa sawit 
yaitu sekitar 41.740 ha dan diikuti oleh komoditas karet seluas 1.412 ha. 

Jumlah pemelihara ternak di Kendawangan meningkat dari 3.096 rumah tangga pada tahun 
2012 menjadi 3.247 rumah tangga pada tahun 2013. Jumlah populasi ternak mengalami 
peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya, kenaikan jumlah ternak 
utamanya karena peningkatan yang cukup besar pada populasi ayam pedaging. Populasi 
ternak besar yang paling banyak dipelihara di Kendawangan adalah sapi, jumlahnya 
mencapai 1.352 ekor, sementara populasi unggas didominasi oleh ayam ras, yaitu mencapai 
263.838 ekor. 

Persebaran usaha industri di Kabupaten Ketapang belum merata. Hanya daerah-daerah 
tertentu saja yang sektor indusrinya berkembang dengan pesat. Namun demikian hingga 
tahun 2014 di Kecamatan Kendawangan terdaftar sebanyak 6 unit usaha industri mikro kecil/ 
kerajinan rumah tangga. Lambatnya perkembangan sektor perindustrian di Kecamatan 
Kendawangan dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah keadaan 
sosial, kebudayaan, dan infrastruktur pendukung. 

Kabupaten Ketapang adalah kabupaten yang multi suku dan etnis, dengan Suku Dayak dan 
Melayu serta Tionghoa menjadi tiga suku terbesar di kota ini. Selain itu juga ada suku Jawa 
dan Madura yang notabene adalah pendatang. Orang Tionghoa di Kabupaten Ketapang 
menggunakan dialek Tiochiu atau Chaozhou dalam ejaan Mandarin. Terdapat pula sebagian 
kecil orang Tionghoa yang menggunakan bahasa Khek (Hakka). 

Perbedaan etnis ini juga mendorong berkembangnya politik lokal di Kalimantan Barat hingga 
ke daerah-daerah, terutama antara kelompok etnis terbesar yaitu Dayak dan Melayu. 
Beberapa diantaranya menimbulkan konflik politik berkepanjangan terutama di era orde 
baru, hingga di tahun 2000-an akhirnya diambil jalan untuk mengembangkan politik berbagi 
kekuasaan antar etnis. Selain struktur pemerintahan politik, di Kalimantan Barat juga 
terdapat kepemimpinan adat, baik Dayak maupun Melayu yang diakui oleh pemerintah. 
Struktur kepemimpinan adat ini juga dimulai dari lingkup desa hingga provinsi sebagai 
pemangku adat tertinggi. Sehingga aturan-aturan di tingkat desa juga mengacu pada aturan-
aturan adat yang dibuat dan dikenal dengan hukum adat. 
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4 KONDISI BIOFISIK LANSKAP PENILAIAN 

4.1 Gambaran Fisik 

4.1.1 Geologi 

Berdasarkan pada peta Geologi  lembar Kendawangan (Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Geologi, Bandung, 1994),  jenis  batuan yang ada di wilayah kajian adalah 
(rujukan Peta 12 dan Peta 13): 

- Endapan Rawa, berumur Holosen, terdiri dari lempung, lumpur, dan pasir halus 
mengandung sisa tumbuhan.Batuan penyusunnya terdiri dari: selang-seling antara 
batu pasir, serpih, dan kadang-kadang dijumpai lapisan batubara muda.  

- Granit Sukadana, terdiri atas granit, granodiorite dan diorite. Granit berwarna kelabu 
kemerahan, mineral penyusun kuarsa, plagioklas, hornblende dan biotit. Di beberapa 
tempat satuan ini mengandung xenolith basal yang berukuran 40 cm. 

- Batuan Gunungapi Kerabai, terdiri atas lithic tufa, tufa hablur dan lava berselingan 
dengan batupasir, batulanau dan batulempung termalihkan. Batuan gunungapi 
Kerabai diduga berlingkungan darat dan ketebalan lebih dari 1000 meter.  

- Kompleks Ketapang, tersusun atas batupasir kuarsa, batulanau dan serpih. 
Batupasir kuarsa berwarna kelabu muda, tufaan, berbutir halus, membundar 
tanggung, sortasi baik, setempat terkersikkan dan terlimonitkan dengan foliasi lemah. 
Lingkungan pembentukannya darat hingga laut dangkal. Tebal satuan ini sekitar 300 
meter. 

- Batuan Malihan Pinoh, terdiri atas kuarsit dan sekis mika. Kuarsit berwarna kelabu 
muda, terhablur, mengandung batuan migmatit. Sekis mika berwarna kelabu 
kehijauan mengandung mika dan biotit porfiroblastik, andalusit dan garnet. 

Jenis batuan pada Blok Kendawangan didominasi oleh Endapan Rawa, pada sisi Barat dan 
Timur merupakan Batuan Gunung Api Kerabai, pada sisi Utara dan Selatan ada sisipan 
batuan Kompleks Ketapang dan pada bagian Utara ada sedikit batuan Granit Sukadana dan 
Batuan Malihan Pinoh.  

Endapan Rawa merupakan jenis batuan pada keseluruhan Blok Air Hitam, seluruh wilayah 
kajian pada areal ini tidak ada jenis batuan yang lain selain Endapan Rawa.  

4.1.2 Tanah 

Satuan Peta Tinjau Tanah, jenis-jenis tanah klasifikasi USDA jenis tanah di wilayah studi HKI 
adalah (lihat Peta 14& Peta 15) 

- Inceptisol, mempunyai karakteristik dari kombinasi sifat-sifat tersedianya air untuk 
tanaman lebih dari setengah tahun atau lebih dari 3 bulan berturut-turut dalam musim 
kemarau.Tanah inceptisol menunjukkan proses-proses aluvial atau pengendapan, 
sehingga dapat digunakan sebagai indikasi keberadaan lahan basah dan ekosistem 
riparian. 
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- Histosol, terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan, sampah hutan, atau lumut yang cepat 
membusuk yang terdekomposisi dan terendapkan dalam air,mempunyai kadar bahan 
organik sangat tinggi sampai kedalaman 80 cm kebanyakan adalah gambut (peat) yang 
tersusun atas sisa tanaman yang sedikit banyak terdekomposisi dan menyimpan air. 
Jenis tanah histosol menjadi indikasi keberadaan ekosistem gambut. 

- Ultisol, merupakan tanah-tanah yang terjadi penimbunan liat di horison bawah, bersifat 
masam, kejenuhan basa pada kedalaman 180 cm dari permukaan tanah kurang dari 
35%, biasanya cukup asam, sering memiliki pH kurang dari 5. Hasil warna merah dan 
kuning dari akumulasi oksida besi (karat) yang sangat tidak larut dalam air. Banyak 
nutrisi, seperti kalsium dan potasium.Tanah ultisol di indonesia umumnya terbentuk dari 
batuan sedimen masam dan sering disebut dengan tanah podzolik merah kuning (PMK) 
yang merupakan ciri daerah tropis dan sering mengalami pencucian. Jenis ini dapat 
digunakan sebagai indikasi keberadaan hutan tropis dataran rendah dan merupakan 
tanah-tanah yang dipilih oleh masyarakat untuk perladangan dan kebun. 

- Spodosol, mempunyai tekstur kasar (pasir atau pasir berlempung), yang berdampak 
pada rendahnya kemampuan tanah meretensi air (rawan kekeringan), dan rendahnya 
meretensi hara (mudah tercuci bersama air perkolasi). Tanah spodosol menjadi indikasi 
adanya ekosistem kerangas. 

- Oxisol, merupakan tanah tua yang telah mengalami pelapukan tingkat lanjut sehingga 
mineral mudah lapuknya tinggal sedikit, didominasi oleh mineral-mineral dengan aktivitas 
yang rendah, seperti kwarsa, kaolin, unsur hara rendah,  mengandung oksida besi dan 
oksida Al yang tinggi. Tanah oxisol sering juga disebut dengan tanah podsolik merah 
kuning. Jenis tanah ini umumnya menjadi indikasi ekosistem dataran rendah. Dalam hal 
ini di temukan ekosistem dataran rendah. 

- Entisol, sebagai tanah muda yang belum mengalami deforensiasi horison (kanan-kiri 
sungai dan rawa) entisol adalah tanah yang belum berkembang dan banyak di jumpai 
pada tanah dengan bahan induk yang sangat beragam baik secara jenis, sifat dan 
asalnya. Tanah yang memiliki kadar asam tinggi yang kurang baik untuk ditanami, 
karena memiliki kadar asam yang sangat tinggi atau sangat rendah. Tanah entisol 
banyak terdapat di daerah alluvial atau endapan sungai dan endapan rawa-rawa pantai, 
oleh sebab itu tanah ini sering disebut tanah alluvial. Tanah jenis ini bisa menjadi indikasi 
adanya ekosistem lahan basah. 

Jenis tanah di Blok Kendawangan yakni Spodosol, Ultisol, Oxisol,Entisol, Histosol dan 
Inceptisol. Blok Air Hitam didominasi oleh tanah Entisol, kemudian Histosol ada pada sisi 
sebelah Timur dan jenis tanah Inceptisol ada pada bagian sisi sebelah Barat. 

4.1.3 Hidrologi 

Sungai yang mengalir di sekitar areal kerja IUPHHK-HTI PT. HKI Blok Kendawangan yaitu S. 
Pangkalan Batu, S. Asahan, S. Air Putih, S. Lembawang, S. Tangir, S. Jelemuk, S. Kampas 
Melinggau, S. Pasir Puth, S. Jangir/Jering, S. Bagantarap, S. Bujui dan S. Kelampai. Sungai-
sungai tersebut merupakan sungai permanen yang airnya mengalir sepanjang tahun tetapi 
fluktuasi antara musim hujan dan kemarau sangat tajam. Aliran sungai-sungai ini 
membentuk pola dendritik. Sungai Pangkalan Batu adalah sungai yang alirannya paling 
panjang melintas di Desa Pangkalan Batu. Debit Sungai Pangkalan Batu di musim hujan 
hanya berkisar dari 3-5 m3/detik dengan kedalaman 6 meter dan diukur pada saat keadaan 
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surut, sedangkan pada musim kemarau debit air berkisar antara 1-2 m3/detik dengan 
kedalaman 2-3 meter. Semua sungai tersebut termasuk di dalam DAS Kendawangan dan 
DAS Pesaguan  (Peta 16).  

Sungai yang mengalir di sekitar areal kerja IUPHHK-HTI PT. HKI  Blok Air Hitam yaitu 
Sungai Air Hitam Besar, Sungai Air Hitam Kanan, Sungai Mading, dan Sungai Belengkong. 
Sungai-sungai tersebut merupakan sungai permanen yang airnya mengalir sepanjang tahun 
tetapi fluktuasi antara musim hujan dan kemarau sangat tajam dan masuk ke dalam DAS Air 
Hitam Besar, DAS Jelai, DAS Air Hitam Kecil (Peta 17). 

4.1.4 Iklim 

Data curah hujan wilayah Kendawangan tahun 2016 (Tabel 5) menunjukan bahwa rata-rata 
curah hujan bulanan 207,88 mm/bulan dengan rata-rata hari hujan bulanan 14  HH/bulan. 
Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 1,3 mm dengan hari hujan 1 HH, 
sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 495,3 mm dengan rata-
rata jumlah hari hujan 24 HH.  

Pada kedua Blok, yaitu Blok Kendawangan dan Blok Air Hitam memiliki iklim dan curah 
hujan yang sama tidak ada perbedaan untuk faktor-faktor iklim. Dengan kondisi curah hujan 
yang relatif basah sepanjang tahun, menjadi pertimbangan untuk penentuan jasa ekosistem 
terkait dengan penyedia air, pencegah banjir dan area yang rawan terhadap erosi, serta 
pengelolaan terhadap NKT.  

Tabel 5. Curah Hujan Wilayah Kendawangan Tahun 2016 

No Bulan  Curah Hujan (mm) Hari Hujan (hari) 
1 Januari  363,6 23 
2 Februari  393,9 14 
3 Maret  194,1 18 
4 April 240,7 23 
5 Mei 236,3 16 
6 Juni 99,0 11 
7 Juli 38,6 6 
8 Agustus 1,3 1 
9 September 2,1 2 
10 Oktober 54,6 6 
11 November 375,1 23 
12 Desember  495,3 24 

Jumlah 2.494,6 167 
Rata-rata 207,88 13,92 

Sumber: Kabupaten Ketapang Dalam Angka Tahun 2016 
 

4.1.5 Topografi 

Salah satu jasa ekosistem yang terkait dengan kondisi topografi adalah jasa ekosistem 
pencegah erosi dan sedimentasi. Untuk mellihat área yang rawan terhadap erosi dibutuhkan 
data lereng dan tutupan lahan. Area dengan lereng lebih dari 40% sangat beresiko 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

24 

mengalamai erosi jika tidak memiliki tutupan. Dalam Undang-undang penataan ruang UU 
No. 24 tahun 1992, área dengan lereng >40% tidak dapat dibuka. 

Topografi area HKI memiliki variasi kelerengan dan ketinggian tempat yang bervariasi. 
Ketinggian tempat areal kerja IUPHHK HTI HKI adalah 2-100 m diatas permukaan laut. 
Kelerangan di lokasi kajian memiliki kelerengan sampai diatas 40%, didominasi daerah 
dengan kelerengan datar mencapai 87.98% dari luas lokasi. 

Seluruh area HKI Blok Air Hitam memiliki kelerengan 0-8%, tidak ada area berbukit, dan 
merupakan dataran alluvial (Peta 10 & Peta 11). 

4.2 Tipe Ekosisten alami 

Kondisi fisik wilayah sangat berpengaruh pada tipe ekosistem yang terbentuk.Tidak banyak 
tutupan hutan alami yang tersisa didalam konsesi HKI. Ekosistem alami yang teridentifikasi 
antara lain kerangas, riparian, lahan basah terbuka, hutan dipterokarpacampuran pada lahan 
kering dan rawa gambut. Sebagian besar hutan yang tersisa didalam konsesi berada pada 
sempadan sungai yang merupakan ekosistem Riparian dimana kondisinya selalu basah atau 
tergenang air. Sedangkan pada substrat yang lebih kering seperti Kerangas dan daerah 
perbukitan, sebagian besar kondisinya sangat terbuka karena pernah mengalami 
perambahan dan kebakaran hutan. Berikut adalah ringkasan untuk daftar ekosistem yang 
masih memiliki tutupan hutan alami didalam konsesi HKI (Peta 20 & Peta 21). Untuk lebih 
detil tutupan masing-masing ekosistem dapat dilihat pada Annex 5. 

Hutan Kerangas 

Jenis tanah spodosol ini menyebar di bagian tengah hingga ke utara área HKI. Secara 
umum vegetasi atau hutan yang tumbuh diatas tanah ini menjadikan akan sangat khas 
karena sifat tanah ini. Ekosistem hutan yang berada di atas jenis tanah ini adalah ekosistem 
hutan kerangas. Kawasan di konsesi PT.HKI sebagian besar merupakan lahan kerangas 
tetapi sangat sedikit sekali yang masih tertutup hutan karena merupakan lahan yang cukup 
produktif untuk tanaman pokok. Hutan kerangas yang tersisa cukup luas berada di estate 11 
yang tidak di land clearing. Substratnya merupakan pasir putih yang basah dan tertutup oleh 
lapisan bahan organik yang cukup tebal dengan ketebalan 5-20 cm sehingga sekilas terlihat 
menyerupai substrat pada ekosistem rawa gambut. Lumut-lumut tebal hampir merata 
menutupi lantai hutan mengindikasikan hutan ini masih memiliki kelembapan yang cukup 
tinggi.  

Tutupannya merupakan hutan sekunder yang kondisi tegakannya sangat rapat dengan 
pohon-pohon seukuran tingkat tiang sangat mendominasi. Beberapa jenis pohon terlihat 
tumbuh sangat dominan antara lain pohon Pelawan (Tristaniopsis obovata), Balangiran 
(Shorea balangeran), Perepat (Combretocarpus rotundatus), Gerunggang 
(Cratoxylumglaucum) dan beberapa jenis jambu-jambuan (Syzygium spp.). Sedangkan pada 
daerah yang lebih terbuka didominasi oleh jenis pohon Cucur atap (Baeckea frutescens) 
yang membentuk formasi homogen cukup luas.  

 

Hutan Rawa Gambut 
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Ekosistem rawa gambut biasanya sering dijumpai di daerah rawa belakang (back swamp) 
atau daerah cekungan yang drainasenya buruk dimana kondisi tanahnya selalu basah 
bahkan sampai tergenang air berwarna merah kehitaman. Bahan organik penyusun tanah 
gambut terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang belum melapuk sempurna karena kondisi 
lingkungan yang jenuh air. Secara alami vegetasi yang tumbuh diatas substrat gambut 
memiliki sistem perakaran yang khas karena beradaptasi terhadap habitat yang selalu basah 
sepanjang tahun.  

Ekosistem rawa gambut sangat terbatas sebarannya didalam konsesi HKI dan tidak berupa 
hamparan yang luas. Seluruh ekosistem rawa gambut yang teridentifikasi berada pada 
cekungan yang sempit dan memanjang mengikuti pola aliran anak sungai yang dikelilingi 
oleh hamparan kerangas yang lebih luas. Disini ekosistem rawa gambut sering dikelirukan 
dengan hutan rawa lainnya seperti riparian atau hutan rawa air tawar yang selalu tergenang 
pada substrat tanah liat yang berair jernih. Pada lahan yang pernah terbuka sebelumnya 
banyak ditumbuhi jenis pohon Perepat (Combretocarpus rotundatus) yang sangat dominan 
membentuk formasi yang hampir homogen seperti yang terdapat di estate 4, sedangkan 
pada hutan sekunder tua seperti yang terdapat di estate 5 memiliki tutupan hutan yang 
cukup rapat dengan keragaman jenis pohon yang lebih tinggi. Beberapa jenis pohon 
mendominasi tutupan tajuk utama hutan antara lain Punak (Tetramerista glabra), Meranti 
buaya (Shorea uliginosa) dan Kempas (Koompassia malaccensis).  

Hutan Dipterokarpa Campuran Dataran Rendah 

Hutan dipterokarpa campuran dataran rendah umumnya tumbuh dan berkembang pada 
habitat lahan kering, tanahnya tidak basah dan tidak tergenang air, biasanya pada daerah 
dengan topografi bergelombang yang dapat berupa perbukitan atau pegunungan. Sesuai 
dengan namanya, tipe hutan ini didominasi oleh jenis-jenis dipterocarpaceae dan campuran 
beberapa famili pohon dominan lain seperti Burseraceae, Meliaceae, Myrtaceae dan 
Calophyllaceae sehingga tipe ekosistem ini juga dapat disebut sebagai hutan Dipterokarpa 
campuran dataran rendah. Tipe hutan ini merupakan habitat yang sangat penting dan 
merupakan hutan dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.  

Jenis-jenis pohon Dipterokarpa tampak mendominasi antara lain Meranti (Shorea leprosula, 
S.parvifolia dan S.ovalis), Resak (Vatica oblongifolia dan Cotylelobium melanoxylon) serta 
Merawan (Hopea dryobalanoides). Di bukit Kediuk ini juga menjadi tujuan wisata lokal yang 
menarik tiap akhir pekan karena terdapat air terjun Batu Arang yang bertingkat-tingkat. Tipe 
ekosistem ini hanya ada di blok Kendawangan tidak ada di Blok Air Hitam.  

Riparian 

Riparian merupakan ekosistem peralihan antara ekosistem akuatik dan teresterial. Secara 
umum, definisi ekosistem riparian sebagai daratan yang berada di dekat sungai atau badan 
air lainnya yang secara periodik dipengaruhi oleh banjir. Ekosistem riparian ditemukan 
dimana ada sungai yang pada saat tertentu air meluap melampaui badan/saluran sungai. 
Riparian dapat berupa lembah aluvial yang besar dengan lebar puluhan kilometer di daerah 
basah atau vegetasi tepian sungai dengan lebar sempit di daerah kering. 

Tutupan vegetasi pada Riparian sebagian besar merupakan hutan campuran yang 
didominasi oleh jenis-jenis khas yang biasanya memang tumbuh pada habitat sempadan 
sungai seperti Jambu-jambuan (Syzygium spp.) dan Bintangur (Calophyllum pisiferum), 
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Simpur (Dillenia suffruticosa), Rengas (Gluta renghas) dan Resak (Vatica umbonata). 
Dibelakang hutan Riparian campuran banyak dijumpai tegakan Gelam (Melaleuca cajuputi 
Ssp. cumingiana) yang biasanya muncul paska kebakaran terjadi.  

Lahan Basah Terbuka / Dataran Banjir 

Banyak rawa terbuka semula merupakan daerah yang tertutup oleh hutan rawa air tawar 
atau rawa gambut, tetapi telah terbuka karena pembakaran dan pembalakan sehingga 
terbentuk habitat spesifik dari ekosistem rawa air tawar yang kemudian berubah menjadi 
rawa basah terbuka atau dataran banjir. Pada ekosistem ini secara berkala mengalami banjir 
yang luas menyerupai danau terutama ketika musim penghujan dan menjadi kering 
menyisakan aliran-aliran sungai kecil dan hamparan padang rumput ketika musim kemarau 
yang panjang. Hampir seluruh permukaan air pada rawa basah terbuka biasanya tertutup 
oleh rumput-rumputan dan tumbuhan air yang mengapung, kondisi ini diperkirakan 
merupakan suatu klimaks setelah terjadinya kebakaran yang memusnahkan tutupan 
vegetasi disekitarnya. Formasi Pandan atau Rasau (Pandanus) menutupi hampir 
disepanjang pinggiran badan air dan berubah menjadi hutan dengan jenis pohon campuran 
jika semakin jauh masuk ke daratan yang posisi tanahnya lebih tinggi.  
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5 KONDISI SOSIAL EKONOMI LANDSKAP PENILAIAN 

5.1 Masyarakat di Dalam dan Sekitar Area Kerja PT Hutan 
Ketapang Industri 

5.1.1 Blok Kendawangan 

5.1.1.1 Kependudukan 

Berdasarkan hasil proyeksi BPS Ketapang tahun 2014 jumlah pendudukKecamatan 
Kendawangan sebanyak 34.786 orang, yang terdiri dari 18.120 orangberjenis kelamin laki-
laki dan 16.666 orang berjenis kelamin perempuan yang tersebardi 19 desa. 

Desa-desa yang berada pada area kerja HKI di Blok Kendawangan, jumlah penduduk 
terbanyak berada di Desa Mekar Utama dengan kepadatan tertinggi yaitu 18 (orang/km2). 
Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 6.Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa di Blok Kendawangan 

Desa Luas (Km2) Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk 
(orang/Km2) 

Banjar Sari 524,40 3.952 8 
Pangkalan Batu 260,55 1.062 4 
Selimatan Jaya 183,52 1.173 6 
Mekar Utama 290,45 5.305 18 
Kedondong 180 661 4 
Sungai Jelayan 98,62 633 6 
Sumber : Kecamatan Kendawangan dalam Angka, 2016 
 

5.1.1.2 Ekonomi 

Pendapatan uang masyarakat saat ini dari bekerja di perkebunan sawit dengan upah Rp. 
89.000,- s.d  98000/hari, penghasilan lain berdagang. Penghasilan utama masyarakat yaitu 
sebagai pekerja perkebunan. Penghasilan lain adalah sebagai penebang kayu, harga per 
meter kubik kayu sekitar Rp. 700.000,-. Selain itu mata pencaharian sampingan mereka ada 
yang berdagang, berburu rusa, hasil buruan Rusa di jual per kg-nya mencapai Rp 90,000. 

Tabel di bawah ini menggambarkan kehidupan masyarakat yang dikunjungi selama penilaian 
berlangsung. 

Tabel 7. Penghidupan Masyarakat di dalam dan sekitar HKI 

Desa Penghidupan Aktivitas Ekonomi Utama 
Mekar Utama Plasma sawit, pekerja perkebunan sawit, pekerja 

HKI, peternak walet, peternak madu, pencari ikan, 
pencari kayu,perajin perahu, perajin atap, pekerja 
perusahaan tambang WHW, Narita, pande besi, 
pedagang, PNS, sub kontraktor 

Berkebun sawit, Pedagang, 
Wiraswasta, Perajin, Buruh 
lepas 
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Desa Penghidupan Aktivitas Ekonomi Utama 
Banjarsari Plasma sawit, pekerja perkebunan sawit, pekerja 

HKI, peternak walet, pencari ikan, perajin perahu, 
pencari kayu, tukang, perajin atap, pekerja 
perusahaantambang WHW, pedagang 

Berkebun sawit, Pedagang, 
Wiraswasta, Perajin 

Kedondong Plasma sawit, pekerja perkebunan sawit,petani sawit 
mandiri, peternak walet, pencari ikan, petani karet, 
perajin atap, pegawai pabrik CPO Sinar Mas,  
pekerja HKI, PNS, sub kontraktor 

Berkebun sawit, Pedagang, 
Wiraswasta, Perajin, Buruh 
lepas 

Pangkalan Batu Petani karet, pencari kayu, petani sawit mandiri, 
perajin atap, pencari ikan, pekerja HKI, Penambang 
bauksit, sub kontraktor 

Berkebun sawit, Pedagang 
Wiraswasta, Perajin, Buruh 
lepas 

Sungai Jelayan Petani karet, petani sawit mandiri,  plasma sawit, 
pekerja perkebunan sawit, PNS, Petani karet, pencari 
kayu, perajin atap, pencari ikan, pekerja HKI 

Berkebun sawit, Pedagang, 
Wiraswasta, Perajin, Buruh 
lepas 

Selimatan Jaya Plasma sawit, petani sawit mandiri, pekerja 
perkebunan sawit, peternak walet, pencari ikan, 
petani karet, perajin atap, pekerja HKI, PNS 

Berkebun sawit, Pedagang, 
Wiraswasta, Perajin, Buruh 
lepas 

(Sumber: Data Primer Tim NKT April 2017 dan Data BPS Kecamatan Dalam Angka, Modifikasi) 
 

5.1.1.3 Sosial Budaya 

Dalam sejarahnya, masyarakat yang berada di sekitar HKI Blok Kendawangan merupakan 
masyarakat Dayak Kendawangan, kemudian pada akhir tahun 1980-an setelah bisnis kayu 
alam surut sebagian pendatang dari Jawa dan Banjar mulai menetap.  Tambang bauksit dan 
pasir kwarsa mendatangkan imigran dari pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatra. Pembukaan 
perkebunan kelapa sawit awal 1990-an menyebabkan bertambahnya etnis di blok 
Kendawangan dengan imigran terbanyak berasal dari daerah Timor Barat, Flores, dan 
Sumba. 

Kelompok penduduk asli yang menempati wilayah ini sebelum kedatangan pendatang  
adalah orang-orang dari kelompok suku Dayak. Cerita yang dituturkan oleh komunitas 
masyarakat dayak,  menyatakan bahwa orang-orang Dayak itu semula bermukim di daerah 
Marau, kemudian berpindah Pangklan Batu, Kelampai, Sei Jelayan, Kedondong, dusun 
Klukup Blantak, Selinsing, Sukarian dan Air Merah lanjut. Di lokasi tersebut orang-orang 
Dayak merupakan penduduk mayoritas.  

Tabel 8. Desa-desa yang berada di dalam dan sekitar konsesi HKI Blok Kendawangan 

Nama Desa  Kecamatan Kabupaten Status Desa Etnis 
Kedondong Kendawangan Ketapang Di dalam konsesi Dayak, Melayu, Jawa, Batak 
Pangkalan Batu Kendawangan Ketapang Di dalam konsesi Dayak, Melayu, Jawa, Batak 
Sungai Jelayan  Kendawangan Ketapang Di dalam konsesi Dayak, Melayu, Jawa 
Mekar Utama Kendawangan Ketapang Di dalam konsesi Dayak, Melayu, Jawa, Banjar, 

Minang, Batak 
Selimatan Jaya Kendawangan Ketapang Di dalam konsesi Jawa, Dayak, Melayu, Minang 
Banjarsari Kendawangan Ketapang Di dalam konsesi Dayak, Melayu, Jawa, Banjar, 

Minang, Batak, Flores, Timor, 
Sumba 

Detil gambaran kondisi sosial, kebutuhan listrik, fasilitas kesehatan, transportasi Blok 
Kendawangan dapat dilihat pada Annex 1. 
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5.1.2 Blok Air Hitam 

5.1.2.1 Kependudukan 

Berdasarkan hasil proyeksi BPS Ketapang tahun 2014 jumlah penduduk Kecamatan 
Kendawangan sebanyak 34.786 orang, yang terdiri dari 18.120 orang berjenis kelamin laki-
laki dan 16.666 orang berjenis kelamin perempuan yang tersebar di 19 desa. 

Desa-desa yang berada pada area kerja HKI di Blok Air Hitam, jumlah penduduk terbanyak 
ada di Desa Air Hitam Besar yaitu sebanyak 2.299 jiwa, namun kepadatan penduduk 
tertinggi ada di Desa Air Hitam Hulu yaitu 18 orang/km2 (Lihat Tabel 9).  

Tabel 9. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa di Blok Air Hitam 

Desa Luas (Km2) Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk 
(orang/Km2) 

Air Tarap 235,86 752 3 
Air Hitam Hulu 103,70 1893 18 
Air Hitam Besar 250,25 2.299 9 
Sumber : Kecamatan Kendawangan dalam Angka, 2016 
 

5.1.2.2 Ekonomi 

Mata pencaharian masyarakat yang berada di dalam dan sekitar HKI sebagian besar adalah 
pedagang, karyawan perusahaan, peternak walet, petani, dan pencari ikan.  

Masyarakat Air Hitam Besar, Air Hitam Hulu, Air Tarap merupakan masyarakat yang 
menggantungkan hidup pada hasil alam. Rotan, meskipun tinggal sedikit, masih dikumpulkan 
penduduk khususnya oleh orang-orang Dayak yang tinggal di bagian hulu S.Air Hitam, 
Dusun Hantak, Sukamaju, Bagan Cabe dan Air Tarap. Suku Dayak rata-rata memiliki kebun 
di natai (suatu bukit atau daratan yang terdapat di kawasan rawa) di mana mereka 
mendapatkan rotan.  

Pertanian ladang dengan padi lokal sebagai tanaman utama dipraktekkan juga oleh 
masyarakat Air Hitam Besar, Air Hitam Hulu, dan Air Tarap. Padi yang mereka tanam di 
sawah-sawah ditanam untuk memenuhi kebutuhan pangan masing-masing rumah tangga 
(subsisten).  

Nelayan cukup memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi desa. Ikan umumnya 
diproses sebagai ikan asin dan dijual ke penampung yang datang secara rutin ke desa. Di 
samping mencari ikan di sepanjang Sungai Air Hitam dan Sungai Mading baik sungai besar 
maupun kecil, sebagian penduduk mencari ikan di danau-danau seperti Paluh, Lumpun (di 
Tanjung Lumpur) dan Danau Selinsing. Jika mencari ikan di danau-danau tersebut biasanya 
masyarakat membuka pondok-pondok dan tinggal selama sekitar satu bulan. Mereka bisa 
mendapatkan 100 kg ikan gabus. Setelah diproses menjadi ikan kering harga yang bisa 
diperoleh sebesar Rp 80.000/kg atau Rp 35.000/kg basah. Masyarakat yang mencari ikan 
sekitar 20% dari total penduduk. Nelayan menggunakan alat penangkapan ikan berupa 
jaring, bubu secara terbatas.  

Pekerjaan lainnya untuk menopang ekonomi rumah-tangga masyarakat desa adalah 
menambang emas dan puya. Penambangan emas mulai dibuka sejak awal tahun 2000-an. 
Pertambangan rakyat itu mempunyai dua pola, yakni eksplorasi oleh warga masyarakat dan 
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penampungan hasil eksplorasi itu oleh satu perusahaan yang berizin di bidang 
pertambangan. Pertambangan rakyat bermodal awal tenaga kerja dengan peralatan yang 
dimodali oleh para cukong. Dari hasil eksplorasi tersebut mereka kemudian berbagi hasil: 
sepertiga untuk peralatan dan kelengkapannya, sepertiga untuk pemodal dan sisanya untuk 
para pekerja tambang yang akan membagi hasil diantara mereka sendiri.  

Kerajinan lokal juga tumbuh sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ada beberapa pembuat 
perahu di Desa Air Hitam Besar dan Desa Air Hitam Hulu. Mereka memproduksi perahu baik 
ukuran besar (50 tonase) atau ukuran kecil (2-3 tonase). Saat ini banyak perahu ukuran 2-3 
ton diproduksi. Perahu jenis ini umumnya digunakan untuk menangkap ikan di laut maupun 
di sungai.Selain itu, ada juga kerajinan anyaman tikar pandan dikerjakan oleh ibu-ibu rumah 
tangga. Wanita-wanita setengah baya dari Suku Dayak biasanya memanfaatkan waktu luang 
mereka dengan menganyam tikar pandan. Tikar pandan umumnya dijual di desa setempat 
dan desa-desa tetangga. Selembar tikar dijual seharga 15.000 -20.000 rupiah, tergantung 
lebar-sempitnya. 

Sektor perdagangan tumbuh terutama sejak operasi penebangan kayu merebak sejak tahun 
1980-an hingga puncaknya pada akhir tahun 80-an dan awal 90-an. Kios-kios dan warung 
dibuka oleh hampir semua warga di Desa Air Hitam Besar, Air Hitam Hulu dan Air Tarap di 
tiap rumah di sisi-sisi jalan desa, khususnya mereka yang tinggal di dusun pusat desa. Tidak 
ada pasar di Desa Air Hitam Besar, Air Hitam Hulu dan Air Tarap. Penduduk berbelanja ke 
kios-kios dan warung yang ada. Para pedagang menggunakan transportasi air untuk 
mendatangkan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari bagi warga desa, baik dari Kuala 
Jelai maupun dari Kendawangan atau Pangkalan Bun. Biaya transportasi air pada umumnya 
relatif mahal, karena itu biasanya para pedagang juga memiliki perahu sendiri guna 
memperlancar dan menekan biaya transport sehingga harga-harga barang yang mereka jual 
tetap terjangkau dan wajar. 

Kegiatan berburu khususnya satwa kijang dan rusa juga sering dilakukan oleh masyarakat 
Desa Air Hitam Besar dan DesaAir Hitam Hulu. Hasil buruan kemudian dijual, baik dijual 
segar maupun olahanberupa dendeng kijang dan rusa. 

Sebagian kecil penduduk bekerja sebagai pegawai. Mereka ini bekerja di kantor-kantor 
Kepala Desa, Koramil, Tenaga Medis di Puskesmas Pembantu, Guru, pegawai KUA 
(diperbantukan/ditempatkan di desa), dan lain-lain.Tabel di bawah ini menggambarkan 
kehidupan masyarakat yang dikunjungi selama Penilaian berlangsung. 

 
 
Tabel 10. Penghidupan Masyarakat di dalam dan sekitar HKI Blok Air Hitam 

Desa Penghidupan Aktivitas Ekonomi 
Utama 

Air Hitam Besar Plasma sawit, peternak walet, pencari ikan, perajin perahu, 
pencari kayu,perajin atap, pegawai perusahaan, pedagang, 
perajin salai, penambang zircon, penambang emas 

Berkebun sawit, 
Pedagang, 
Wiraswasta, Perajin  

Air Hitam Hulu Plasma sawit, peternak walet, pencari ikan, perajin perahu, 
pencari kayu,perajin atap, pegawai perusahaan, pedagang, 
perajin salai, penambang zircon, penambang emas 

Berkebun sawit, 
Pedagang, 
Wiraswasta, Perajin 

Air Tarap Sebagian besar pekerjaan warga desa adalah sebagai 
penambang emas, pedagang, karyawan, pekebun sawit 
pribadi, guru PNS dan Pengrajin anyaman rotan. 

Penambang Emas 
dan Berkebun, sawit 

(Sumber: Data Primer Tim NKT April 2017 dan Data BPS Kecamatan Dalam Angka, Modifikasi) 
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5.1.2.3 Sosial Budaya 

Blok Air hitam merupakan orang Melayu berasal dari Banjarmasin dan generasi keturunan 
mereka saat ini merupakan mayoritas warga Desa Air Hitam Hulu dan Air Hitam Besar. 
Kelompok penduduk asli yang menempati wilayah ini sebelum kedatangan orang-orang 
Melayu Banjarmasin lima generasi yang lalu adalah orang-orang dari kelompok Suku Dayak. 
Diceritakan bahwa Suku Dayak semula bermukim di Bagan Dukuh—satu bantaran sungai di 
seberang Dusun Danau Limau, Desa Air Hitam Besar—kini bermukim dalam kelompok-
kelompok tersendiri yakni Dusun Bagan Cabe di Desa Air Hitam Besar dan Desa Air Tarap 
dan dua dusun lainnya termasuk wilayah Desa Air Hitam Hulu, yakni Dusun Hantak dan 
Dusun Sukamaju. Di lokasi tersebut Suku Dayak merupakan penduduk mayoritas.  

Tabel 11. Desa-desa yang berada di dalam dan sekitar konsesi HKI Blok Air Hitam 
Nama Desa  Kecamatan Kabupaten Status Desa Etnis 

Air Hitam Hulu Kendawangan Ketapang Di dalam konsesi Melayu, Dayak, Madura, Flores 
Air Hitam Besar Kendawangan Ketapang Di dalam konsesi Melayu, Dayak, Madura, Flores 
Air Tarap Kendawangan Ketapang Di sekitar konsesi Melayu, Dayak, Flores, Jawa  
(Sumber: Data Primer Tim NKT April 2017) 
 
Detil kondisi sosial seperti air bersih, fasilitas kesehatan, transportasi di Blok Air Hitam dapat 
dilihat di Annex 1. 
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6 METODE 
 

6.1 Prinsip-Prinsip Penilaian NKT 
Pengelolaan Berbasis Pengetahuan 

Prinsip berbasis pengetahuan atau ‘precautionary approach’, mengharuskan kita hanya 
mendasarkan keputusan dan pertimbangan pada ilmu-pengetahuan dan pengetahuan yang 
telah diketahui secara meluas. Dengan kata lain telah bisa dibuktikan kebenarannya. Jika 
hanya sedikit referensi yang tersedia, atau terbatasnya pengalaman dan informasi yang 
dapat dikumpulkan; dalam membuat keputusan – baik dalam identifikasi maupun 
pengelolaan NKT mutlak perlunya proses konsultasi dengan pemangku kepentingan utama.  

Pendekatan berkehati-hatian berarti bahwa ketika ada beberapa keraguan mengenai 
keberadaan NKT, anggapan dengan kehati-hatian adalah bahwa nilai itu ada. Informasi yang 
tidak lengkap tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk tindakan yang justru 
merugikan aspek NKT. 

Proses penggabungan pendekatan kehati-hatian dalam perencanaan pengelolaan harus 
dilakukan jika NKT ditetapkan ada. Untuk itu perlu pengkajian tentang peluang ancaman 
terhadap NKT tersebut. Jika pengkajian ini menunjukkan bahwa ancaman dapat secara 
efektif dikurangi, maka proses dapat diterima untuk berlanjut dengan kegiatan pengelolaan 
yang sudah diusulkan (termasuk kegiatan pengurangan ancaman itu sendiri), bersamaan 
dengan program rinci monitoring untuk mengevaluasi pemeliharaan nilai itu. 

Prinsip Partisipasif dan Terbuka 

Kerangka kerja NKT ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 
Mulai dalam proses persiapan penilaian dan dalam identifikasi NKT - para pemangku 
kepentingan, para ahli, dan para praktisi dilibatkan. Sehingga pengetahuan/informasi dan 
pengalaman yang dibawa mereka dapat membantu mengembangkan basis pengetahuan 
dari hasil penilaian NKT. Parapihak dari perwakilan komunitas dapat memastikan bahwa 
kepentingan subyektif dari masing-masing pihak telah dapat dipertimbangkan secara obyektif 
oleh tim asessmen NKT dan proses penetapan NKT. Dalam pengelolaan NKT pun ketika 
pendekatan ‘berbagi tanggung jawab’ diterapkan implementasinya ditegakkan berdasarkan 
prinsip partisipatif. 

Identifikasi KBKT harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh 
kegiatan dalam wilayah studi. Pendekatan ini memungkinkan adanya peluang bagi para 
pemangku kepentingan dengan minat terhadap daerah termaksud untuk memberikan 
masukan dan mengangkat isu-isu terkait dengan NKT yang teridentifikasi oleh tim penilai 
dan masukan untuk pengelolaan dan pemantauan yang diusulkan. 
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6.2 Proses Penilaian 

Proses penilaian NKT terbagi ke dalam fase pra-penilaian dan fase penilaian. Pada fase pra-
penilaian, penekanannya ada pada pengumpulan informasi pendahuluan, perencanaan dan 
persiapan yang memungkinkan penilai melaksanakan fase penilaian secara lebih efsien dan 
efektif yang meliputi analisis dan penelitian lapangan penilaian NKT yang terperinci. Gambar 
4 menggambarkan berbagai langkah dan kegiatan utama dalam proses penilaian NKT.  

Penentuan peringkat mempertimbangkan berbagai aspek seperti skala, intensitas dan risiko 
proyek atau pembangunan yang membutuhkan penilaian NKT. Penentuan peringkat dapat 
dilakukan saat pertukaran informasi berbasis meja pada fase pra-penilaian, namun dapat 
juga berubah berdasarkan hal yang diketahui selama studi pemeriksaan. Pada umumnya 
pertanyaan berikut merupakan indikator potensi risiko dan dampat terhadap NKT: Apakah 
operasionalnya mencakup atau mempengaruhi lebih dari 50.000 ha? Apakah ada rencana 
melakukan konversi lebih dari 500 ha ekosistem atau habitat alami? Catatan: jika terdapat 
lebih dari satu area yang akan dikonversi di wilayah yang sama, pertimbangkan area secara 
keseluruhan. Apakah wilayah proyek memiliki, berbatasan atau tumpang tindih dengan 
wilayah keanekaragaman hayati prioritas? Apakah masyarakat adat atau penduduk lokal 
yang tinggal atau menggunakan wilayah tersebut memiliki klaim terhadap lahan, air dan atau 
sumberdaya alam di wilayah proyek? 

Pengumpulan informasi lebih lanjut meliputi: konteks keanekaragaman hayati dan 
lingkungan, dan konteks sosial. Peneliti bisa mengidentifikasi kesenjangan informasi utama 
yang harus dijawab selama sisa penilaian. Kesenjangan informasi akan menentukan 
komposisi tim serta kebutuhan akan penelitian lapangan dan konsultasi. Jika informasi yang 
tersedia tidak memadai untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan tentang 
kehadiran atau ketidakhadiran NKT, penelitian lebih lanjut dapat disarankan, namun jika 
tidak tersedia sumberdaya untuk penelitian lapangan, penilai (dan pengelola) harus 
menggunakan pendekatan kehati-hatian untuk melindungi area yang berpeluang memiliki 
NKT. 

Studi pemeriksaan merupakan latihan lapangan, tujuan utamanya adalah: mulai 
memverifikasi beberapa informasi yang dikumpulkan selama penelitian berbasis meja; 
mengidentifikasi permasalahan utama yang harus dicakup selama fase penilaian; melakukan 
kontak dengan pemangku kepentingan dan perwakilan masyarakat setempat serta 
merencanakan penelitian partisipatif seperti pemetaan; menentukan keahlian yang 
diperlukan dalam tim penilaian NKT. 
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Gambar 5. Langkah Penilaian NKT 
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6.2.1 Jadwal Kegiatan Penilaian NKT 
Kegiatan Penilaian NKT HKI, dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu: 

1. Kegiatan pra penilaian yang dilakukan pada 13-26 Maret 2017 yang bertujuan untuk 
meilhat kondisi lokasi kajian untuk menentukan metode dan jadwal untuk penilaian 
selanjutnya. 

2. Konsultasi para pihak sebelum penilaian, dilakukan pada tanggal 11 April 2017, bertujuan 
untuk mendapatkan masukan dari para pihak yang terkait dengan kegiatan HKI. 

3. Kegiatan penilaian penuh, dilakukan pada tanggal 13 April- 3Mei 2017. Kegiatan ini 
dilakukan untuk melakukan pengumpulan data yang mendukung untuk pengambilan 
keputusan. Tim dibagi dalam 3 kelompok, yaitu tim sosial, tim jasa ekosistem dan tim 
ekologi. 

4. Kegiatan konsultasi desa, dilaksanakan pada tanggal 8-23 September 2017, bertujuan 
untuk mengkonfirmasi hasil penilaian dan membuat kesepakatan dengan masyarakat 
desa terkait area NKT, dan rekomendasi baik pengelolaan ataupun pemantauan. 

Tabel 12. Jadwal Kegiatan Penilaian NKT HKI, Maret – Oktober 2017 

Tahapan Waktu 
Persiapan 
• Pengumpulan data pendukung (Peta, keanekaragaman 

hayati, jasa lingkungan, dan data sosial) 
• Penilaian Lanskap 
• Pengumpulan data sekunder HCV (Ekologi &sosial) 
• Profil Perusahaan 

1 – 12 Maret 2017 

Survei Pelingkupan 
• Mencari dan mengidentifikasi gap data 
• Rencana mobilisasi kegiatan lapangan 

13-26 Maret 2017 

HCV Assessment Technical Training 
(Untuk Materi Umum dan HCV 1-6) 

20-21 Maret 2017 

Penyusunan laporan Pre Assessment 27 Maret – 10 April 2017 
Konsultasi Para pihak pra survey 
• Mencari data tambahan (data geospasial, keanekaragaman 

hayati, jasa lingkungan, dan data sosial) 

11 April 2017 

Kegiatan Survey Penuh 
• Biodeversitas (vegetasi, burung, mamalia), jasa ekosistem, 

Sosial 

13April – 4 Mei 2017 

Konsultasi Desa 
Konfirmasi hasil penilaian 

8-23 september 2017 

Penulisan Draft Laporan 24 September–20 Oktober 2017 
Konsultasi Para Pihak Paska Penilaian 30-31 Oktober 2017 
Training Penyusunan Rencana Pengelolaan NKT 2-3 November 2017 
 

6.3 Tim Penilai 
Tabel 13. Tim Penilai Kegiatan Pre Assessmant HKI 
Nama Peran Keahlian 
Alex Thorp Penanggung Jawab Forest-ecology, sustainable landscape based conservation, 

HCS, GIS 

Neville Kemp Penasehat Bidang 
Biofisik dan 

Biodiversity survei, ornitology, forest-ecology, sustainable 
landscape based conservation, FPIC, metode survei 
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Nama Peran Keahlian 
Konservasi partisipatif, pelibatan dan pengembangan masyarakat 

Ninil Jannah Team Lead 
Assessment, 
Penasehat Bidang 
Sosial 

EIA, SIA, landscape-livescape analysis, FPIC, metode survei 
partisipatif, pelibatan stakeholders, pengembangan 
masyarakat, jasa ekosistem, disaster risk management 

Diah Wening Ecosystem Service 
Analysis 

Environmental Impact Assessment (EIA), perencanaan 
daerah, konservasi terumbu karang, perencanaan tata ruang, 
kehutanan, studi iklim. Hidrologi, konservasi tanah dan air. 

Tri Setyadi Biophysical Survey 
Leader, Ornithologist 

Bidang kajian ekologi dan konservasi 

Widhyanto Muttaqiem Social survey Leader Metode survei partisipatif, manajemen risiko bencana berbasis 
masyarakat,  pendidikan lingkungan, kajian sosial ekonomi 
dan pengembangan masyarakat. Metode survei partisipatif, 
manajemen risiko bencana berbasis masyarakat,  pendidikan 
lingkungan, kajian sosial ekonomi dan pengembangan 
masyarakat. 

Pudji Santoso Alternate Social 
survey Leader 

Metode survei partisipatif, manajemen risiko bencana berbasis 
masyarakat,  pendidikan lingkungan, kajian sosial ekonomi 
dan pengembangan masyarakat. 

Sunaring Kurniandaru Social survey Kajian sosial ekonomi dan pengembangan masyaraat, metode 
survei partisipatif. 

Sigit Purwanto Social survey Kajian sosial ekonomi dan pengembangan masyaraat, metode 
survei partisipatif. 

Oky Shahibussalam Social survey Kajian sosial ekonomi dan pengembangan masyaraat, metode 
survei partisipatif. 

Yugyasmono Social survey Kajian sosial ekonomi dan pengembangan masyaraat, metode 
survei partisipatif. 

Tia Mulyasari Biophysical Survey, 
Ecosystem Service 
Analysis 

Forestry, forest product management, bioenergy, 
environmental baseline survey,  HCS 

Agusti Randi Biophysical Survey, 
Vegetation Expert 

Vegetation Research and Surveys, Ecosystem conservation 

Didik Raharyono Biophysical Survey, 
Mammals Expert 

Mammal surveys and conservation management  

Sofyan Iskandar Social Survey, 
Geographycal 
Information System 

Land Use  and Land Cover Survey/Research 

Dadan Setiawan Geographycal 
Information System, 
GIS Analyst  

GIS, HCS, conservation management  

 
 

6.4 Survei Keanekaragaman Hayati dan Jasa Lingkungan (NKT 1- 
4) 

6.4.1 Data Sekunder 

Data umum yang tersedia dan digunakan dalam kajian-penilaian ini meliputi: 

Tabel 14. Data Sekunder Survei Ekologi (NKT 1, 2, 3 dan 4) HKI 

No Data/Dokumen Sumber Data Tahun Data Keterangan 
1 Data Iklim Kabupaten 

Ketapang 
Stasiun 
Meteorologi Rahadi 
Osman 

2016 Digunakan untuk 
menentukan jasa 
ekosistem (potensial 
TBE) 

2 Data Tutupan lahan LANDSAT 8 
(perekaman bulan Juni 

2017 Digunakan untuk 
melihat area-area 
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No Data/Dokumen Sumber Data Tahun Data Keterangan 
2016, Oktober 2016) yang masih berhutan 

dan menentukan area 
ekosistem 

3 Data Tutupan Lahan PT. Hutan Ketapang 
Industri/ SPOT 6 

2015 Digunakan untuk 
melihat area-area 
yang masih berhutan 
dan menentukan area 
ekosistem 

4 Peta Geologi Pusat Penelitian dan 
Pengembangan 
Geologi,Bandung 

1990 Indikasi awal 
ekosistem dari 
kondisi geologi 

5 Peta Tinjau Tanah Pusat Penelitian Tanah 
Bogor 

2017 Indikasi awal 
ekosistem dari jenis 
tanah 

6 RKL RPL  PT. Hutan Ketapang 
Industri 

2015 dan 
2016 

Data awal kondisi 
lansekap 

7 Addendum ANDAL dan RKL-
RPL UPHHK-HTI PT. Hutan 
Ketapang Industri 

PT. Hutan Ketapang 
Industri 

2014 Data awal kondisi 
lansekap 

8 Buku Rencana Kerja Umum PT. Hutan Ketapang 
Industri 

2017 Data awal kondisi 
lansekap 

9 Laporan EIA dan SIA PT. Hutan Ketapang 
Industri dan PT. 
Hatfield Indonesia 

2016 Data tambahan 
kondisi sosial dan 
lingkungan 

10 Laporan Plantable area New Forest Asia dan 
eForest 

2014 Data awal melihat 
aktivitas HKI 

11 Buku Saku HCV PT. Hutan Ketapang 
Industri  
dan eForest 

2015 Melihat dataawal 
lokasi yang 
ditentukan sebagai 
NKT 

12 Laporan Pelaksanaan 
Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup 

PT. Hutan Ketapang 
Industri 

2016 Data kegiatan 
pengelolaan yang 
sudah dilakukan oleh 
HKI 

6.4.2 Data Primer 

Representasi dari ekosistem (ekosistem proxy) dapat ditentukan dengan menggabungkan 
antara data biologis dan data geofisik spasial, yang diketahui dapat secara potensial 
mempengaruhi sekumpulan spesies. Survei dilakukan untuk menilai NKT 1-4 di areal HKI 
menggunakan metode deskriptif dengan teknik survei dan pengamatan langsung di masing-
masing areal yang mewakili tiap tipe ekosistem/tutupan lahan alami. Tipe ekosistem yang 
teridentifikasi yakni: (1) Hutan dipterokarpacampurandataran rendah di dataran, (2) Hutan 
riparian, (3) Hutan gambut, (4) Lahan Basah Terbuka dan (5) Hutan kerangas. 

Inventarisasi jenis-jenis vegetasi, mamalia, dan burung dilakukan secara cepat pada masing-
masing ekosistem tersebut selama 20 hari. Berdasarkan hasil kegiatan survei pelingkupan 
diperlukan keterlibatan ahli/spesialis untuk vegetasi, mamalia, burung; bersama ahli jasa 
ekosistem.Spesies NKT dari taksa vegetasi (pepohonan), mamalia dan burung menjadi 
proksi untuk tingkat keanekaragaman hayati yang ada di lanskap penilaian. Tim ahli tidak 
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memilih salah satu umbrella species (satu spesies yang bisa mewakili keberadaan 
keseluruhan keanekaragaman hayati lainnya) tetapi survei semua spesies yang ada dalam 
taksa. Data keberadaan taksa utama ini dianggap cukup untuk mewakili spesies endemik 
dan penyebaran terbatas dari taksa lain seperti herpet (katak/ ular/ kadal), serangga dan 
tumbuhan/ semak, yang juga memiliki persentase spesies yang endemik Kalimantan yang 
tinggi. Rincian metode survei cepat untuk mengidentifikasi jenis–jenis NKT 1- 4 diuraikan 
dibawah ini. 

6.4.2.1 Biodiversitas 

- Mamalia - Pengumpulan data dilakukan dengan metode Visual Encounter Survey (Hayer 
et al, 1994) dimodifikasi dengan jalur transek (line transect), sepanjang 1 km. Waktu 
pengamatan 06.30 – 10.00 pagi, 16.00 – 18.00 sore, dan 19.00 – 22.00 malam. 

- Burung - Pengumpulan data dilakukan dengan metode dengan jalur transek (line 
transect) mengikuti Bibby et al. (2000), sepanjang 1 km. Pengamatan dilaksanakan 
antara pukul 05.30–09.00 dan 15.30–17.30 dimana burung banyak beraktivitas, serta 
18.00–20.30 untuk pengamatan burung-burung nokturnal. 

- Vegetasi - Jalur transek sepanjang 1 km. Pencatatan jenis-jenis tumbuhan dilakukan 
dengan teknik penilaian cepat menggunakan metode eksplorasi dan koleksi tumbuhan 
dengan cara jelajah, yaitu dengan menjelajahi setiap sudut lokasi yang dapat mewakili 
tipe-tipe ekosistem atau tipe-tipe vegetasi di kawasan yang diteliti (Rugayah, 2004).  

6.4.2.2 Jasa Ekosistem 

Metode untuk jasa ekosistem dilakukan sebagai berikut: 

Ground check penutupan lahan untuk memastikan akurasi tutupan lahan hutan, rawa dan 
mengecek ada/tidak mata air berdasarkan informasi/data yang dihimpun dari wawancara, 
yang berguna bagi penentuan daerah-daerah penting bagi jasa ekosistem, baik NKT 4.1, 4.2 
dan 4.3. 
Ground check untuk mengecek kondisi kesesuaian lereng dan hasil dari perhitungan potensi 
Tingkat Bahaya Erosi (TBE) dengan kondisi di lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk 
mengidentifkasi NKT 4.2 
Mengukur kecerahan air sungai yang berguna sebagai indikasi erosi dengan menggunakan 
sechi disk pada beberapa sungai utama dan anak-anak sungai yang bermuara pada sungai-
sungai tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kondisi air terkait erosi dan 
sedimentasi, NKT 4.2. 
Wawancara dengan masyarakat untuk mengetahui informasi terkait dinamika tinggi muka air 
saat musim hujan dan kemarau, kejadian banjir dan kekeringan, kebutuhan serta 
ketersediaan air masyarakat, serta apakah ada kejadian longsor atau erosi yang besar. 
Kegiatan ini untuk penilaian NKT 4.1, 4.2 dan 4.3. 

Selain kegiatan-kegiatan pengamatan, identifikasi NKT 1-4 juga mengumpulkan informasi 
dari warga masyarakat/komunitas adat dengan teknis: 

Wawancara - Wawancara semi terstruktur  dengan orang-orang yang ditemui selama 
pengamatan untuk mendapatkan informasi kehadiran/keberadaan jenis-jenis satwa dan 
vegetasi di sekitar kawasan pada orang-orang yang dianggap lebih paham dan 
berpengalaman karena aktivitasnya sering bersentuhan dengan hutan, satwa dan vegetasi. 
Diskusi kelompok terfokus (Focus Group Disscussion, FGD) - FGD dengan warga desa di di 
dalam dan disekitar izin konsesi untuk memperoleh data dan informasi mengenai jasa 
ekosistem (NKT 4), satwa dan vegetasi untuk NKT 1-3. Ancaman dan potensial ancaman 
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terhadap NKT 1-4, pengelolaan dan monitoring NKT 1-4 berdasarkan pendapat/usulan 
masyarakat. 
 

6.5 Survei Sosial (NKT 5, NKT 6) 

6.5.1 Data Sekunder 

Data umum yang tersedia dan digunakan dalam penilaian ini meliputi: 

Tabel 15. Data Sekunder Survei Sosial (NKT 5, NKT 6) HKI 

No. Data/Dokumen Sumber Data Tahun Data Keterangan 
1 Kecamatan 

Kendawangan  Dalam 
Angka 

BPS, Kabupaten 
Ketapang 

2016 Data demografi, 
perkembangan dan sebaran 
penduduk, penghidupan 

2 Ketapang Dalam Angka BPS, Kabupaten 
Ketapang 

2015 Data demografi, 
perkembangan dan sebaran 
penduduk, penghidupan 

3 Addendum ANDAL  PT. Hutan Ketapang 
Industri 

2014 Untuk menggali informasi 
tentang mobilitas masyarakat 
lokal terhadap SDA 

4 RKL-RPL UPHHK-HTI 
PT. Hutan Ketapang 
Industri 

PT. Hutan Ketapang 
Industri 

2016 Melihat kegiatan yang sudah 
dilakukan HKI untuk 
mengurangi dampak sosial 

5 Buku RKU PT. Hutan Ketapang 
Industri 

2017 Memetakan posisi NKT 5 dan 
6 apakah terancam oleh 
rencana operasional 
perusahaan 

6 Laporan EIA dan SIA PT. Hutan Ketapang 
Industridan PT. 
Hatfield Indonesia 

2016 Mengidentifikasi dan 
memperhitungakan dampak 
operasional perusahaan 
terhadap SDA 

 

6.5.2 Data Primer 

Penilaian NKT dilakukan di desa yang berada di dalam area konsesi dan di sekitar area 
HGU. Yakni: (a) desa yang berada dalam wilayah izin lokasi, (b) desa yang berada di sekitar 
yang sangat berdekatan dengan wilayah izin lokasi dan berpotensi dipengaruhi/ 
mempengaruhi secara langsung mau pun tidak langsung dari operasional perusahaan/ 
pengelolaan NKT, (c) desa yang berada di sekitar wilayah izin lokasi berdasarkan daerah 
aliran sungai (DAS)/sub DAS. Ditetapkan 9 (sembilan) desa lokasi penilaian NKT yang tersaji 
pada tabel 16.  

Tabel 16. Desa Lokasi Survei HKI tahun 2017 

No Nama Desa  Posisi terhadap 
Konsesi 

Etnis 

1 Desa Mekar Utama Di dalam konsesi Dayak, Melayu, Jawa, Batak, Bugis 
2 Desa Banjarsari Di sekitar konsesi Dayak, Melayu, Jawa, Batak, Bugis, 

Flores 
3 Desa Kedondong Di dalam konsesi Dayak, Melayu, Jawa 
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4 Desa Pangkalan Batu Di dalam konsesi Dayak, Melayu, Jawa 
5 Desa Sungai Jelayan Di dalam konsesi Dayak, Melayu, Jawa 
6 Desa Selimatan Jaya Di dalam konsesi Jawa, Dayak, Madura, Batak, Sunda 
7 Desa Air Hitam Besar, Dusun 

Bagan Cabek 
Di dalam konsesi Melayu, Dayak, Madura, Flores 

8 Desa Air Hitam Hulu, Dusun Hantak 
dan Sukamaju 

Di dalam konsesi Melayu, Dayak, Madura, Flores 

9 Desa Air Tarap Di sekitar konsesi Melayu, Dayak, Flores, Jawa  
(Sumber: Data Primer Tim NKT April 2017) 

Pengumpulan data dilakukan di tiap desa,  termasuk pengumpulan informasi demografis dan 
sosio-ekonomi, serta persepsi dari komunitas tentang lokasi/area dan sumber-sumber daya 
yang dibutuhkan masyarakat melalui kombinasi berbagai teknis/alat dan pendekatan survei 
partisipatif dan konsultasi masyarakat setempat (termasuk komunitas adat). 

Tim sosial melakukan pengumpulan data/informasi dengan teknis Key Informant Interview 
(semi structural interview kepada: pemerintah desa, pendeta, ketua adat) dan wawancara 
warga (relaxed semi structural interview kepada: pengguna dan pemilik/pengelola) tidak 
diagendakan khusus – dilaksanakan diluar kegiatan FGD dan pemetaan bersama 
masyarakat atau ground check. 

6.6 Sistem Informasi Geografis 

6.6.1 Data Sekunder 

Data sekunder yang dikumpulkan berupa peta jaringan sungai, peta tutupan lahan/vegetasi, 
peta kawasan hutan, peta proxy ekosistem, peta hotspot, peta geologi, peta tanah, jaringan 
jalan, SRTM Digital Elevation Model (DEM), SPOT 6, citra satelit landsat 8, peta curah hujan. 
Analisis data sekunder digunakan untuk menentukan tutupan lahan mengunakan interpretasi 
dari SPOT 6 dan citra landsat 8 dengan metode surpervised classification, klasifikasi ini 
mengikuti klasifikasi tutupan lahan pada HCS toolkit6. Data DEM (CGIAR-Consortium for 
Spatial Information (CGIAR-CSI) ver 4.0) dianalisis menjadi kelerengan dan kelas ketinggian. 

6.6.2 Data Primer 

Pengumpulan data primer digunakan untuk memverifikasi keakuratan SRTM, verifikasi untuk 
tutupan lahan hasil interprestasi citra SPOT 6, Landsat 8 di lokasi kajian, dengan cara 
mengambil poin di lapangan. Data Primer lain yang diambil poin-poin indikasi keberadaan 
NKT 1–6 pada lokasi kajian NKT. Untuk mengkaji keakuratan kondisi topografi yang 
diuraikan dalam data sekunder DEM, observasi lapangan umum dilakukan di seluruh konsesi 
HKI 

                                                      
6 Chapter 3: Conducting initial vegetation classification through image analysis HCS Approach 
Steering Group, Eds. (2015). “The HCS Approach Toolkit.” Version 1.0. Kuala Lumpur: HCS Approach 
Steering Group 
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6.6.3 Analisis GIS 

Analisis spasial untuk membuat delineasi NKT 1–6 dengan melakukan overlay dan analisis 
data untuk keanekaragaman hayati dan ekosistem NKT 1–3, jasa ekosistem NKT 4, 
kebutuhan dasar dan budaya masyarakat NKT 5–6.  

6.7 Penilaian Ancaman 

Setelah melakukan idetifikasi NKT 1-6, yang dilakukan selanjutnya adalah menyusun 
ancaman yang ditemukan saat melakukan kajian lapang. Tidak dilakukan penilaian prioritas 
terhadap ancaman dalam kajian ini. Untuk menentukan prioritas ancaman membutuhkan 
kajian lebih lanjut. 

1. Membuat daftar NKT yang telah diidentifikasi sebelumnya. 
2. Memerikasa kondisi NKT saat melakukan kajian lapangan (missal: kondisi tutupan 

bagus, tidak terfragmentasi) 
3. Melakukan dokumentasi dari aspek NKT yang diteliti 
4. Membuat daftar gangguan yang terlihat saat melakukan kajian dilapangan dan 

potensial gangguan serta potensial dampaknya serta sumber ancamannya. 

6.8 Penyusunan Rekomendasi Pengelolaan 

Setelah menentukan ancaman yang ada terhadap NKT 1-6,  tim mendefinisikan strategi 
pengelolaan untuk menjaga dan meningkatkan NKT.  Strategi pengelolaan dan wilayah yang 
perlu dialokasikan atau dikelola secara khusus untukmemelihara atau meningkatkan NKT 
akan tergantungpada kombinasi NKT yang ada, misalnya keberadaan NKT 1 dan NKT 5, 
dan ancaman terhadapnilai-nilai tersebut. Dalam laporan ini, rekomendasi pengelolaan 
bersifat umum yang harus dijabarkan menjadi rencana kelola NKT oleh perusahaan. 
Beberapa pertanyaan kunci dibutuhkan untuk menyusun rekomendasi pengelolaan: 

• Apa yang perlu dikonservasi (tujuan strategis misalnya, memelihara atau meningkatkan 
populasi tertentu, habitat, jasa [hutan] atau nilai-nilai sosial?) 

• Pilihan-pilihan apa yang sudah diidentifikasi untuk mengurangi ancaman? 
• Praktek terbaik apa yang bisa dicapai?  
• Apakah langkah-langkah yang yang sudah diambil cukup untuk memelihara nilai 

tersebut, atau adakah sesuatu yang harus dilakukan lagi? 
• Apa kendalanya (ekonomi, sosial dan teknis)? 
• Apa yang menjadi tujuan pengelolaannya (untukdipenuhi oleh prosedur operasional 

standar/SOP)? 
 

Selain menyusun strategi berdasarkan pertanyaan tersebut, tim penilai melakukan konsultasi 
kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan tambahan dalam penyusunan 
rekomendasi pengelolaan. 

6.9 Penyusunan Rencana Monitoring 
Untuk menentukan apakah tujuan pengelolaan NKT terpenuhi (dan memberikan informasi 
terbaru mengenai NKT kepada pengelola yang bertanggung jawab) yang dapat dijadikan 
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dasar dalam melakukan intervensi pengelolaan atau pengaturan rencana operasional yang 
tengah berjalan. Ekologika  menyusun rekomendasi monitoring yang bersifat umum, yang 
dalam pelaksanaannya harus dijabarkan oleh pihak perusahaan. Dalam penyusunan 
rekomendasi monitoring, hal-hal yang perlu diperhatikan : 

• Apa yang dipantau 
• Bagaimana data akan dikumpulkan (metode dan frekuensi) 
• Siapa yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan data 
• Kapan dan bagaimana data akan dianalisis 
• Apa yang menjadi ambang batas penentu bagi kegiatan pengelolaan 
• Bagaimana proses review pengelolaannya dilakukan? 
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Peta 22 Lokasi Survei Ekologi Blok Kendawangan 
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Peta 23 Lokasi Survei Ekologi Blok Air Hitam 
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Peta 24 Lokasi Survei Jasa Ekosistem Blok Kendawangan 
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Peta 25 Lokasi Survei Jasa Ekosistem Blok Air Hitam 
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Peta 26 Lokasi Survei Sosial Blok Kendawangan 
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Peta 27 Peta Lokasi Survei Sosial Blok Air Hitam 
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6.10  Konsultasi Pemangku Kepentingan 

Identifikasi KBKT harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh 
kegiatan dalam wilayah penilaian. Pendekatan ini memungkinkan adanya peluang bagi para 
pemangku kepentingan dengan minat terhadap daerah termaksud untuk memberikan 
masukan dan mengangkat isu-isu terkait dengan NKT yang teridentifikasi oleh tim penilai 
dan masukan untuk pengelolaan dan pemantauan yang diusulkan.  

Pengkajian Penilaian terhadap NKT mengharuskan adanya proses konsultasi dengan 
berbagai pihak untuk memverifikasi informasi yang dikumpulkan dalam tahap persiapan dan 
perencanaan. Kegiatan konsultasi tingkat kabupaten/provinsi dilakukan sebelum survey 
penuh dan setelah penyusunan laporan.  

6.11  Konsultasi Pemangku Kepentingan Pra Penilaian 
Untuk mendapatkan masukan dalam skala yang lebih besar dilakukan kegiatan konsultasi 
pemangku kepentingan sebelum dilaksanakannya penilaianpenuh. Kegiatan ini dilakukan di 
tingkat kabupaten. Kegiatan ini mengundang para-pihak yang berkompeten di bidang nya 
dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, peneliti, universitas di tingkat Kabupaten 
dan Propinsi. Dari hasil kegiatan pemangku kepentingan diperoleh masukan, data dan 
informasi terbaru dari wilayah penilaian, terutama terkait dengan keberadaan cagar alam dan 
hutan lindung di sekitar area konsesi HKI. Untuk hasil kegiatan lokakarya konsultasi 
pemangku kepentingan akan ditampilkan dalam lampiran terpisah (annex 6). 
 

6.11.1 FGD untuk Free Prior Informed Consent Terhadap Pengelolaan NKT 

Padiatapa atau Free Prior Informed Consent (FPIC) menjadi landasan untuk studi pada 
proses ini masyarakat desa yang masuk dalam wilayah studi. Proses FPIC hasil kajian telah 
dilakukan pada 9 desa yang wilayahnya menjadi bagian dari studi NKT. Pelaksanaanya 
melalui musyawarah desa yang untuk masing-masing desa telah dilaksanakan antara 
tanggal 9-15 September 2017. 

Secara umum 9 desa tersebut dapat menerima tim untuk melakukan studi NKT pada wilayah 
desa masing-masing, kesepakatan dan berita acara untuk tiap-tiap pertemuan tersebut pada 
lampiran terpisah (annex 1). Kegiatan pertemuan ini bertujuan untuk memaparkan dan 
menyepakati hasil penilaian yang sudah dilaksanakan, ancaman dan rekomendasi 
pengelolaan dan monitoring.  

6.11.2 Konsultasi Pemangku Kepentingan Paska Penilaian 
Untuk mendapatkan masukan dalam skala yang lebih besar dilakukan kegiatan konsultasi 
pemangku kepentingan setelah dilakukan penilaian penuh. Kegiatan ini dilakukan di tingkat 
Provinsi. Kegiatan ini mengundang para-pihak yang berkompeten di bidang nya dari 
pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, peneliti, universitas di tingkat Kabupaten dan 
Provinsi. Dari hasil kegiatan pemangku kepentingan diperoleh masukan, data dan informasi 
terbaru dari wilayah kajian, terutama terkait dengan keberadaan cagar alam dan hutan 
lindung di sekitar area konsesi HKI. Kegiatan Konsultasi para pihak paska penilaian NKT 
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dilaksanan pada tanggal 30-31 Oktober 2017 di Ketapang. Untuk hasil kegiatan konsultasi 
pemangku kepentingan akan ditampilkan dalam lampiran dan laporan terpisah (annex 7). 

Dari hasil kegiatan konsultasi pemangku kepentingan, secara garis besar diperoleh hasil 
yang meliputi pengelolaan dan monitoring. Peserta menuntut komitmen perusahaan 
menerima hasil kajian NKT 1-6 dan melakukakan pengelolaan di dalam konsesi. 
Pengelolaan diluar konsesi harus melibatkan masyarakat, pemerintah desa, adat dan secara 
lebih luas pemerintah daerah. 

Peserta memberi masukan untuk melihat kembali hasil kajian NKT 2.2 terkait dengan 
ecotone dikarenakan adanya ekosistem kerangas yang ditemukan di dalam konsesi. 
Ekosistem kerangas bisa jadi menjadi ekosistem peralihan dari ekosistem gambut menuju 
hutan dataran rendah. Selain itu sisa hutan yang ditemukan ditetapkan sebagai NKT. Dalam 
pembangunan infrastruktur terutama jalan, wajib menjauhi sisa hutan sehingga tidak 
mengganggu habitat satwa, dan untuk memastikan hal tersebut perusahaan wajib membuat 
SOP. Perusahaan perlu membuat kajian tambahan seperti kajian tentang pengelolaan Kayu 
Belangiran. Terkait dengan satwa, pembuatan koridor satwa harus melibatkan pihak-pihak 
terkait. 

Kajian untuk kualitas air perlu dilakukan oleh perusahaan. Pengukuran kualitas air harus 
dikomunikasikan dengan masyarakat yang ada disekitar kawasan HKI. Pemanfaatan pupuk 
harus diberi jarak dari tepi sungai dan tidak dilakukan saat musim kemarau. Untuk 
memastikan hal tersebut berjalan perusahaan harus membuat SOP. 

Pengembangan potensi masyarakat juga perlu dilakukan oleh HKI bekerjasama dengan 
pihak terkait. Pembuatan hutan kemitraan sangat diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan 
kayu masyarakat, agar masyarakat tidak mengambil kayu dari hutan. Peningkatan kapasitas 
masyarakat agar tidak menggantungkan kebutuhan pada hutan juga perlu dilakukan. 
Peningkatan kualitas lahan pertanian agar dapat mendukung ketahanan pangan juga perlu 
dilakukan HKI bekerjasama dengan instasi terkait dan masyarakat desa. Peningkatan 
pemahaman masyarakat mengenai Nilai konservasi tinggi juga menjadi poin yang perlu 
digarisbawahi dari hasil kegiatan konsultasi pemangku kepentingan, mana yang boleh, mana 
yang tidak boleh dilakukan masyarakat. Perusahaan harus menginformasikan dengan jelas 
batasan-batasan tersebut kepada masyarakat. 

Dalam Kegiatan konsultasi para pihak peta yang digunakan adalah peta lokasi, dan peta 
NKT 1-6 untuk masing-masing blok yaitu Blok Kendawangan dan Blok Air Hitam, yang 
merupakan versi draft. 
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7 IDENTIFIKASI NKT 

7.1 NKT 1.Keanekaragaman Spesies 

7.1.1 NKT 1.1. Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau 
konservasi 

Sistem kawasan perlindungan dan pelestarian hutan di Indonesia terdiri dari dua kategori 
daerah yang mendukung konservasi dan keanekaragaman hayati, a) Kawasan Konservasi, 
kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga 
kehidupan dan pelestarian pemanfaatan alam hayati beserta ekosistemnya. Kawasan ini 
dikukuhkan dan dikelola untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang 
penting secara global dan nasional (UU No. 5 tahun 1990); dan b) Kawasan Lindung, 
kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada 
kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengaturan tata air, pencegah banjir dan  
erosi serta memelihara kesuburan tanah ( Keppres No 32. Tahun 1990). Kawasan lindung 
dan fungsi perlindungan lingkungannya akan dibahas dengan lebih rinci dalam NKT 4 
(Kawasan hutan yang menyediakan jasa ekosistem dasar), namun perannya dalam 
konservasi keanekaragaman hayati dinilai dalam NKT 1.1. 

7.1.1.1 Identifikasi NKT 1.1 Blok Kendawangan 

Hutan Lindung S.Tengar berbatasan langsung dengan konsesi HKI estate 7, wilayah ini 
masih menyisakan sedikit hutan yang menyambung dengan hutan lindung tersebut. HL 
S.Tengar merupakan habitat bagi Orangutan (Pongo pygmaeus ssp. wurmbii) dan Owa 
kelawat (Hylobates albibarbis). Kedua primata ini merupakan satwa yang arboreal, hutan 
menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup dari kedua satwa. Keberadaan hutan yang 
menyambung dari sisi barat sampai dengan Bukit Birai mampu menjadi pendukung bagi 
keberadaan dua primata arboreal tersebut dengan begitu berarti bahwa satwa yang lain yang 
bergantung pada hutan akan mampu di dukung keberadaanya. Sehingga fungsi kawasan 
hutan lindung dan hutan di dalam konsesi yang menyambung masih mampu mendukung 
keberadaan keanekaragaman hayati dalam areal tersebut.  

Maka hutan di dalam konsesi HKI yang menyambung dengan HL Sungai Tengar 
diidentifikasi sebagai KBKT 1.1 yang merupakan areal yang mendukung keberadaan 
Orangutan (Pongo pygmaeus ssp. wurmbii) dan Owa kelawat (Hylobates albibarbis). 

7.1.1.2 Identifikasi NKT 1.1 Blok Air Hitam 

Konsesi HKI masih mempunyai sisa-sisa hutan yang “menyambung” dengan Cagar Alam 
Muara Kendawangan, wilayah ini merupakan habitat bagi Orangutan (Pongo pygmaeus ssp. 
wurmbii) dan Owa kelawat (Hylobates albibarbis). Sementara wilayah-wilayah diluar hutan 
merupakan padang rumput, oleh karena itu hutan-hutan ini menjadi habitat penting bagi 
Orangutan. Hal ini disebabkan ekosistem hutan rawa gambut merupakan pusat dari daerah 
jelajah Orangutan karena lebih banyak menghasilkan tanaman berbuah besar dibandingkan 
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dengan hutan dipterokarpa campuran yang kering dan banyak mempunyai pohon tinggi 
berkayu besar. 

Wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Hutan Lindung Gambut Sungai Jelai 
merupakan area yang dapat mendukung keberadaan keanekaragaman hayati, karena 
merupakan habitat untuk Orangutan (Pongo pygmaeus ssp. wurmbii) dan Owa kelawat 
(Hylobates albibarbis) dengan begitu berarti bahwa satwa yang lain yang bergantung pada 
hutan akan mampu di dukung keberadaanya. Sehingga fungsi kawasan hutan lindung dan 
cagar alam serta di dalam konsesi tersambung dengn kedua kawasan tersebut masih 
mampu mendukung keberadaan keanekaragaman hayati dalam areal tersebut.  

Hutan di dalam konsesi HKI yang berdekatan dan tersambung dengan CA Muara 
Kendawangan dan HL Gambut Sungai Jelai diidentifikasi sebagai KBKT 1.1. Karena 
fragmentasi habitat secara dramatis akan menambah luas daerah tepi, karena lingkungan 
mikro daerah tepi berbeda dengan lingkungan makro dibagian tengah hutan. Beberapa efek 
tepi yang penting adalah naik turunnya intensitas cahaya, suhu, kelembaban dan kecepatan 
angin secara drastis. Efek tepi ini terasa nyata sampai sejauh 500 m kedalam hutan7 
(Laurance, 1991 dalam Primack et al. 1998). Maka KPNKT 1.1 adalah  buffer 500 m pada 
batas konsesi kedalam yang berbatasan dengan HL S. Jelai, S. Tengar  maupun CA Muara 
Kendawangan. Hal ini juga merujuk pada RKU yang menetapkan kedua area tersebut 
sebagai kawasan penyangga dengan HL Gambut S. Jelai dan CA Muara Kendawangan. 

7.1.2 NKT. 1.2. Spesies hampir punah 
Spesies yang terancam punah perlu mendapatkan prioritas konservasi, karena 
kelangsungan hidupnya terancam dalam jangka pendek. NKT 1.2 di Indonesia secara 
khusus berfokus pada konservasi mendesak dan pengelolaan yang diperlukan untuk 
melindungi spesies yang paling rentan dari spesies yang terancam. Sasaran pengelolaan 
NKT 1.2 yaitu perlindungan menyeluruh individu spesies Critically Endangered (CR) di 
seluruh areal ijin, selaian itu upaya pengelolaan NKT 1.2 harus sesuai dengan ancaman 
terhadap spesies tersebut.  

Indonesia memiliki spesies yang jumlahnya tinggi dan meningkat yang benar-benar 
terancam punah dan karenanya, NKT 1.2 di Indonesia secara khusus berfokus pada 
konservasi mendesak dan pengelolaan yang diperlukan untuk melindungi spesies yang 
paling rentan dari spesies yang terancam.  

Pada saat kajian penilaian NKT 1.2 pada lanskap kajian ditemukan spesies dalam kategori 
CR menurut IUCN yaitu : 
Tabel 17. Temuan NKT 1.2 di Blok Air Hitam 

No Nama Ilmiah Nama Indonesia IUCN status Keterangan  
Mamalia  

1 Pongo pygmaeus ssp. wurmbii Orangutan CR Wawancara dan  Bekas 
Sarang, Suara Calling 

2 Manis javanica Trengiling CR Wawancara  
Vegetasi  

3 Shore balangeran Belangiran CR Langsung 
4 Shore platycarpa Meranti Paya CR Langsung 

                                                      
7 Biologi konservasi, Yayasan Obor Indonesia 
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No Nama Ilmiah Nama Indonesia IUCN status Keterangan  
5 Shorea pallidifolia P.S.Ashton Meranti CR Langsung 
6 Shorea smithiana Symington Meranti CR Langsung 

Keterangan: 
IUCN   : CR (Critically Endangered/Kritis), EN (Endangered/Genting), VU (Vulnerable/Rentan) 

7.1.2.1 Identifikasi NKT 1.2 Blok Kendawangan 

Orangutan (Pongo pygmaeus ssp. Wurmbii, berdasarkan informasi yang diperoleh dari 
masyarakat mengenai keberaradaan Orangutan (Pongo pygmaeus ssp. wurmbii), masih bisa 
ditemukan di hutan riparian Sungai Kendawangan. Berdasarkan informasi dari masyarakat 
dan pendekatan kehati-hatian, maka Orangutan masuk menjadi NKT 1.2.  Trenggiling 
(Manis javanica), spesies ini mempunyai range habitat yang cukup lebar dari hutan primer 
sampai pada wilayah-wilayah yang dekat dengan pemukiman, akan tetapi hutan yang masih 
bagus akan menjadi habitat yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya, terutama pakan dan 
tempat untuk bersarang, sehingga populasi di daerah yang masih berhutan akan lebih 
banyak dari pada wilayah non hutan. Hasil wawancara spesies ini dapat ditemukan di 
wilayah Bukit Kediuk dan hutan-hutan yang berlantai kering di wilayah dekat-dekat 
pemukiman. 

Belangiran (Shorea balangeran) semenjak tahun 1998 dimasukkan dalam daftar merah 
IUCN dengan status hampir punah atau kritis di alam (Critically endangered/CR). Walaupun 
demikian jenis pohon ini ditemukan tumbuh melimpah di hutan Kerangas dan Rawa Gambut 
di estate 11 blok Kendawangan. Masyarakat setempat masih memanfaatkan pohon ini untuk 
dijadikan bahan utama bangunan dengan menebang pohon berdiameter lebih dari 30 cm 
atau kurang dari ukuran tersebut jika kualitas kayunya cukup baik.  

Meranti paya (Shorea platycarpa) secara ekologi lebih spesifik hanya dapat dijumpai pada 
habitat Rawa gambut. Terdaftar didalam IUCN Red List sebagai jenis yang populasinya kritis 
di alam (Critically endangered/CR) karena disebabkan oleh pemanenan yang tidak terkendali 
dan degradasi ekosistem rawa gambut yang menjadi habitat alaminya terus berkurang 
dengan cepat akibat dari kebakaran dan alih fungsi hutan.  

Meranti (Shorea smithiana) hanya ditemukan di Bukit Kediuk estate 6 blok Kendawangan, 
dimana jenis pohon endemik Kalimantan ini dapat dijumpai cukup umum pada ketinggian 
150-400 mdpl pada lembah dan lereng bukit yang kondisi tutupan hutannya cukup rapat. 
Beberapa individu pohon berdiameter besar masih dijumpai, kemungkinan tidak ditebang 
karena bagian dalam batang yang sudah rusak.  
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Foto 1. Belangiran(Shorea balangeran) di Estate 4 

 

7.1.2.2 Identifikasi NKT 1.2 Blok Air Hitam 

Orangutan (Pongo pygmaeus ssp. wurmbii) merupakan spesies endemik Kalimantan yang 
informasi keberadaannya saat survei ditemukan pada hutan yang berbatasan dengan HL 
S.Jelai dan CA Muara kendawangan.  

Trenggiling (Manis javanica), satwa ini mempunyai range habitat yang cukup lebar dari 
hutan primer sampai pada wilayah-wilayah yang dekat dengan pemukiman, akan tetapi 
hutan yang masih bagus akan menjadi habitat yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya, 
terutama pakan dan tempat untuk bersarang,sehingga populasi di daerah yang masih 
berhutan akan lebih banyak dari pada wilayah non hutan. Hasil wawancara spesies ini dapat 
ditemukan di wilayah sekitar Dusun Bagan Cabe, Desa Air Tarap  dan hutan-hutan yang 
berlantai kering di wilayah sekitar Natai Tulang. 

Belangiran (Shorea balangeran) semenjak tahun 1998 dimasukkan dalam IUCN Red List 
dengan status hampir punah atau kritis di alam (Critically endangered/CR). Walaupun 
demikian jenis pohon ini ditemukan tumbuh melimpah di hutan Kerangas dan Rawa Gambut 
di estate 5 blok Air Hitam. Masyarakat setempat masih memanfaatkan pohon ini untuk 
dijadikan bahan utama bangunan dengan menebang pohon berdiameter lebih dari 30 cm 
atau kurang dari ukuran tersebut jika kualitas kayunya cukup baik.  

Meranti paya (Shorea platycarpa) secara ekologi lebih spesifik hanya dapat dijumpai pada 
habitat Rawa gambut. Terdaftar didalam IUCN Red List sebagai jenis yang populasinya kritis 
di alam (Critically endangered/CR) karena disebabkan oleh pemanenan yang tidak terkendali 
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dan degradasi ekosistem rawa gambut yang menjadi habitat alaminya terus berkurang 
dengan cepat akibat dari kebakaran dan alih fungsi hutan.  

Meranti (Shorea pallidifolia) merupakan jenis pohon endemik Kalimantan yang banyak 
ditemukan disisa-sisa hutan Kerangas blok Air Hitam terutama disekitar areal camp estate 5. 
Jenis pohon ini masih menjadi target utama para penebang liar karena memiliki kualitas kayu 
yang sangat baik untuk keperluan pertukangan.  
 
Spesies CR (Critically endangered) tersebut diduga kuat akan ditemukan di tipe ekosistem 
yang sama dengan lokasi temuan dan analisis habitat maka ekosistem-ekosistem hutan 
gambut, riparian, kerangas dan dipterokarpa campuran. Oleh karena itu dengan prinsip 
kehati-hatian, maka seluruh ekosistem tersebut - harus diidentifikasikan menjadi KBKT 1.2. 
 

7.1.3 NKT. 1.3 Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas 
atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population). 

Penentuan prioritas terhadap keanekaragaman hayati untuk pengelolaan berkelanjutan di 
bawah NKT 1.3 menerapkan prinsip-prinsip tak tergantikan dan kerentanan. Spesies yang 
berpotensi masuk dalam kategori NKT 1.3 adalah: 

1. Hampir punah (CR), terancam (EN) dan rentan (VU) tercantum dalam daftar merah 
IUCN. 

2. Rentang terbatas (spesies endemik) yang terkungkung pada satu pulau atau 
sebagian dari pulau tersebut.  

3. Dilindungi oleh Peraturan Indonesia (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa). 

4. Terdaftar dalam lampiran (Appendix) I dan II daftar CITES. 

Penekanan NKT 1.3 adalah pada mempertahankan 'populasi' spesies ketimbang fokus pada 
masing-masingnya, dan karena itu, penilaian terhadap kemampuan hidup populasi yang 
harus diperhatikan dari segi penilaian lanskap. Penilaian untuk viable population tidak bisa 
dilakukan secara singkat seperti pada kajian penilaian untuk NKT, oleh karena itu penilaian 
NKT 1.3 dapat menggunakan analisis 'daya dukung' lanskap untuk spesies terancam punah, 
terbatas dan dilindungi dalam NKT1.3, yang mempertimbangkan tingkat dan kualitas 
ekosistem pendukung. Proxy sederhana untuk daya dukung yang potensial dapat digunakan 
sebagai viable population, jika ada setidaknya 30 individu yang didokumentasikan dalam 
lanskap penilaian, maka spesies itu dianggap punya daya hidup dan ekosistem yang 
mendukungnya diidentifikasi sebagai NKT 1.3. Untuk spesies NKT 1.3 dengan populasi 
kurang dari 30 individu yang terdokumentasikan selama penilaian dilapangan, potensial 
populasi ditentukan melalui ekstrapolasi data survei maupun daerah yang diperkirakan 
merupakan habitat yang sesuai di dalam lanskap itu. 

Total 256 spesies vegetasi yang tercatatkan pada 6 transek pengamatan, sebanyak 30 
spesies diantaranya merupakan spesies NKT 1.3. Burung yang teridentifikasi total 106 
spesies, 21 spesies termasuk dalam kategori NKT 1.3. Mamalia yang teridentifikasi terdapat 
41 spesies, dimana 31 spesies mamalia termasuk dalam kategori NKT 1.3. 

Hutan-hutan yang masih tersisa didalam dan disekitar konsesi HKI mampu mendukung 
keberadaan spesies tumbuhan yang teridentifikasi sebagai NKT 1.3. Blok-blok hutan yang 
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disurvei masih berupa hamparan yang cukup untuk menjaga keberlangsungan proses 
ekologi tetap berlangsung secara alami. Spesies pohon pioneer seperti Perepat 
(Combretocarpus rotundatus) teridentifikasi sebagai NKT 1.3 tapi telah mampu bertahan 
hidup di habitat yang terganggu bahkan yang sangat hancur sekalipun seperti lahan terbuka, 
bekas ladang dan pada lahan bekas terbakar. 

Pada sisi yang lain, spesies mamalia NKT 1.3 yang membutuhkan karakteristik habitat hutan 
dengan kanopi yang menyambung adalah Orangutan (Pongo pygmaeus ssp. Wurmbii) dan  
Owa Kalawat (Hylobates albibarbis). Kondisi sisa-sisa tutupan hutan yang ada di dalam 
lokasi penilaian  merupakan habitat yang mampu untuk mendukung spesies primata yang 
bergantung pada kondisi hutan yang masih bagus, hal ini karena dua speies ini merupakan 
spesies arboreal. 

Spesies burung dari familia acipitridae (Elang Bondol-Haliastur indus, Elang Tikus-Elanus 
caeruleus, Elang Ikan Kepala Kelabu-Ichthyophaga ichthyaetus, Elang Ular Bido-Spilornis 
cheela) merupakan spesies-spesies yang memerlukan hutan yang relatif masih bagus atau 
pohon-pohon yang cukup tinggi untuk bersarang dari keempat spesies elang ini hanya satu 
yang lebih menyukai tutupan hutan untuk berburu mangsa yaitu Elang Ular Bido, sedangkan 
yang lainnya lebih di area terbuka dan di tepian sungai untuk memangsa ikan atau binatang 
kecil lainnya. Bangau Tongtong (Leptoptilos javanicus) merupakan jenis burung yang 
memerlukan area lahan basah yang terbuka untuk mencari makanannya kebanyakan ikan 
atau binatang kecil yang ditangkap sambil berjalan perlahan di daerah terbuka yang berair, 
tetapi juga memerlukan pohon yang tinggi untuk bersarang. Empuloh Paruh-kait (Setornis 
criniger) jenis burung endemik untuk Sumatera dan Kalimantan. Setornis criniger lebih 
menyukai hutan rawa gambut di mana burung ini hidup di tajuk bawah dan menengah 

7.1.3.1 Identifikasi NKT 1.3 Blok Kendawangan 

Spesies Burung, Mamalia dan Vegetasi di Blok Kendawangan yang termasuk dalam kategori 
NKT 1.3 dapat dilihat pada tabel 18-20.  

 
Tabel 18. Spesies Vegetasi NKT 1.3 

No. Nama Spesies Status Lokasi  
Temuan IUCN CITES PP No7 Endemik 

1 Aporosa lucida (Miq.) Airy Shaw    v 3 
2 Aquilaria malaccensis Lam. VU II   3 
3 Combretocarpus rotundatus (Miq.) Danser VU    1,2.5 
4 Cotylelobium melanoxylon (Hook.f.) Pierre EN    3.5 
5 Durio lanceolatus Mast.    v 3 
6 Dyera polyphylla (Miq.) Steenis VU    5 
7 Endiandra elongata Arifiani    v 5 
8 Glochidion kerangae Airy Shaw    v 3,5 
9 Gymnostoma nobile (Whitmore) L.A.S.Johnson    v 3,5 

10 Lithocarpus pusillus Soepadmo    v 5 
11 Memecylon scolopacinum Ridl.    v 3 
12 Palaquium cochleariifolium P.Royen    v 5 
13 Polyalthia flagellaris (Becc.) Airy Shaw    v 3 
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No. Nama Spesies Status Lokasi  
Temuan IUCN CITES PP No7 Endemik 

14 Pternandra cogniauxii M.P.Nayar    v 3 
15 Shorea balangeran Burck CR    5 
16 Shorea leprosula Miq. EN    3 
17 Shorea pallidifolia P.S.Ashton CR   v 5 
18 Shorea parvistipulata F.Heim.    v 3 
19 Shorea smithiana Symington CR   v 3 
20 Shorea uliginosa Foxw. VU    5 
21 Sindora beccariana de Wit    v 3 
22 Syzygium elliptilimbum (Merr.) Merr. & L.M.Perry    v 5 
23 Vatica oblongifolia Hook.f.    v 3 
24 Vatica pauciflora Blume EN    3 
25 Xanthophyllum rufum A.W.Benn.    v 3 

Keterangan : 
IUCN  : CR (Critically Endangered/Kritis), EN (Endangered/Genting), VU (Vulnerable/Rentan) 
CITES  : Appendix I (spesies yang pemanfaatannya harus tunduk kepada peraturan secara ketat, agar tidak 
membahayakan kelangsungan hidup mereka) 
: Appendix II (spesies yang statusnya belum terancam tetapi akan terancam punah apabila dieksplotasi 
berlebihan) 
PP : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan 
dan Satwa 
Endemik: Appendix 2, HCV 1.3 (Panduan Identifikasi NKT, 2008) 
1 = Riparian Sungai Kendawangan 
2 = Riparian HKI Estate 6 (Sungai Kedio Besar) 
3 = Dipterocarpa Campuran Bukit Kedio HKI Estate 6 
4 = Kerangas HKI Estate 4 
5 = Gambut HKI Estate 4 
 
 

Tabel 19. Spesies Burung  NKT 1.3 
No Nama Spesies Status Lokasi 

Temuan 
Ilmiah Indonesia IUCN CITES PP No 7 Endemik  

1 Haliastur indus Elang Bondol  II v  3 
2 Ichthyophaga ichthyaetus Elang ikan kepala 

kelabu 
 II v  1 

3 Pernis ptilorhyncus Sikep madu Asia  II v  1 
4 Spilornis cheela Elang ular Bido  II v  1 
5 Nisaetus chirhatus Elang Brontok  II v  3 
6 Elanus caeruleus Elang Tikus  II v  4,5 
7 Pandion haliaetus Elang Tiram  II v  1,4,5 
8 Halcyon smyrnensis Cekakak Belukar   v  1,2,3,4,5 
9 Pelargopsis capensis Pekaka emas   v  1,2,3,4,5 
10 Ceyx rufidorsa Udang punggung 

merah 
  v  1 

11 Todirhampus chloris Cekakak  Sungai   v  1,2,4,5 
12 Alcedo meninting Raja Udang Meninting   v  1,3,5 
13 Ciconia stormii Bangau Storm EN  v  1,3 
14 Leptoptilos javanicus Bangau Tongtong VU  v  1,5 
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15 Lonchura fuscans Bondol  Kalimantan    v 1,2 
16 Ketupa ketupu Beluk Ketupu  II   1,2,3 
17 Anthracoceros albirostris Kangkareng Perut 

Putih 
 II v  2,3 

18 Microhierax fringillarius Alap-alap Capung  II v  2 
19 Falco peregrinus Alap-alap Kawah  I v  1,2,3,4,5 
20 Melanoperdix nigra Puyuh Hitam VU    1 

Keterangan : 
IUCN  : CR (Critically Endangered/Kritis), EN (Endangered/Genting), VU (Vulnerable/Rentan) 
CITES  : Appendix I (spesies yang pemanfaatannya harus tunduk kepada peraturan secara ketat, agar tidak 
membahayakan kelangsungan hidup mereka) 
: Appendix II (spesies yang statusnya belum terancam tetapi akan terancam punah apabila dieksplotasi 
berlebihan) 
PP : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya; dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis 
Tumbuhan dan Satwa 
Endemik: Appendix 2, HCV 1.3 (Panduan Identifikasi NKT, 2008) 
1 = Riparian Sungai Kendawangan 
2 = Riparian HKI Estate 6 (Sungai Kedio Besar) 
3 = Dipterocarpa Campuran Bukit Kedio HKI Estate 6 
4 = Kerangas HKI Estate 4 
5 = Gambut HKI Estate 4 
 

 
Tabel 20. Spesies Mamalia NKT 1.3 

No Nama Spesies STATUS Lokasi 
Temuan Ilmiah Indonesia IUCN CITES PP No 7 Endemik 

1 Macaca fascicularis Kera Ekor panjang  II   1 
2 Macaca nemestrina Beruk VU II   6 
3 Nasalis larvatus Bekantan EN II v v 1 
4 Presbytis rubicunda Kelasi  II v v 1,3,4 
5 Trachypitecus cristatus Lutung  II v  6 
6 Muntiacus atherodes Kijang Kuning   v  6 
7 Muntiacus muntjak Kijang   v  1,2,4,5 
8 Rusa unicolor Rusa VU  v  1,2,5 
9 Prionailurus planiceps Kucing Tandang EN I v  6 
10 Neofelis diardi Sunda Clouded Leopard VU I v  6 
11 Prionailurus bengalensis Kucing Hutan  II v  2,3,4 
12 Hylobates albibarbis Owa EN I v v 4 
13 Nycticebus menagensis Kukang VU I v v 6 
14 Manis javanica Trengiling CR II v  6 
15 Lutra sumatrana Berang-berang sumatra EN II v  6 
16 Lutrogale perspicillata Berang-berang VU II v  1 
17 Mydaus javanensis Teledu   v  6 
18 Pongo pygmaeus ssp. wurmbii Orangutan CR I v v 6 
19 Petaurista sp Bajing Terbang   v  6 
20 Ratufa affinis Jelarang  II v  1 
21 Rheithrosciurus macrotis Bajing Ekor Tegak VU     
22 Sus barbatus Babi Hutan VU    1,2,3 
23 Tarcius bancanus Krabuku VU II v  6 
24 Tragulus kanchil Kancil   v  6 
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No Nama Spesies STATUS Lokasi 
Temuan Ilmiah Indonesia IUCN CITES PP No 7 Endemik 

25 Tragulus napu Pelanduk    v  6 
26 Tupaia tana speciosa Tupai  II   3 
27 Helarctos malayanus Beruang madu VU I v  2,5 
28 Cynogale bennettii Musang Air EN  v   
29 Hemigalus derbyanus Musang belang NT II    
Keterangan : 
IUCN  : CR (Critically Endangered/Kritis), EN (Endangered/Genting), VU (Vulnerable/Rentan) 
CITES  : Appendix I (spesies yang pemanfaatannya harus tunduk kepada peraturan secara ketat, agar tidak 
membahayakan kelangsungan hidup mereka) 
: Appendix II (spesies yang statusnya belum terancam tetapi akan terancam punah apabila dieksplotasi 
berlebihan) 
PP : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya; dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis 
Tumbuhan dan Satwa 
Endemik: Appendix 2, HCV 1.3 (Panduan Identifikasi NKT, 2008) 
 
1 = Riparian Sungai Kendawangan 
2 = Riparian HKI Estate 6 (Sungai Kedio Besar) 
3 = Dipterocarpa Campuran Bukit Kedio HKI Estate 6 
4 = Kerangas HKI Estate 4 
5 = Gambut HKI Estate 4 
6 =Wawancara 
 
Habitat bagi spesies diatas yang berupa ekosistem lahan basah terbuka, hutan dipterokarpa 
campuran, hutan riparian, hutan rawa gambut dan hutan kerangas, itu dengan prinsip kehati-
hatian, maka seluruh ekosistem tersebut - harus diidentifikasikan menjadi KBKT 1.3. 
 

7.1.3.2 Identifikasi NKT 1.3 Blok Air Hitam 

Spesies Burung, Mamalia dan Vegetasi di Blok Air Hitam yang termasuk dalam kategori NKT 
1.3 dapat dilihat pada tabel 21– 23. 

 
Tabel 21. Spesies Vegetasi NKT 1.3 

No. Spesies Status 
IUCN CITES PP No 7 Endemik 

1 Cantleya corniculata (Becc.) R.A.Howard VU    
2 Combretocarpus rotundatus (Miq.) Danser VU    
3 Dyera polyphylla (Miq.) Steenis VU    
4 Elaeocarpus acmocarpus Stapf ex Weibel    v 
5 Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz VU II   
6 Madhuca barbata T.D.Penn.    v 
7 Palaquium cochleariifolium P.Royen    v 
8 Shorea balangeran Burck CR    
9 Shorea pallidifolia P.S.Ashton CR   v 
10 Shorea platycarpa F.Heim. CR    
11 Shorea uliginosa Foxw. VU    
Keterangan : 
IUCN  : CR (Critically Endangered/Kritis), EN (Endangered/Genting), VU (Vulnerable/Rentan) 
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CITES  : Appendix I (spesies yang pemanfaatannya harus tunduk kepada peraturan secara ketat, agar tidak 
membahayakan kelangsungan hidup mereka) 
: Appendix II spesies yang statusnya belum terancam tetapi akan terancam punah apabila dieksplotasi 
berlebihan) 
PP : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya; dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis 
Tumbuhan dan Satwa 
Endemik: Appendix 2, HCV 1.3 (Panduan Identifikasi NKT, 2008) 
 
Lokasi temuan Vegetasi NKT di Blok Air Hitam  yang termasuk dalam kategori NKT 1.3 
adalah di transek ekosistem hutan rawa gambut di sekitar camp Estate 5 sisi sebelah utara 
dan disekitar wilayah yang berbatasan dengan HL S.Jelai, serta beberapa spot cek di 
wilayah sisi selatan yang berbatasan dengan PT BMJ pada sisi sebelah barat. 
 
 

Tabel 22. Spesies Burung  NKT 1.3 
No Spesies Status 

Ilmiah Indonesia IUCN CITES PP No 7 Endemik 
1 Haliastur indus Elang Bondol   II v   
2 Pernis ptilorhyncus Sikep madu Asia   II v   
3 Pandion haliaetus Elang Tiram   II v   
4 Halcyon smyrnensis Cekakak Belukar     v   
5 Pelargopsis capensis Pekaka emas     v   
6 Ceyx rufidorsa Udang punggung merah     v   
7 Todirhampus chloris Cekakak  Sungai     v   
8 Alcedo meninting Raja Udang Meninting     v   
9 Leptoptilos javanicus Bangau Tongtong VU   v   
10 Lonchura fuscans Bondol kalimantan      v 
11 Setornis criniger Empuloh paruh kait VU       
12 Ketupa ketupu Beluk Ketupu  II     
13 Anthracoceros albirostris Kangkareng perut Putih  II v   
14 Microhierax fringillarius Alap-alap capung  II v   
15 Falco peregrinus Alap-alap Kawah  I v   
16 Melanoperdix nigra Puyuh Hitam VU       
Keterangan : 
IUCN  : CR (Critically Endangered/Kritis), EN (Endangered/Genting), VU (Vulnerable/Rentan) 
CITES  : Appendix I (spesies yang pemanfaatannya harus tunduk kepada peraturan secara ketat, agar tidak 
membahayakan kelangsungan hidup mereka) 
Appendix II : (spesies yang statusnya belum terancam tetapi akan terancam punah apabila dieksplotasi 
berlebihan) 
PP : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya; dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis 
Tumbuhan dan Satwa 
Endemik: Appendix 2, HCV 1.3 (Panduan Identifikasi NKT, 2008) 
 

Lokasi temuan saat survei penilaian NKT di Blok Air Hitam  burung yang termasuk dalam 
kategori NKT 1.3 adalah di transek ekosistem hutan rawa gambut di sekitar camp Estate 5 
sisi sebelah utara dan disekitar wilayah yang berbatasan dengan HL S.Jelai, serta beberapa 
spot cek di wilayah sisi sebelah barat disekitar dusun Bagan Cabe dan Natai Tulang. 

 
Tabel 23. Spesies Mamalia NKT 1.3 

No Spesies Status 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

56 
 

Ilmiah Indonesia IUCN CITES PP No 7  Endemik 
1 Macaca fascicularis Kera Ekor panjang  II   
2 Macaca nemestrina Beruk VU II   
3 Nasalis larvatus Bekantan EN I v v 
4 Presbytis rubicunda Kelasi  II v v 
5 Trachypitecus cristatus Lutung  II v  
6 Muntiacus atherodes Kijang Kuning   v  
7 Muntiacus muntjak Kijang   v  
8 Rusa unicolor Rusa VU  v  
9 Galeopterus variegatus Kubung   v  
10 Neofelis diardi Macan Dahan VU I v  
11 Prionailurus bengalensis Kucing Hutan  II v  
12 Hylobates albibarbis Owa EN I v v 
13 Nycticebus menagensis Kukang VU I v v 
14 Manis javanica Trengiling CR II v  
15 Lutrogale perspicillata Berang-berang  VU II v  
16 Pongo pygmaeus ssp. wurmbii Orangutan CR I v v 
17 Ratufa affinis Teledu  II v  
18 Sus barbatus Babi Hutan VU    
19 Tarcius bancanus Krabuku VU II v  
20 Tragulus kanchil Kancil   v  
21 Tragulus napu Pelanduk    v  
22 Tupaia glis Tupai  II   
23 Tupaia tana speciosa Tupai   II   
24 Helarctos malayanus Beruang madu VU I v  
25 Cynogale bennettii Musang Air EN  v  
Keterangan : 
IUCN  : CR (Critically Endangered/Kritis), EN (Endangered/Genting), VU (Vulnerable/Rentan) 
CITES  : Appendix I (jspesies yang pemanfaatannya harus tunduk kepada peraturan secara ketat , agar tidak 
membahayakan kelangsungan hidup mereka) 
: Appendix II (spesies yang statusnya belum terancam tetapi akan terancam punah apabila dieksplotasi 
berlebihan)  
PP : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya; dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis 
Tumbuhan dan Satwa 
Endemik: Appendix 2, HCV 1.3 (Panduan Identifikasi NKT, 2008) 
 

Lokasi temuan saat survei penilaian NKT di Blok Air Hitam  mamalia yang termasuk dalam 
kategori NKT 1.3 adalah di transek ekosistem hutan rawa gambut di sekitar camp Estate 5 
sisi sebelah utara dan disekitar wilayah yang berbatasan dengan HL S.Jelai, serta beberapa 
spot cek di wilayah sisi sebelah barat disekitar dusun Bagan Cabe dan Natai Tulang. 

Habitat bagi spesies-spesies diatas berupa ekosistem lahan basah terbuka, hutan 
dipterokarpa campuran, hutan riparian, hutan rawa gambut dan hutan kerangas. Oleh karena 
itu dengan prinsip kehati-hatian,  maka seluruh ekosistem tersebut - harus diidentifikasikan 
menjadi KBKT 1.3. 
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7.1.4 NKT. 1.4 Spesies atau Kelompok Spesies yang menggunakan habitat 
secara temporer 

Spesies dapat menggunakan berbagai habitat pada tahap yang berbeda dalam siklus 
hidupnya. Penggunaan ini mungkin musiman atau sesekali pada saat 'stres' seperti adanya 
cuaca ekstrim, dan karena itu penting untuk kelangsungan hidup populasi sebagai 
keseluruhan dan karenanya dapat disebut habitat kunci.  

NKT1.4 bertujuan untuk mengidentifikasi habitat kunci situs seperti: 
• Kawasan hutan yang memiliki konsentrasi musiman yang penting secara global spesies, 

seperti situs perkembangbiakan kritis 
• Situs yang digunakan selama migrasi (seperti situs yang menyediakan sumber makanan 

di sepanjang rute migrasi)  
• Biologi koridor yang memungkinkan migrasi lokal hewan antara ekosistem 
• Habitat yang membentuk tempat singgah yang aman, atau pengungsian, bagi spesies di 

saat stres 

Pada Wilayah lanskap kajian merupakan daerah yang sering terjadi kebakaran (lihat Peta 
42. Sebaran titik hotspot) sehingga terbentuk mosaik-mosaik sisa hutan yang berada di areal 
cekungan-cekungan yang basah. Mosaik hutan ini mempunyai fungsi bagi satwa-satwa  
yang ada  terutama mamalia untuk berlindung pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. 
Oleh karena itu mosaik hutan ini menjadi  penting sebagai  habitat yang membentuk tempat 
singgah yang aman, atau pengungsian, bagi spesies di saat kebakaran. Tetapi hal ini sudah 
termasuk bagian dari NKT 4.3 sebagai jasa ekosistem bagi pencegahan kebakaran . 

Pada wilayah penilaian tidak ditemukan area yang merupakan habitat kritikal atau signifikan 
penting yang digunakan secara temporer. Walaupun ada spesies burung migran (Hirundo 
tahitica dan Actitis hypoleucos), spesies tersebut biasanya berada di berbagai ekosistem 
termasuk yang terganggu (seperti kebun masyarakat) dan mudah beradaptasi sehingga 
areal yang mendukung dinilai bukan kritikal atau signifikan.  

7.1.4.1 Identifikasi NKT 1.4 Blok Kendawangan 

Dari hasil pengamatan di lapangan selama kegiatan survei pelingkupandan survei penuh 
tidak ditemukan spesies atau kelompok spesies yang menggunakan habitat secara temporer 
di Blok Kendawangan, maka NKT 1.4 Tidak ditemukan. 

7.1.4.2 Identifikasi NKT 1.4 Blok Air Hitam 

Dari hasil pengamatan di lapangan selama kegiatan survei pelingkupan dan survei penuh 
tidak ditemukan spesies atau kelompok spesies yang menggunakan habitat secara temporer 
di Blok Air Hitam, maka NKT 1.4 Tidak ditemukan. 
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Peta 28. KBKT dan KPNKT 1.1. di Wilayah Kajian HKI Blok Kendawangan dan Sekitarnya 

 
Peta 29. KBKT dan KPNKT 1.1. di Wilayah Kajian HKI Blok Air Hitam dan Sekitarnya 
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Peta 30. KBKT dan KPNKT 1.2. di Wilayah Kajian HKI Blok Kendawangan dan Sekitarnya 
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Peta 31. KBKT dan KPNKT 1.2. di Wilayah Kajian HKI Blok Kendawangan dan Sekitarnya 
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Peta 32. KBKT dan KPNKT 1.3. di Wilayah Kajian HKI Blok Kendawangan dan Sekitarnya 
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Peta 33. KBKT dan KPNKT 1.3. di Wilayah Kajian HKI Blok Air Hitam dan Sekitarnya 
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7.2 NKT 2  Lanskap dan Dinamika Alamiah 

7.2.1 NKT 2.1 Bentang Lahan Luas yang Memiliki Kapasitas untuk Menjaga 
Proses dan Dinamika Ekologi Secara Alami 

Tujuan dari NKT ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengelola daya tahan lanskap hutan 
besar untuk mampu mempertahankan proses ekologi dan dinamika alami untuk masa 
depan. Hutan lanskap skala besar semakin langka atau terpecah, dan terus menjadi 
terdegradasi di seluruh dunia. Pendekatan NKT 2.1 adalah mengidentifikasi lanskap 
'daerah inti hutan' skala besar, dan mengkaji, mengelola dan memonitor potensial 
gangguan dan fragmentasi di masa depan.  

Kriteria yang digunakan untuk menyebut "wilayah inti" yang ditetapkan oleh Perangkat NKT 
adalah daerah dengan minimal 20.000 ha 'habitat alam' yang disangga oleh kawasan 
habitat alami berlebar 3 km. Wilayah penyangga adalah wilayah yang paling mungkin 
mendapat tekanan dari perambahan manusia untuk masa yang akan datang dan diatur 
untuk memfokuskan memantau kegiatan di wilayah ini untuk menjaga keselamatan 
keutuhan wilayah inti. Zona penyangga digunakan untuk  menghindari yang wilayah  sempit 
yang berpotensi mengalami degradasi alami yang besar pada tepiannya (efek tepi) di masa 
depan. 

7.2.1.1 Identifikasi NKT 2.1 Blok Kendawangan 

Dari kajian lanskap dan ground check di lapangan tidak ditemukan luasan lanskap alami 
atau mosaik ekosistem yang luasnya >20.000 ha yang di kelilingi oleh wilayah penyangga 
selebar 3 km. Sebagian besar areal kawasan hutan sudah terfragmentasi oleh kegiatan 
masyarakat untuk pertanian, perkebunan, kebakaran, pembalakan dan tambang. Hasil 
analisis tutupan lahan interpretasi Landsat 8 (perekaman bulan Juni 2016, Oktober 2016) 
dan  Citra Spot6, dari bulan April-Maret tahun 2016 resolusi spasial 30m dan penajaman 
sampai resolusi 1,5m, komposit band RGB  653 wilayah yang berupa mosaik hutan yang 
tidak terfragmen paling besar seluas 13.494,35 ha ,sehingga dapat disimpulkan tidak ada  
“wilayah inti” yang merupakan “habitat alami” pada lanskap kajian 
 

7.2.1.2 Identifikasi NKT 2.1 Blok Air Hitam 

Dari kajian lanskap dan ground check di lapangan tidak ditemukan luasan lanskap alami 
atau mosaik ekosistem yang luasnya >20.000 ha yang di kelilingi oleh wilayah penyangga 
selebar 3 km. Sebagian besar areal kawasan hutan sudah terfragmentasi oleh kegiatan 
masyarakat untuk pertanian, perkebunan, kebakaran, pembalakan dan tambang. Hasil 
analisis tutupan lahan interpretasi Landsat 8 (perekaman bulan Juni 2016, Oktober 2016) 
dan Citra Spot 6dari bulan April-Maret tahun 2016 resolusi spasial 30m dan penajaman 
sampai resolusi 1,5m, komposit band RGB  653 wilayah yang berupa mosaik hutan yang 
tidak terfragmen paling besar seluas 4.739.36 Ha (input Peta NKT 2.1) sehingga dapat 
disimpulkan tidak ada  “wilayah inti” yang merupakan “habitat alami” pada lanskap kajian. 
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7.2.2 NKT 2.2 Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan 
garis batas yang tidak terputus (Berkesinambungan) 

NKT 2.2 bertujuan untuk mengidentifikasi dan mempertahankan konektivitas di wilayah 
transisi antara ekosistem - ecotones danatau ecoclines. Ecotones dapat didefinisikan 
sebagai wilayah peralihan antara ekosistem yang berbeda seperti, antara mangrove dan 
hutan rawa, hutan rawa dan hutan hujan dataran rendah, atau antara hutan di batu kapur 
dan hutan di tanah aluvial. Ecoclines adalah wilayah transisi perbatasan yang kurang tajam 
antara jenis ekosistem dan habitatnya semisal jenis hutan dan kumpulan spesies yang 
berubah yang dijumpai ketika ke ketinggian di gunung seperti, dataran rendah ke bukit 
hutan, hutan perbukitan ke hutan pegunungan rendah.  

Mempertahankan jenis hutan serta konektivitas antara hutan itu penting untuk menjaga 
arus spesies dan energi antar ekosistem. Ecoclines dapat berfungsi sebagai daerah 
penyangga (tempat berlindung) untuk spesies jika ada fluktuasi iklim atau perubahan iklim 
bertahap. Pada tahun-tahun hangat, spesies dapat bermigrasi ke atas lereng ke dalam 
lingkungan dingin, dan begitu pula sebaliknya. Melestarikan kontinuitas hutan selama 
ecoclines sangat penting dalam menghadapi perubahan iklim dan membuat wilayah hutan 
yang lebih tangguh dan mampu mempertahankan tingkat keanekaragaman hayati untuk 
jangka panjang.  

Konsesi HKI terletak cukup jauh dari Intact Forest Landscapes (IFL) seperti di tetapkan 
oleh oleh Global Forest Watch8 (Peta 34) jarak dengan ada dalam blok Kedawangan 136, 6 
km dan 183,3 km dari Blok Air Hitam  

 

7.2.2.1 Identifikasi NKT 2.2 Blok Kendawangan 

Dari pemetaan ekosistem dan ground check di lapangan tidak ditemukan kawasan yang 
memiliki 2 ekosistem tidak terputus. Hal ini karena pada wilayah ini telah mengalami 
kerusakan yang cukup parah akibat kebakaran yang terus menerus dan pembukaan lahan 
oleh aktivitas pertambangan dan pembalakan sehingga menyisakan hutan-hutan yang 
masih basah pada wilayah riparian, hutan rawa gambut  dan hutan dipterokarpa campuran 
di area perbukitan yang tersisa kondisi ini mengakibatkan ekosistem-ekosistem terpisah 
seperti “pulau-pulau” dan tidak lagi ada ecoton/ecocline  yang bisa diidentifikasi). Batas dan 
perbedaan ekosistem terlihat jelas sehingga tidak ditemukan adanya wilayah yang 
merupakan ecoton ataupun ecocline yang masih ada, pada blok Kendawangan  

7.2.2.2 Identifikasi NKT 2.2 Blok Air Hitam 

Dari pemetaan ekosistem dan ground check di lapangan tidak ditemukan kawasan yang 
memiliki 2 ekosistem tidak terputus. Hal ini karena pada wilayah ini telah mengalami 
kerusakan yang cukup parah akibat kebakaran yang terus menerus sehingga menyisakan 
hutan-hutan yang masih basah, kondisi ini mengakibatkan ekosistem-ekosistem terpisah 
seperti “pulau-pulau”  dan tidak lagi ada ecoton/ecocline  yang bisa diidentifikasi. Batas dan 
perbedaan ekosistem terlihat jelas sehingga tidak ditemukan adanya wilayah yang 
merupakan ecoton ataupun ecocline yang masih ada, pada blok Air Hitam. 

                                                      
8http://www.globalforestwatch.org 

http://www.globalforestwatch.org/
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7.2.3 NKT 2.3 Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies 
Tujuan dari NKT 2.3 adalah untuk mengidentifikasi lanskap dengan kemampuannya 
mendukung 'kumpulan spesies alami’ dan menjamin bahwa kegiatan di dalam Unit 
Pengelolaan tidak mengurangi/mengkompromikan kemampuan ini. Perbedaan NKT 2.3 
dengan NKT1 adalah bahwa NKT 2.3 mengidentifikasi lanskap berdasarkan kapasitasnya 
untuk mendukung berbagai macam spesies, bukan hanya spesies yang langka, atau 
terancam punah. Spesies yang rentan dan tak tergantikan (tercakup dalam NKT 1.2,1.3 
dan 1.4) berpotensi mengidentifikasi habitat yang luar biasa, unik, atau langka. Lanskap 
yang didefinisikan berdasarkan kumpulan alami spesies (atau yang mewakili populasi 
spesies) dan rekomendasi pengelolaannya yang bertujuan untuk mempertahankan dan 
meningkatkan spesies yang akan memastikan bahwa komponen penting namun berpotensi 
sebagai komponen umum tidak akan terancam di masa depan. Dari pemetaan ekosistem 
dan ground check di lapangan tidak ditemukan kawasan yang memiliki 2 ekosistem tidak 
terputus. Hal ini karena pada wilayah ini telah mengalami kerusakan yang cukup parah 
akibat kebakaran yang terus menerus sehingga menyisakan hutan-hutan yang masih 
basah yang tersisa kondisi ini mengakibatkan ekosistem-ekosistem terpisah seperti “pulau-
pulau” dan tidak lagi ada ecoton/ecocline yang bisa diidentifikasi). Batas dan perbedaan 
ekosistem terlihat jelas sehingga tidak diidentifikasi adanya wilayah yang merupakan 
ecoton ataupun ecocline yang masih ada, pada blok Kendawangan maupun Air Hitam 

7.2.3.1 Identifikasi NKT 2.3 Blok Kendawangan 

Pada lokasi kajian ditemukan 8 spesies primata yaitu : Nycticebus menagensis (Kukang), 
Presbytis rubicunda (Kelasi), Trachypithecus cristatus (Lutung), Nasalis larvatus 
(Bekantan), Macaca fascicularis (Monyet), Macaca nemestrina (Beruk),Hylobates albibarbis 
(Owa Kalawat),  Pongo pygmaeus ssp.wurmbii (Orangutan), yang bisa menjadi indikator 
perwakilan spesies alami.  Akan tetapi kondisi lanskap penilaian merupakan mosaik hutan 
yang terfragmentasi cukup parah oleh jalan, pemukiman, area tambang atau bekas 
tambang dan perkebunan sawit. Spesies-spesies tersebut terjebak pada “pulau-pulau 
hutan” yang tidak saling berhubungan sehingga secara lanskap kemampuan untuk 
mendukung “kumpulan spesies alami’” tidak ditemukan pada konsesi HKI untuk Blok 
Kendawangan. 

7.2.3.2 Identifikasi NKT 2.3 Blok Air Hitam 

Pada lokasi kajian ditemukan 8 spesies primata yaitu : Nycticebus menagensis (Kukang), 
Presbytis rubicunda (Kelasi), Trachypithecus cristatus (Lutung), Nasalis larvatus 
(Bekantan), Macaca fascicularis (Monyet), Macaca nemestrina (Beruk),Hylobates albibarbis 
(Owa Kalawat),  Pongo pygmaeus ssp.wurmbii (Orangutan), yang bisa menjadi indikator 
perwakilan spesies alami.  Akan tetapi kondisi lanskap penilaian merupakan mosaik hutan 
yang terfragmentasi cukup parah oleh jalan, pemukiman, area tambang atau bekas 
tambang dan perkebunan sawit . Sisa-sisa hutan tersebut mengikuti pola “lembah”, aliran 
air dan sungai yang berbentuk seperti “spageti” bila dilihat dari atas. Spesies-spesies 
tersebut terjebak pada “pulau-pulau hutan” yang tidak saling berhubungan sehingga secara 
lanskap kemampuan untuk mendukung “kumpulan spesies alami’” tidak ditemukan pada 
konsesi HKI untuk Blok Air Hitam. 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

xxxiv 

Peta 34. IFL (Intake Forest Landscape) di Wilayah Penilaian HKI 
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Peta 35. KBKT dan KPNKT 2.1 di Wilayah Kajian HKI Blok Kendawangan  dan Sekitarnya 
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Peta 36. KBKT dan KPNKT 2.1 di Wilayah Kajian HKI Blok Air Hitam  dan Sekitarnya 
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7.3 NKT 3  Ekosistem Langka atau Terancam Punah 
Analisis terhadap ekosistem langka dan terancam untuk Indonesia bagian barat telah 
selesai, dengan menggunakan pendekatan sistem lahan (Repprot). Proxy ekosistem yang 
memenuhi satu atau lebih dari kriteria berikut dapat dianggap NKT 3 terancam: 

- Dalam suatu unit bio-fisiogeografis suatu ekosistem sudah mengalami kehilangan 
50% atau lebih dari luas semulanya  

- 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  

Proxy ekosistem yang juga memenuhi kriteria berikut dapat dianggap NKT 3 langka: 

• Karena faktor alami atau manusia ekosistem alami mencakup kurang dari 5% luas 
areal total suatu unit bio-fisiografis. 

Penentuan kategori ekosistem masuk dalam kategori langka dan terancam mengikuti 
proksi ekosistem yang disajikan dalam Toolkit NKT Indonesia tahun 20089. Proksi ini 
adalah indikasi yang dapat digunakan untuk memandu proses pengecekan lapangan.  
Hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa batas-batas atau delineasi proksi 
ekosistem di dalam Toolkit 2008 tidak sesuai dengan temuan lapangan. Oleh karena itu, 
penentuan tipe ekosistem berdasarkan analisis hasil penilaian lapangan. Hasil dari 
penilaian lapangan tipe ekosistem yang ada di lokasi kajian berupa ekosistem hutan rawa 
gambut, ekosistem hutan kerangas, ekosistem lahan basah terbuka, ekosistem hutan 
dipterokarpa campuran dan hutan riparian. Dari kajian proxy ekosistem dan penilaian 
lapangan, diidentifikasi ekosistem terancam  yaitu:  

- Ekosistem hutan kerangas 
- Ekosistem hutan rawa gambut  
- Ekosistem hutan riparian  
- Ekosistem lahan basah terbuka 
- Ekosistem hutan dipterokarpa campuran 

 
Satu ekosistem langka yaitu : 

- Ekosistem lahan basah terbuka 

7.3.1 Identifikasi NKT 3 Blok Kendawangan 
Dari kajian proxy ekosistem dan penilaian lapangan, ditemukan ekosistem terancam  yaitu:  

- Ekosistem hutan kerangas 
- Ekosistem hutan rawa gambut  
- Ekosistem riparian  
- Ekosistem lahan basah terbuka  
- Ekosistem hutan dipterokarpa campuran 

 
Satu ekosistem langka yaitu: 

- Ekosistem lahan basah terbuka  
                                                      
9 Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia,oleh: Konsorsium Revisi 
HCV Toolkit Indonesia. Tropenbos International Indonesia Programme 2009 Hal 78- 79 
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Maka seluruh ekosistem hutan kerangas, hutan rawa  gambut, hutan riparian, lahan basah 
terbuka dan hutan dipterokarpa campuran dalam lanskap penilaiandiidentifikasi sebagai  
KBKT 3. 
 

7.3.2 Identifikasi NKT 3 Blok Air Hitam 
Dari kajian proxy ekosistem dan penilaian lapangan, ditemukanekosistem terancam  yaitu:  

- Ekosistem kerangas 
- Ekosistem rawa gambut  
- Ekosistem riparian  
- Ekosistem lahan basah terbuka 

 
Satu ekosistem langka yaitu: 

- Ekosistem lahan basah terbuka 

Maka seluruh ekosistem hutan kerangas, hutan rawa  gambut, hutan riparian, lahan basah 
terbuka dalam lanskap kajian diidentifikasi sebagai  KBKT 3. 
. 
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Tabel 24. Ekosistem yang langka atau terancam di Kailmantan dan indikasi kelas RePPProT dimana ekosistem tersebut terdapat. 
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Sumber : Tropenbos International Indonesia Programme 2009
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Peta 37. KBKT dan KPNKT 3 di Wilayah Kajian HKI Blok Kendawangan  dan Sekitarnya 
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Peta 38. KBKT dan KPNKT 3 di Wilayah Kajian HKI Blok AirHItam dan Sekitarnya 
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7.4 NKT 4; Jasa Ekosistem 

Blok 
Ekosistem, nama dan 
lokasi 

Nilai 
NKT 4 Keterangan 

Kendawangan Hutan gambut, estate 4 4.1, 4.3 Lantai hutan selalu tergenang (basah), 
dapat berfungsi sebagai 4.1 sebagai 
penyedia air dan 4.3 sebagai sekat bakar 
karena kondisi hutan yang selalu lembab 

Hutan Dipterokarpa, (Bukit) 4.1, 
4.2, 4.3 

Kondisi hutan ini didominasi jenis 
Dipterocarpaceae, pada blok kendawangan 
ditemukan di area perbukitan. Tipe 
ekosistem ini bisa berfungsi sebagai 
penyedia air (NKT 4.1), pencegah erosi 
(NKT 4.2) dan sekat bakar alami (NKT 4.3) 

Hutan Kerangas (estate 4) 4.1 Hutan kerangas ini memiliki tutupan yang 
cukup baik, dengan kondisi lantai hutan 
tergenang air saat musim hujan sehingga 
berfungsi sebagai penyedia air (NKT 4.1) 

Sungai dan sempadannya 
(Riparian) (seluruh sungai, 
ex: kendawangan, air 
merah) 

4.1, 
4.2, 4.3 

Hutan campuran, yang tumbuh di sekitar 
sempadan sungai.  
NKT 4.1, sempadan dan dataran banjir, 
sempadan bervegetasi melindungi kualitas 
air dengan fungsinya sebagai filter sedimen 
dari erosi lahan dan agrochemical  
NKT 4.2,sempadan yang bervegatsi 
mencegah morfoerosi tebing 
sungai/longsor 
NKT 4.3, sempadan yang memiliki tutupan 
hutan/ekosistem riparian dapat berfungsi 
sebagai sekat bakar alami 

Lahan basah terbuka  
(S.air merah) 

4.1 Lahan basah terbuka dapat berfungsi 
sebagai penyedia air dan pencegah banjir 

Air Hitam Sungai Hitam dan 
sempadannya (S.Air Hitam, 
S.Mading, S.Air Hitam 
Kanan, S.Siluk, 
S.Belengkong) 

4.1, 
4.2, 4.3 

NKT4.1 sempadan dan dataran banjir, 
sempadan bervegetasi melindungi kualitas 
air dengan fungsinya sebagai filter sedimen 
dari erosi lahan dan agrochemical  
NKT4.2 sempadan yang bervegatsi 
mencegah morfoerosi tebing 
sungai/longsor 

Hutan gambut 4.1, 4.3 Lantai hutan selalu tergenang (basah),  
dapat berfungsi sebagai 4.1 sebagai 
penyedia air dan 4.3 sebagai sekat bakar 
karena kondisi hutan yang selalu lembab 

Hutan Kerangas  4.1 Hutan kerangas ini, memiliki tutupan yang 
cukup bagus, lantai hutan tergenang air 
saat musim hujan. Dapat berfungs sebagai 
NKT 4.1, penyedia air 

Lahan basah terbuka 
(sungai mading) 

4.1,  Lahan basah terbuka dapat berfungsi 
sebagai penyedia air 4.1. 

 
 

7.4.1 NKT 4.1; Jasa Penyediaan Air dan Pencegahan Banjir untuk Masyarakat 
Hilir 

Hutan dapat memainkan peran penting dalam mengurangi banjir, mengendalikan aliran 
sungai dan kualitas air, tangkapan air cenderung untuk mempertahankan jasa daerah aliran 
sungai secara teratur, mengurangi risiko banjir atau kekeringan. Ketika jasa lingkungan ini 
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dipandang secara penting di skala lokal dan yang penggunaan air sangatlah penting bagi 
masyarakat (untuk sumber protein ikan, air bersih untuk memasak dan sanitasi, dan 
transportasi) maka jasa tersebut merupakan NKT, dan daerah yang berfungsi menyediakan 
jasa lingkungan tesebut, yaitu daerah aliran sungai, dianggap merupakan suatu KBKT 
(adaptasi dari Jennings et al, 2003).  

Ekosistem hutan gambut, riparian dan hutan dipterokarpa campuran berfungsi sebagai 
penyedia air. Sumber air utama di lahan gambut adalah air hujan yang tertahan di area 
tersebut, atau dengan kata lain hutan gambut adalah daerah tangkapan air. Kemampuan 
gambut menyimpan air berkisar antara 100%-1300% bobot keringnya, tergantung pada 
tingkat kematangan gambut10. Kemampuan ini dapat dipertahankan jika vegetasi di atasnya 
tetap dapat dipertahankan. Air baru akan di release jika melebihi kapasitas simpanannya, 
atau jika ada kebocoran akibat drainase (kanalisasi). Mekanisme ini berbeda dengan hutan 
riparian, yang umumnya adalah tanah alluvial dalam keadaan jenuh dengan permeabilitas 
yang rendah, sehingga kemampuan menyimpan airnya lebih rendah dibandingkan gambut. 
Hutan riparian dapat menyimpan air jika mempunyai kadar bahan organik tanah yang tinggi 
dan terdapat ruang pori yang terbentuk akibat dekomposisi perakaran. Fungsi hutan 
riparian yang paling penting dalam kaitannya dengan penyediaan air adalah melindungi 
kualitas air yang mengalir di sungai atau badan air terbuka dari larian sedimen dan bahan 
pencemar lainnya dari lahan. Vegetasi riparian menurut pakar dapat menjaga kualitas air 
sungai melalui pengaturan suhu air11, pengendalian erosi dan sedimentasi12, sebagai 
sumber serasah (energi) dan penyerap pencemar dari daratan yang terbawa ke sungai 
melalui air limpasan13. Selain fungsinya sebagai penyedia air, ketiga ekosistem di atas 
memiliki fungsi sebagai pencegah banjir.  

Selain ketiga ekosistem ini, badan air terbuka lainnya seperti rawa dan sungai juga 
mempunyai fungsi sebagai penyedia air dan pengendalian banjir. Dataran banjir di sekitar 
Sungai Air Hitam, Sungai Air Merah dan lainnya adalah daerah penting untuk pengendalian 
banjir karena mampu menahan air sementara (water retention) sebelum aliran mengalir ke 
wilayah hilir. Hal ini menunjukkan bahwa dataran banjir juga bernilai NKT4.1  

Untuk mencegah terjadinya banjir dan kurangnya ketersediaan air yang dimanfaatkan oleh 
masyarakat yang ada di sekitar area HKI, maka area yang perlu dikelola untuk 
mempertahankan NKT 4.1 adalah seluruh hutan yang ada di dalam konsesi termasuk 
sempadan sungai dengan buffer yang disesuaikan dengan lebar sungai, ekosistem rawa 
gambut, dataran banjir atau ekosistem lahan basah terbuka. 

7.4.1.1 Identifikasi NKT 4.1 Blok Kendawangan 

Dari hasil survei lapang, teridentifikasi adanya NKT 4.1, yang berfungsi untuk mencegah 
banjir dan sebagai penyedia air bagi masyarakat hilir. Area yang menjadi NKT 4.1 adalah 
sungai dan sempadannya, lahan basah terbuka, hutan baik kerangas dan hutan rawa 
gambut.  

1. Seluruh sungai dan sempadannya termasuk hutan riparian yang ada di blok Air 
hitamberfungsi sebagai penyedia air 

                                                      
10 Ab. Mutalib Ahmad, Lim, J.S., Wong, M.H., and Koonvai, l., 1991. Characterization, Distribution and 
Utilization of Peat in Malaysia. Symposium on Tropical Peat Land. 8-10 March 1991, Kuching, Sarawak 
11Mitsch dan Gosselink, 1993Wetlands. Ed. ke-2. New York: Van Rostrand Reinhold. 
12Jones, E.B.D., Helfman, G.S., Harper, J.O., Bolstad, P.V. 1999. Effects of Riparian Forest Removal on Fish 
Assemblages in Southern Appalachian Streams. Conservation Biology 13 (6):1454-1465. 
13Tourbier, J.T. 1994. Open Space through Stormwater Management. J Soil and Water Cons 49 (1):14-21. 
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2. Lahan basah terbuka, dapat berfungsi sebagai pencegah banjir dan penyedia air 
3. Hutan baik kerangas dan hutan rawa gambut serta mata air berfungsi sebagai penyedia 

air  
4. Hutan dipterocarpa campuran dapat berfungsi sebagai penyedia air 

Sehingga seluruh badan air (sungai, rawa dan mata air) dan sempadannya serta seluruh 
ekosistem menjadi KBKT 4.1. Selain itu ada beberapa area gelam basah dan semak basah 
yang menjadi KPNKT untuk pencegah banjir. Untuk detil tiap nama sungai dapat dilihat 
lebih lengkap di dalam Annex 2. 

7.4.1.2 Identifikasi NKT 4.1 Blok Air Hitam 

Dari hasil survei lapang, teridentifikasi adanya NKT 4.1, yang berfungsi untuk mencegah 
banjir dan sebagai penyedia air bagi masyarakat hilir. Area yang menjadi NKT 4.1 adalah 
sungai dan sempadannya, lahan basah terbuka, hutan baik kerangas dan hutan rawa 
gambut.  

1. Seluruh sungai dan sempadannya termasuk hutan riparian yang ada di blok Air hitam 
berfungsi sebagai penyedia air 

2. Lahan basah terbuka termasuk dataran banjir, dapat berfungsi sebagai pencegah banjir 
dan penyedia air 

3. Hutan baik kerangas dan hutan rawa gambut serta mata air berfungsi sebagai penyedia 
air  

Sehingga seluruh badan air (sungai, rawa) dan sempadannya serta seluruh ekosistem 
menjadi KBKT 4.1. Selain itu ada beberapa area gelam basah dan semak basah yang 
menjadi KPNKT untuk pencegah banjir. Untuk detil tiap nama sungai dapat dilihat lebih 
lengkap di dalam Annex 2. 

 

7.4.2 NKT 4.2 Jasa Pencegahan Erosi dan Sedimentasi 

Sebuah jasa lingkungan penting dari hutan adalah kemantapan medan. Ini mencakup 
kontrol erosi permukaan lokal, morfo-erosi (seperti tanah longsor, longsoran) dan 
menurunkan sedimentasi. Kehilangan tanah akibat erosi lokal biasanya terjadi di lapisan 
tanah atas. Ini adalah hal yang sangat penting khususnya di daerah tropis yang kesuburan 
tanahnya terkonsentrasi di lapisan paling atas (top-soil); dan karena itu erosi tanah secara 
signifikan dapat mengurangi potensi produksi suatu daerah. Erosi tanah juga meningkatkan 
sedimentasi di daerah hilir aliran sungai dan mengurangi kualitas air yang tersedia bagi 
masyarakat, yang sering tergantung pada air sungai untuk memasak dan sanitasi (dan 
karena itu NKT 4.2 terkait erat dengan NKT 4.1).  

Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi dari hutan sebagai nilai konservasi tinggi, maka 
daerah hutan yang mencegah terhadap erosi, tanah longsor, dan sedimentasi daerah aliran 
sungai ini harus ditunjuk sebagai KBKT. Karena potensi erosi tanah berkaitan dengan 
masing-masing sifat tanah, maka topografi wilayah dan jumlah curah hujan yang diterima 
suatu daerah, potensial erosi tanah, dapat dipetakan dengan menggunakan parameter-
parameter tersebut.  

Dalam konteks demikian, areal yang dapat ditentukan menjadi NKT 4.2 terdapat jika 
kondisi dimana hutan atau vegetasi lain dalam kondisi baik tumbuh pada lahan yang 
memiliki tingkat bahaya erosi (TBE) potensial berat. Areal dengan TBE potensial yang berat 
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didefinisikan sebagai areal yang diperkirakan akan mengalami tingkat erosi 180t/ha/thn 
atau lebih jika penutupan lahan ditebang (Tropenboost, 2008). 

Studi-studi tentang erosi tanah karena curah hujan yang dilakukan oleh Departemen 
Pertanian AS selama lebih dari 50 tahun, yang telah menghasilkan sejumlah formulaseperti 
Universal Soil Loss Equation-USLE (Wischmeier dan Smith,1965; 1978) dan revisi 
selanjutnya - RUSLE (Renard et al,1997) yang dapat diterapkan dalam identifikasi KBKT 
4.2 jika data yang cukup tersedia.  

7.4.2.1 Identifikasi NKT 4.2  Blok Kendawangan 

Dari hasil kajian desktop dan ground check bukit-bukit yang ada di area HKI blok 
Kendawangan memiliki kelerengan 30-40% dan memiliki jenis tanah ultisol dan spodosol, 
dimana jenis tanah spodosol rentan terhadap erosi. Umumnya memiliki tutupan berupa 
rumput dan hutan yang terfragmentasi. Tutupan rumput ataupun hutan berperan untuk 
mengikat air dan mencegah tanah tererosi dengan sistem perakarannya. Dari hasil 
perhitungan TBE, area perbukitan merupakan KBKT NKT 4.2 karena memiliki lereng >40% 
dan memiliki tutupan bukan lahan terbuka. Sedangkan area KPNKT adalah seluruh bukit 
yang ada dengan buffernya, baik yang memiliki tutupan ataupun tidak. 

Tabel 25. Potensi TBE di wilayah HKI 

Kritteria Erosi 
ton/ha/thn 

Luas Blok 
Kendawangan 

Luas Blok Air 
Hitam 

Normal <15 28110 25228 
Ringan 15 - 60 3220 620.19 
Sedang 60 - 180 25707 11489 
Berat 180 -  480 1195.9 0 
Sangat Berat >480 2321 0 

Sumber : Hasil analisis data, 2017 

Hutan riparian dan vegetasi penutup tanah yang mempunyai perakaran dalam penting 
dalam perlindungan morfoerosi sungai yang diakibatkan oleh energi kinetik aliran air dan 
bentuk morfometri sungai (bentuk penampang melintang sungai dan sempadannya). 

Dari hasil perhitungan TBE, area perbukitan merupakan KBKT NKT 4.2 karena memiliki 
lereng 40% dan TBE hingga sangat berat dengan pengelolaan area NKT 4.2 untuk 
perbukitan adalah bukit dengan area buffernya. Sedangkan untuk morfoerosi sungai, hutan 
riparian menjadi menjadi KBKT sedangkan KPNKT nya mengikuti aturan lebar sempadan 
(bantaran banjir, bantaran longsor, bantaran penyangga). 

7.4.2.2 Identifikasi NKT 4.2 Blok Air Hitam 

Dari hasil kajian desktop dan ground check bukit-bukit yang ada di area HKI blok Air Hitam 
memiliki kelerengan 0-15%. Umumnya memiliki tutupan berupa rumput dan hutan yang 
terfragmentasi. Tutupan rumput ataupun hutan berperan untuk mengikat air dan mencegah 
tanah ter-erosi dengan system perakarannya. Hasil perhitungan TBE menunjukkan bahwa 
erosi yang terjadi adalah normal.  

Hutan riparian dan vegetasi penutup tanah yang mempunyai perakaran dalam menjadi 
penting dalam perlindungan morfoerosi sungai yang diakibatkan oleh energi kinetik aliran 
air dan bentuk morfometri sungai (bentuk penampang melintang sungai dan 
sempadannya). Untuk blok Air Hitam, sempadan sungai menjadi KBKT 4.2. 
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7.4.3 NKT 4.3 Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan 
atau lahan 

Suatu kawasan yang mampu melindungi dan mencegah kebakaran lahan atau hutan dalam 
skala yang luas merupakan kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi. Berbagai tipe 
hutan alam yang masih dalam kondisi yang baik memiliki atribut fisik yang membuatnya 
tidak mudah terakar baik pada musim kemarau yang biasa maupun kemarau yang sangat 
panjang. Kawasan lain yang juga mempunyai kemampuan sebagai sekat bakar apabila 
terjadi kebakaran perlu dipertahankan keberadaannya, seperti rawa gambut, hutan rawa, 
daerah genangan, lahan basah dan jalur hijau dengan berbagai jenis tanaman yang tahan 
api (Tropenbos, 2008).  

Perangkat NKT menunjukkan tipe tumbuhan hutan alami mampumempertahankan 
kelembaban konstan untuk lapisan tanah basah, dan yang biasanya hijau sepanjang tahun 
bahkan dalam waktu yang relatif lama pada cuaca kering (yang kadang-kadang meluas ke 
3-4 bulan) dan oleh karena itu dianggap penghalang untuk kebakaran hutan. Pembalakan 
hutan-hutan membuat daerah tersebut rawan api dengan membuka tajuk hutan sehingga 
meningkatkan pengeringan tanah hutan dan menghasilkan reruntuhan yang lebih mudah 
terbakar.Untuk meilhat indikasi daerah kajian merupakan daerah yang rentan terhadap 
bahaya kebakaran, dapat dilihat Peta Sebaran Titik Hotspot Tahun 2014 – 2016 (Peta 42.). 

Untuk meilhat indikasi daerah kajian merupakan daerah yang rentan terhadap bahaya 
kebakaran, dapat dilihat dari peta sebaran hotspot. Titik hotspot tersebar merata hampir 
diseluruh lokasi HKI. 

7.4.3.1 Identifikasi NKT 4.3 Blok Kendawangan 

Dari hasil kunjungan lapangan, hutan rawa gambut dan hutan riparian dapat berfungsi 
sebagai sekat bakar. Karakter kedua tersebut yang ada di lanskap HKI memiliki lantai 
hutan yang selalu basah. Selain hutan rawa gambut, hutan dipterokarpa yang belum 
terfragmentasi juga dapat berfungsi sebagai sekat bakar. 

Sungaidengan sempadan yang memiliki ekosistem hutan riparian yang tidak terfragmentasi 
seperti sungai kendawangan, Sungai Landau Buaya dan ekosistem lahan basah terbuka 
yang ada di sungai air merah juga bisa berperan sebagai sekat bakar. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa hutan riparian, hutan rawa gambut, lahan basah terbuka dan sungai 
dengan sempadannya merupakan KPNKT 4.3. 

7.4.3.2 Identifikasi NKT 4.3 Blok Air Hitam 

Dari hasil kunjungan lapangan, hutan rawa gambutdan hutan riparian yang tersisa di blok 
Air Hitam dapat berfungsi sebagai sekat bakar. Karakter kedua tersebut yang ada di 
lanskap HKI memiliki lantai hutan yang selalu basah. 

Sungai-sungai besar dengan sempadan yang mengandung ekosistem riparian seperti 
S.Mading dan S.Air Hitam Kanan yang tidak terfragmentasi dan ekosistem lahan basah 
terbuka yang ada di sungai mading juga bisa berperan sebagai sekat bakar. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa hutan riparian, hutan rawa gambut, lahan basah terbuka dan 
sungai dengan sempadannya merupakan KPNKT 4.3. 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

70 

7.4.4 Potensial NKT 4 Penyerbukan 

Jasa ekosistem merupakan keuntungan yang diperoleh manusia melalui ekosistem, 
termasuk jasa penyediaan seperti makanan dan air; jasa pengaturan seperti pengaturan 
terhadap banjir, kekeringan, degradasi tanah, dan penyakit; jasa kultural seperti 
keuntungan rekreasional, spiritual, religi dan keuntungan non-materiil lainnya; serta jasa 
pendukung lainnya seperti pembentukan tanah dan daur nutrien. Jasa-jasa dasar tersebut 
masuk ke dalam NKT 4 untuksituasi kritis14. Jasa ekosistem yang dalam kondisi kritis salah 
satunya adalah jasa penyerbukan.  

Keberadaan hutan dalam suatu lingkungan memiliki peranan yang cukup penting bagi 
lingkungan yang ada disekitarnya. Interaksi antara biodiversitas hutan dengan kebun 
masyarakat, pertanian dan perkebunan sangat besar, yaitu hutan sebagai: 

1. Penyediaan sumber air/hidrologi dan siklus hara 
2. Polinasi/penyerbukan tanaman pertanian, perkebunan oleh fauna hutan 
3. Penyebaran biji (secara biotik & abiotik) 
4. Pengendalian hama dan penyakit 

Salah satu potensial NKT 4 yang ada di lanskap HKI adalah jasa ekosistem 
penyerbukan/polinasi. Penyerbukan, merupakan jasa ekosistem yang sangat penting untuk 
produksi tanaman. Polinasi berhubungan langsung dengan habitat alami, dapat terus 
dilakukan fauna hutan (burung, serangga, mamalia, dll) selama dalam jangkauan 
homerange habitat. 

Tabel 26. Penyerbukan 

 
  Sumber : Buchmann dan Nabhan, 1996 

Sebagian besar penyebar biji adalah burung dan mamalia. Benih yang disebarkan mamalia 
kaya akan gula, protein atau lemak. Mamalia memiliki indera penciumam yang tajam, biji 
yang disebarkan oleh mamalia seringkali memiliki aroma dan berwarna kusam. Sebaliknya 
dengan burung, buah yang disebarkan oleh burung tidak berbau dan berwarna cerah, 
biasanya hitam, biru atau sering beberapa kombinasinya. 

Burung, mamalia dan primata merupakan penyebar biji-bijian tanaman di hutan. Mereka lah 
yang membawa biji-biji itu tersebar jauh. Mereka memakan buah-buahan yang ada di hutan 

                                                      
14HCVRN.2013. Panduan Umum untuk Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi. 
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hasil proses penyerbukan bunga menjadi buah oleh si kupu-kupu dan bijinya terjatuh ke 
tanah di ambil dan dimasukkannya ke dalam lubang tanah, kemudian tumbuh menjadi 
tanaman baru dan hutanpun beregerasi. 

Area hutan yang ada di HKI baik blok Air Hitam ataupun Blok Kendawangan menjadi 
potensial NKT untuk polinasi, terlihat dari tanaman buah yang ada di kebun masyarakat 
ataupun pekarangan berbuah dengan baik. Untuk memastikan area-area tersebut menjadi 
area NKT 4 perlu dilakukan kajian lagi. 
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Peta 39. KBKT dan KPNKT 4.1 di Wilayah Kajian HKI Blok Kendawangan dan Sekitarnya 
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Peta 40. KBKT dan KPNKT 4.1 di Wilayah Kajian HKI Blok Air Hitam dan Sekitarnya 
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Peta 41. KBKT dan KPNKT 4.2 di Wilayah Kajian HKI Blok Kendawangan  dan Sekitarnya 
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Peta 42. Sebaran Titik Hotspot Tahun 2014 – 2016 Blok Kendawangan 
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Peta 43. Sebaran Titik Hotspot Tahun 2014 – 2016 Blok Air Hitam 
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Peta 44. KBKT dan KPNKT 4.3 di Wilayah Kajian HKI Blok Kendawangan  dan Sekitarnya 
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Peta 45. KBKT dan KPNKT 4.3 di Wilayah Kajian HKI Blok Air Hitam  dan Sekitarnya 
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7.5 NKT 5  Kebutuhan Masyarakat 

Kebutuhan dasar penting dari hutan atau ekosistem didefinisikan dalam perangkat adalah 
hal-hal yang memenuhi setidaknya 50% dari salah satu dari sejumlah kebutuhan dasar 
masyarakat. Ambang batas ini adalah untuk seluruh masyarakat, atau bagian dari itu. Jika 
satu keluarga tergantung pada hutan/ekosistem alami selama lebih dari 50% dari 
kebutuhan dasarnya dan tidak ada yang tersedia maka nilai yang bersangkutan dianggap 
nilai konservasi tinggi. Lokasi geografis suatu kelompok masyarakat sangatlah penting di 
sini. Mereka yang dekat dengan pasar sering memiliki pilihan lain sumber kebutuhan dasar 
dibandingkan dengan masyarakat terasing. 

Selain itu, ketika memutuskan apakah sumber daya yang dinilai oleh masyarakat sebagai 
NKT yang membutuhkan pengelolaan khusus, kajian tentang kelestarian penggunaan 
sumber daya dan dampaknya pada NKT lain harus dibuat. NKT 5 tidak dapat diterapkan 
untuk produk dan nilai hutan yang tidak terlestarikan digunakan. Seringkali masyarakat 
secara ekonomi bergantung pada sumber daya hutan namun 'praktek-praktek tradisional' 
tidak selalu sama dengan praktek-praktek yang terlestarikan. 

Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2014 Kecamatan Kendawangan mampu 
menghasilkan padi dengan total produksi sebanyak 12.713 ton namun hasil tersebut 
ternyata telah mengalami penurunan sebanyak 20,52% dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Kondisi penurunan hasil panen ini menjadi tren di setiap tahunnya yang 
diakibatkan antara lain karena masifnya hama belalang, larangan pembukaan lahan 
dengan cara membakar. 

Produk hasil hutan bukan kayu seperti rotan meskipun tinggal sedikit namun beberapa 
masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari hasil alam tersebut seperti di wilayah Air 
Hitam. Sedangkan untuk daun purun sebagai bahan utama untuk membuat tikar, masih 
cukup melimpah ditemukan di sempadan sungai.  

Hasil alam lainnya yakni ikan air tawar. Ikan air tawar memberi kontribusi yang cukup bagi 
perkembangan ekonomi desa. Di wilayah Air Hitam masih cukup melimpah, mereka bisa 
mendapatkan hasil tangkapan sebanyak 100 kg dalam beberapa hari. Setelah diproses 
menjadi ikan kering harga yang bisa diperoleh sebesar Rp 80.000/kg atau Rp 35.000/kg 
basah. Masyarakat yang mencari ikan sekitar 20% dari total penduduk. Nelayan 
menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring, bubu secara terbatas.  

Sumber air bersih dibagi menjadi 2 yakni sumber air bersih untuk minum dan memasak 
serta sumber air bersih untuk MCK. Untuk sumber air bersih minum dan memasak masih 
ada warga yang memanfaatkan aliran sungai, mengalirkan air bersih dari mata air, 
membuat sumur bor dan sumur gali. Sedangkan untuk kebutuhan MCK sebagian besar 
warga memanfaatkan aliran sungai. Kayu untuk bahan bangunan dan bahan perkakas 
kerja untuk membuat perahu jumlahnya sudah sangat berkurang. Namun di beberapa 
lokasi terutama di daerah sempadan sungai masih ditemukan beberapa jenis kayu yang 
bagus untuk bahan bangunan dan perkakas kerja. Ada juga karena kesulitan bahan kayu, 
warga membeli bahan kayu di luar daerah mereka seperti di wilayah Manis Mata dan 
Kumai yang sudah masuk wilayah Kalimantan Tengah. 
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Tabel 27. Keberadaan Sumber Daya Alam untuk Kebutuhan Dasar Masyarakat di 
dalam dan sekitar HKI 

Kebutuhan 
Blok 

Kendawangan Air Hitam 
Padi Ladang Sudah tidak ditemukan 

masyarakat yang menanam padi 
ladang 

• Desa Air Hitam Besar: 
Kuala Mading sampai 
dengan ke arah Muara 
Sungai Air Hitam Besar 

• Desa Air Hitam Hulu : 
Kawasan Kuala Mading 
terutama di Batu Pelar 

• Desa Air Tarap: 
Sempadan Sungai 
Pelingkai. 

Ikan Air Tawar • Desa Mekar Utama: Rawa 
Radak, Sungai Tapah, S. 
Selinsing, S. Air Lantang, S. 
Pembunuhan Badak, 
S.Pagung, S. Air Tering, S. 
Air Kubangan, S.  Titi Medang 

• Desa Banjarsari: Rawa-rawa 
Sungai Landau Sawa, Sungai 
Kendawangan, Sungai 
Mentawak, S.Landau Pinang, 
S. Landau Are, S. Landau 
Pelaik, S. Air Merah, S.Kinjil 
Lanjut, S. Bedaen, S. Kediuk, 
Rawa-rawa 

• Desa Kedondong: S. Air 
Selinsing, Sei Nenas, Sei 
Kendawangan, Sei Kelampai, 
Sungai Birai, S. Titi Tinggi 

• Desa Pangkalan Batu: 
Sungai Pangkalan Batu, 
Kuala sungai Jelayan, Sungai 
Dungun, Sungai Batang Air, 
S.Jelutung, S. Kayu malam, 
S. Bagan Batu, S. Bagan 
sembilan, S. Ambawang, S. 
Pelaik, S. Kinjil,  

• Desa Selimatan Jaya: 
Sungai Kendawangan –
Marau, Sungai Karat, S. Karat 
Kinjil, S. Karat kelampai, Air 
Kapul, Sungai Ketuat, Sungai 
Karat Tujuh 

• Desa Sungai Jelayan: S. 
Jelayan, S. Air Merah,  Teluk 
Bayur, S. Batang 
Kendawangan,S. Kruwing,S. 
Biulak 

• Desa Air Hitam Besar : 
Sungai Air Hitam: S2 
35.108  E110 43.259, S2 
40.199  E110 40.321; S. 
Sahak, S. Siluk, S. Undang, 
S. Belingkung, S. Bagan 
Samak, S. Air Putih, S. 
Musuk, S. Pelingkai, S. 
Mading, S. Buluh, S. 
Bakung, S. Rakit, S. Bagan 
Baru, S. Bagan Sepiah 

• Desa Air Hitam Hulu : 
Sungai Mading S2 
38.536E110 37.308; S. 
Bedanau, S. Ipuk, S. 
Rengaing, S. Tahi Badak, 
S. Landau Bengkoang, S. 
Seluang, S. Kapuhung, S. 
Kekapar, S. Tepagal, S. 
Paluk 

• Desa Air Tarap : Sungai 
Air Hitam: S2 30.961  E110 
45.736; Sungai 
Penadungan: S2 30.859  
E110 46.123; S. 
Pengkuraan, S. Pelingkai, 
S. Petanaman, S. Sipun, S. 
Bagan Batu  

Alat/Perkakas Kerja dan 
Kerajinan: 
1. Alat/Perkakas Kerja dan 
Kerajinan – Berbahan Rotan 
2. Alat/Perkakas Kerja dan 
Kerajinan – Berbahan  Kayu: 

Kayu medang, kayu pelaik, 
kayu leban, meranti 
3. Alat/Perkakas Kerja dan 

• Desa Mekar Utama: 
Kawasan Radak 

• Desa Banjarsari: Rawa-rawa 
Sungai Landau Sawa, Sungai 
Kendawangan 

• Desa Pangkalan Batu: S. 
Dungun, S. Batang Air, 
S.Jelutung 

• Desa Sungai Jelayan: S. Air 

• Desa Air Hitam Besar : 
Sempadan sungai: S. Air 
Hitam S2 35.377 E110 
42.866 S2 36.366 E110 
42.480; S. Sahak, S. Siluk, 
S. Undang, S. Belingkung, 
S. Bagan Samak, S. Air 
Putih, S. Musuk, S. 
Pelingkai, S. Mading, S. 
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Kebutuhan 
Blok 

Kendawangan Air Hitam 
Kerajinan – Berbahan Daun: 
Daun perupuk, pandan, purun, 
jakas, mengkuang 

Merah, S. Jelayan, S. Teluk 
Bayur, S. Batang 
Kendawangan 

 
 

 

Buluh, S. Bakung, S. Rakit, 
S. Bagan Baru, S. Bagan 
Sepiah 

• Desa Air Hitam Hulu: S. 
Air Hitam, S. Mading 

• Desa Air Tarap: 
Sempadan sungai: S. 
Pengkuraan, S. 
Penadungan, S. Sipun, H. 
Air Bekajang, H. Keramat, 
H. Sandung, H. Tabar, H. 
Air Marau, S. Air Hitam, S. 
Penadungan, S. 
Pengkuraan, S. Pelingkai, 
S. Petanaman, S. Sipun, S. 
Bagan Batu 

2. Alat/Perkakas Kerja dan 
Kerajinan – Berbahan  Kayu 

 

 • Desa Air Hitam Besar : S. 
Bagan Samak S2 
35.377E110 42.866; S. 
Belingkong Ilir; S2 
36.366E110 42.480; S. Air 
Hitam Besar S2 
38.785E110 40.551; H. 
Keramat, H. Natai Belian, 
H. Bagan Siluk, H. Natai 
Sungai Undang, H. Natai 
Belindung, H. Padang 
Belanda Mabuk, H. Padang 
Bernyanyi, H. Padang 
Pelingkai Siluang, H. 
Padang Tempajak, H. 
Padang Tuung Sandung, H. 
Padang Keramat, H. 
Cangkam Babi, H. Sungai 
Rakit, H. Sungai Sahak, H. 
Sungai Belingkung Hilir, H. 
Sungai Samak, Temiang 
Beransah, Teluk Dahanin. 

• Desa Air Hitam Hulu: 
Kawasan Hutan Sungai 
Gubang 

Alat/Perkakas Kerja dan 
Kerajinan – Berbahan Daun 

 • Desa Air Hitam Besar : 
Sempadan sungai S. Air 
Hitam S2 35.377 E110 
42.866 S2 36.366 E110 
42.48; S. Sahak, S. Siluk, 
S. Undang, S. Belingkung, 
S. Bagan Samak, S. Air 
Putih, S. Musuk, S. 
Pelingkai, S. Mading, S. 
Buluh, S. Bakung, S. Rakit, 
S. Bagan Baru, S. Bagan 
Sepiah 

• Desa Air Hitam Hulu: S. 
Air Hitam, S. Mading 

• Desa Air Tarap: 
Sempadan sungai: S. 
Pengkuraan, S. 
Penadungan, S. Sipun, H. 
Air Bekajang, H. Keramat, 
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Kebutuhan 
Blok 

Kendawangan Air Hitam 
H. Sandung, H. Tabar, H. 
Air Marau, S. Air Hitam, S. 
Penadungan, S. 
Pengkuraan, S. Pelingkai, 
S. Petanaman, S. Sipun, S. 
Bagan Batu 

Bahan Bangunan: Kayu • Desa Mekar Utama: Hutan 
Radak, Bagan Ramai, Natai 
Blangiran 

• Desa Banjarsari: Hutan 
Adat, Bagan Bunut Tua, 
Landau Sawa 

• Desa Pangkalan Batu: Hutan 
Dungun Besar, Bukit Tanger, 
Bukit Jering, Hutan Prima 
sempadan Sungai, Teluk 
Benyawai, Bagan Belanda, 
Bukit Birai, Belaban. 

• Desa Selimatan Jaya: 
Kampung dukuh lama (karat), 
Tohong Air Hitam 

• Desa Air Hitam Besar:  S. 
Bagan Samak S2 
35.377E110 42.866; S. 
Belingkong Ilir S2 
36.366E110 42.480; S. Air 
Hitam Besar S2 
38.785E110 40.551; Hutan 
Adat Cangkam Babi S2 
38.472E110 48.118; H. 
Keramat, H. Natai Belian, 
H. Bagan Siluk, H. Natai 
Sungai Undang, H. Natai 
Belindung, H. Padang 
Belanda Mabuk, H. Padang 
Bernyanyi, H. Padang 
Pelingkai Siluang, H. 
Padang Tempajak, H. 
Padang Tuung Sandung, 
H. Padang Keramat, H. 
Cangkam Babi, H. Sungai 
Rakit, H. Sungai Sahak, H. 
Sungai Belingkung Hilir, H. 
Sungai Samak, Temiang 
Beransah, Teluk Dahanin 

• Desa Air Hitam Hulu :  H. 
Adat Natai Pinang, H. 
Batang Kulan, H. Air Nyiur, 
H. Air Maram, H. Pemburuk 
Babian, H. Gaharu Lalau, 
H. Air Marau, H. Ipuk 
Kematian, H. Ipuk Muda, H. 
Ipuk Ketanggang, H. Ilang 
Patah, H. Natai Ketawak, 
H. Padang Sembilan, H. 
Teratungan Tanam, H. 
Kuala Bedaru, H. Daas 
Berdamai, H. Arai Bajur, H. 
Arai Paku, H. Lebur Api, H. 
Padang Kiyadun, H. Arai 
Beringgit, H. Natai 
Kemparing, H. Natai 
Sawah, Kawasan Hutan 
Sungai Gubang 

• Desa Air Tarap : 
Sempadan Sungai 
Penadungan S2 32.012  
E110 47.494; Sempadan 
Sungai Pengkuraan: S2 
30.823E110 47.782; H.S. 
Sipun, H. Air Bekajang, H. 
Keramat, H. Sandung, H. 
Tabar, H. Air Marau 

Obat-obatan herbal/tradisional 
 

 Desa Mekar Utama: 
Bagan Hamzah 

• Desa Air Hitam Besar : S. 
Bagan Samak S2 
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Kebutuhan 
Blok 

Kendawangan Air Hitam 
 

 Desa Banjarsari: 
Landau Sawa, Bagan Bunut Tua, 
Sempadan S. Kediuk 
 

 Desa Kedondong: 
Air Terentang, Air Berguruh 
 

 Desa Selimatan Jaya: 
 Kampung Dukuh Lama, 

Tohong Air Hitam 

35.377E110 42.866; S. 
Belingkong Ilir S2 
36.366E110 42.480; S. Air 
Hitam Besar S2 
38.785E110 40.551; Hutan 
Adat Cangkam Babi S2 
38.472E110 48.118; H. 
Keramat, H. Natai Belian, 
H. Bagan Siluk, H. Natai 
Sungai Undang, H. Natai 
Belindung, H. Padang 
Belanda Mabuk, H. Padang 
Bernyanyi, H. Padang 
Pelingkai Siluang, H. 
Padang Tempajak, H. 
Padang Tuung Sandung, 
H. Padang Keramat, H. 
Cangkam Babi, H. Sungai 
Rakit, H. Sungai Sahak, H. 
Sungai Belingkung Hilir, H. 
Sungai Samak 

• Desa Air Hitam Hulu : 
S.Keramat Padang Ipuk, H. 
Adat Natai Pinang, H. 
Batang Kulan, H. Air Nyiur, 
H. Air Maram, H. Pemburuk 
Babian, H. Gaharu Lalau, 
H. Air Marau, H. Ipuk 
Kematian, H. Ipuk Muda, H. 
Ipuk Ketanggang, H. Ilang 
Patah, H. Natai Ketawak, 
H. Padang Sembilan, H. 
Teratungan Tanam, H. 
Kuala Bedaru, H. Daas 
Berdamai, H. Arai Bajur, H. 
Arai Paku, H. Lebur Api, H. 
Padang Kiyadun, H. Arai 
Beringgit, H. Natai 
Kemparing, H. Natai Sawah 

Desa Air Tarap : Sempadan 
Sungai Penadungan S2 32.012  
E110 47.494; Sempadan 
Sungai Pengkuraan: S2 
30.823E110 47.782; Sungai Air 
Marau S2 31.456  E110 
45.916; H.S. Air Barus 
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Kebutuhan 
Blok 

Kendawangan Air Hitam 
Sumber Air Bersih Untuk Minum 
dan Memasak 
1. Sumber Mata Air 

• Desa Mekar Utama: S. 
Pemandian Raja, Parung 10 

• Desa Banjarsari: Bukit 
Kediuk, Tong Air 

• Desa Kedondong: Air Batu 
Berujung, S. Bukit 
Peluncuran, Air Terentang 

• Desa Pangkalan Batu: Bukit 
Tanger, Bukit Jering, Bukit 
Birai, Bagan Blanda 

• Desa Sungai Jelayan: S. 
Jelayan, S. Air Merah 
(Jelayan Kiri), S. Batang 
Kendawangan, S. Langkai, S. 
Kedondong, S. Kempas, S. 
Jelayan, S. Kentapungan, 
Mata Air Diaping,Mata Air Air 
Durian,Mata Air Kedondong, 
Mata Air Bukit Kempas 

 

2. Sungai • Desa Mekar Utama: S. 
Pemandian Raja, Parung 10 

• Desa Banjarsari: Bukit 
Kediuk 

• Desa Kedondong: Air Batu 
Berujung, S. Bukit 
Peluncuran, Air Terentang 

• Desa Pangkalan Batu: Bukit 
Tanger, Bukit Jering, Bukit 
Birai, Bagan Blanda 

• Desa Sungai Jelayan: S. 
Jelayan, S. Air Merah 
(Jelayan Kiri), S. Batang 
Kendawangan, S. Langkai, S. 
Kedondong, S. Kempas, S. 
Jelayan, S. Kentapungan 

• Desa Air Hitam Besar: S 
Belingkong Ilir S2 
36.366E110 42.480; S Siluk 
S2 37.799E110 42.348; S. 
Pelingkai, S. Air Putih, S. 
Undang, S. Samak, S. 
Belingkung Hilir, S. Siluk, S. 
Sahak, S. Rakit  

• Desa Air Hitam Hulu: S. 
Mading, S. Ipuk 

• Desa Air Tarap : Sungai 
Air Marau S2 31.456  E110 
45.916; Sungai 
Penadungan S2 30.859  
E110 46.123; S. 
PelingkaiS. Pengunyitan, S. 
Air Giilang, S. Air Diansau, 
S. Sipun 

Sumber Air Bersih untuk  MCK  Desa Pangkalan Batu: Sungai 
Pangkalan Batu, Sungai Bagan 
sembilan, Sungai Bagan Batu, S. 
Ambawang, S. Air putih 

 Desa Selimatan Jaya: S. Karat 

• Desa Air Hitam Besar : S. 
Air Hitam S2 35.203E110 
3.570 

• Desa Air Hitam Hulu 
S.Mading, Sungai Ipuk dan 
Sungai Air Hitam 

Desa Air Tarap : Sungai Air 
Hitam: S2 30.961  E110 
45.736, S. Pembadakan, S. Air 
Teratungan, S. Petanaman, S. 
Air Maram, S. Terusan, S. 
Rauk Tiung 

Lahan Subsisten  Desa Mekar Utama: 
 Rawa Radak, Kampung Dukuh 

lama 

Desa Air Hitam Besar : 
Kuala Mading sampai 
dengan ke arah Muara 
Sungai Air Hitam Besar S2 
45.357  E110 36.847, S2 
44.659  E110 37.140, S2 
47.441  E110 38.325 
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Kebutuhan 
Blok 

Kendawangan Air Hitam 
• Desa Air Hitam 

Hulu;Kawasan Kuala 
Mading terutama di Batu 
Pelar S2 43.093E110 
36.479 

• Desa Air Tarap; 
Sempadan Sungai 
Pelingkai S2 33.494 E110 
44.543, S2 33.465 E110 
44.405  

Lahan Ekonomis: kebun karet 
campuran 
 

 Desa Mekar Utama: 
Rawa Radak, Kampung Lama 
 

 Desa Banjarsari: 
Landau sawa 
 

 Desa Kedondong: 
Bekas persawahan, Air Ketitak 
 

 Lahan pribadi di pinggir jalan 
(lebih kurang 200-400 meter dari 
poros jalan) 

• Desa Air Hitam Besar : 
Kebun Campur: Simpang 
Mayang, Pelingkai Panjang, 
Pelingkai Pasir, Natai 
Keramat, S. Keramat. 

• Desa Air Hitam Hulu : Air 
Nyiur, Air Marau, Lebur Api, 
Berdanau, Air Maram, Ipuk 
Tuhak, Ipuk Muda, Hilang 
Patah, S. Berasau, Unta, 
Gubang, Bagan Dayung, 
Bagan Penyirapan, Bagan 
Pulai, Bagan Lakau, Titi 
Parak, Air Belantang, Air 
Simpur, Landau Kumpang, 
Kusik, Teluk Padang, 
Pangkalan Padang, Landau 
Ladi, Ipuk Di Batu. 

• Desa Air Tarap : Kebun 
Campur Karet dan Buah 
Penadungan, Pengkuraan 

 

Ditekankan dalam Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia; 
bahwa kawasan yang dimaksudkan dalam NKT-5 (dan yang berikut dalam NKT-6) tidak 
terbatas pada suatu wilayah yang diklaim sebagai hak milik, melainkan juga mengacu pada 
hak guna komunitas terhadap wilayah tertentu. Dengan demikian, kawasan yang 
didelineasi sebagai kawasan NKT 5 atau 6 bisa lebih luas atau lebih kecil dari pada 
kawasan yang diklaim sebagai hak milik suatu komunitas–bahkan bisa juga tidak ada 
hubungan ruang (spatial relationship) sama sekali jika masing-masing berada di tempat 
yang berbeda. Penilaian dan pendokumentasian hak-hak masyarakat lokal ini didasarkan 
pada konsultasi langsung bersama masyarakat di wilayahnya sendiri. 
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7.5.1 Identifikasi NKT 5 Blok Kendawangan 
 
Tabel 28. Tabel Identifikasi NKT 5 Blok Kendawangan 

Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut 
Lokasi 

Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
Padi Ladang  Padi lokal, ketan 

merah, ketan putih 
- Saat ini sudah tidak ada 

lagi warga yang 
melakukan aktivitas 
perladangan guna 
memenuhi kebutuhan 
pangannya dan 
semuanya didapatkan 
dengan cara membeli 

Memenuhi 
kebutuhan pangan 
beras dengan cara 
membeli. 
 

Tidak ada lagi yang 
berladang 
dikarenakan hama 
belalang dan larangan 
membakar lahan oleh 
pemerintah 

Tidak 
Tidak ada lagi yang menanam 
padi lokal untuk kebutuhan 
pangan 

Ikan Air 
Tawar/Sungai 

Seluang, parau, toman, 
gabus, tapah, bantak, 
keparas, patung, 
kekapar, belida, siluk, 
biawan, kepuyuh, 
baung, junjung, palok, 
rampai 

 Desa Mekar 
Utama: 
Rawa Radak, 
Sungai Tapah, 
S. Selinsing, S. 
Air Lantang, S. 
Pembunuhan 
Badak, 
S.Pagung, S. Air 
Tering, S. Air 
Kubangan, S.  
Titi Medang 

 Desa 
Banjarsari: 
Rawa-rawa 
Sungai Landau 
Sawa, Sungai 
Kendawangan, 
Sungai 
Mentawak, 

Ikan sungai menjadi 
sumber protein utama 
masyarakat sejak lama. 
Hasil mencari ikan 
sebagian besar 
dikonsumsi sendiri. Jika 
mendapatkan ikan 
berlebih maka sebagian 
ikan dijual sebagai 
tambahan penghasilan 

Ikan cukup mudah 
diperoleh dari 
sungai. Alternatif 
lain untuk 
mendapatkan 
protein daging 
adalah dengan 
membeli dari 
pedagang keliling. 

Warga mendapatkan 
ikan dengan 
menggunakan bubu 
dan pukat, pancing, 
seurak, kelambu, dan 
menangguk. Biasa 
hanya untuk 
dikonsumsi sendiri. 
Jika hasil dari 
menangkap ikan 
cukup banyak maka 
akan dijual.  

Ya 
Menangkap ikan dengan cara 
tradisional, tidak menggunakan 
racun kimia 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut 
Lokasi 

Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
S.Landau 
Pinang, S. 
Landau Are, S. 
Landau Pelaik, 
S. Air Merah, 
S.Kinjil Lanjut, S. 
Bedaen, S. 
Kediuk, Rawa-
rawa 

 Desa 
Kedondong: 
S. Air 
Selinsing,Sei 
Nenas,Sei 
Kendawangan,S
ei Kelampai, 
Sungai Birai, S. 
Titi Tinggi 

 Desa 
Pangkalan 
Batu: 
Sungai 
Pangkalan Batu, 
Kuala sungai 
Jelayan, Sungai 
Dungun, Sungai 
Batang Air, 
S.Jelutung, S. 
Kayu malam, S. 
Bagan Batu, S. 
Bagan sembilan, 
S. Ambawang, 
S. Pelaik, S. 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

81 
 

Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut 
Lokasi 

Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
Kinjil,  

 Desa Selimatan 
Jaya: 
Sungai 
Kendawangan –
Marau, Sungai 
Karat, S. Karat 
Kinjil, S. Karat 
kelampai, Air 
Kapul, Sungai 
Ketuat, Sungai 
Karat Tujuh 

 Desa Sungai 
Jelayan: 
S. Jelayan, S. 
Air Merah,  Teluk 
Bayur, S. Batang 
Kendawangan,S. 
Kruwing,S. 
Biulak 

Biyuku, Labi-labi dan 
penyu  

 Tidak menjadi 
kebutuhan utama untuk 
pemenuhan kebutuhan 
protein. 
 

Tersedia alternatif 
lain dengan cara 
membeli dari 
pedagang keliling 
dan hasil peliharaan 
seperti babi dan 
ayam. 

Tidak diburu secara 
khusus. Hewan-
hewan ini diambil saat 
dijumpai secara tidak 
sengaja di sungai 

Tidak 
Tidak menjadi NKT 5 karena 
jenis-jenis ini masuk kedalam  
jenis yang dilindungi dan tidak 
menjadi kebutuhan utama 
pemenuhan protein 
 

Daging Rusa, babi hutan, 
ayam hutan, kijang, 
pelanduk, trenggiling, 
monyet, kelasi, kera, 
beruk, klempiau, 
bentangan, ular sawa, 

 Berburu satwa liar untuk 
pemenuhan protein 
tambahan saja. Tidak 
dilakukan setiap hari.  

Tersedia alternatif 
lain dengan cara 
membeli dari 
pedagang keliling 
dan hasil peliharaan 
seperti babi dan 

Perburuan dilakukan 
secara oportunis: tidak 
ada batasan ukuran 
satwa yang diburu, 
tidak ada waktu 
khusus untuk berburu, 

Tidak 
Jenis ini masih dikonsumsi jika 
ditemukan namun bertentangan 
dengan NKT 1 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut 
Lokasi 

Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
biawak ayam. 

 
dan lokasi berburu 
tergantung musim.  

Sayuran  Jengkol, umbut 
nangka, rebung, umbut 
jelayan, daun jengkol, 
daun bebarak, daun 
paku, untuk habis 
melahirkan; cempedak 
hutan, asam saung, 
asam kandis, 
kulat/jamur tiung 

 Tidak tergantung pada 
jenis sayuran tertentu. 

Budidaya sayuran di 
ladang dan 
pekarangan untuk 
konsumsi sendiri, 
seperti cabai, daun 
ubi, keladi, timun. 
Membeli sayur dari 
pedagang keliling. 

Mengambil jenis-jenis 
tersebut sembari ke 
ladang, kebun atau 
hutan.  

Tidak 
Sudah tidak tergantung lagi 
dengan jenis sayuran tertentu 
dari hutan, dan sudah banyak 
yang membudidayakannya 

Buah-buahan  Durian, teratung, kapul, 
kekalik, sebangkui, 
betapik, rukam, 
kebauk, kalik babui, 
lembawang, pauh 

 Tidak tergantung pada 
jenis buah-buahan 
tertentu. 

Budidaya tanaman 
buah di pekarangan 
rumah dan kebun 
seperti pisang, 
rambutan, limau, 
dan asam mangga. 
Membeli buah dari 
pedagang keliling. 

Tanaman buah 
ditanam di bekas 
ladang dan tidak 
ditumbangkan karena 
sebagai penanda 
kepemiikan lahan. 

Tidak 
Sudah tidak tergantung lagi 
dengan jenis buah-buahan 
tertentu dari hutan, dan sudah 
banyak yang 
membudidayakannya 

Alat/Perkakas 
Kerja dan 
Kerajinan 

Alat/Perkakas Kerja 
dan Kerajinan – 
Berbahan Rotan 

 Desa 
Pangkalan 
Batu: 
Hutan Dungun 
besar, Bukit 
tanger, Bukit 
Jering 

 Desa Sungai 
Jelayan: 
Sempadan S. Air 
Merah, 
Sempadan S. 
Jelayan, 

Masyarakat masih 
memanfaatkan dan 
membuat sendiri 
perkakas kerja untuk 
menangkap ikan (bubu, 
tangguk, seruak, dll), 
berladang/berkebun, 
aneka keranjang untuk 
membawa bekal atau 
hasil panen (tengkalang, 
kindai) dan lainnya 

Sudah tersedia 
alternatif yang 
praktis tapi 
masyarakat lebih 
memilih membuat 
sendiri alat dan 
perkakas kerja 
karena bahan baku 
masih dicari di 
sekitar desa, lebih 
murah dan awet. 

Mengambil bahan 
rotan seperlunya dan 
memilih ukuran rotan 
yang sesuai 
kebutuhan, lurus, baik, 
dan sudah tua. 

Ya 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut 
Lokasi 

Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
Sempadan S. 
Teluk Bayur, 
Hutan di hulu S. 
Air Merah 
 

 Alat/Perkakas Kerja 
dan Kerajinan – 
Berbahan  Kayu: 
Kayu medang, kayu 
pelaik, kayu leban, 
meranti 

 Desa Mekar 
Utama: 
Hutan Radak, 
Bagan Ramai, 
Natai Blangiran 

 Desa 
Banjarsari: 
Hutan Adat, 
Bagan Bunut 
Tua, Landau 
Sawa 

 Desa 
Pangkalan 
Batu: 
Hutan Dungun 
besar, Bukit 
tanger, Bukit 
jering, Hutan 
Prima sempadan 
Sungai, Teluk 
benyawai, 
Bagan Belanda, 
Bukit Birai, 
Belaban. 

 Desa Selimatan 
Jaya: 
Kampung dukuh 

Bahan kayu digunakan 
untuk membuat sampan 
dan dayung bagi para 
pencari ikan 

Saat ini bahan kayu 
masih dibutuhkan 
untuk membuat 
sampan atau 
mengganti sampan 
yang rusak, namun 
jenisnya sudah sulit 
dicari dan ukuran 
kecil.  

Jenis kayu yang akan 
dijadikan bahan 
perahu dipilih yang 
terbaik dengan 
melihat bentuk fisik 
dan ukuran/dimensi 
yang diperlukan. 
 

Ya 
Membatasi dan memilih jenis 
serta ukuran kayu yang akan 
ditebang 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut 
Lokasi 

Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
lama (karat), 
Tohong Air 
Hitam 

 Alat/Perkakas Kerja 
dan Kerajinan – 
Berbahan Daun: Daun 
perupuk, pandan, 
purun, jakas, 
mengkuang 

Desa Mekar 
Utama 
Kawasan Radak 

 Desa 
Banjarsari: 
Rawa-rawa 
Sungai Landau 
Sawa, Sungai 
Kendawangan 

 Desa 
Pangkalan 
Batu: 
S. Dungun, S. 
Batang Air, 
S.Jelutung 

 Desa Sungai 
Jelayan: 
S. Air Merah, S. 
Jelayan, S. 
Teluk Bayur, S. 
Batang 
Kendawangan 

Masyarakat masih 
banyak yang 
memanfaatkan untuk 
membuat tikar untuk 
aneka keperluan dan 
pelbagai peralatan. 

Sudah tersedia 
alternatif yang 
praktis tapi 
masyarakat lebih 
memilih membuat 
sendiri karena 
bahan baku masih 
mudah diperoleh di 
wilayah sekitar 
desa, lebih murah 
dan awet. 

Mengambil bahan 
secukupnya dari 
sekitar sempadan 
sungai yang berada 
dekat permukiman. 
Purun tumbuh secara 
luas di sepanjang 
aliran sungai. 

Ya 

Bahan 
Bangunan: 
Kayu  

Bahan Bangunan – 
Kayu:  
Belangiran, meranti, 
nyatoh, kerukup, 
kempas, pakit 
 

 Desa Mekar 
Utama: 
Hutan Radak, 
Bagan Ramai, 
Natai Blangiran 

 Desa 
Banjarsari: 

Kayu masih menjadi 
bahan utama membuat 
bangunan rumah. 
Penting untuk bahan 
bangunan seperti 
pondasi rumah dan 
kerangka rumah  

Banyak komponen 
bangunan rumah 
harus menggunakan 
kayu dan tidak ada 
penggantinya. Saat 
ini kayu masih bisa 
didapat tetapi sulit 

Menebang sendiri 
sesuai kebutuhan di 
hutan atau dari rawa-
rawa/pinggir sungai. 
Pohon yang ditebang 
berdiameter di atas 25 
cm guna menjamin 

Ya 
Membatasi dan memilih jenis 
serta ukuran kayu yang akan 
ditebang 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut 
Lokasi 

Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
Hutan Adat, 
Bagan Bunut 
Tua, Landau 
Sawa 

 Desa 
Pangkalan 
Batu: 
Hutan Dungun 
Besar, Bukit 
Tanger, Bukit 
Jering, Hutan 
Prima sempadan 
Sungai, Teluk 
Benyawai, 
Bagan Belanda, 
Bukit Birai, 
Belaban. 

 Desa Selimatan 
Jaya: 
Kampung dukuh 
lama (karat), 
Tohong Air 
Hitam 

dan semakin jauh 
untuk 
memperolehnya.  
Rumah sudah mulai 
dimodifikasi 
berbentuk simpai 
menggunakan 
kawat, pasir dan 
semen. 

keberlanjutan pasokan 
yang mana saat ini 
banyak berkurang 
karena kebakaran 
yang terjadi setiap 
tahunnya.  
 

Kayu Bakar Kayu Leban, pansik, 
mensirak, mensirak, 
simpur, mentapai 

 Masyarakat masih 
menggunakan kayu 
bakar sebagai bahan 
bakar untuk memasak 
tetapi bukan yang 
utama.  

Gas elpiji saat 
sudah lazim/biasa 
digunakan oleh 
masyarakat dan 
mudah didapatkan 
di warung warung 
desa 

Pemenuhan 
kebutuhan kayu bakar 
tersedia di sekitar 
permukiman. 
Masyarakat 
mengambil dari pohon 
yang sudah dalam 
kondisi lapuk atau 
mati. 

Tidak 
Bahan bakar kayu juga dijadikan 
cadangan kayu bakar oleh 
sebagian besar masyarakat. 
Sedangkan yang utama 
menggunakan gas elpiji ukuran 
3 kg. 

Obat-obatan Pucuk ketuat, pucuk  Desa Mekar Masih banyak warga Menggunakan obat Warga memiliki Ya 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut 
Lokasi 

Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
herbal/tradisio
nal 
 

sambung, pucuk 
kecaping, pasak bumi, 
akar kuning, brotowali, 
langir, daun sirsat, 
daun siri, akar tatak, 
gambir, pucuk guala , 
Daun Cucer, Daun 
Simpur utntuk umpan 
rusa, Serai, Pahiyan 
(akar wangi), Pasak 
Bumi, Akar Tengkuk 
Biawak, Akar Temiang, 
Akar Lalang. 

Utama: 
Bagan Hamzah 

 Desa 
Banjarsari: 
Landau Sawa, 
Bagan Bunut 
Tua, Sempadan 
S. Kediuk 

 Desa 
Kedondong: 
Air Terentang, 
Air Berguruh 

 Selimatan Jaya: 
Kampung Dukuh 
Lama, Tohong 
Air Hitam 

yang memanfaatkan 
bahan/obat tradisional 
yang berasal dari 
alam/hutan. 

bebas yang dijual 
dari warung 
setempat 
Berobat di pusat 
kesehatan terdekat 

pengetahuan tentang 
tumbuhan yang 
berkhasiat untuk 
mengobati jenis-jenis 
penyakit tertentu.  
Beberapa jenis 
tumbuhan diambil 
sesuai keperluan dan 
ada yang dikumpulkan 
untuk disimpan. 

 

Sumber Air 
Bersih Untuk 
Minum dan 
Memasak 

Mata air  Desa Mekar 
Utama: 
S. Pemandian 
Raja, Parung 10 

 Desa 
Banjarsari: 
Bukit Kediuk, 
Tong Air 

 Desa 
Kedondong: 
Air Batu 
Berujung, S. 
Bukit 
Peluncuran, Air 
Terentang 

 Desa 

Warga 
menggantungkan 
kebutuhan air pada 
mata air. 

Kualitas air dari 
mata air dianggap 
lebih baik dari pada 
sumber air lainnya. 
Membeli air isi ulang 
 

Warga menjaga mata 
air mereka dengan 
menanam aneka 
pohon. Sejak turun-
temurun, ada larangan 
untuk menebang 
pohon-pohon yang 
tumbuh di sekitar 
mata air. Kawasan 
sekitar mata air juga 
terlarang untuk 
aktivitas perladangan. 

Ya 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut 
Lokasi 

Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
Pangkalan 
Batu: 
Bukit Tanger, 
Bukit Jering, 
Bukit Birai, 
Bagan Blanda 

 Desa Sungai 
Jelayan: 
S. Jelayan, S. 
Air Merah 
(Jelayan Kiri), S. 
Batang 
Kendawangan, 
S. Langkai, S. 
Kedondong, S. 
Kempas, S. 
Jelayan, S. 
Kentapungan, 
Mata Air 
Diaping,Mata Air 
Air Durian,Mata 
Air Kedondong, 
Mata Air Bukit 
Kempas 

 Sungai  Desa Mekar 
Utama: 
S. Pemandian 
Raja, Parung 10 

 Desa 
Banjarsari: 
Bukit Kediuk, 
Tong Air 

Masih banyak warga 
yang menggantungkan 
kebutuhan air bersih 
untuk minum dan 
memasak dari air 
sungai. 

Di beberapa desa, 
sungai menjadi 
satu-satunya 
sumber air bersih. 
Air sungai 
digunakan 
sepanjang tahun. 
Membeli air isi ulang 
 

Warga menjaga 
daerah hulu sungai 
dengan menanam 
tumbuhan kehidupan 
dan pohon-pohon 
berkayu. Sudah ada 
larangan penggunaan 
racun dan setrum 
dalam proses 

Ya 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut 
Lokasi 

Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
 Desa 

Kedondong: 
Air Batu 
Berujung, S. 
Bukit 
Peluncuran, Air 
Terentang 

 Desa 
Pangkalan 
Batu: 
Bukit Tanger, 
Bukit Jering, 
Bukit Birai, 
Bagan Blanda 

 Desa Sungai 
Jelayan: 
S. Jelayan, S. 
Air Merah 
(Jelayan Kiri), S. 
Batang 
Kendawangan, 
S. Langkai, S. 
Kedondong, S. 
Kempas, S. 
Jelayan, S. 
Kentapungan, 
Mata Air 
Diaping,Mata Air 
Air Durian,Mata 
Air Kedondong, 
Mata Air Bukit 
Kempas 

menangkap ikan di 
sungai. Air sungai 
diambil dengan 
pompa dan ditampung 
di rumah-rumah. 
Namun, warga 
membuang seluruh 
sampah rumah tangga 
ke sungai. 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut 
Lokasi 

Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
Sumber Air 
Bersih untuk  
MCK 

Sungai  Desa 
Pangkalan 
Batu: 
Sungai 
Pangkalan Batu, 
Sungai Bagan 
sembilan, 
Sungai Bagan 
Batu, S. 
Ambawang, S. 
Air putih 

 Desa Selimatan 
Jaya: 
S. Karat 

Masih ada warga yang 
memanfaatkan sungai 
untuk kebutuhan mandi 
dan cuci 

Mendapatkan air 
dari sumur gali dan 
sumur bor.  
Memanfaatkan air 
hujan  

Warga memanfaatkan 
pompa air untuk 
menyedot air sungai, 
selain itu juga 
memanfaatkan 
langsung aliran sungai 
tersebut untuk MCK. 

Ya 
Beberapa keluarga masih 
memanfaatkan air sungai dari 
dulu hingga saat ini 
 

Lahan 
Subsisten 

Kebun sayuran dan 
ladang  

 Desa Mekar 
Utama: 
Rawa Radak, 
Kampung Dukuh 
lama 

Lahan ini penting 
sebagai lokasi 
menanam sayuran 
untuk dikonsumsi 
sendiri dan dijual; 
kacang panjang, timun, 
cabe, ketela, keladi dan 
pisang  

Memanfaatkan areal 
bekas ladang padi 
untuk ditanami 
sayuran. 

Areal bekas ladang 
dimanfaatkan untuk 
menanam sayuran 
yang digunakan untuk 
pemenuhan 
kebutuhan pangan 
sendiri 

Ya 
Ada warga yang masih bercocok 
tanam kebun untuk pemenuhan 
pangan sendiri 

Lahan 
Ekonomis 

Kebun Karet Campuran  Desa Mekar 
Utama: 
Rawa Radak, 
Kampung Lama 

 Desa 
Banjarsari: 
Landau sawa 

 Desa 
Kedondong: 
Bekas 

Ada warga yang 
memanfaatkan lahan 
kebun untuk tujuan 
ekonomis dengan 
menanam jenis 
tanaman karet sebagai 
sumber pendapatan 
tambahan 

Memanfaatkan areal 
bekas ladang padi 
untuk ditanami jenis 
tanaman karet. 
 

Lahan kebun karet 
tidak dirawat dengan 
baik, tanaman karet 
dibiarkan tumbuh 
begitu saja tanpa ada 
ada perawatan. 
 

Ya 
Ada warga yang masih 
mempertahannkan kebun 
karetnya sebagai warisan dan 
penghasilan. Kebun karet 
masyarakat dikelola secara 
tradisional dan tidak bersifat 
komersil 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut 
Lokasi 

Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
persawahan, Air 
Ketitak. Lahan 
pribadi di pinggir 
jalan (lebih 
kurang 200-400 
meter dari poros 
jalan) 

Kebun Sawit  Ada warga yang 
memanfaatkan lahan 
kebun untuk tujuan 
ekonomis dengan 
menanam jenis 
tanaman karet sebagai 
sumber pendapatan 
tambahan bahkan 
utama. 

Memanfaatkan areal 
bekas ladang padi 
untuk ditanami jenis 
tanaman sawit, dan 
ada pula yang 
lokasinya di dalam 
areal konsesi HKI 
yang berstatus 
kawasan Hutan 
Produksi. 

Tanaman sawit 
dirawat dengan baik, 
dengan memberikan 
pupuk dan obat-
obatan serta 
dibersihkan.  
 

Tidak 
Karena tanaman sawit lokasinya 
berada di dalam kawasan Hutan 
Produksi, bersifat komersil 
 
 

7.5.2 Identifikasi NKT 5 Blok Air Hitam 
 
Tabel 29. Identifikasi NKT 5 Blok Air Hitam 

Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut Lokasi Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
Padi ladang 
 

Jenis padi biasa: 
Ketumbar, Nilon, 
Umbang, Kenaikan, 
Bidadari, Tengkiding, 
Dua Sakat, Tampui, 
Buya, Selumang 
Plupuk, Rimbuk, 

Desa Air Hitam Besar 
Kuala Mading sampai 
dengan ke arah Muara 
Sungai Air Hitam Besar : 
S2 45.357  E110 36.847; 
S2 44.659  E110 37.140; 
S2 47.441  E110 38.325 

Padi merupakan 
bahan pangan 
pokok masyarakat. 
Masih ada sebagian 
warga  yang 
beraktivitas 
berladang untuk 

Hasil panen terkadang 
hanya cukup untuk 
memenuhi kebutuhan 
selama 7-8 bulan saja. 
Perladangan di natai 
(daratan) sudah tidak 
dilakukan lagi karena 

Masih ada warga 
(terutama generasi 
tua) yang masih 
berladang padi 
(melakau), benih 
yang digunakan 
adalah jenis padi 

Ya 
Masih ada warga (terutama 
generasi tua) yang masih 
berladang padi (melakau) 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut Lokasi Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
Rajam, Undak Papai, 
Raia Bulan, Unggul  
 
Jenis padi 
pulut/ketan: 
Laketan Ruai, 
Laketan Tarap, 
Laketan Kijang, 
Laketan Tentahuwa, 
Laketan Baku, 
Laketan Tebadak, 
Laketan Kendaian, 
Laketan Begincir, 
Laketan Batung, 
Laketan Gading, 
Laketan Pulut Rutut, 
Laketan Sambas, 
Laketan Kapal Paca 

 
Desa Air Hitam Hulu 
Kawasan Kuala Mading 
terutama di Batu Pelar:  
S2 43.093E110 36.479 
 
Desa Air Tarap 
Sempadan Sungai 
Pelingkai. 
S2 33.494 E110 44.543 ; 
S2 33.465 E110 44.405 
 

memenuhi 
kebutuhan 
karbohidratnya.  

serangan hama 
belalang.  
Warga mendapatkan 
beras dengan cara 
membeli ke warung 
atau toko yang ada di 
dalam masing-masing 
dusun dan ada juga 
yang membeli keluar 
dusun. 
 

lokal. Umumnya 
dalam satu tahun 
hanya satu kali 
menanam padi.  

Ikan Air 
Tawar/Sungai 

Ikan: Toman, Tapah, 
Baung, Kerandang, 
Sapat, Puyuk, 
Gabus, Junjung, 
Patung, Paluik, Siluk, 
Pia Lulut, Pia Api, 
Keparas, Janjau, 
Seluang, 
Kemembuntu, Kilat, 
Lele, Kemburing, 
Kepohong, 
Kemaning, Tempala, 
Kanjing, Bantak, 
Junga, Janjau 
Bangkar, Kulan, Tilan 
Api, Haruan, 

Desa Air Hitam Besar 
Sungai Air Hitam: 
S2 35.108  E110 43.259; 
S2 40.199  E110 40.321; 
S. Sahak, S. Siluk, S. 
Undang, S. Belingkung, 
S. Bagan Samak, S. Air 
Putih, S. Musuk, S. 
Pelingkai, S. Mading, S. 
Buluh 
S. Bakung, S. Rakit, S. 
Bagan Baru, S. Bagan 
Sepiah 

 
Desa Air Hitam Hulu 
Sungai Mading; S2 

Ikan sungai masih 
merupakan sumber 
protein utama bagi 
sebagian besar 
warga. 

Ikan cukup mudah 
diperoleh dari sungai. 
Alternatif lain untuk 
mendapatkan protein 
daging adalah dengan 
membeli dari 
pedagang keliling. 

Warga 
mendapatkan ikan 
dengan 
menggunakan bubu 
dan pukat, pancing, 
seurak, kelambu, 
dan menangguk. 
Biasa hanya untuk 
dikonsumsi sendiri. 
Jika hasil dari 
menangkap ikan 
cukup banyak 
maka akan dijual.  
 

Ya 
Menangkap ikan dengan cara 
tradisional, tidak 
menggunakan racun kimia 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut Lokasi Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
Cuncungarut, 
Kemuring, Mihau, 
Jungak, Kepuyuk, 
Piang Bantak 

38.536E110 37.308; S. 
Bedanau, S. Ipuk, S. 
Rengaing, S. Tahi Badak, 
S. Landau Bengkoang, S. 
Seluang, S. Kapuhung, 
S. Kekapar, S. Tepagal, 
S. Paluk 
Desa Air Tarap 
Sungai Air Hitam:  
S2 30.961  E110 45.736; 
Sungai Penadungan:S2 
30.859  E110 46.123; S. 
Pengkuraan, S. 
Pelingkai, S. Petanaman, 
S. Sipun, S. Bagan Batu  

 Non-ikan: Biyuku, 
Labi-labi, Kura-kura 

 Tidak menjadi 
kebutuhan utama 
untuk pemenuhan 
kebutuhan protein. 
 
 

Tersedia alternatif lain 
dengan cara membeli 
dari pedagang keliling 
dan hasil peliharaan 
seperti babi dan ayam. 
 

Tidak diburu secara 
khusus. Hewan-
hewan ini diambil 
saat dijumpai 
secara tidak 
sengaja di sungai 

Tidak 
Jenis ini masih di konsumsi 
jika ditemukan namun 
bertentangan dengan NKT 1 

Daging  
 

Babi, Kijang, Rusa, 
Gagas/kancil, 
Pelanduk, Landak, 
Trenggiling, Biawak 

 Berburu satwa liar 
untuk pemenuhan 
protein tambahan 
saja. Tidak 
dilakukan setiap 
hari. 

Tersedia alternatif lain 
dengan cara membeli 
dari pedagang keliling 
dan hasil peliharaan 
seperti babi dan ayam. 
 

Perburuan 
dilakukan secara 
oportunis: tidak ada 
batasan ukuran 
satwa yang diburu, 
tidak ada waktu 
khusus untuk 
berburu, dan lokasi 
berburu tergantung 
musim.  

Tidak 
Jenis ini masih dikonsumsi 
jika ditemukan namun 
bertentangan dengan NKT 1 

Sayur-sayuran Umbut Naga, Umbut 
Runjai, Umbut Palas, 
Umbut Lupuk 

 Tidak tergantung 
pada jenis sayuran 
tertentu. 

Budidaya/menanam 
sayur-mayur di ladang 
atau sekitar rumah. 

Umbut Nanga, 
Umbut Runjai, 
Umbut Palas, 

Tidak 
Sudah tidak tergantung lagi 
dengan jenis sayuran tertentu 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut Lokasi Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
Komoditi yang ditanam 
berupa Keladi, 
Jagung,Terong, 
Kacang, Sawi Padi, 
Keribang, Kentang, 
Mentimun, Gambas, 
Paria, Gondok 
Gundur, Lapang, 
Kucai, Cabe, Kunyit;  
Membeli sayur dari 
warung yang ada di 
dusun atau dari 
pedagang keliling. 

Umbut Lupuk ini 
diambil dan 
diperoleh 
secukupnya sesuai 
kebutuhan di 
daerah sempadan 
sungai yang berada 
di sekitar 
permukiman. 
Mengambil jenis-
jenis tersebut 
sembari ke ladang, 
kebun atau hutan. 

dari hutan 

Buah-buahan Teratungan, 
Sebangkui, Sanik, 
Keranji, Tapus, 
Tapah Darah, Tapah 
Susuk, Tapah Ketak, 
Buah Maram 
Merah/Darah, Buah 
Maram Putih, 
Hakam, Jelayan, 
Tangkah, Cupai, 
Sipun, Limat, Asam 
Kalimantan, Air Penia 

 Tidak tergantung 
pada jenis buah-
buahan tertentu.  

Budidaya tanaman 
buah di pekarangan 
rumah dan kebun, 
seperti Pisang, Durian, 
Nanas, Jeruk, 
Rambutan, Asam, 
Mangga, Nangka, 
Duku, Pemadeh Sane, 
Gemalai, Sarai, Jambu 
Mete 
Membeli dari 
pedagang buah atau 
warung setempat. 

Pohon buah 
umumnya dibiarkan 
tumbuh/tidak 
ditebang.  

Tidak 
Sudah tidak tergantung lagi 
dengan jenis buah-buahan 
tertentu dari hutan, dan sudah 
banyak yang 
membudidayakannya 

Alat/Perkakas 
Kerja dan 
kerajinan 

Alat/Perkakas Kerja 
dan Kerajinan – 
Berbahan Rotan: 
Jenis rotan natai 
(daratan): Dahanin, 
Tempirik, Buaya, 
Sagak Jenis rotan 
payak: Hiur Kundang, 

Desa Air Hitam Besar 
Sempadan sungai:  
S. Air Hitam 
S2 35.377 E110 42.866; 
S2 36.366 E110 42.480; 
S. Sahak, S. Siluk, S. 
Undang, S. Belingkung, 
S. Bagan Samak, S. Air 

Masyarakat masih 
memanfaatkan dan 
membuat sendiri 
perkakas kerja 
untuk menangkap 
ikan (bubu, tangguk, 
seruak, dll), 
berladang/berkebun, 

Sudah tersedia 
alternatif yang praktis 
tapi masyarakat lebih 
memilih membuat 
sendiri alat dan 
perkakas kerja karena 
bahan baku masih 
dicari di sekitar desa, 

Mengambil bahan 
rotan seperlunya 
dan memilih ukuran 
rotan yang sesuai 
kebutuhan, lurus, 
baik, dan sudah 
tua. 

Ya 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut Lokasi Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
Marau, Lantong, 
Bungkulan, Radam 
Katam, Juruk, 
Nanga, Rautan 
Lupuk 

Putih, S. Musuk, S. 
Pelingkai, S. Mading, S. 
Buluh, S. Bakung, S. 
Rakit, S. Bagan Baru, S. 
Bagan Sepiah 
 
Desa Air Hitam Hulu 
S. Air Hitam, S. Mading 
 
Desa Air Tarap 
Sempadan sungai: S. 
Pengkuraan, S. 
Penadungan, S. Sipun, 
H. Air Bekajang, H. 
Keramat, H. Sandung, H. 
Tabar, H. Air Marau, S. 
Air Hitam, S. 
Penadungan, S. 
Pengkuraan, S. 
Pelingkai, S. Petanaman, 
S. Sipun, S. Bagan Batu 

aneka keranjang 
untuk membawa 
bekal atau hasil 
panen (tengkalang, 
kindai) dan lainnya 

lebih murah dan awet. 
 
 

 Alat/Perkakas Kerja 
dan Kerajinan – 
Berbahan Bambu: 
Jenis Kinjil 

 Masyarakat 
memanfaatkan 
bambu untuk 
membuat keranjang, 
tangkin untuk 
tempat padi saat 
berlakau 
(berladang), tas 
tempat sirih-pinang, 
penangkil, 
penampik/capan 
untuk 
membersihkan 

Sudah tersedia 
alternatif yang praktis 
tapi masyarakat lebih 
memilih membuat 
karena bahan baku 
masih mudah 
diperoleh dari wilayah 
sekitar desa, dan lebih 
murah juga awet. 

Beberapa warga, 
terutama pengrajin, 
menanam/budidaya 
jenis bambu ini di 
kebun mereka.  

Tidak 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut Lokasi Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
beras, cupak untuk 
tempat beras atau 
bahan makanan 
yang digunakan 
dalam upacara adat. 

 Alat/Perkakas Kerja 
dan Kerajinan – 
Perahu:  jenis K. 
Belangiran, K. 
Meranti, K. Medang, 
K. Musuk 

Desa Air Hitam Besar 
S. Bagan Samak 
S2 35.377 E110 42.866; 
S. Belingkong Ilir: 

S2 36.366 E110 42.480; 
S. Air Hitam Besar: 

S2 38.785 E110 40.551; 
H. Keramat, H. Natai 
Belian, H. Bagan Siluk, 
H. Natai Sungai Undang, 
H. Natai Belindung, H. 
Padang Belanda Mabuk, 
H. Padang Bernyanyi, H. 
Padang Pelingkai 
Siluang, H. Padang 
Tempajak, H. Padang 
Tuung Sandung, H. 
Padang Keramat, H. 
Cangkam Babi, H. 
Sungai Rakit, H. Sungai 
Sahak, H. Sungai 
Belingkung Hilir, H. 
Sungai Samak, Temiang 
Beransah, Teluk 
Dahanin. 

Desa Air Hitam Hulu 
Kawasan Hutan Sungai 
Gubang 

Warga 
menggunakan 
perahu sebagai alat 
transportasi dan 
sebagai sarana 
bekerja mencari 
ikan. 

Masih ada warga yang 
biasa untuk membuat 
perahu pesanan 
warga dusun/desa 
lain. 
Membeli perahu jadi 
atau membeli bahan di 
kota kecamatan Manis 
Mata seharga 1.5-5 
juta atau membeli 
papan kayu dari 
daerah Kumai yang 
masuk wilayah 
Kalimantan Tengah. 

Kayu yang akan 
digunakan untuk 
pembuatan perahu 
dipesan kepada 
warga yang biasa 
mencari kayu atau 
kadang si pembuat 
akan mencarinya 
sendiri.  Jenis kayu 
yang akan dijadikan 
bahan perahu 
dipilih yang terbaik 
dengan melihat 
bentuk fisik dan 
ukuran/dimensi 
yang diperlukan. 

Ya 
Membatasi dan memilih jenis 
serta ukuran kayu yang akan 
ditebang 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut Lokasi Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
 Alat/Perkakas Kerja 

dan Kerajinan – 
Berbahan Daun: 
Purun, Purun Tikus, 
Hanyut-hanyut, Bali, 
Selinsing, 
Bengkuang, 
Lempiyang 

Desa Air Hitam Besar 
Sempadan sungai:  
S. Air Hitam 
S2 35.377 E110 42.866; 
S2 36.366 E110 42.48; 
S. Sahak, S. Siluk, S. 
Undang, S. Belingkung, 
S. Bagan Samak, S. Air 
Putih, S. Musuk, S. 
Pelingkai, S. Mading, S. 
Buluh, S. Bakung, S. 
Rakit, S. Bagan Baru, S. 
Bagan Sepiah 
Desa Air Hitam Hulu 
S. Air Hitam, S. Mading 
Desa Air Tarap 
Sempadan sungai: S. 
Pengkuraan, S. 
Penadungan, S. Sipun, 
H. Air Bekajang, H. 
Keramat, H. Sandung, H. 
Tabar, H. Air Marau;  
S. Air Hitam, S. 
Penadungan, S. 
Pengkuraan, S. 
Pelingkai, S. Petanaman, 
S. Sipun, S. Bagan Batu 

Masyarakat masih 
banyak yang 
memanfaatkan 
untuk membuat tikar 
untuk aneka 
keperluan dan 
berbagai peralatan. 

Sudah tersedia 
alternatif yang praktis 
tapi masyarakat lebih 
memilih membuat 
sendiri karena bahan 
baku masih mudah 
diperoleh di wilayah 
sekitar desa, lebih 
murah dan awet. 

Mengambil bahan 
secukupnya dari 
sekitar sempadan 
sungai yang berada 
dekat permukiman. 
Purun tumbuh 
secara luas di 
sepanjang aliran 
sungai. 

Ya 

Bahan 
Bangunan 

Bahan Bangunan – 
Kayu: Belangiran, 
Kubing, Perepat, 
Punak, Meranti, 
Resak, Ketiyau, 
Gimbur, Leban, 
Madang, Musuk, 

Desa Air Hitam Besar 
S. Bagan Samak: 
S2 35.377 E110 42.866; 
S. Belingkong Ilir: 

S2 36.366 E110 42.480; 

S. Air Hitam Besar: 

Kayu masih menjadi 
bahan baku utama 
rumah bagi 
sebagian besar 
warga. 

Ketersediaan bahan 
kayu sudah mulai 
berkurang cukup 
banyak. Lokasi 
pencarian kayupun 
saat ini sudah semakin 
jauh  

Menebang sendiri 
sesuai kebutuhan 
di hutan atau dari 
rawa-rawa/pinggir 
sungai. Pohon yang 
ditebang 
berdiameter di atas 

Ya 
Membatasi dan memilih jenis 
serta ukuran kayu yang akan 

ditebang 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut Lokasi Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
Renagak, Nyatuh, 
Jelutung, Kelukup, 
Gerunggang, Bintik, 
Kempas, Pepinang, 
Betulang Ular, Makai, 
Sindur, Ulin, Ramin, 
Tembesuk, Rengas, 
Teratungan, Pagak, 
Bedaru, Tekam, 
Sembawang, Bunut, 
Tampui, Bekarai, 
Sandak, Kemang 

S2 38.785 E110 40.551 

Hutan Adat Cangkam 
Babi S2 38.472E110 
48.118; H. Keramat, H. 
Natai Belian, H. Bagan 
Siluk, H. Natai Sungai 
Undang, H. Natai 
Belindung, H. Padang 
Belanda Mabuk, H. 
Padang Bernyanyi, H. 
Padang Pelingkai 
Siluang, H. Padang 
Tempajak, H. Padang 
Tuung Sandung, H. 
Padang Keramat, H. 
Cangkam Babi, H. 
Sungai Rakit, H. Sungai 
Sahak, H. Sungai 
Belingkung Hilir, H. 
Sungai Samak, Temiang 
Beransah, Teluk Dahanin 

Desa Air Hitam Hulu 
H. Adat Natai Pinang, H. 
Batang Kulan, H. Air 
Nyiur, H. Air Maram, H. 
Pemburuk Babian, H. 
Gaharu Lalau, H. Air 
Marau, H. Ipuk 
Kematian, H. Ipuk Muda, 
H. Ipuk Ketanggang, H. 
Ilang Patah, H. Natai 
Ketawak, H. Padang 
Sembilan, H. Teratungan 

Saat ini sudah banyak 
bangunan yang dibuat 
dari bahan seperti 
semen, pasir, seng 
karena lebih praktis 
dan lebih mudah untuk 
didapatkan di toko 
bangunan, namun 
harga bahan 
bangunan dirasa lebih 
mahal. 

25 cm guna 
menjamin 
keberlanjutan 
pasokan yang 
mana saat ini 
banyak berkurang 
karena kebakaran 
yang terjadi setiap 
tahunnya.  
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut Lokasi Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
Tanam, H. Kuala 
Bedaru, H. Daas 
Berdamai, H. Arai Bajur, 
H. Arai Paku, H. Lebur 
Api, H. Padang Kiyadun, 
H. Arai Beringgit, H. 
Natai Kemparing, H. 
Natai Sawah, Kawasan 
Hutan Sungai Gubang 
 
Desa Air Tarap 
Sempadan Sungai 
Penadungan: 
S2 32.012 E110 47.494; 
Sempadan Sungai 
Pengkuraan: 
S2 30.823 E110 47.782; 
H.S. Sipun, H. Air 
Bekajang, H. Keramat, H. 
Sandung, H. Tabar, H. 
Air Marau 

 Bahan Bangunan – 
Daun Nipah untuk 
membuat atap 

Muara Sungai Air Hitam Sebagian kecil 
warga masih 
menggunakan daun 
nipah untuk atap 
rumah dan atap 
untuk pondok 
ladang.  

Sudah tersedia 
alternatif yang lebih 
praktis seperti seng 
dan asbes. 

Daun diambil dari 
jenis tumbuhan 
nipah yang biasa 
dijumpai di muara 
sungai, yang dipilih 
daun tua dan lebar. 

Ya 

Bahan Bakar Bahan Bakar Kayu: 
Belangiran, Pansik, 
Tampai, Diapadang, 
Suluh, Seleban 
Darah, Aru, Jamai, 
Samak Malam, 

 Meskipun ada 
bahan bakar gas 3 
kg, namun sebagian 
besar warga masih 
menggunakan kayu 
bakar karena mudah 

Gas elpiji saat ini 
sudah lazim 
digunakan oleh warga.  

Kayu bakar 
diperoleh dengan 
cara 
mengumpulkan 
kayu yang sudah 
mati dari sekitar 

Tidak 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut Lokasi Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
Ketiyau, Makai, 
Mengkunyit, 
Pemblampangan, 
Genderian 

diperoleh. permukiman, lakau 
muda atau hutan.  

Obat-obatan Obat-obatan 
tradisional: Siduk, 
Kaman-kaman, 
Pelambat, Kasai 40/ 
Sapat 40, Membuntu, 
Akar Kutuk-Kutuk, 
Kayu Tengkujat, 
Kayu Penandur Urat, 
Gamat Belanda, 
Musuk, Akar 
Kendamaian, 
Bangkal, Sambung, 
Siduk, Butuh, Jamai, 
Samak, Penebar 
Balik, Akar Biawak 

Desa Air Hitam Besar 
S. Bagan Samak: 
S2 35.377 E110 42.866; 
S. Belingkong Ilir: 

S2 36.366 E110 42.480; 
S. Air Hitam Besar: 

S2 38.785 E110 40.551; 
Hutan Adat Cangkam 
Babi: 

S2 38.472 E110 48.118; 
H. Keramat, H. Natai 
Belian, H. Bagan Siluk, 
H. Natai Sungai Undang, 
H. Natai Belindung, H. 
Padang Belanda Mabuk, 
H. Padang Bernyanyi, H. 
Padang Pelingkai 
Siluang, H. Padang 
Tempajak, H. Padang 
Tuung Sandung, H. 
Padang Keramat, H. 
Cangkam Babi, H. 
Sungai Rakit, H. Sungai 
Sahak, H. Sungai 
Belingkung Hilir, H. 
Sungai Samak 

Desa Air Hitam Hulu 
H.Keramat Padang Ipuk, 

Masih banyak warga 
yang memanfaatkan 
bahan/obat 
tradisional yang 
berasal dari 
alam/hutan. 

Menggunakan obat 
bebas yang dijual dari 
warung setempat 
Berobat di pusat 
kesehatan terdekat 

Warga memiliki 
pengetahuan 
tentang tumbuhan 
yang berkhasiat 
untuk mengobati 
jenis-jenis penyakit 
tertentu. Beberapa 
jenis tumbuhan 
diambil sesuai 
keperluan dan ada 
yang dikumpulkan 
untuk disimpan. 

Ya 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut Lokasi Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
H. Adat Natai Pinang, H. 
Batang Kulan, H. Air 
Nyiur, H. Air Maram, H. 
Pemburuk Babian, H. 
Gaharu Lalau, H. Air 
Marau, H. Ipuk Kematian, 
H. Ipuk Muda, H. Ipuk 
Ketanggang, H. Ilang 
Patah, H. Natai Ketawak, 
H. Padang Sembilan, H. 
Teratungan Tanam, H. 
Kuala Bedaru, H. Daas 
Berdamai, H. Arai Bajur, 
H. Arai Paku, H. Lebur 
Api, H. Padang Kiyadun, 
H. Arai Beringgit, H. 
Natai Kemparing, H. 
Natai Sawah 
Desa Air Tarap 
Sempadan Sungai 
Penadungan: 
S2 32.012  E110 47.494;  
Sempadan Sungai 
Pengkuraan: 

S2 30.823E110 47.782; 
Sungai Air Marau: 

S2 31.456  E110 45.916; 
H.S. Air Barus 

Sumber Air 
Bersih Untuk 
Minum dan 
Memasak 

Sungai Desa Air Hitam Besar 
S Belingkong Ilir 
S2 36.366E110 42.480; 
S Siluk: 

Masih banyak warga 
yang 
menggantungkan 
kebutuhan air bersih 
untuk minum dan 

Mendapatkan air dari 
sumur gali dan sumur 
bor.  
Membeli air kemasan 
isi ulang 

Warga mengambil 
air secukupnya 
dengan cara 
berjalan atau naik 
motor menuju ke 

Ya 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut Lokasi Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
S2 37.799 E110 42.348; 
S. Pelingkai, S. Air Putih, 
S. Undang, S. Samak, S. 
Belingkung Hilir, S. Siluk, 
S. Sahak, S. Rakit 

 
Desa Air Hitam Hulu 
S. Mading, S. Ipuk 
 
Desa Air Tarap 
Sungai Air Marau: 

S2 31.456  E110 45.916; 
Sungai Penadungan 

S2 30.859  E110 46.123; 
S. Pelingkai, S. 
Pengunyitan, S. Air 
Giilang, S. Air Diansau, 
S. Sipun 

memasak dari air 
sungai terutama 
saat musim 
kemarau. 

lokasi pengambilan 
air di pinggir sungai 
untuk kemudian 
dimasukkan ke 
dalam jerigen 20 
liter, atau botol-
botol berukuran 1.5 
liter. 

Sumber Air 
Bersih untuk 
MCK 

Sungai Desa Air Hitam Besar 
S. Air Hitam: 
S2 35.203E110 3.570 
 
Desa Air Hitam Hulu 
Sungai Mading, Sungai 
Ipuk dan Sungai Air 
Hitam 
 
Desa Air Tarap 
Sungai Air Hitam: 
S2 30.961  E110 45.736 
 
S. Pembadakan, S. Air 

Masih ada warga 
yang memanfaatkan 
sungai untuk 
kebutuhan mandi 
dan cuci 

Mendapatkan air dari 
sumur gali dan sumur 
bor.  
Memanfaatkan air 
hujan  
 

Warga 
memanfaatkan 
pompa air untuk 
menyedot air 
sungai, selain itu 
juga memanfaatkan 
langsung aliran 
sungai tersebut 
untuk MCK. 

Ya 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut Lokasi Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
Teratungan, S. 
Petanaman, S. Air 
Maram, S. Terusan, S. 
Rauk Tiung 

Sumber 
Pendapatan 
Langsung 

Hewan buruan 
seperti Babi, Kijang, 
Rusa, Gagas/kancil, 
Pelanduk, Landak, 
Trenggiling, Biawak 

 Ada sebagian warga 
yang menjadikan 
hewan buruan 
sebagai sumber 
pendapatan 
sampingan dan 
sebagai penyaluran 
hobi. 

Berburu merupakan 
kegiatan sampingan, 
selain bertani ladang, 
bekerja di perusahaan, 
wiraswasta, dan lain-
lain 

Perburuan 
dilakukan secara 
oportunis, tidak ada 
batasan ukuran 
satwa yang diburu. 
Cara berburu 
mereka sebagian 
besar dengan cara 
membakar padang 
rumput dengan 
tujuan seminggu 
setelahnya akan 
tumbuh tunas baru 
yang menjadi 
kesukaan dari 
hewan buruan 
seperti rusa. Cara 
yang demikian ini 
seringkali 
membahayakan 
kawasan karena 
seringkali menjadi 
penyebab utama 
kebakaran hutan 
dan lahan. 

Tidak 

 Ikan dan hasil sungai 
lainnya:  Toman, 
Tapah, Baung, 
Kerandang, Sapat, 
Puyuk, Gabus, 

Desa Air Hitam Besar 
Sungai Air Hitam: 
S2 35.108  E110 43.259; 
S2 40.199  E110 40.321; 
S. Sahak 

Ada warga yang 
sehari-hari bekerja 
sebagai pencari ikan 
dan menjadikan ikan 
sebagai sumber 

Mencari ikan di sungai 
menjadi kegiatan 
utama beberapa orang 
warga. Meskipun ada 
perusahaan di sekitar, 

Mencari ikan di 
sungai menjadi 
kegiatan utama 
sebagian besar 
warga terutama di 

Ya 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut Lokasi Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
Junjung, Patung, 
Paluik, Siluk, Pia 
Lulut, Pia Api, 
Keparas, Janjau, 
Seluang, 
Kemembuntu, Kilat, 
Lele, Kemburing, 
Kepohong, 
Kemaning, Tempala, 
Kanjing, Bantak, 
Junga, Janjau 
Bangkar, Kulan, Tilan 
Api, Haruan, 
Cuncungarut, 
Kemuring, Mihau, 
Jungak, Kepuyuk, 
Piang Bantak 

S. Siluk, S. Undang, S. 
Belingkung, S. Bagan 
Samak, S. Air Putih, S. 
Musuk, S. Pelingkai, S. 
Mading, S. Buluh 
S. Bakung, S. Rakit, S. 
Bagan Baru, S. Bagan 
Sepiah 

 
Desa Air Hitam Hulu 
Sungai Mading: 
S2 38.536E110 37.308; 
S. Bedanau, S. Ipuk, S. 
Rengaing, S. Tahi Badak, 
S. Landau Bengkoang, S. 
Seluang, S. Kapuhung, 
S. Kekapar, S. Tepagal, 
S. Paluk 
 
Desa Air Tarap 
Sungai Air Hitam:  
S2 30.961  E110 45.736; 
Sungai Penadungan: 
S2 30.859  E110 46.123; 
S. Pengkuraan, S. 
Pelingkai, S. Petanaman, 
S. Sipun, S. Bagan Batu  

pendapatan 
utamanya. 

namun mereka 
memilih untuk mencari 
ikan sebagai sumber 
penghidupannya. 

wilayah Dusun 
Hantak dan Dusun 
Sukamaju. 
Meskipun ada 
perusahaan di 
sekitar, namun 
mereka memilih 
untuk mencari ikan 
sebagai sumber 
penghidupannya. 

 Pasir Puya  Menjadi sumber 
pendapatan utama 
bagi sebagian 
warga. 

Merupakan aktivitas 
ekonomi utama bagi 
sebagian warga. 
Meskipun harga puya’ 
semakin menurun, 
warga tidak memiliki 
banyak pilihan 

Penambangan 
dilakukan di 
sepanjang aliran 
Sungai Air Hitam 
Besar Kanan.  
Penambangan 
secara mekanis: 

Tidak 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut Lokasi Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
lapangan pekerjaan 
karena keterbatasan 
pengetahuan dan 
keterampilan. 

menggunakan 
mesin diesel 
dengan 
menyemprot di 
sempadan sungai. 

 Daun Nipah Muara Sungai Air Hitam Merupakan sumber 
pendapatan 
tambahan bagi 
keluarga. 

Daun nipah masih 
banyak diperoleh di 
sepanjang Sungai Air 
Hitam Besar menuju 
arah laut. 

Daun nipah biasa 
dijumpai di muara 
sungai. Daun yang 
dipilih adalah daun 
tua, lebar dan baik. 

Ya 

Lahan 
Pertanian 
(Subsisten) 

Perladangan Padi • Desa Air Hitam 
Besar 

Kuala Mading sampai 
dengan ke arah Muara 
Sungai Air Hitam Besar; 
S2 45.357  E110 36.847; 
S2 44.659  E110 37.140; 
S2 47.441  E110 38.325 
 
• Desa Air Hitam Hulu 
Kawasan Kuala Mading 
terutama di Batu Pelar:  
S2 43.093E110 36.479 
 
• Desa Air Tarap 
Sempadan Sungai 
Pelingkai. 
S2 33.494 E110 44.543 
S2 33.465 E110 44.405 

Ladang padi 
menjadi penting 
sebagai lahan 
budidaya padi untuk 
pemenuhan 
kebutuhan pokok 
pangan. 

Tidak ada lagi area 
perladangan lain.  
Area natai (daratan) 
tidak diusahakan lagi 
karena hama belalang. 
Membeli di warung 
atau toko di dalam 
dusun/pusat desa. 
 

Masih ada warga 
(terutama generasi 
tua) yang 
berladang padi 
(melakau), benih 
yang digunakan 
adalah jenis padi 
lokal. Umumnya 
dalam satu tahun 
hanya satu kali 
menanam padi. 
Lokasi perladangan 
saat ini hanya 
berada di lokasi 
tertentu dan tidak 
lagi dengan pola 
ladang berpindah.  

Ya 

Lahan 
Ekonomis 

Kebun Karet • Desa Air Hitam 
Besar 

Kebun Campur: Simpang 
Mayang, Pelingkai 
Panjang, Pelingkai Pasir, 

Ada warga yang 
memanfaatkan 
lahan kebun untuk 
tujuan ekonomis 
dengan menanam 

Memanfaatkan areal 
bekas ladang padi 
untuk ditanami jenis 
tanaman karet. 
 

Lahan kebun karet 
tidak dirawat 
dengan baik, 
tanaman karet 
dibiarkan tumbuh 

Ya 
Ada warga yang masih 
mempertahannkan kebun 
karetnya sebagai warisan dan 
penghasilan 
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Jenis 
Kebutuhan 

Dasar Atribut Lokasi Ketersediaan 
Gambaran Tingkat 

Kepentingan 

Gambaran 
Ketersediaan dan 
Keterjangkauan 

terhadap Alternatif 

Gambaran 
Pengelolaan / 
Penggunaan 

Sumberdaya Alam 
NKT 

Ya/Tidak 
Natai Keramat, S. 
Keramat. 
 
• Desa Air Hitam Hulu 
Air Nyiur, Air Marau, 
Lebur Api, Berdanau, Air 
Maram, Ipuk Tuhak, Ipuk 
Muda, Hilang Patah, S. 
Berasau, Unta, Gubang, 
Bagan Dayung, Bagan 
Penyirapan, Bagan Pulai, 
Bagan Lakau, Titi Parak, 
Air Belantang, Air 
Simpur, Landau 
Kumpang, Kusik, Teluk 
Padang, Pangkalan 
Padang, Landau Ladi, 
Ipuk Di Batu. 
 
• Desa Air Tarap 
Kebun Campur Karet dan 
Buah Penadungan, 
Pengkuraan 

jenis tanaman karet 
sebagai sumber 
pendapatan 
tambahan 

begitu saja tanpa 
ada ada perawatan. 
 
 

 Kelapa Sawit  Ada warga yang 
memanfaatkan 
lahan kebun untuk 
tujuan ekonomis 
dengan menanam 
jenis tanaman karet 
sebagai sumber 
pendapatan 
tambahan bahkan 
utama. 

Memanfaatkan areal 
bekas ladang padi 
untuk ditanami jenis 
tanaman sawit, dan 
ada pula yang 
lokasinya di dalam 
areal konsesi HKI 
yang berstatus 
kawasan Hutan 
Produksi. 

Tanaman sawit 
dirawat dengan 
baik, dengan 
memberikan pupuk 
dan obat-obatan 
serta dibersihkan.  
 
 

Tidak 
Karena tanaman sawit 
lokasinya berada di dalam 
kawasan Hutan Produksi. 
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Peta 46. KBKT dan KPNKT 5 di Wilayah Kajian HKI Blok Kendawangan  dan Sekitarnya 
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Peta 47. KBKT dan KPNKT 5 di Wilayah Kajian HKI Blok Air Hitam  dan Sekitarnya 
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7.6 NKT 6 Nilai Kultural 

NKT 6 bertujuan mengidentifikasi kawasan lanskap yang penting bagi identitas dan budaya 
masyarakattradisional setempat. Nilai-nilai di bawah NKT 6 dapat berupa spesies atau 
kawasan hutan dan lanskap luas yang melakukan atau menyediakan fungsi spesifik untuk 
masyarakat tradisional, dan telah berlangsung demikian selama beberapa generasi. Ini 
dapat berupa pelestarian ide, keyakinan, kebiasaan, kegiatan, hubungan budaya, dan 
perilaku, yang tanpanya masyarakatakan mulai berubah.  

Lanskap budaya dapat mencerminkan cara-cara kelompok tradisional saling berinteraksi. 
Misalnya, “kawasan keramat”, di mana tidak seorangpun diijinkan tinggal atau berburu, 
dapat memisahkan sebuah kelompok atau klan dari kelompok-kelompok lain di dekatnya. 
Bentuk pengelolaan lanskap secara tradisional ini menjaga segregasi kelompok-kelompok 
yang memiliki budaya spesifik (setelah puluhan tahun), sehingga memelihara integritas 
budaya. Sebaliknya, lahan perburuan tradisional, di dalam cakupan kelompok lain, 
cenderung mendorong percampuran dan persekutuan (yang mungkin penting apabila 
sumber daya alam digunakan bersama-sama oleh beberapa kelompok). Untuk 
mengidentifikasi NKT 6 diperlukan pemahaman yang baik mengenai kelompok tradisional 
setempat dan studi antropologi di kawasan ini mungkin dapat memberikan informasi 
berguna.  
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7.6.1 Identifikasi NKT 6 Blok Kendawangan 
 
Tabel 30. NKT 6 Situs Blok Kendawangan 

Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area Bernilai Konservasi Tinggi Deskripsi 

1. Lokasi penting 
bagi 
tradisi/adat 

 

Desa Mekar Utama: 
Kampung Lama/Tua Suku Dayak, Bagan Ramai 
 

Merupakan bekas kampung yang telah ditinggalkan namun masih dianggap lokasi yang 
penting bagi adat Desa Mekar Utama. Luas sekitar 2 Ha, sekitar 500 meter dari jalan 
Provinsi. Luas Bagan Ramai sekitar 80 Ha 

Desa Banjarsari: 
Kampung Lama/Tua Suku Dayak: Kampung Batu 
 

Merupakan lokasi kampung lama. Ditinggalkan karena usaha kayu sudah tidak 
menguntungkan, dan persediaan kayu mahal sudah menipis. Sebagian besar 
masyarakatnya bersama Kampung lama Lanjut (dimana terdapat makam Pangeran Adi) 
pindah ke Kendawangan. 
Dulu daerah Lanjut merupakan sebuah kelurahan tersendiri, naun setelah ‘perdagangan 
kayu’ surut akhirnya ditinggal masyarakat. Sisa kampung lama, yaitu Kampung Batu 
menjadi daerah ladang dan tempat mengambil kayu bagi masyarakat. 

Desa Selimatan Jaya: 
Kampung Lama/Tua Suku Dayak 

Merupakan bekas kampung yang telah ditinggalkan namun masih dianggap lokasi yang 
penting bagi adat Desa Selimatan Jaya 

Desa Kedondong: 
Kampung lama/tua suku dayak, Bagan Durian 

Merupakan bekas kampung yang telah ditinggalkan namun masih dianggap lokasi yang 
penting bagi adat Desa Kedondong, sekitar 500 meter dari jalan Provinsi 

Desa Sungai Jelayan: 
Kampung lama: Pengerawan, Naning, Lembayang, 
Mengkabang, Runjai, Bukit Kekurak, Bagan Buluh, 
Mangkuk, Bagan Umar, Ubar Manis, Arai Pelanai, Titi 
Urat,Kubangan, Tong Pilasan, Air Putih, Durian Tujuh, 
Rumah Tinggi, Pakit, Jurung, Lakap, Busung Tanah, 
Biulak, Bagan Rukam, Kebauk, Pak Ruik, Bukit 
Tebadak, Sungai Menggaris, Mungguk, Serandik, 
Bagan Lalang, Bagan Buluh, Bagan Dukuk, 
Lembawang, Kalimantan, Terantung, Landau Piar 
 

kampung lama merupakan peninggalan nenk moyang, dahulunya berupa pondok untuk 
berladang dan menetap, oleh karena itu juga ditanami tanaman kayu dan buah-buahan 
termasuk bambu dan rotan untuk kebutuhan sehari-hari dan tanaman karet untuk ditukar 
dnegan uang atau kebutuhan lain pada jaman dulu. setelah panen ladang kemusian 
ditinggalkan dna berindah tempat, sama halnya keudian menanam tanaman buah dll. 
biasanya lokasi kampung lama masih dipertahankan jika terdapat kuburan nenk moyang 
yang masih dihormati. Lokasi ini cukup luas antara 10-20 ha bahkan ada yang mencapai 
59-100 ha. Saat ini masih ada yang dijaga keberadaannya oleh keluarga, naum ada yang 
telah di buka menjadi kebun sawit dan kebun sayuran. 
Hutan Lembayang. lokasi ini dikeramatkan karena da motor yang bekembang seperti hilang 
atau binggung dan penampakan lainnya, sedangkan pohon ara dan batu dipercaya sebagai 
lokasi berniat jika ada keinginan. Dalam kepercayaan orang Dayak dahlu lokasi-lokasi yang 
dikeramatkan merukana lokasi yang terdapat penunggu makhluk halus dan dipercaya jika 
melanggar akan mendatangkan mara bahaya. Sampai saat ini lokasi-lokasi tersebut masih 
dijaga walaupun kepercayaan terhadao mitos mulai berkurang, terlebih setelah masuknya 
agama baik katolik, kristen dan islam 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area Bernilai Konservasi Tinggi Deskripsi 

Desa Pangkalan Batu: 
Kampung Lama/Tua Suku Dayak: Kampung Dungun 
Lama/Besar, Teluk Benyawai. Tanjung Lipat Gunting, 
Bagan Tarap, Dukuh Birai, Peruas 

Merupakan lokasi kampung lama dna bekas pondok para leluhur yang pertama mendiami 
lokasi Pangkalan Batu. Perpindahan dari dayak marau karena wabah penyakit. Berdiam di 
lokasi Dungun Besar awalnya datang melalui jalur air. Selanjutnya masing-masing keluarga 
mencari lokasi ladang dan menetap hingga beberapa generasi. Saat ini sisa-sisa artefak 
tidak tersisa disebabkan kebakaran tahun 1997 yang menghilangkan banyak peninggalan 
leluhur. Hanya tinggal bekas pondok dna makam yang masih selamat dari kebakaran. 

2. Makam 
keramat/ 
makam tua 

Desa Mekar Utama: 
Kampung Lama, Air Runjai,  Makam Paela,  
Makam Hamzah 
 

Merupakan bekas kampung yang telah ditinggalkan namun masih dianggap lokasi yang 
penting bagi adat Desa Mekar Utama karena di dalamnya terdapat makam nenek moyang 
mereka. Luas sekitar 2 Ha, sekitar 500 meter dari jalan Provinsi 
Makam Hamzah, Hamzah adalah pegawai dari Departemen Kehutanan yang 
tinggal/bekerja sejak tahun 1970-an dan bersama masyarakat membangun pertama kali 
jalan, sewaktu kayu-kayu masih jadi penghasilan utama Dusun Klukup Blantak  

Desa Sungai Jelayan: 
Naning, ubar manis, pengerawan, cuncung,air merah, 
teluk bayur, kempas, bagan lalang, bagan buluh 
bagan dukuk, lembawang, kalimantan, teratung, 
landau piar 

kuburan merupakan lokasi kuburan lama dan baru, disetiao dusun ada 1-2 kuburan, ada 
kuburan untuk orang Dayak dna kuburan orang islam, kuburan baru menggunakan tanah 
disekitar pemukiman dna sudah diatur oleh dusun. Sedangkan kuburan lama merupakan 
kuburan nenk moyang dan leluhur yang biasanya masih terdapat aretefak atau kayu-kayu 
pertandan loaksi kuburan. Kuburan lama banyak yang hilang akibat kebakaran di tahun 
1997. Saat ini mmasih tersisa di lokasi-lokasi tertentu dan dijaga pleh anak keturunannya. 
Berdasarkan kepercayaan kuburan tidak bisa dibersihkan kecuali ada yang mati dan akan 
di kubur, oleh karena itu lokasi kuburan banyak ditumbuhi rerumputan dan semak belukar.  

Desa Pangkalan Batu: 
Kuburan Lama/Tua: Kuburan Dungun besar/lama, 
kuburan birai, Peruas, makam bukit Jering, makam 
suku dayak di setiap dusun 

Makam lama merupakan makam leluhur di lokasi tempat tinggal bekas pondok, beberapa 
artefak kayu, bentuk kuburan masih ada beberaa namun banyak yang telah hilang karena 
terbakar. Biasanya lokasi kampung lama terdapat kuburan tua, dan tidak dibersihkan 
karena kepercayaan masyarakat jika dibersihkan akan mendatangkan petaka hingga 
kematian, makam dibersihkan hanya pada saat ada kematian saja. 

3. Tempat/lokasi 
keramat/larang
an 

Desa Mekar Utama:  
Batu Peniatan Selinsing,  
Batu Peniatan Pembunuhan Badak 

Batu Peniatan ini terletak di sekitar kolam Air Sungai Selinsing 
Batu Peniatan ini sekarang masuk lokasi perkebunan sawit pribad (dalam konsesi HTI), 
terletak di dusun Sukaria 

Desa Banjarsari: 
Air Terjun Peniatan Landau Sawa, Batu Peniatan 
Kuping Kupang 

Merupakan batu datar dengan luas kira-kira 45 m persegi terletak di atas Air Terjun Landau 
Sawa 
Batu Peniatan ini terletak di tengah S. Tering yang bercabang dua. 

Desa Selimatan Jaya: 
Hutan Adat Tohong Air Hitam 

 

Desa Kedondong: 
Batu Peniatan Air Ketitak,  
Batu Buaya,  

Batu Peniatan ini terletak di sekitar Bukit Peluncuran, Batu Peniatan ini terletak di sekitar 
Air Berguruh, Desa Kedondong, Dusun Kelampai, sekitar Sungai Kendawangan, Sekitar S. 
Selinsing 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

109 
 

Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area Bernilai Konservasi Tinggi Deskripsi 

Pelaik Genthing,  
Batu Peniatan Air Berguruh 
Desa Pangkalan Batu: 
Kuala Batu, di s.Pangkalan Batu,  
Hutan Adat: Dungun Besar, Bukit Jering 

Merupakan formasi batu besar yang merupakan asal usul nama pangkalan batu, dahulu 
tempat orang berniat dan dipercaya keramat karena ada orang tidak berniat baik hilang dan 
todak bisa keluar dari lokasi tersebut. 
hutan adat dungun belum dformalisasi hanya berupa kesepakatan menjadi lokasi yang 
dilindungi oleh adat (demong) khususnya lokasi-lokasi bekas kampng, kuburan tua yang 
masih memiliki tutupan vegetasi lebat. 

4. Tumbuhan  
penting bagi 
tradisi/adat 

Desa Mekar Utama 
Obat-obatan: Butun, kaman-kaman untuk sakit perut 
Pucuk sembung untuk bermacam kegunaan 
Junai, Tarap, Pelai, Kumpang Tudung, Ketimbang, 
Mali-mali, Akar Kulit,Tepus jungkut, Punang (tampung 
tawar, singkup, pucuk pebara, junai punang buat 
semua desa) 

Untuk upacara adat digunakan beberapa jenis kayu, akar, daun-daunan yag masih berada 
di sekitar halaman/pekarangan. 

Desa Banjarsari 
Pucuk jambu, buah keribijak, bulangan, buah tanjan, 
akar taban-taban, akar langie, patar wali, pasak bumi, 
akar tengkuk biawak, akar temiang, akar lalang, 
kencur, jahe, kunyit 

Terkadang beberap penyakit sulit disembuhkan sehingga dibutuhkan pengobatan 
tradisional. 

Desa Kedondong 
Greget genting, kunyit bauk, idup-idup, tarap 
Pucuk jambu, buah keribijak, bulangan, buah tanjan, 
akar taban-taban, akar langie, patar wali, pasak bumi, 
akar tengkuk biawak, akar temiang, akar lalang, 
kencur, jahe, kunyit 

Untuk upacara adat digunakan beberapa jenis kayu, akar, daun-daunan yag masih berada 
di sekitar halaman/pekarangan. 

Desa Sungai Jelayan: 
Kayu: tabai-tabai, mali-mali, segulang, kumpang, kayu 
lari, garung, paring, ketimbang, gaharu  
Buah untuk upacara adat;sebangkui, kekalik 
Tanaman: idup-idup, gurun benua 
Padi: ketan merah, ketan putih 

Spesies tanaman ini masih digunakan untuk tepung tawar, atauuapcara adat lainnya 
termasuk untuk pengobatan untuk penyakit yang berkaitan dengna makhluk halus sesuai 
kepercayaan suku Dayak. Upacara adat yeng menggunakan seperti kematian, pernikahan, 
kelahiran, upacara berladang, panen, musim buah, bahkan dahuu untuk berburu di hutan. 
Jenis idup-idup dan gurun benua digunakan untuk adat tepung tawar. 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area Bernilai Konservasi Tinggi Deskripsi 

Desa Pangkalan Batu 
Tetabus menggunakan kayu paring 

Kayu paring dipercaya memiliki khasiat tertentu untuk menghala makhluk halus. Kayu 
paring di dapat di hutan dan upacara adat tetabus ini hanya dilakuka oleh dukun 
kampung/orang pintar saja dengan bahan tertentu lainnya dna mantra-mantra. 
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7.6.2 Identifikasi NKT 6 BlokAir Hitam 
 
Tabel 31. NKT 6- Situs Blok Air Hitam 

Atribut/Kelompok 
Atribut Desa dan Area Bernilai Konservasi Tinggi Deskripsi 

1. Lokasi penting 
bagi 
tradisi/adat 

Air Hitam Hulu: 
Tetabusan 
Kawasan Keramat Ilang Betakok 
 

Tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk berniat dan mendapatkan 
perlindungan (tolak bala). 
Merupakan kawasan bekas kampung Suku Dayak yang saat ini menjadi kawasan 
komunal dan sengaja dijaga oleh warga karena merupakan asal muasal Dusun 
Hantak dan Sukamaju. Di kawasan ini juga banyak terdapat tumbuhan kayu (kayu 
bangunan) dan buah-buahan hutan, baik yang tumbuh alami maupun yang sengaja 
ditanam. Kawasan tersebut terletak di antara Dusun Hantak dan Sukamaju. 

Air Hitam Besar 
Tetabusan Darat dan Air 
Pohon Keramat Pulai dan Ulin (Bantan) 

Tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk berniat dan mendapatkan 
perlindungan (tolak bala) dari mara bahaya yang datang dari darat dan sungai. 
Pohon Pulai dan Pohon Ulin yang digunakan oleh masyarakat untuk berdoa dan 
berniat. 

Air Tarap 
Tetabusan: Pohon Keramat Pulai dan Ulin (Bantan) 

Pohon Pulai yang digunakan oleh masyarakat untuk tetabusan, berdoa dan berniat. 

2. Makam 
keramat/makam 
tua 

Air Hitam Hulu 
Air Di Maram 

Air di Maram terletak di dusun Hantak, Desa Air Hitam Hulu. Kawasan tersebut 
merupakan bekas areal perladangan yang sudah ditumbuhi vegetasi kayu yang di 
dalamnya terdapat makam tua. Di sekitar Air di Maram adalah padang lalang. 
Terletak di pinggir kiri dan kanan jalan tembus yang menghubungkan ke arah desa 
Bangkal Serai. 

3. Tempat/lokasi 
keramat/larang
an 

Air Hitam Hulu 
Hutan Keramat Padang Ipuk 
Hutan Adat Natai Pinang 
Ipuk Di Batu 

Hutan Keramat Padang Ipuk : Merupakan hutan keramat masyarakat Dusun Hantak. 
Hutan Adat Natai Pinang : Kawasan hutan yang oleh adat ditetapkan sebagai Hutan 
Adat.  Tidak diperkenankan ada kegiatan apapun tanpa seiijin Tumenggung Adat, 
dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi adat berupa denda.  Di Hutan Adat ini 
banyak dijumpai jenis tumbuhan obat yang biasa digunakan oleh warga dan 
tumbuhan yang digunakan sebagai bahan dan alat dalam ritual adat.   
Ipuk Di Batu : Merupakan batu besar yang dikeramatkan yang berlokasi di antara 
Dusun Hantak dan Dusun Sukamaju 

Air Hitam Besar 
Bagan Selinsing dan Tanjung Duku 
 
 
 
 
 

Merupakan kampung lama.  Asal muasal Desa Air Hitam Besar.  Dimana Bagan 
Selinsing adalah tempat Suku Melayu berusaha (ladang dan kebun sekaligus tempat 
tinggal).  Dan Bagan Tanjung Duku adalah tempat Suku Dayak berusaha (ladang, 
kebun dan tempat tinggal). 
Berada di seberang sungai dari permukiman Desa Air Hitam Besar dan masih 
ditemui hutan buah dan rotan.  Letaknya di kanan mudik Sungai Air Hitam Besar. 
Merupakan daerah yang banyak terdapat danau.  Berdasarkan informasi warga, di 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

112 
 

Atribut/Kelompok 
Atribut Desa dan Area Bernilai Konservasi Tinggi Deskripsi 

Danau Burung 
 
 
 
 
 
Hutan Adat Natai Belian 
 
Hutan Adat Cangkam Babi 
 
Kuala Mading 

Danau Burung banyak terdapat hewan yang biasa diburu oleh warga dan burung-
burung selain satwa lainnya.  Danau Burung ini merupakan daerah yang 
dikeramatkan oleh warga karena memiliki cerita mistis. 
Menurut warga, tidak semua orang dapat menjumpai tempat ini.  Hanya orang-orang 
tertentu yang bisa menjumpai lokasi ini. 
Merupakan hutan keramat masyarakat Desa Air Hitam Besar, khususnya Dusun 
Bagan Cabe. 
Merupakan hutan keramat masyarakat Desa Air Hitam Besar, khususnya Dusun 
Bagan Cabe. 
Kawasan ini merupakan kawasan yang dianggap keramat oleh warga.  Dimana 
sebagian warga sering meminta atau memohon sesuatu kebaikan.  Dan dari 
beberapa informasi permohonan/permintaan ini banyak yang terkabul. 
Dari beberapa cerita bahwa di Kuala Mading ini merupakan tempat tambatan kapal 
Belanda di masa penjajahan Belanda yang karam dengan membawa banyak 
perhiasan dari emas. 

4. Tumbuhan  
penting bagi 
tradisi/adat 

Air Hitam Hulu 
Kayu (sensabang, kayu idup-idup, jelumpang, 
kelaban/jamai, siduk, tetanjan, segulang kampung, dan 
malik-malik)-Batang/dahan /akar 
Bambu (buluh, paring, temiyang, kinjil, batung, haur, 
habik, paring hanyang)-Batangnya , balang, kunyit, 
rumput gragat ganting, rumput sarang-sarang-Buah, 
batang, dan akar 

Untuk upacara adat 

Air Hitam Besar : 
1. Kayu (sensabang, kayu idup-idup, jelumpang, 

kelaban/jamai, siduk, tetanjan, segulang kampung, 
dan malik-malik)-Batang/dahan /akar 

2. Bambu (buluh, paring, temiyang, kinjil, batung, haur, 
habik, paring hanyang)-Batangnya 

3. Pinang, kelapa, kumpang balang, kunyit, rumput 
gragat ganting, rumput sarang-sarang-Buah, batang, 
dan akar 

Upacara adat 

 Air Tarap 
1. Kayu (sensabang, kayu idup-idup, jelumpang, 

kelaban/jamai, siduk, tetanjan, segulang kampung, 
dan malik-malik)-Batang/dahan /akar 

2. Bambu (buluh, paring, temiyang, kinjil, batung, haur, 
habik, paring hanyang)-Batangnya 

3. Pinang, kelapa, kumpang balang, kunyit, rumput 

Upacara Adat 
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Atribut/Kelompok 
Atribut Desa dan Area Bernilai Konservasi Tinggi Deskripsi 

gragat ganting, rumput sarang-sarang-Buah, batang, 
dan akar 

5. Hewan penting 
bagi 
tradisi/adat 

Air Hitam Hulu : 
Murai Batu (Suara menandakan agar lebih berhati-hati 
melakukan aktivitas) 
 
Burung Kelakak (suara bisa menandakan keberhasilan 
pengobatan) 
 
Elang (Suara elang dijadikan pertanda  akan ada 
musibah) 
Klempiau (Perbedaan suara pertanda akan ada musibah) 
 

Sebagai penanda baik maupun buruk agar warga lebih berhati-hati di dalam 
menjalankan aktivitasnya maupun untuk ramalan tentang apa yang akan terjadi 
kemudian (berita tentang kematian maupun halangan/sakit) 
Apabila terdengar suara burung Kelakak di kanan maka pengobatan oleh belian atau 
dukun kampung pertanda sembuh sebaliknya jika suara di kiri maka pengobatan 
oleh belian atau dukun kampung pertanda buruk 
masyarakat menjadikan tanda bahwa desa akan terjadi musibah 
 
Membedakan suaranya klempiau bila suaranya berbeda dari biasanya masyarakat 
percaya akan ada musibah yang terjadi di desa. 

Air Hitam Besar 
Murai Batu (Suara) 
 
Elang (Suara elang dijadikan pertanda  akan ada 
musibah) 
 
Burung Kelakak 
 
 
 
Klempiau (Perbedaan suara pertanda akan ada musibah) 

Sebagai penanda baik maupun buruk agar warga lebih berhati-hati di dalam 
menjalankan aktivitasnya maupun untuk ramalan tentang apa yang akan terjadi 
kemudian (berita tentang kematian maupun halangan/sakit) 
Apabila burung elang bersuara di depan maka itu sebagai pertanda pengobatan oleh 
belian atau dukun kampung tidak berhasil 
 
Apabila terdengar suara burung Kelakak di kanan maka pengobatan oleh belian atau 
dukun kampung pertanda sembuh sebaliknya jika suara di kiri maka pengobatan 
oleh belian atau dukun kampung pertanda buruk 
 
Membedakan suaranya klempiau bila suaranya berbeda dari biasanya masyarakat 
percaya akan ada musibah yang terjadi di desa. 

Air Tarap 
Murai Batu (Suara) 
 
Elang (Suara elang dijadikan pertanda  akan ada 
musibah) 
 
Burung Kelakak 
 
 
 
Klempiau (Perbedaan suara pertanda akan ada musibah) 

Sebagai penanda baik maupun buruk agar warga lebih berhati-hati di dalam 
menjalankan aktivitasnya maupun untuk ramalan tentang apa yang akan terjadi 
kemudian (berita tentang kematian maupun halangan/sakit) 
Apabila burung elang bersuara di depan maka itu sebagai pertanda pengobatan oleh 
belian atau dukun kampung tidak berhasil 
 
Apabila terdengar suara burung Kelakak di kanan maka pengobatan oleh belian atau 
dukun kampung pertanda sembuh sebaliknya jika suara di kiri maka pengobatan 
oleh belian atau dukun kampung pertanda buruk 
 
Membedakan suaranya klempiau bila suaranya berbeda dari biasanya masyarakat 
percaya akan ada musibah yang terjadi di desa. 
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Peta 48. KBKT dan KPNKT 6 di Wilayah Kajian HKI Blok Kendawangan dan Sekitarnya 

 
Peta 49 KBKT dan KPNKT 6 di Wilayah Kajian HKI Blok Air Hitam dan Sekitarnya 
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8 PENGELOLAAN NKT 
Bentuk-bentuk ancaman terhadap NKT bisa datang dari dalam kegiatan konsesi ataupun 
dari luar konsesi (internal dan external), termasuk ancaman yang bersifat langsung (direct) 
maupun tidak langsung (indirect). Pengelolaan NKT adalah upaya yang dilakukan melalui 
proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengontrolan terhadap NKT yang 
teridentifikasi dalam suatu wilayah. Tujuan utama dalam pengelolaan NKT tidak saja 
mitigasi ancaman tetapi memelihara dan meningkatkan NKT yang teridentifikasi. 

 
Gambar 6. Spektrum Strategi Pengelolaan 

 
Monitoring (pemantauan) merupakan kegiatan-kegiatan pendokumentasian, inventarisasi, 
pengumpulan bukti-bukti bagaimana keadaan-keadaan berubah dalam perjalanan waktu; 
dan evaluasi terhadap hasil dan capaiannya 

Dari hasil penilaian NKT selama dilapangan dihasilkan penilaian terhadap ancaman yang 
akan menjadi dasar untuk penyusunan rekomendasi pengelolaan dan monitoring . 
Penilaian ancaman, rekomendasi akan dilakukan berdasarkan masing-masing NKT yang 
ditemukan dilapangan. 

8.1.1 Penilaian Terhadap Ancaman 
Dari hasil penilaian NKT selama dilapangan dihasilkan penilaian terhadap ancaman yang 
akan menjadi dasar untuk penyusunan rekomendasi pengelolaan dan monitoring. Penilaian 
ancaman, rekomendasi akan dilakukan berdasarkan masing-masing NKT yang ditemukan 
dilapangan. 

Rekomendasi Pengelolaan NKT 1-6 

Tujuan pengelolaan bagi masing masing NKT: 
 
NKT 1 

1. Melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kualitas habitat di areal konsesi  
untuk mendukung keanekaragaman hayati pada kawasan lindung HL Sungai 
Tengar, HL Sungai Jelai dan CA Muara Kendawangan 

2. Melindungi, mempertahankan  kebeadaan individu CR (Meranti (Shorea pallidifolia), 
Belangiran (Shorea balangeran),Meranti (Shorea smithiana),Meranti paya (Shorea 
platycarpa), Trenggiling (Manis javanica), Orangutan (Pongo pygmaeus 
ssp.wurmbii) sesuai dengan daya dukung kawasan konsesi dan lanskap sekitarnya. 

3. Melindungi dari ancaman, memelihara dan  meningkatkan kualitas habitat bagi 
populasi yang mampu bertahan hidup di dalam konsesi  bagi 20 burung, 29 

M
el

in
du

ng
i Tujuan pertama dalam 

mengelola NKT adalah 
melindungi nilai penting itu 
dari kerusakan atau 
penurunan kualitas, baik 
karena degradasi lingkungan 
ataupun karena tekanan-
tekanan yang diakibatkan 
oleh aktivitas manusia. 
Termasuk ke dalam upaya 
melindungi adalah 
memperjelas batas-batas 
wilayah KBKT di lapangan, 
agar diketahui oleh pihak-
pihak yang berkepentingan; 
serta proses sosialisasi 
keberadaan dan tujuannya, 
agar memperoleh cukup 
dukungan yang diperlukan. 

M
em

el
ih

ar
a Setelah terlindungi, upaya 

berikutnya adalah 
memelihara dan 
mempertahankan nilai-nilai 
penting yang ada sehingga 
dapat berlangsung selama 
mungkin, sepanjang masa 
pengelolaan produksi atau 
bahkan lebih. Bentuk-bentuk 
upaya pemeliharaan ini akan 
sangat bervariasi, bergantung 
kepada nilai penting atau NKT 
yang dikelola, status kondisi 
NKT pada saat pengelolaan, 
ancaman-ancaman yang ada, 
serta sumberdaya yang 
tersedia. 

M
en

in
gk

at
ka

n Pada jangka panjang, tujuan 
pengelolaan NKT ialah 
sedapat mungkin 
meningkatkan nilai-nilai 
penting yang dipunyai oleh 
KBKT; agar manfaat dan 
nilainya dapat terus dinikmati 
oleh lingkungan. Upaya 
meningkatkan nilai ini 
bukanlah sesuatu hal yang 
mudah dikerjakan, akan 
tetapi selalu diperlukan untuk 
memberi arah bagi 
pengelolaan di masa depan.
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mamalia, 25 vegetasi (Blok Kendawangan) : 16 burung, 25 mamalia, 11 vegetasi 
(Blok Air Hitam) 

NKT 3 

1. Melindungi  dan memelihara ekosistem hutan kerangas, hutan rawa gambut, hutan 
riparian dan lahan basah terbuka yang mempunyai status sebagai ekoistem 
terancam, khusus lahan basah terbuka juga merupakan ekosistem langka. 

NKT 4 

1. Melindungi, memelihara dan meningkatkan kualitas ekosistem (hutan) riparian, 
lahan basah terbuka, ekosistem kerangas, dipterokarpa campuran  dan ekosistem  
hutan rawa gambut, serta sungai dan sempadannya yang berfungsi sebagai 
penyedia air dan membantu mengendalikan banjir. 

2. Melindungi, memelihara ekosistem alami yang berfungsi terhadap pencegahan erosi 
dan sedimentasi.Selama penilaian yaitu hutan riparian dan sempadan sungai  
dengan vegetasi penutup tanah yang mempunyai perakaran dalam dapat berfungsi 
dalam perlindungan morfoerosi sungai. 

3. Melindungi, memelihara seluruh sisa hutan di area konsesi HKIdan sungai-sungai 
dengan sempadan tutupan hutan dapat menjadi sekat bakar alami. 

NKT 5 

1. Menyediakan akses yang berkelanjutan dan adil bagi penduduk terhadap kebutuhan 
sumber pangan sekaligus akses kebutuhan akan lahan pertanian atau ladang 
(subsisten). 

2. Melindungi, memelihara, dan meningkatkan ketersediaan dan akses ikan air tawar 
dari sungai dalam wilayah Izin Lokasi - mendukung ketahanan pangan. 

3. Melindungi, memelihara, dan meningkatkan ketersediaan dan akses ikan dan hasil 
sungai lainnya - mendukung ketahanan pangan. 

4. Melindungi, dan memelihara ketersediaan dan akses warga pada HHBK rotan, daun  
purun, daun palas untuk alat perkakas kerja dan kerajinan di dalam wilayah konsesi. 

5. Melindungi dan memelihara ketersediaan dan akses warga pada HHBK untuk 
kebutuhan obat-obatan tradisional di dalam wilayah konsesi HKI. 

6. Melindungi dan memelihara aksesibilitasdan ketersediaan air bersih dari sungai-
sungai untuk kebutuhan masak, makan-minum serta MCK di wilayah konsesi HKI. 

 NKT 6 

1. Melindungi dan memelihara keberadaan makam/kuburan keramat demi terjaganya 
identitas budaya warga setempat. 

2. Melindungi dan memelihara keberadaan tempat keramat demi terjaganya identitas 
budaya warga setempat. 

3. Melindungi dan memelihara keberadaan lokasi penting bagi tradisi/adat; demi 
terjaganya identitas budaya warga setempat. 

4. Melindungi dan memelihara hewan dan tumbuhan (sumber daya) untuk upacara 
adat supaya masyarakat tidak kehilangan identitas budayanya. 
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8.1.2 Rekomendasi Pegelolaan NKT 1-6 Blok Kendawangan 
 
Tabel 32. Rekomendasi Pengelolaan NKT 1-4 Blok Kendawangan 

LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL MITIGASI EKSTERNAL PENGELOLAAN 
NKT 1.1  Areal yang berhutan dalam konsesi yang menyambung dengan HL Sungai Tengar 
Buffer 500m dari di 
batas konsesi 
dengan HL S. 
Tengar 

- Pembukaan lahan di 
areal hutan yang 
menyambung dengan 
kawasan 
konservasi/kawasan 
lindung diluar area 
“buffer zone” 

- Desain blok tanam 
yang kurang tepat, 
tidak mengikuti pola 
sisa hutan yang 
masih ada 

- Pembangunan akses 
jalan yang dapat 
mempermudah akses 
bagi 
perambah/penebang 
liar menuju hutan. 

- Kesadaran 
karyawan/kontraktor 
tentang pentingnya 
konservasi hutan  
masih rendah 

- Kebakaran hutan dan 
lahan 

- Penebangan liar 
- Perambahan areal 

hutan  
- Ketidaktahuan 

masyarakat akan 
pentingnya kawasan 
lindung/konservasi 

- Tidak melakukan pembukaan 
lahan hutan yang 
menyambung dengan 
kawasan konservasi/kawasan 
lindung 

- Memastikan adanya SOP 
tentang pembukaan lahan 
yang memperhatikan 
konektifitas hutan  

- Pengawasan dan pembuatan 
tanda-tanda dilapangan  pada 
areal hutan yang telah 
ditetapkan sebagai KBKT 1.1 

- Pembuatan desain blok 
tanam yang mengikuti pola 
sisa hutan yang masih ada  

- SOP pembuatan akses jalan 
MR dan CR yang 
memperhatikan konservasi 
hutan (Teknis pembuatan 
jalan) 

- Pembatasan pembuatan 
akses jalan MR/CR di pada 
blok-blok yang dekat dengan 
hutan 

- Melakukan kegiatan 
penyadartahuan tentang 
konservasi hutan bagi 
karyawan dan kontraktor 

 

- Membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran di internal 
perusahaan 

- Bekerjasama dengan 
desa –desa sekitar dan 
intansi terkait untuk 
membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran hutan dan 
lahan 

- Bekerjasama dengan 
desa-desa sekitar untuk 
membangun Masyarakat 
peduli api 

- Melakukan patroli untuk 
penangulangan 
penebangan liar 

- Bekerjasama dengan 
pemerintah desa sekitar 
untuk melakukan 
sosialisasi tentang areal 
lindung perusahaan 

- Bekerjasama dengan 
pemerintah desa untuk 
melakukan pemetaan 
areal kelola masyarakat  

- Bekerjasama dengan 
instansi (Dinas 
Kehutanan/BKSDA, 
kepolisian) terkait 

- Reforestasi pada 
wilayah-wilayah 
zona lindung 
(Buffer zone) yang 
sudah terbuka 

- Pengayaan jenis 
pada areal hutan 
yang merupakan 
KBKT 1.1 

- Pengelolaan 
kolaboratif dalam 
satu lanskap 
dengan stakeholder 
yang terkait. 
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LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL MITIGASI EKSTERNAL PENGELOLAAN 
penegakan hukum 
terhadap perambah 
hutan dan pelaku 
penebangan liar bila 
tidak dapat ditangani 
secara persuasif 

- Bekerjasama dengan 
BKSDA/Dinas 
kehutanan untuk 
melakukan aktivitas 
penyadartahuan tentang 
pentingya kawasan 
lindung/konservasi  

- Pembentukan PAMHUT 
- Bekerjasama dengan 

desa untuk membangun 
kader-kader konservasi 
dari masyarakat desa-
desa sekitar 

- Kampanye tentang 
kawasan lindung kepada 
masyarakat di desa-
desa sekitar 

- Pembentukan Forum 
Komunikasi Masyarakat 

NKT 1.2 Flora  :  Seluruh sisa hutan yang menjadi habitat bagiMeranti (Shorea pallidifolia), Belangiran (Shorea balangeran), Meranti (Shorea smithiana) yang berupa 
ekosistem hutan rawa gambut, ekosistem hutan kerangas, hutan dipterokarpa campurandan hutan riparian 
- Ekosistem hutan 

gambut pada sisi 
sebelah barat 
berbatasan 
dengan HL 
Tenggar dan 
pada sisi Timur  

- Ekosistem hutan 
kerangas di sisi 
timur  

- Pembukaan lahan di 
areal hutan yang 
merupakan habitat 
spesies Critically 
Endangered (CR) 

- Pembuatan jalan dan  
kanal yang tidak 
memperhatikan 
habitat bagi spesies 
Critically Endangered 

- Kebakaran hutan dan 
lahan 

- Penebangan pohon-
pohon spesies 
Critically Endangered 
(CR) 

- Tidak melakukan 
penebangan pohon Meranti, 
Belangiran, Meranti Paya 
ketika melakukan 
pembuatan jalan dan kanal 

- Memastikan adanya SOP 
tentang pembukaan lahan 
yang memperhatikan 
konektifitas hutan  

- Pengawasan dan 

- Membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran di internal 
perusahaan 

- Bekerjasama dengan 
desa –desa sekitar dan 
intansi terkait untuk 
membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran hutan dan 

- Inventarisasi 
populasi spesies 
yang masuk dalam 
kategori Critically 
Endangered  

- Pengayaan jenis 
pada areal hutan 
yang merupakan 
kawasan lindung 
bagi NKT 1.2 
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LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL MITIGASI EKSTERNAL PENGELOLAAN 
- Ekosistem hutan 

riparian di 
sepanjang S. 
Kendawangan 
dan sungai-
sungai lainnya. 

- Ekosistem hutan 
dipterokarpa 
campuran 
dataran rendah di 
sekitar bukit 
kediuk dan 
beberapa bukit 
lainnya 

(CR) 
- Desain blok tanam 

yang kurang tepat, 
tidak mngikuti pola 
sisa hutan yang 
masih ada 

- Pembangunan akses 
jalan yang dapat 
mempermudah akses 
bagi 
perambah/penebang 
liar menuju hutan. 

- Kesadaran 
karyawan/kontraktor 
tentang spesies 
Critically Endangered 
(CR) 

pembuatan tanda-tanda 
dilapangan  pada areal 
hutan yang telah ditetapkan 
sebagai KBKT 1.2 

- Membangun sistem 
monitoring dengan SMART 
PATROL 

- Tidak melakukan 
pembuatan kanal drainase 
di sekitar hutan rawa 
gambut  

- Pembuatan desain blok 
tanam yang mengikuti pola 
sisa hutan yang masih ada  

- SOP pembuatan akses jalan 
MR dan CR yang 
memperhatikan konservasi 
hutan (Teknis pembuatan 
jalan) 

- Pembatasan pembuatan 
akses jalan MR/CR di pada 
blok-blok yang dekat dengan 
hutan 

- Melakukan kegiatan 
penyadartahuan tentang 
Spesies-spesies Critically 
Endangered  (NKT 1.2) yang  
dan habitannya 

- Pembuatan SOP mengenai 
pengunaan kayu dalam 
pembuatan infrastruktur 
yang legal dan bukan pohon 
dalam kategori Critically 
Endangered 
 
 
 

lahan 
- Bekerjasama dengan 

desa-desa sekitar untuk 
membangun masyarakat 
peduli api 

- Melakukan patroli untuk 
penangulangan 
penebangan liar 

- Bekerjasama dengan 
pemerintah desa sekitar 
untuk melakukan 
sosialisasi tentang areal 
lindung perusahaan 

- Bekerjasama dengan 
pemerintah desa untuk 
melakukan pemetaan 
areal kelola masyarakat  

- Melakukan patroli 
kawasan hutan 

- Bekerjasama dengan 
desa untuk membangun 
kader-kader konservasi 
dari masyarakat desa-
desa sekitar 

- Pembuatan media 
kampanye tentang pohon 
kategori NKT 1.2 

- Pembentukan PAMHUT 
- Pembentukan Forum 

Komunikasi Masyarakat 
 

- Memetakan dan  
menjadikannya sisa 

hutan sebagai 
kawasan lindung 
guna perlestarian 
spesiesyang dalam 
kondisi Kritis atau 
hampir punah 
(Criticaly 
Endangered/CR) 
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LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL MITIGASI EKSTERNAL PENGELOLAAN 
NKT 1.2 Mamalia  :  Seluruh sisa hutan yang menjadi habitat bagiTrenggiling (Manis javanica), Orangutan(Pongo pygmaeus ssp. wurmbii)  

- Ekosistem hutan 
gambut pada sisi 
sebelah barat 
berbatasan 
dengan HL 
Tenggar dan 
pada sisi Timur  

- Ekosistem hutan 
riparian di 
sepanjang S. 
Kendawangan 
dan sungai-
sungai lainnya. 

- Ekosistem hutan 
dipterokarpa 
campuran 
dataran rendah 
di sekitar bukit 
kediuk dan 
beberapa bukit 
lainnya 

- Pembukaan lahan di 
areal hutan yang 
merupakan habitat 
spesies Critically 
Endangered (CR) 

- Pembuatan jalan dan  
kanal yang tidak 
memperhatikan 
habitat bagi spesies 
Critically Endangered 
(CR) 

- Desain blok tanam 
yang kurang tepat, 
tidak mengikuti pola 
sisa hutan yang 
masih ada 

- Pembangunan akses 
jalan yang dapat 
mempermudah akses 
bagi 
perambah/penebang 
liar menuju hutan 

- Kesadaran 
karyawan/kontraktor 
tentang spesies 
Critically Endangered 
(CR) 

- Tidak adanya SOP 
mengenai 
penanganan satwa 
Critically Endangered 
(CR) ketika 
pembukaan lahan 

- Perburuan Trengiling 
(Manis javanica),  
dan Orangutan 
(Pongo pygmaeus 
ssp.wurmbii) 

- Ketidaktahuan 
masyarakat tentang 
spesies-spesies NKT 
1.2 

- Menentukan dan menetapkan 
kawasan lindung bagi 
Orangutan dan Trenggiling 

- Memastikan adanya SOP 
tentang pembukaan lahan 
yang memperhatikan 
konektifitas hutan  

- Pengawasan dan pembuatan 
tanda-tanda dilapangan  pada 
areal hutan yang telah 
ditetapkan sebagai KBKT 1.2 

- Membangun sistem 
monitoring dengan SMART 
PATROL 

- Tidak melakukan pembuatan 
kanal drainase di sekitar 
hutan rawa gambut  

- Pembuatan desain blok 
tanam yang mengikuti pola 
sisa hutan yang masih ada  

- SOP pembuatan akses jalan 
MR dan CR yang 
memperhatikan konservasi 
hutan  

- Pembatasan pembuatan 
akses jalan MR/CR di pada 
blok-blok yang dekat dengan 
hutan 

- Melakukan kegiatan 
penyadartahuan tentang 
Spesies-spesies Critically 
Endangered  (NKT 1.2) dan 
habitatnya 

- SOP mengenai larangan 
perburuan satwa bagi 
karyawan dan kontraktor 

- Membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran di internal 
perusahaan 

- Bekerjasama dengan 
desa –desa sekitar dan 
intansi terkait untuk 
membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran hutan dan 
lahan 

- Bekerjasama dengan 
desa-desa sekitar untuk 
membangun Masyarakat 
peduli api 

- Melakukan patroli untuk 
penangulangan 
penebangan liar 

- Bekerjasama dengan 
pemerintah desa sekitar 
untuk melakukan 
sosialisasi tentang areal 
lindung perusahaan 

- Bekerjasama dengan 
pemerintah desa untuk 
melakukan pemetaan 
areal kelola masyarakat  

- Bekerjasama dengan 
BKSDA dan masyarakat 
untuk membangun 
koridor Orangutan 

- Bekerjasama dengan 
BKSDA dan masyarakat 
untuk melakukan patroli 
perburuan satwa liar 

- Bekerjasama dengan 

- Inventarisasi 
populasi spesies 
yang masukdalam 
kategori Critically 
Endangered 
terutama satwa 
(Orangutan dan 
Trenggiling 

- Pembuatan koridor 
bagi Orangutan dan 
trenggiling. 

- Area yang bukan 
KBKT, yang masuk 
dalam koridor 
satwa bisa 
dijadikan area 
tanam dengan 
memperhatikan 
kebutuhan  pakan 
satwa. 

- Memetakan dan 
menjadikannya sisa 
hutan sebagai 
kawasan lindung 
guna pelestarian 
spesiesyang dalam 
kondisi Critically 
Endangered (CR) 

- Kajian terhadap 
daya dukung 
habitat Orangutan  

- Pengelolaan 
Koridor bagi 
Orangutan dengan 
melibatkan 
berbagai pihak 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

120 

LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL MITIGASI EKSTERNAL PENGELOLAAN 
BKSDA/Dinas 
kehutanan untuk 
melakukan aktivitas 
penyadartahuan tentang 
pentingya satwa liar 
terutama Orangutan dan 
trenggiling  

- Pembentukan PAMHUT 
- Pembentukan Forum 

Komunikasi Masyarakat 

terkait 
- Penutupan jalan 

yang sudah 
terlanjur dibuat 
dalam area HCV 
yang menjadi 
habitat orangutan 
dan trenggiling 
dengan 
mempertimbangkan 
funsi penting jalan 
bagi kegiatan 
operasional 

- Pembuatan artificial 
koridor/ jembatan 
pada parit/ drainase 
yang ada di jalan 
yang ditutup dan 
pada lokasi jalan 
yang ada di habitat 
orangutan dan 
trenggiling 

NKT 1.3 : 25 SpesiesVegetasi (lihat Tabel 18) padaekosistem lahan basah, hutan riparian, hutan kerangas, hutan rawa gambut dan hutan dipterokarpacampuran 

- Ekosistem hutan 
gambut pada sisi 
sebelah barat 
berbatasan 
dengan HL 
Tenggar dan 
pada sisi Timur  

- Ekosistem hutan 
kerangas di sisi 
timur  

- Ekosistem hutan 
riparian di 
sepanjang S. 
Kendawangan 

- Pembukaan lahan di 
areal hutan yang 
merupakan habitat 
spesies TTD/RTE 

- Pembuatan jalan dan  
kanal yang tidak 
memperhatikan 
habitat bagi spesies 
Critically Endangered 
(CR) 

- Desain blok tanam 
yang kurang tepat, 
tidak mngikuti pola 
sisa hutan yang 

- Kebakaran hutan dan 
lahan 

- Penebangan pohon-
pohon spesies 
TTD/RTE 

- Ketidaktahuan 
masyarakat tentang 
spesies-spesies 
TTD/RTE 

- Tidak melakukan 
penebangan pohon Meranti, 
Belangiran, Meranti Paya 
ketika melakukan pembuatan 
jalan dan kanal 

- Memastikan adanya SOP 
tentang pembukaan lahan 
yang memperhatikan 
konektifitas hutan  

- Pengawasan dan pembuatan 
tanda-tanda dilapangan  pada 
areal hutan yang telah 
ditetapkan sebagai KBKT 1.3 

- Membangun sistem 

- Membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran di internal 
perusahaan 

- Bekerjasama dengan 
desa –desa sekitar dan 
intansi terkait untuk 
membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran hutan dan 
lahan 

- Bekerjasama dengan 
desa-desa sekitar untuk 
membangun Masyarakat 

- Inventarisasi 
populasi spesies 
yang masuk dalam 
kategori TTD/RTE 

- Pengayaan jenis 
pada areal hutan 
yang merupakan 
kawasan lindung 
bagi NKT 1.3 

- Memetakan dan 
menjadikannya sisa 
hutan sebagai 
kawasan lindung 
guna pelestarian 
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LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL MITIGASI EKSTERNAL PENGELOLAAN 
dan sungai-
sungai lainnya. 

- Ekosistem hutan 
dipterokarpa 
campuran 
dataran rendah 
di sekitar bukit 
kediuk dan 
beberapa bukit 
lainnya 

-  

masih ada 
- Pembangunan akses 

jalan yang dapat 
mempermudah akses 
bagi 
perambah/penebang 
liar menuju hutan 

- Kesadaran 
karyawan/kontraktor 
tentang Spesies 
TTD/RTE  

monitoring dengan SMART 
PATROL 

- Tidak melakukan pembuatan 
kanal drainase di sekitar 
hutan rawa gambut  

- Pembuatan desain blok 
tanam yang mengikuti pola 
sisa hutan yang masih ada  

- SOP pembuatan akses jalan 
MR dan CR yang 
memperhatikan konservasi 
hutan  

- Pembatasan pembuatan 
akses jalan MR/CR di pada 
blok-blok yang dekat dengan 
hutan 

- Melakukan kegiatan 
penyadartahuan tentang 
spesies-spesies TTD/RTE 
yang  dan habitatnya 

- Pembuatan SOP mengenai 
pengunaan kayu dalam 
pembuatan infrastruktur yang 
legal dan bukan pohon dalam 
kategori TTD/RTE 

 

peduli api 
- Melakukan patroli untuk 

penangulangan 
penebangan liar 

- Bekerjasama dengan 
pemerintah desa sekitar 
untuk melakukan 
sosialisasi tentang areal 
lindung perusahaan 

- Bekerjasama dengan 
pemerintah desa untuk 
melakukan pemetaan 
areal kelola masyarakat  

- Mendorong desa untuk 
membuat aturan 
pemanfaatan jenis-jenis 
kayu yang termasuk 
dalam kategori TTD 

- Melakukan patroli 
kawasan hutan 

- Bekerjasama dengan 
desa untuk membangun 
kader-kader konservasi 
dari masyarakat desa-
desa sekitar 

- Pembuatan media 
kampanye tentang satwa 
liar dan pohon kategori 
NKT 1.3 

- Pembentukan Forum 
Komunikasi Masyarakat 

jenis-jenis yang 
dalam kondisi 
TTD/RTE 

- Kajian ekologis 
mendalam tentang 
asosisasi  
Belangiran (Shorea 
balangeran) 

NKT 1.3 Mamalia : 29 Spesiesmamalia (lihat Tabel 20)  padaekosistem lahan basah, hutan riparian, hutan kerangas, hutan rawa gambut dan hutan 
dipterokarpacampuran 
- Ekosistem hutan 

gambut pada sisi 
sebelah barat 
berbatasan 

- Pembukaan lahan di 
areal hutan yang 
merupakan habitat 
spesies TTD/RTE 

- Kebakaran hutan dan 
lahan 

- Perburuan spesies 
TTD/RTE 

- Menentukan dan menetapkan 
kawasan lindung bagi habitat 
spesies TTD/RTE 

- Memastikan adanya SOP 

- Membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran di internal 
perusahaan 

- Inventarisasi 
populasi spesies 
yang masukdalam 
kategori TTD/RTE 
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dengan HL 
Tenggar dan 
pada sisi Timur  

- Ekosistem hutan 
kerangas di sisi 
timur  

- Ekosistem hutan 
riparian di 
sepanjang S. 
Kendawangan 
dan sungai-
sungai lainnya. 

- Ekosistem hutan 
dipterokarpa 
campuran 
dataran rendah di 
sekitar bukit 
kediuk dan 
beberapa bukit 
lainnya 

- Ekosistem lahan 
basah 
terbuka/rawa 
terbuka di sisi 
utara 

- Pembuatan jalan dan  
kanal yang tidak 
memperhatikan 
habitat bagi spesies 
TTD 

- Desain blok tanam 
yang kurang tepat, 
tidak mngikuti pola 
sisa hutan yang masih 
ada 

- Pembangunan akses 
jalan yang dapat 
mempermudah akses 
bagi 
perambah/penebang 
liar menuju hutan 

- Kesadaran 
karyawan/kontraktor 
tentang Spesies 
TTD/RTE  

- Tidak adanya SOP 
mengenai 
penanganan satwa 
TTD/RTE ketika 
pembukaan lahan 

- Ketidaktahuan 
masyarakat tentang 
spesies-spesies 
TTD/RTE 

tentang pembukaan lahan 
yang memperhatikan 
konektifitas hutan  

- Pengawasan dan pembuatan 
tanda-tanda dilapangan  pada 
areal hutan yang telah 
ditetapkan sebagai KBKT 1.3 

- Membangun sistem monitoring 
dengan SMART PATROL 

- Tidak melakukan pembuatan 
kanal drainase di sekitar hutan 
rawa gambut  

- Pembuatan desain blok tanam 
yang mengikuti pola sisa hutan 
yang masih ada  

- SOP pembuatan akses jalan 
MR dan CR yang 
memperhatikan konservasi 
hutan  

- Pembatasan pembuatan 
akses jalan MR/CR di pada 
blok-blok yang dekat dengan 
hutan 

- Melakukan kegiatan 
penyadartahuan tentang 
Spesies-spesies TTD/RTE 
yang  dan habutannya 

- SOP mengenai larangan 
perburuan satwa bagi 
karyawan dan kontraktor 

- Bekerjasama dengan 
desa –desa sekitar dan 
intansi terkait untuk 
membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran hutan dan 
lahan 

- Bekerjasama dengan 
desa-desa sekitar untuk 
membangun Masyarakat 
peduli api 

- Bekerjasama dengan 
pemerintah desa sekitar 
untuk melakukan 
sosialisasi tentang areal 
lindung perusahaan 

- Bekerjasama dengan 
pemerintah desa untuk 
melakukan pemetaan 
areal kelola masyarakat  

- Melakukan patroli 
kawasan hutan 

- Bekerjasama dengan 
BKSDA dan masyarakat 
untuk melakukan patroli 
perburuan satwa liar 

- Bekerjasama dengan 
BKSDA/Dinas kehutanan 
untuk melakukan 
aktivitas penyadartahuan 
tentang pentingya satwa 
liar TTD/RTE 

- Bekerjasama dengan 
desa untuk membangun 
kader-kader konservasi 
dari masyarakat desa-
desa sekitar 

- Pembuatan koridor 
bagi Orangutan dan 
Owa kelawat. Area 
yang bukan KBKT, 
yang masuk dalam 
koridor satwa bisa 
dijadikan area 
tanam dengan 
memperhatikan 
kebutuhan pakan 
satwa 

- Pengayaan jenis 
pada areal hutan 
yang merupakan 
kawasan lindung 
bagi NKT 1.3 

- Memetakan dan 
menjadikannya sisa 
hutan sebagai 
kawasan lindung 
guna pelestarian 
jenis-jenis yang 
dalam kondisi 
TTD/RTE 
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- Pembuatan media 

kampanye tentang satwa 
liar kategori NKT 1.3 

- Pembentukan Forum 
Komunikasi Masyarakat 

1.3 Burung : 22 SpesiesBurung ( lihat Tabel 19)  pada ekosistem lahan basah, hutan riparian, hutan kerangas, hutan rawa gambut dan hutan dipterokarpacampuran 

- Ekosistem hutan 
gambut pada sisi 
sebelah barat 
berbatasan 
dengan HL 
Tenggar dan 
pada sisi Timur  

- Ekosistem hutan 
kerangas di sisi 
timur  

- Ekosistem hutan 
riparian di 
sepanjang S. 
Kendawangan 
dan sungai-
sungai lainnya. 

- Ekosistem hutan 
dipterokarpa 
campuran 
dataran rendah di 
sekitar bukit 
kediuk dan 
beberapa bukit 
lainnya 

- Ekosistem lahan 
basah 
terbuka/rawa 
terbuka di sisi 
utara 

- Pembukaan lahan di 
areal hutan yang 
merupakan habitat 
spesies TTD/RTE 

- Pembuatan jalan dan  
kanal yang tidak 
memperhatikan 
habitat bagi spesies 
TTD 

- Desain blok tanam 
yang kurang tepat, 
tidak mngikuti pola 
sisa hutan yang masih 
ada 

- Pembangunan akses 
jalan yang dapat 
mempermudah akses 
bagi 
perambah/penebang 
liar menuju hutan 

- Kesadaran 
karyawan/kontraktor 
tentang Spesies 
TTD/RTE  

- Tidak adanya SOP 
mengenai 
penanganan satwa 
TTD/RTE ketika 
pembukaan lahan 

- Kebakaran hutan dan 
lahan 

- Perburuan spesies 
TTD/RTE 

- Ketidaktahuan 
masyarakat tentang 
spesies-spesies 
TTD/RTE 

- Menentukan dan menetapkan 
kawasan lindung bagi habitat 
spesies TTD/RTE 

- Memastikan adanya SOP 
tentang pembukaan lahan 
yang memperhatikan 
konektifitas hutan  

- Pengawasan dan pembuatan 
tanda-tanda dilapangan  pada 
areal hutan yang telah 
ditetapkan sebagai KBKT 1.3 

- Membangun sistem monitoring 
dengan SMART PATROL 

- Tidak melakukan pembuatan 
kanal drainase di sekitar hutan 
rawa gambut  

- Pembuatan desain blok tanam 
yang mengikuti pola sisa hutan 
yang masih ada  

- SOP pembuatan akses jalan 
MR dan CR yang 
memperhatikan konservasi 
hutan  

- Pembatasan pembuatan 
akses jalan MR/CR di pada 
blok-blok yang dekat dengan 
hutan 

- Melakukan kegiatan 
penyadartahuan tentang 
spesies-spesies TTD/RTE 

- Membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran di internal 
perusahaan 

- Bekerjasama dengan 
desa –desa sekitar dan 
intansi terkait untuk 
membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran hutan dan 
lahan 

- Bekerjasama dengan 
desa-desa sekitar untuk 
membangun Masyarakat 
peduli Api 

- Melakukan patroli untuk 
penangulangan 
penebangan liar 

- Bekerjasama dengan 
pemerintah desa sekitar 
untuk melakukan 
sosialisasi tentang areal 
lindung perusahaan 

- Bekerjasama dengan 
pemerintah desa untuk 
melakukan pemetaan 
areal kelola masyarakat  

- Melakukan patroli 
kawasan hutan 

- Bekerjasama dengan 

- Inventarisasi 
populasi spesies 
yang masukdalam 
kategori TTD/RTE 

- Pembuatan koridor 
bagi Orangutandan 
owa kelawat. Area 
yang bukan KBKT, 
yang masuk dalam 
koridor satwa bisa 
dijadikan area 
tanam dengan 
memperhatikan 
kebutuhan  pakan 
satwa 

- Pengayaan jenis 
pada areal hutan 
yang merupakan 
kawasan lindung 
bagi NKT 1.3 

- Memetakan dan 
menjadikannya sisa 
hutan sebagai 
kawasan lindung 
guna pelestarian 
jenis-jenis yang 
dalam kondisi 
TTD/RTE 
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yang  dan habitatnya 

- SOP mengenai larangan 
perburuan satwa bagi 
karyawan dan kontraktor 

 

BKSDA dan masyarakat 
untuk melakukan patroli 
perburuan satwa liar 

- Bekerjasama dengan 
BKSDA/Dinas kehutanan 
untuk melakukan 
aktivitas penyadartahuan 
tentang pentingya satwa 
liar TTD/RTE 

- Bekerjasama dengan 
desa untuk membangun 
kader-kader konservasi 
dari masyarakat desa-
desa sekitar 

- Pembuatan media 
kampanye tentang satwa 
liar kategori NKT 1.3 

- Pembentukan Forum 
Komunikasi Masyarakat 

3.  Ekosistem terancam yaitu: Ekosistem hutan kerangas, Ekosistem hutan rawa gambut, Ekosistem riparian, Ekosistem lahan basah terbuka, Ekosistem hutan 
dipterokarpa campuran. Ekosistem langka yaitu: Ekosistem lahan basah terbuka. 
- Ekosistem hutan 

gambut pada sisi 
sebelah barat 
berbatasan 
dengan HL 
Tenggar dan 
pada sisi Timur  

- Ekosistem hutan 
kerangas di sisi 
timur  

- Ekosistem hutan 
riparian di 
sepanjang S. 
Kendawangan 
dan sungai-
sungai lainnya. 

- Pembukaan lahan di 
areal hutan dan lahan 
basah  

- Desain blok tanam 
yang kurang tepat, 
tidak mngikuti pola 
sisa hutan yang masih 
ada 

- Pembangunan akses 
jalan yang dapat 
mempermudah akses 
bagi 
perambah/penebang 
liar menuju hutan 

- Kesadaran 
karyawan/kontraktor 

- Kebakaran hutan dan 
lahan 

- Penebangan liar 
- Perambahan areal 

hutan  
- Ketidaktahuan 

masyarakat akan 
pentingnya ekosistem 

- Tidak melakukan pembukaan 
lahan hutan yang 
menyambung dengan 
kawasan konservasi/kawasan 
lindung 

- Memastikan adanya SOP 
tentang pembukaan lahan 
yang memperhatikan 
konektifitas hutan  

- Pengawasan dan pembuatan 
tanda-tanda dilapangan pada 
areal hutan yang telah 
ditetapkan sebagai KBKT 3 

- Pembuatan desain blok tanam 
yang mengikuti pola sisa hutan 
yang masih ada  

- Membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran di internal 
perusahaan 

- Bekerjasama dengan 
desa –desa sekitar dan 
intansi terkait untuk 
membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran hutan dan 
lahan 

- Bekerjasama dengan 
desa-desa sekitar untuk 
membangun Masyarakat 
peduli Api 

- Melakukan patroli untuk 

- Reforestasi pada 
wilayah-wilayah  
yang mempunyai 
konektifitas dengan 
KBKT 3  

- Pengayaan jenis 
pada areal hutan 
yang merupakan 
KBKT 3 

 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

125 

LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL MITIGASI EKSTERNAL PENGELOLAAN 
- Ekosistem hutan 

dipterokarpa 
campuran 
dataran rendah di 
sekitar bukit 
kediuk dan 
beberapa bukit 
lainnya 

- Ekosistem lahan 
basah 
terbuka/rawa 
terbuka di sisi 
utara 

tentang pentingnya 
konservasi ekosistem  
masih rendah 

- (pola blok tanam harus 
menjauhi sisa hutan) 

- SOP pembuatan akses jalan 
MR dan CR yang 
memperhatikan konservasi 
hutan  

- Pembatasan pembuatan 
akses jalan MR/CR di pada 
blok-blok yang dekat dengan 
hutan 

- Melakukan kegiatan 
penyadartahuan tentang 
konservasi ekosistem  bagi 
karyawan dan kontraktor 

- MOU kerjasama dengan 
perusahaan sekitar 

penangulangan 
penebangan liar 

- Bekerjasama dengan 
pemerintah desa sekitar 
untuk melakukan 
sosialisasi tentang areal 
lindung perusahaan 

- Bekerjasama dengan 
pemerintah desa untuk 
melakukan pemetaan 
areal kelola masyarakat  

- Bekerjasama dengan 
instansi (Dinas 
Kehutanan/BKSDA, 
kepolisian) untuk 
melakukan penegakan 
hukum terhadap 
perambah hutan dan 
pelaku penebangan liar 
bila tidak dapat ditangani 
secara persuasif. 

- Melakukan 
pemberdayaan 
masyarakat mengenai 
peningkatan ekonomi 
yang tidak merusak 
hutan untuk mengurangi 
perambahan lahan 

- Bekerjasama dengan 
desa sekitar untuk 
membangun kader-kader 
konservasi dari 
masyarakat desa 

- Melakukan aktivitas 
kempanye kepada 
masyarakat tentang 
ekosistem dan 
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pembuatan Media 
Kampanye  

- Gap analisis untuk 
pemahaman masyarakat 

- Pembentukan Forum 
Komunikasi Masyarakat 

4.1. Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir : Badan air serta sempadan sungai (seluruh sungai di Blok Kendawangan), ekosistem lahan 
basah terbuka (S. Air merah, sungai Jelayan) , ekosistem hutan dataran rendah (hutan di bukit, ex: Bukit Kediuk), ekosistem kerangas (ada di HKI 11), ekosistem 
gambut (HKI 4) 
- Seluruh sungai di 

Blok 
Kendawangan: 
Sungai 
Kendawangan, 
Sungai air merah, 
sungai 
lembawang, 
sungai pangkalan 
batu, sungai 
landau buaya, 
sungai selinsing, 
sungai air 
lantang,sungai 
tapah, sungai 
landau sawak, 
sungai landau 
pinang, sungai 
mentawak 

- Ekosistem lahan 
basah terbuka (S. 
Air merah, sungai 
Jelayan) 

- Ekosistem hutan 
dataran rendah 
(hutan di bukit, 
ex: Bukit Kediuk) 

- Pencemaran air 
sungai akibat kegiatan 
pemupukan 

- Pencemaran sungai 
akibat kegiatan 
pencucian alat 
pemupukan dan 
semprot 

- Pembuatan dan 
perbaikan sarana dan 
prasarana baru 
perusahaan dapat 
menyebabkan 
penyumbatan aliran 
sungai dan banjir 

- Pembuatan area 
pembibitan dan areal 
penanaman di dekat 
sumber air 

- Pembukaan wilayah 
sempadan sungai 

- Pembukaan sisa 
hutan oleh 
perusahaan 

- Akumulasi aplikasi 
pestisida dan pupuk 
tertentu memberikan 
dampak terganggunya 

- Membuka lahan 
dengan cara 
membakar 

- Lemahnya penegakan 
aturan adat terkait 
dengan pelanggaran 
penggunaan alat 
tangkap tidak ramah 
lingkungan ataupun 
penggunaan bahan 
berbahaya dan 
beracun 

- Alih fungsi area hutan 
atau ekosistem 
riparian menjadi 
ladang atau kebun 
untuk tujuan ekonomis 

- Alih fungsi kawasan 
perlindungan 
setempat 

- Senyawa polutan dari 
residu herbisida, dan 
pestisida dalam 
kegiatan produksi 
masyarakat 

- Penangkapan ikan 
dengan racun 

- Penambangan 

- Memastikan ada dan 
dilakukannya SOP untuk 
penyemprotan dan 
pemupukan 

- Penerapan batas semprot dari 
tepi sungai ataupun parit 

- Pembuatan SOP untuk 
pencucian alat semprot dan 
memastikan dilaksanakan 
dengan baik 

- Menyusun SOP pembangunan 
sarana dan prasarana dan 
memastikan dilaksanakannya 
SOP tersebut 

- Menyusun SOP penggunaan 
pupuk di area pembibitan dan 
memastikan dilaksanakan 
dengan baik 

- Penegasan dan perlindungan 
KBKT sehingga tidak 
dialihfungsikan/dibuka 

- Memastikan dibuatnya SOP 
tentang pembukaan lahan dan 
memastikan pelaksanaan 
pembukaan lahan di sekitar 
area lindung sesuai dengan 
SOP 

- Pemberlakuan sangsi bagi 

- UM mendorong 
pemerintah desa dan 
adat untuk membuat 
pengaturan pembukaan 
lahan 

- Penegasan dan 
perlindungan KBKT 
sehingga tidak 
dialihfungsikan/dibuka 

- Memasang  papan 
informasi atas nama 
pemerintah desa, adat 
dan perusahaan 
mengenai area NKT 4.1 

- Kerjasama dengan dinas 
perkebunan mengenai 
penyuluhan mengenai 
penggunaan herbisida 
dan pestisida yang baik 

- Bersama perangkat 
desa, tetua adat dan 
masyarakat menyusun 
aturan penangkapan ikan 

- Pemberlakukan 
pengawasan 
penangkapan ikan 
bersama masyarakat 

- Pelaporan pelanggaran 

- Rehabilitasi 
Sempadan sungai 
dan hutan hulu 
sungai dengan 
tanaman lokal 

- Pengayaan jenis 
lokal di area NKT 
4.1 

- Pemetaan seluruh 
alur sungai baik 
sungai kecil ataupun 
sungai besar dan 
mengukur ulang 
sempadan sungai, 
agar pengelolaan 
lebih efisien dan 
tepat  

- Memastikan 
pembukaan area 
dengan tutupan 
akasia 
menggunakan 
metode papan catur 
sehingga masih 
menyisakan tutupan 
diatasnya 

- Menanami 
sempadan sungai 
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- Ekosistem 

kerangas (ada di 
HKI 11),  

- Ekosistem 
gambut (HKI 4) 

ekosistem reparian 
yang sulit direcovery 

- Lemahnya penegakan 
SOP yang sifatnya 
preventive 
mengakibatkan 
kelalain dalam 
pengelolaan air 

- Pengelolaan NKT 
belum masuk dalam 
SOP antar divisi 

- Tidak sinergisnya 
antar bagian 
supporting dan 
producing 

- Lemahnya 
implementasi 
rencana pengelolaan 
dan monitoring NKT 
UM di tingkat 
lapangan 

- Pemahaman 
karyawan  yang 
rendah tentang jasa 
ekosistem: pencegah 
banjir dan penyedia 
air 

- Pengambilan Kayu 
oleh masyarakat dari 
area Sempadan 
Sungai 

- Kebakaran 
- Lemahnya penegakan 

aturan adat tentang 
pengambilan hasil 
hutan kayu dan non 
kayu 

- Lemahnya 
pengawasan institusi 
adat terhadap 
perlindungan 
kawasan 

- Pemahaman 
masyarakat yang 
rendah tentang jasa 
ekosistem: pencegah 
banjir dan penyedia 
air 

 

yang melanggar SOP 
- Membuat SOP yang tersinergi 

antar divisi di seluruh UM 
- Penyusunan program kerja 

sinergis dengan menyusun 
rencana kerja bersama 

- Memastikan staff, karyawan 
dan kontraktor memahami 
pengelolaan dan monitoring 
NKT yang harus dilakukan 
oleh UM 

- Memastikan rencana 
pengelolaan dan monitoring 
NKT sampai kepada staff 
lapangan yang melaksanakan, 
bukan hanya sampai pada 
tingat jajarran manajemen 

- Menyediakan handbook dan 
papan amaran berisi gambar 
dan deskripsi  mengenai Jasa 
Ekosistem secara umum dan  
NKT 4.1 khususnya 

- Penyuluhan kepada karyawan 
dan kontraktor mengenai 
fungsi jasa ekosistem sebagai 
penyedia air dan pencegah 
banjir 

- Baseline kualitas air sungai 
- Pengelolaan sungai bersama 

para pihak terkait (perusahaan 
sekitar, dinas terkait dan 
masyarakat) di dalam lanskap 

- Penggunaan pupuk tidak 
dilakukan saat musim hujan 

terhadap NKT 4.1 pada 
pihak terkait 

- Penyuluhan kepada 
masyarakat mengenai 
pelarangan tambang 
illegal 

- Bersama masyarakat, 
tetua adat dan perangkat 
desa mengatur 
pengambilan kayu 
(pembatasan diameter 
dan jenis), pembukaan 
lahan agar tidak 
mengganggu debit air di 
hulu sungai dengan 
peraturan desa atau 
MOU desa- UP 

- Memprioritaskan 
masyarakat setempat 
menjadi pekerja 

- Mendorong terbentuknya 
BUMdes, bersama 
masyarakat dan 
pemerintah desa 

- Pembuatan papan 
informasi tentang aturan 
pengambilan kayu 

- Penambahan pos pantau 
dan menara  api 

- Pembuatan peta potensi 
kebakaran 

- Papan informasi tingkat 
rawan kebakaran 

- Pembuatan embung air 
untuk mempermudah 

bekas ladang, yang 
memiliki nilai bagi 
masyarakat 
(jengkol,petai, buah-
buahan lokal) 
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- Penggunaan pupuk organik 
- Memetakan siapa dan apa 

yang terkena dampak untuk 
menentukan pengelolaan dan 
monitoring 

memadamkan api 
- Membentuk masyarakat 

peduli api 
- Pemberlakuan sangsi 

bagi pengguna racun 
- Pemberlakuan sangsi 

adat dan desa bagi 
pembalak kayu 

- Pemberlakuan sangsi 
bagi lembaga atau 
individu yang melakukan 
alih fungsi area lindung 

- Menyediakan handbook 
dan papan amaran berisi 
gambar dan deskripsi  
mengenai Jasa 
ekosistem secara umum 
dan  NKT 4.1 khususnya 

- Penyuluhan kepada 
masyarakat mengenai 
fungsi jasa ekosistem 
sebagai penyedia air dan 
pencegah banjir 

4.2 Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi: Bukit dengan Tutupan dan Lereng >40% (di area bagian tengah HKI antara lain Bukit Kediuk) 

- Seluruh Bukit di 
area HKI Blok 
Kendawangan: 
Bukit Kediuk, 
Bukit 
Lembawang, 
Bukit Lembayang, 
Bukit Naning, 

- Land clearing bukit 
untuk dijadikan kebun 

- Pembangunan sarana 
di bukit 

- Lemahnya 
implementasi rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 

- Kebakaran hutan dan 
lahan 

- Konversi di bukit 
menjadi kebun 

- Pemahaman 
masyarakat yang 
rendah tentang jasa 
ekosistem : pencegah 

- Penegasan dan perlindungan 
KBKT sehingga tidak 
dialihfungsikan 

- Memastikan di dalam SOP 
pembukaan lahan bukit-bukit 
dengan tegakan tidak dibuka 
dan penanaman bukit yang 
sudah tidak ada tegakan 

- Penegasan dan 
perlindungan KBKT 
sehingga tidak 
dialihfungsikan/dibuka 

- Memasang  papan 
informasi atas nama 
pemerintah desa, adat 
dan perusahaan  

- Area bukit  yang 
sudah tidak memiliki 
tutupan harus 
segera ditanam 
dengan metode 
yang ditentukan hpt 
dan tanpa alat berat.  

- Lantai area tanam 
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Bukit Peluncuran, 
Bukit Air Batu 

tingkat lapangan 
- Pengelolaan NKT 

belum masuk dalam 
SOP antar divisi 

- Tidak sinergisnya 
antar bagian 
supporting dan 
produksi 

- Pemahaman 
karyawan  yang 
rendah tentang jasa 
ekosistem  pencegah 
erosi dan sedimentasi 

erosi dan sedimentasi 
- Lemahnya penegakan 

aturan adat tentang 
pengambilan hasil 
hutan kayu dan non 
kayu 

sesuai aturan HPT 
- Penegasan dan perlindungan 

Kawasan Bernilai Konservasi 
Tinggi (KBKT) sehingga tidak 
dialihfungsikan/dibuka 

- Memastikan dibuatnya SOP 
tentang pembukaan lahan dan 
memastikan pelaksanaan 
pembukaan lahan di sekitar 
kawasan lindung sesuai 
dengan SOP 

- Memastikan adanya SOP 
pembangunan sarana dan 
prasarana dan terlaksananya 
SOP tersebut 

- Memastikan staff, karyawan 
dan kontraktor memahami 
pengelolaan dan monitoring 
NKT yang harus dilakukan 
oleh UM 

- Memastikan rencana 
pengelolaan dan monitoring 
NKT sampai kepada staff 
lapangan yang melaksanakan, 
bukan hanya sampai pada 
tingkat pengambil keputusan 

- Membuat SOP yang tersinergi 
antar divisi di seluruh UM dan 
memastikan pelaksanaannya 

- Penyusunan program kerja 
sinergis dengan menyusun 
rencana kerja bersama 

mengenai area NKT 4.2 
- Bersama masyarakat, 

tetua adat dan perangkat 
desa mengatur 
pengambilan kayu 
(pembatasan diameter 
dan jenis), pembukaan 
lahan agar tidak 
mengganggu debit air di 
hulu sungai dengan 
peraturan desa atau 
MOU desa- UP 

- Memprioritaskan 
masyarakat setempat 
menjadi pekerja 

- Mendorong terbentuknya 
BUMdes, bersama 
masyarakat dan 
pemerintah desa 

- Bersama masyarakat 
dan aparat desa 
menyusun pengaturan 
pengambilan kayu 
(perdes) 

- Pembuatan papan 
informasi tentang aturan 
pengambilan kayu 

- Penambahan pos pantau 
dan menara  api 

- Papan informasi tingkat 
rawan kebakaran 

- Pembuatan embung air 

tidak terbuka, harus 
ada tutupan 

- pemetaaan seluruh 
alur sungai baik 
sungai kecil ataupun 
sungai besar dan 
mengukur ulang 
sempadan sungai  

- Melakukan kajian 
spesies invasif 
untuk akasia yang 
ada di bukit 

- Rehabilitasi hutan di 
bukit jika memang 
akasia merupakan 
spesies invasif 
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- Papan amaran berisi gambar 

dan deskripsi  mengenai Jasa 
Ekosistem secara umum dan  
NKT 4.2  khususnya 

- Penyuluhan kepada karyawan 
dan kontraktor mengenai 
fungsi jasa ekosistem sebagai 
fungsi pencegah erosi dan 
sedimentasi 

untuk mempermudah 
memadamkan api 

- Bersama masyarakat, 
pemerintah desa dan 
adat menentukan aturan 
berkebun di bukit 

- Menyediakan handbook 
dan papan amaran berisi 
gambar dan deskripsi  
mengenai Jasa 
Ekosistem secara umum 
dan  NKT 4.2 khususnya 

- Penyuluhan kepada 
masyarakat mengenai 
fungsi jasa ekosistem 
sebagai penyedia air dan 
pencegah banjir 

- Pemberlakuan sangsi 
adat dan desa bagi 
pembalak kayu 

4.3 Jasa sekat alam untuk mengecah meluasnya kebakaran hutan atau lahan: hutan alami>10Ha 

- Sungai besar 
dengan hutan 
riparian yang 
bagus: sungai 
Kendawangan 

- Hutan yang 
tersisa: hutan 
rawa gambut di 
HKI 11, hutan 
dipterokarpa 
campuran di Bukit 

- Pembukaan sisa 
hutan oleh 
perusahaan 

- Aktivitas pembuatan 
jalan Blok yang 
memotong hutan 

- Lemahnya 
implementasi rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan 

- Alih fungsi hutan 
- Pengambilan kayu 
- Kegiatan berburu 

dengan cara 
membakar 

- Pembersihan lahan 
dengan membakar 

- Lemahnya 
pengawasan institusi 
adat terhadap 
perlindungan kawasan 

- Penegasan dan perlindungan 
Kawasan Bernilai Konservasi 
Tinggi (KBKT) sehingga tidak 
diahlifungsikan 

- Memastikan dibuatnya SOP 
dan memastikan SOP 
pembukaan lahan di sekitar 
kawasan lindung dilakukan 

- Penegasan dan perlindungan 
KBKT sehingga pembangunan 
jalan blok tidak memotong 

- Penegasan dan 
perlindungan KBKT 
sehingga tidak 
dialihfungsikan/dibuka 

- Memasang  papan 
informasi atas nama 
pemerintah desa, adat dan 
perusahaan  mengenai 
area NKT 4.3 

- Bersama masyarakat, 
tetua adat dan perangkat 

- Rehabilitasi hutan 
yang sudah mulai 
terbuka dengan 
jenis lokal 
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- Pengelolaan NKT 

belum masuk dalam 
SOP antar divisi 

- Tidak sinergisnya 
antar bagian 
supporting dan 
produksi 

- Pemahaman 
karyawan  yang 
rendah tentang jasa 
ekosistem  pencegah 
erosi dan sedimentasi 

- Pemahaman 
masyarakat yang 
rendah tentang jasa 
ekosistem : sekat 
bakar 

- Lemahnya penegakan 
aturan adat tentang 
pengambilan hasil 
hutan kayu dan non 
kayu 

hutan 
- Menyusun SOP pembangunan 

sarana dan prasarana dan 
memastikan dilaksanakannya 
SOP tersebut 

- Memastikan staff, karyawan 
dan kontraktor memahami 
pengelolaan dan monitoring 
NKT yang harus dilakukan 
oleh UM 

- Memastikan rencana 
pengelolaan dan monitoring 
NKT sampai kepada staff 
lapangan yang melaksanakan, 
bukan hanya sampai pada 
tingkat pengambil keputusan 

- Membuat SOP yang tersinergi 
antar divisi di seluruh UM dan 
memastikan pelaksanaannya 

desa mengatur 
pengambilan kayu 
(pembatasan diameter dan 
jenis), pembukaan lahan 
agar tidak mengganggu 
debit air di hulu sungai 
dengan peraturan desa 
atau MOU desa- UP 

- Memprioritaskan 
masyarakat setempat 
menjadi pekerja 

- Mendorong terbentuknya 
BUMdes, bersama 
masyarakat dan 
pemerintah desa 

- Bersama masyarakat dan 
aparat desa menyusun 
pengaturan pengambilan 
kayu (perdes) 

- Pembuatan papan 
informasi tentang aturan 
pengambilan kayu 

- Bersama masayarakat, 
pemerintah desa dan tetua 
adat membuat aturan 
berburu 

- Memasang papan 
peringatan atas nama 
desa dan adat pelarangan 
berburu dengan membakar 

- Bersama masayarakat, 
pemerintah desa dan tetua 
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adat membuat aturan 
pembukaan lahan 

- Memasang papan 
peringatan atas nama 
desa dan adat pelarangan 
membersihkan lahan 
dengan membakar, dan 
bahaya kebakaran 

- Kerjasama lanskap untuk 
menjaga area lindung 

- Menyediakan handbook 
dan papan amaran berisi 
gambar dan deskripsi  
mengenai Jasa ekosistem 
secara umum dan  NKT 
4.3 khususnya 

- Penyuluhan kepada 
masyarakat mengenai 
fungsi jasa ekosistem 
sebagai sekat bakar 

- Pemberlakuan sangsi adat 
dan desa bagi pembalak 
kayu 
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1. Ikan Air Tawar/Sungai: 
Baung, Toman, Kerandang, Kakap, Kelabau, Keparau, Semangas, Kekepar, Jujung, Seluang, Kemuring, Kembuntuk, Injauwan, Berambang, Kandang, Lele, Tapah 
Desa Mekar Utama: 
Rawa Radak, 
Sungai Tapah, S. 
Selinsing, S. Air 
Lantang, S. 
Pembunuhan Badak, 
S.Pagung, S. Air 
Tering, S. Air 
Kubangan, S.  Titi 
Medang 
Desa Banjarsari: 
Rawa-rawa Sungai 
Landau Sawa, 
Sungai 
Kendawangan, 
Sungai Mentawak, 
S.Landau Pinang, S. 
Landau Are, S. 
Landau Pelaik, S. Air 
Merah, S.Kinjil 
Lanjut, S. Bedaen, 
S. Kediuk, Rawa-
rawa 
 
Desa Kedondong: 
S. Air Selinsing, Sei 
Nenas, Sei 
Kendawangan, Sei 
Kelampai, Sungai 
Birai, S. Titi Tinggi 
 
Desa Pangkalan 
Batu: 

- Pencemaran air sungai 
dari limbah operasional 
perusahaan pra 
produksi seperti 
pembuangan serasah 
kayu 

- Pencemaran akibat 
kegagalan 
implementasi 
pengolahan limbah 

- Pembuangan/ceceran 
limbah dari kendaraan 
operasional darat 
maupun air 

- Alih fungsi lahan 
gambut yang menjadi 
habitat ikan air tawar 

- Akumulasi aplikasi 
pestisida dan pupuk 
tertentu memberikan 
dampak terganggunya 
ekosistem riparian yang 
sulit dipulihkan. 

- Lemahnya penegakan 
SOP yang sifatnya 
preventive 
mengakibatkan 
kelalaian dalam 
pengelolaan air 

- Kegagalan 
implementasi 
pendekatan NKT di 
tingkat karyawan, staff 

- Pengambilan ikan 
dengan cara-cara yang 
tidak lestari seperti 
menggunakan racun ikan 
kimia, tuba, setrum 

- Limbah dari perusahaan 
lain 

- Perubahan ekosistem 
disebabkan operasi 
beberapa perusahaan di 
sepanjang DAS sungai 

- Kurangnya pemahaman 
masyarakat tentang 
pentingnya fungsi 
ekosistem sungai, 
sebagai area penyedia 
NKT 5 

- Belum memperhatikan 
keberlanjutan sehingga 
cenderung eksploitatif 
dan oportunis 

- Lemahnya penegakan 
aturan adat terkait 
dengan pelanggaran 
penggunaan alat tangkap 
tidak ramah lingkungan 
ataupun penggunaan 
bahan berbahaya dan 
beracun 

- Memasukkan isu 
pencemaran air dalam SOP 
perusahaan 

- Menyusun SOP tanggap 
darurat bila terjadi 
pencemaran air dalam 
proses produksi dan 
transpotasi. 

- Edukasi staff, karyawan 
dan kontraktor mengenai 
indikator pencemaran air 
dan monitoring serta 
konsekuensi bila terjadi 
kelalaian. 

- Perusahaan menetapkan 
pestisida, pupuk yang 
digunakan memiliki dampak 
minimal lingkungan 

- Mempercepat penyusunan 
dan penetapan rencana 
kerja pengelolaan dan 
monitoring NKT-5. 

- Sosialisasi rencana kerja 
pengelolaan dan monitoring 
NKT 5 UM di tingkat 
manajemen dan/atau UM 

- Harmonisasi strategi 
pengelolaan antar NKT   

- Perusahaan membuat SOP 
tentang pengelolaan air dan 
mensosialisasikannya  

- Pembuatan baseline 
kualitas air 

- Pemasangan papan 
amaran pelarangan 
penangkapan ikan 
dengan alat "berbahaya" 
atas nama pemerintah 
desa dan atau adat 

- Penegakan aturan adat 
oleh komunitas adat 
tentang penggunaan alat 
tangkap ikan yang 
merusak 

- Memasukan kedaulatan 
pangan dalam RPJM 
Des. 

- Fasilitasi perencanaan 
desa dan revitalisasi 
hukum adat dalam 
pengelolaan sumber 
daya ikan 

- Mengembangkan media 
informasi lokal atau 
kampung 

- Pengembangan 
peraturan desa/adat 
untuk melindungi/ 
memelihara/ 
meningkatkan ekosistem 
riparian (agar tidak 
dialih-fungsikan) 

- Mengembangkan 
kurikulum  lokal tentang 
pengelolaan sumbedaya 
alam alam dan 

- Pembatasan 
pengambil ikan 
jenis tertentu atau 
pada masa 
tertentu 

- Melakukan 
pengayaan 
tegakan (restorasi) 
di wilayah yang 
terdegradasi 
akibat operasional 
UM di wilayah 
bantaran sungai, 
danau/riparian 

- FPIC pengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampun
g 

- Membangun 
sistem monitoring 
ancaman 

- Monitoring kualitas 
air 

- Pengayaan jumlah 
ikan jenis lokal 
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Sungai Pangkalan 
Batu, Kuala sungai 
Jelayan, Sungai 
Dungun, Sungai 
Batang Air, 
S.Jelutung, S. Kayu 
malam, S. Bagan 
Batu, S. Bagan 
sembilan, S. 
Ambawang, S. 
Pelaik, S. Kinjil,  
 
Desa Selimatan 
Jaya: 
Sungai 
Kendawangan –
Marau, Sungai 
Karat, S. Karat Kinjil, 
S. Karat kelampai, 
Air Kapul, Sungai 
Ketuat, Sungai Karat 
Tujuh 
 
Desa Sungai 
Jelayan: 
S. Jelayan, S. Air 
Merah,  Teluk Bayur, 
S. Batang 
Kendawangan,S. 
Kruwing,S. Biulak 

dan kontraktor, 
sehingga terjadi 
pencemaran air sungai 

 pengetahuan kearifan 
tradisonal 

2. Alat/Perkakas Kerja dan Kerajinan – Berbahan Rotan: 
Jenis rotan: Dahanin, Tempirik, Buaya, Sagak, Hiur Kundang, Marau, Lantong, Bungkulan, Radam Katam, Juruk, Nanga, Rautan Lupuk 
Alat/Perkakas Kerja dan Kerajinan – Berbahan Daun: Purun, Purun Tikus, Hanyut-hanyut, Bali, Selinsing, Bengkuang, Lempiyang, Jakas 

 Desa Pangkalan 
Batu: 
Hutan Dungun 
besar, Bukit tanger, 

- Operasional 
perusahaan berupa 
pembukaan lahan 

- Konflik pengelolaan 

- Kebakaran hutan dan 
lahan, baik yang 
disebabkan oleh faktor 
alam maupun faktor 

- Pembukaan lahan yang 
memperhatikan kaidah-
kaidah yang telah diatur 
oleh pemerintah dan 

- Pengembangan 
peraturan desa/adat 
untuk melindungi/ 
memelihara ekosistem 

- Rehabilitasi dan 
pengayaan area 
sempadan sungai 
dengan tanaman 
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Bukit Jering 

 Desa Sungai 
Jelayan: 
Sempadan S. Air 
Merah, Sempadan 
S. Jelayan, 
Sempadan S. Teluk 
Bayur, Hutan di hulu 
S. Air Merah 
 
Desa Mekar Utama 
Kawasan Radak 
 

 Desa Banjarsari: 
Rawa-rawa Sungai 
Landau Sawa, 
Sungai 
Kendawangan 
 

 Desa Pangkalan 
Batu: 
S. Dungun, S. 
Batang Air, 
S.Jelutung 
 

 Desa Sungai 
Jelayan: 
S. Air Merah, S. 
Jelayan, S. Teluk 
Bayur, S. Batang 
Kendawangan 
 

antar NKT 
- Pengembangan sosial 

ekonomi masyarakat 
belum menjadi prioritas 
UM/Perusahaan  

- Lemahnya 
implementasi rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan  

- Pengelolaan NKT 
belum masuk dalam 
SOP antar divisi 

 

kelalaian manusia 
- Belum memperhatikan 

keberlanjutan sehingga 
cenderung eksploitatif 
dan oportunis 

 

memperhatikan 
kepentingan masyarakat 
dalam pemenuhan 
kebutuhan hidup yang 
sangat tergantung dengan 
sumber daya alam  

- Penegakan kepatuhan/ 
pemenuhan perangkat 
implementasi peraturan 
penanaman yang menjamin 
perlindungan/ 
pemeliharaan/ peningkatan 
NKT (SOP, supervisi, 
pengawasan, pengaduan, 
sanksi, penghargaan, dsb) 
untuk mencegah 
penanaman yg melewati 
batas  

- Mengembangkan model 
pengelolaan NKT berbasis 
masyarakat (partisipatif) 
untuk mengembangkan 
pemanfaatan / 
penambahan manfaat 
sosial-ekonomi  

- Mempercepat penyusunan 
dan penetapan rencana 
kerja pengelolaan dan 
monitoring NKT-5. 

- Sosialisasi rencana kerja 
pengelolaan dan monitoring 
NKT 5 UM di tingkat 
manajemen dan/atau UM. 

- Harmonisasi strategi 
pengelolaan antar NKT 

- Rencana Kerja pengelolaan 
dan monitoring NKT 5 

riparian (agar tidak 
dialih-fungsikan). 

- Pengadaan areal untuk 
tanah kas desa/hutan 
adat 

- Program 
penyadartahuan tentang 
pentingnya fungsi 
daerah sempadan 
sungai dan area hutan 
desa/adat 

- Mengembangkan media 
informasi lokal atau 
kampung 

- Mengembangkan 
kurikulum  lokal tentang 
pengelolaan sumbedaya 
alam alam dan 
pengetahuan kearifan 
tradisonal 
 
 

lokal untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 

- FPIC pengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampun
g 

- Membangun 
sistem monitoring 
ancaman 

- Melakukan 
Pengelolaan 
berbasis 
komunitas 
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diikuti dengan pemenuhan 
SDM, teknologi, dan 
pendanaan. 

- Rencana Kerja pengelolaan 
dan monitoring NKT 5 
diikuti dengan rencana 
tindakan (pertahun). 

- Pengembangan/ 
penyusunan perangkat 
implementasi pengelolaan 
NKT 5 (SOP, supervisi, 
pengawasan, pengaduan, 
sanksi, penghargaan, dsb). 

3. Alat/Perkakas Kerja dan Kerajinan – Berbahan  Kayu: Kayu Medang, Kayu Pelaik, Kayu Leban, Kayu Meranti 

 Desa Mekar Utama: 
Hutan Radak, Bagan 
Ramai, Natai 
Blangiran 
 

 Desa Banjarsari: 
Hutan Adat, Bagan 
Bunut Tua, Landau 
Sawa 
 

 Desa Pangkalan 
Batu: 
Hutan Dungun 
besar, Bukit tanger, 
Bukit jering, Hutan 
Prima sempadan 
Sungai, Teluk 
benyawai, Bagan 
Belanda, Bukit Birai, 
Belaban. 
 

 Desa Selimatan 

- Operasional 
perusahaan berupa 
pembukaan lahan. 

- Konflik pengelolaan 
antar NKT 

- Pengembangan sosial 
ekonomi masyarakat 
belum menjadi prioritas 
UM/Perusahaan  

- Lemahnya 
implementasi rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan.  

- Pengelolaan NKT 
belum masuk dalam 
SOP antar divisi. 

-  

- Kebakaran hutan dan 
lahan, baik yang 
disebabkan oleh faktor 
alam maupun faktor 
kelalaian manusia. 

- Belum memperhatikan 
keberlanjutan sehingga 
cenderung eksploitatif 
dan oportunis.  

- Konversi lahan oleh 
masyarakatke tanaman 
monokulutur 

 

- Pembukaan lahan yang 
memperhatikan kaidah-
kaidah yang telah diatur 
oleh pemerintah dan 
memperhatikan 
kepentingan masyarakat 
dalam pemenuhan 
kebutuhan hidup yang 
sangat tergantung dengan 
sumber daya alam  

- Penegakan kepatuhan/ 
pemenuhan perangkat 
implementasi peraturan 
penanaman yang menjamin 
perlindungan/ 
pemeliharaan/ peningkatan 
NKT (SOP, supervisi, 
pengawasan, pengaduan, 
sanksi, penghargaan, dsb) 
untuk mencegah 
penanaman yg melewati 
batas  

- Pengembangan 
peraturan desa/adat 
untuk melindungi/ 
memelihara/ 
meningkatkan ekosistem 
riparian (agar tidak 
dialih-fungsikan). 

- Pengadaan areal untuk 
tanah kas desa/hutan 
adat 

- Program 
penyadartahuan tentang 
pentingnya fungsi 
daerah area hutan adat. 

- Mengembangkan media 
informasi lokal atau 
kampong 

- Mengembangkan 
kurikulum  local tentang 
pengelolaan sumbedaya 
alam alam dan 
pengetahuan kearifan 

- Rehabilitasi dan 
pengayaan  area 
sempadan sungai, 
hutan adat, dan 
daerah penyangga 
(buffer area) 
dengan tanaman 
lokal untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat. 

- Penegakan/ 
pembuatan 
kesepakatan 
prosedur, 
pembatasan 
diameter, dan 
jumlah tegakan 
kayu yang akan 
ditebang di antara 
komunitas yang 
menggunakan 
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Jaya: 
Kampung dukuh 
lama (karat), Tohong 
Air Hitam 

- Rehabilitasi dan pengayaan 
area sempadan sungai 
dengan tanaman lokal 
untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 

- Mengembangkan model 
pengelolaan NKT berbasis 
masyarakat (partisipatif) 
untuk mengembangkan 
pemanfaatan/ penambahan 
manfaat sosial-ekonomi  

- Mempercepat penyusunan 
dan penetapan rencana 
kerja pengelolaan dan 
monitoring NKT-5. 

- Sosialisasi rencana kerja 
pengelolaan dan monitoring 
NKT 5 UM di tingkat 
manajemen dan/atau UM. 

- Harmonisasi strategi 
pengelolaan antar NKT 

- Rencana Kerja pengelolaan 
dan monitoring NKT 5 
diikuti dengan pemenuhan 
SDM, teknologi, dan 
pendanaan. 

- Rencana Kerja pengelolaan 
dan monitoring NKT 5 
diikuti dengan rencana 
tindakan (pertahun). 

- Pengembangan/ 
penyusunan perangkat 
implementasi pengelolaan 
NKT 5 (SOP, supervisi, 
pengawasan, pengaduan, 
sanksi, penghargaan, dsb). 

tradisonal.  
 
 
 
 

sumber daya kayu 
- FPIC pengelolaan 

NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampun
g 

- Membangun 
sistem monitoring 
ancaman 

- Melakukan 
Pengelolaan 
berbasis 
komunitas 

-  
-  
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4. Bahan Bangunan – Kayu: Belangiran, Meranti, Nyatoh, Kerukup, Kempas, Dan Kayu Lokal Lainnya 

 
 Desa Mekar Utama: 

Hutan Radak, Bagan 
Ramai, Natai 
Blangiran 
 

 Desa Banjarsari: 
Hutan Adat, Bagan 
Bunut Tua, Landau 
Sawa 
 

 Desa Pangkalan 
Batu: 
Hutan Dungun 
Besar, Bukit Tanger, 
Bukit Jering, Hutan 
Prima sempadan 
Sungai, Teluk 
Benyawai, Bagan 
Belanda, Bukit Birai, 
Belaban. 
 

 Desa Selimatan 
Jaya: 

Kampung dukuh 
lama (karat), 
Tohong Air 
Hitam 

- Pembukaan lahan (land 
clearing) 

- Pengembangan sosial 
ekonomi masyarakat 
belum menjadi prioritas 
UM/Perusahaan  

- Lemahnya 
implementasi rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan.  

- Pengelolaan NKT 
belum masuk dalam 
SOP antar divisi. 

- Pembalakkan liar oleh 
orang luar desa untuk 
komersil dan oportunis 

- Kebakaran lahan dan 
hutan 

- Alih fugsi lahan menjadi 
perkebunan oleh 
masyarakat maupun 
penjualan ke perusahaan 

- Pembangunan 
infrastruktur oleh 
pemerintah (jalan, 
jembatan dll) 

- Kurangnya pemahaman 
masyarakat tentang 
pentingnya fungsi 
ekosistem sungai, 
sempadan sungai, dan 
area hutan desa/adat 
sebagai area penyedia 
NKT 5 

- Meningkatnya 
perrmintaan pasar akan 
kayu lokal 

- Belum memperhatikan 
keberlanjutan sehingga 
cenderung eksploitatif 
dan oportunis 

- Kurangnya pemahaman 
masyarakat tentang 
hukum adat dan 
pemerintah 

- Pembukaan lahan yang 
memperhatikan kaidah-
kaidah yang telah diatur 
oleh pemerintah dan 
memperhatikan 
kepentingan masyarakat 
dalam pemenuhan 
kebutuhan hidup yang 
sangat tergantung dengan 
sumber daya alam 

- Strategi/pilihan tindakan 
pengelolaan NKT 1-4 harus 
menjamin hak dan akses 
warga terhadap 
sumberdaya kayu, 
harmonisasi rencana 
pengelolaan dengan NKT 
kategori lain 

- Harmonisasi strategi 
pengelolaan: pengelolaan 
umum NKT - pembatasan 
pemanfaatan/pengambilan 
sumberdaya, penetapan 
KPNKT ketentuan 
pengelolaan di KPNKT 

- Sosialisasi rencana 
pengelolaan dan monitoring 
NKT5 UM di tingkat 
lapangan, dan peta 
KPNKT5 dan KPNKT5 
gabung dengan NKT 
kategori lain 

- Sosialisai perangkat 
pengelolaan NKT 5 (SOP, 
supervisi, pengawasan, 

- Sosialisasi dan pelatihan 
praktik pengambilan 
kayu yang lestari 

- Menguatkan status 
hutan desa dan hutan 
adat untuk mencegah 
alih fungsi hutan 
desa/adat 

- Pelatihan budidaya 
tanaman kayu 

- Penyusunan/ penegakan 
peraturan desa/adat 
tentang praktik ilegal 
logging 

- Pengelolaan risiko 
kebakaran hutan dan 
lahan struktural 

- Pengelolaan risiko 
kebakaran hutan dan 
lahan non-struktural 

- Pelibatan masyarakat 
dalam mengelola risiko 
dan penanganan 
kebakaran lahan dan 
hutan 

- Pengembangan 
peraturan desa/adat 
untuk melindungi/ 
memelihara/ 
meningkatkan ekosistem 
riparian (agar tidak 
dialih-fungsikan). 

- Pengadaan areal untuk 
tanah kas desa/hutan 
adat 

- Rehabilitasi dan 
pengayaan  area 
sempadan sungai, 
hutan adat, dan 
daerah penyangga 
(buffer area) 
dengan tanaman 
lokal untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat. 

- Penegakan/ 
pembuatan 
kesepakatan 
prosedur, 
pembatasan 
diameter, dan 
jumlah tegakan 
kayu yang akan 
ditebang di antara 
komunitas yang 
menggunakan 
sumber daya kayu  

- FPIC pengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampun
g 

- Membangun 
sistem monitoring 
ancaman 

- Melakukan 
Pengelolaan 
berbasis 
komunitas 
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pengaduan, sanksi, 
penghargaan, dsb.)  

- Penegakan kepatuhan/ 
pemenuhan perangkat 
implementasi peraturan 
penanaman yang menjamin 
perlindungan/ 
pemeliharaan/ peningkatan 
NKT (SOP, supervisi, 
pengawasan, pengaduan, 
sanksi, penghargaan, dsb) 
untuk mencegah 
penanaman yg melewati 
batas  

- Mempercepat penyusunan 
dan penetapan rencana 
kerja pengelolaan dan 
monitoring NKT5 

- Sosialisasi rencana kerja 
pengelolaan dan monitoring 
NKT 5 UM di tingkat 
manajemen dan/atau UM 

- Harmonisasi strategi 
pengelolaan antar NKT 

- Rencana Kerja pengelolaan 
dan monitoring NKT 5 
diikuti dengan pemenuhan 
SDM, teknologi, dan 
pendanaan 

- Rencana Kerja pengelolaan 
dan monitoring NKT 5 
diikuti dengan rencana 
tindakan (pertahun) 

- Pengembangan/ 
penyusunan perangkat 
implementasi pengelolaan 
NKT 5 (SOP, supervisi, 

- Mengembangkan media 
informasi lokal atau 
kampong 

- Mengembangkan 
kurikulum  local tentang 
pengelolaan sumbedaya 
alam alam dan 
pengetahuan kearifan 
tradisonal.  

- Perusahaan dan 
masyarakat memiliki 
pola kemitraan untuk 
pemanfaatan kayu 
dengan area diluar area 
NKT 

- Penguatan legalitas 
hutan adat mencegah 
alih fungsi 

- Pembentukan satuan 
tugas pengamanan 
hutan untuk 
meminimalisasi 
pembalakan liar 
melibatkan masyarakat 
desa 

- Pengelolaan wilayah 
NKT 5 harus 
berkelanjutan (luas, 
volume, jumlah, jenis 
dan kebutuhan 
masyarakat harus 
dihitung) 

- Harus ada pembatasan 
pengambilan kayu untuk 
pembuatan jalan 
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pengawasan, pengaduan, 
sanksi, penghargaan, dsb) 

- Melakukan enclave area 
NKT 5  

- Melakukan tata batas area 
NKT 5 dan memasangi 
plang 

5. Obat-obatan herbal/tradisional: 
Pucuk Ketuat, Pucuk Sambung, Pucuk Kecaping, Pasak Bumi, Akar Kuning, Brotowali, Langir, Daun Sirsat, Daun Siri, Akar Tatak, Gambir, Pucuk Guala, Daun 
Cucer, Daun Simpur Utntuk Umpan Rusa, Serai, Pahiyan (Akar Wangi), Pasak Bumi, Akar Tengkuk Biawak, Akar Temiang, Akar Lalang. 

 
 Desa Mekar Utama: 

Bagan Hamzah 
 

 Desa Banjarsari: 
Landau Sawa, 
Bagan Bunut Tua, 
Sempadan S. 
Kediuk 
 

 Desa Kedondong: 
Air Terentang, Air 
Berguruh 
 

 Desa Selimatan 
Jaya:Kampung 
Dukuh Lama, 
Tohong Air Hitam 

- Operasional 
perusahaan berupa 
pembukaan lahan 
untuk area produksi 
baru. 

- Tumpang tindih 
kawasan NKT 5 
dengan NKT lain akibat 
pembatasan akses 

- Pengembangan sosial 
ekonomi masyarakat 
belum menjadi prioritas 
UM/Perusahaan   

- Lemahnya implementasi 
rencana pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan. 

- Pengelolaan NKT belum 
masuk dalam SOP antar 
divisi. 

- Kebakaran hutan dan 
lahan, baik yang 
disebakan oleh faktor 
alam maupun faktor 
kelalaian manusia. 

- Alih fungsi lahan oleh 
karena desakan 
ekonomis yang dirasakan 
masyarakat 

- Pembukaan lahan yang 
memperhatikan kaidah-
kaidah yang telah diatur 
oleh pemerintah dan 
memperhatikan 
kepentingan masyarakat 
dalam pemenuhan 
kebutuhan hidup yang 
sangat tergantung dengan 
sumber daya alam 

- Kebijakan tidak 
mengalihfungsikan lahan 
KBKT/KPNKT hasil hutan 
non kayu untuk area 
produksi tanpa 
memperhitungkan 
pemenuhan kebutuhan atas 
sumberdaya tersebut. 

- Pengelolaan NKT harus 
menjamin hak dan akses 
warga terhadap hasil hutan 
non kayu dan  harmonisasi 
pengelolaan dengan NKT 
lain.  

- Mengembangkan model 
pengelolaan NKT berbasis 

- Penegakan aturan 
desa/adat terkait 
pelanggaran 
pengelolaan kawasan 
dimana hasil hutan 
bukan kayu berada. 

- Pemasangan papan 
amaran atas nama desa 
atau adat. 

- Pelatihan 
penanggulangan 
kebakaran hutan dan 
lahan serta peringatan 
dini. 

- Menetapkan pola ruang 
desa/adat. 

- Penyusunan aturan 
pengelolaan kawasan 
dimana hasil hutan 
bukan kayu oleh 
pemerintah desa terkait 
dan/atau adat secara 
tertulis. 

- Pengembangan hasil 
hutan bukan kayu 
melalui RPJMDes-

- Penanaman atau 
pengayaan 
tanaman obat-
obatan tradisional, 
terutama di daerah 
sempadan sungai 
atau penyangga. 

- FPIC pengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampun
g 

- Membangun 
sistem monitoring 
ancaman 

- Melakukan 
Pengelolaan 
berbasis 
komunitas 
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masyarakat (partisipatif) 
untuk mengembangkan 
pemanfaatan/ penambahan 
manfaat sosial-ekonomi 
secara langsung 

- Mempercepat penyusunan 
dan penetapan rencana 
kerja pengelolaan dan 
monitoring NKT5 

- Sosialisasi rencana kerja 
pengelolaan dan monitoring 
NKT 5 UM di tingkat 
manajemen dan/atau UM 

- Harmonisasi strategi 
pengelolaan antar NKT 

RKPDes. 
- Pengembangan 

peraturan desa/adat 
untuk melindungi/ 
memelihara/ 
meningkatkan ekosistem 
riparian (agar tidak 
dialih-fungsikan) 

- Mengembangkan media 
informasi lokal atau 
kampong 

- Mengembangkan 
kurikulum  local tentang 
pengelolaan sumbedaya 
alam alam dan 
pengetahuan kearifan 
tradisonal. 

6. Sumber Air Bersih untuk Minum dan Memasak: Mata Air di Bukit dan Sungai 

 Desa Mekar Utama: 
S. Pemandian Raja, 
Parung 10 

 Desa Sungai 
Jelayan:S. Jelayan, 
S. Air Merah 
(Jelayan Kiri), S. 
Batang 
Kendawangan, S. 
Langkai, S. 
Kedondong, S. 
Kempas, S. Jelayan, 
S. Kentapungan, 
Mata Air 
Diaping,Mata Air Air 
Durian,Mata Air 

- Ekspansi 
perkebunan/operasi 
bisnis perusahaan di  
water catchment 
area(Alih fungsi 
kawasan yang 
memberikan 
perlindungan terhadap 
kawasan bawahannya) 

- Proses pembukaan 
lahan yang 
menimbulkan serasah 
di pinggir sungai 

- Perubahan alur sungai 
dan penanaman di 
sempadan sungai 

- Alih fungsi kawasan 
perlindungan setempat 

- Alih fungsi kawasan 
perlindungan setempat 

- Pembalakan hutan di 
daerah zona 
perlindungan setempat 

- Kebakaran hutan di zona 
perlindungan setempat 

- Hilangnya daerah 
penyangga sempadan 
sungai dan mata air 

- Limbah dari perusahaan 
lain 

- Kekeringan akibat 
penampungan air (canal) 

- Kurangnya pemahaman 
masyarakat  tentang 
pentingnya fungsi 
kawasan lindung 

- Pelarangan ekspansi 
perkebunan/kegiatan 
operasi bisnis perusahaan 
di water catchment area 
suatu mata air 

- Penetapan buffer zone 
- Penetapan kawasan 

perlindungan setempat 
- Perusahaan menetapkan 

pestisida, pupuk yang 
digunakan memiliki dampak 
minimal lingkungan 

- Mempercepat penyusunan 
dan penetapan rencana 
kerja pengelolaan dan 
monitoring NKT5 

- Sosialisasi rencana kerja 
pengelolaan dan monitoring 

- Edukasi isu arti penting 
pengelolaan sumber 
daya air yang 
berkelanjutan 

- Pemasangan papan 
amaran pelarangan 
penangkapan ikan 
dengan alat "berbahaya" 
a.n. pemerintah desa 
dan atau adat 

- Penegakan aturan adat 
oleh komunitas adat 
tentang penggunaan alat 
tangkap ikan yang 
merusak 

- Sekat bakar di zona 
lindung setempat 

- Menetapkan pola ruang 

- Perbaikan/restoras
i ekosistem  DAS 

- Perbaikan areal di 
daerah penyangga 
sekitar kantong air 
(mata air) 

- Pembuatan 
sanitasi 
lingkungan yang 
memadai di sekitar 
pemandian umum 
(termasuk WC 
umum) 

- FPIC pengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampun
g 
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Kedondong, Mata 
Air Bukit Kempas 

 Desa Banjarsari: 
Bukit Kediuk, Tong 
Air 

 Desa Kedondong: 
Air Batu Berujung, S. 
Bukit Peluncuran, Air 
Terentang 
 

 Desa Pangkalan 
Batu:Bukit Tanger, 
Bukit Jering, Bukit 
Birai, Bagan Blanda 

- Akumulasi aplikasi 
pestisida dan pupuk 
tertentu memberikan 
dampak terganggunya 
ekosistem riparian yang 
sulit dipulihkan 

- Lemahnya penegakan 
SOP yang sifatnya 
preventive 
mengakibatkan 
kelalaian dalam 
pengelolaan air 

- Kegagalan 
implementasi 
pendekatan NKT di 
tingkat karyawan, staff 
dan kontraktor, 
sehingga terjadi 
pencemaran air sungai 

- Lemahnya penegakan 
hukum pada kawasan 
perlindungan setempat 

- Praktek buruk 
implementasi aturan 
tataguna lahan 

NKT 5 UM di tingkat 
manajemen dan/atau UM 

- Harmonisasi strategi 
pengelolaan antar NKT  

desa/adat 
- Program 

penyadartahuan tentang 
pentingnya fungsi 
daerah sempadan 
sungai dan area hutan 
desa/adat 

- Pendidikan masyarakat 
tentang air bersih dan 
kesehatan lingkungan 

- Mengembangkan media 
informasi lokal atau 
kampung 

- Membangun 
sistem monitoring 
ancaman 

 

7. Sumber Air Bersih untuk MCK: Sungai 

 Desa Pangkalan 
Batu: 
Sungai Pangkalan 
Batu, Sungai Bagan 
sembilan, Sungai 
Bagan Batu, S. 
Ambawang, S. Air 
putih 
 

 Desa Selimatan 
Jaya:S. Karat 

- Ekspansi 
perkebunan/operasi 
bisnis perusahaan di  
water catchment area 
(Alih fungsi kawasan 
yang memberikan 
perlindungan terhadap 
kawasan bawahannya) 

- Proses pembukaan 
lahan yang 
menimbulkan serasah 
di pinggir sungai 

- Perubahan alur sungai 
dan penanaman di 
sempadan sungai 

- Akumulasi aplikasi 

- Alih fungsi kawasan 
perlindungan setempat 

- Pembalakan hutan di 
daerah zona 
perlindungan setempat 

- Kebakaran hutan di zona 
perlindungan setempat 

- Hilangnya daerah 
penyangga sempadan 
sungai dan mata air 

- Limbah dari perusahaan 
lain 

- Kekeringan akibat 
penampungan air (canal) 

- Kurangnya pemahaman 
masyarakat  tentang 

- Pelarangan ekspansi 
perkebunan/kegiatan 
operasi bisnis perusahaan 
di water catchment area 
suatu mata air 

- Penetapan buffer zone 
- Penetapan kawasan 

perlindungan setempat 
- Perusahaan menetapkan 

pestisida, pupuk yang 
digunakan memiliki dampak 
minimal lingkungan 

- Mempercepat penyusunan 
dan penetapan rencana 
kerja pengelolaan dan 
monitoring NKT5 

- Edukasi isu arti penting 
pengelolaan sumber 
daya air yang 
berkelanjutan 

- Pemasangan papan 
amaran pelarangan 
penangkapan ikan 
dengan alat "berbahaya" 
a.n. pemerintah desa 
dan atau adat 

- Penegakan aturan adat 
oleh komunitas adat 
tentang penggunaan alat 
tangkap ikan yang 
merusak 

- Sekat bakar di zona 

- Perbaikan/restoras
i ekosistem  DAS 

- Perbaikan areal di 
daerah penyangga 
sekitar kantong air 
(mata air) 

- Pembuatan 
sanitasi 
lingkungan yang 
memadai di sekitar 
pemandian umum 
(termasuk WC 
umum) 

- FPIC pengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
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pestisida dan pupuk 
tertentu memberikan 
dampak terganggunya 
ekosistem riparian yang 
sulit dipulihkan 

- Lemahnya penegakan 
SOP yang sifatnya 
preventive 
mengakibatkan 
kelalaian dalam 
pengelolaan air 

- Kegagalan 
implementasi 
pendekatan NKT di 
tingkat karyawan, staff 
dan kontraktor, 
sehingga terjadi 
pencemaran air sungai 

 

pentingnya fungsi 
kawasan lindung 

- Lemahnya penegakan 
hukum pada kawasan 
perlindungan setempat 

- Praktek buruk 
implementasi aturan 
tataguna lahan 

- Sosialisasi rencana kerja 
pengelolaan dan monitoring 
NKT 5 UM di tingkat 
manajemen dan/atau UM 

- Harmonisasi strategi 
pengelolaan antar NKT  

lindung setempat 
- Menetapkan pola ruang 

desa/adat 
- Program 

penyadartahuan tentang 
pentingnya fungsi 
daerah sempadan 
sungai dan area hutan 
desa/adat 

- Pendidikan masyarakat 
tentang air bersih dan 
kesehatan lingkungan 

- Mengembangkan media 
informasi lokal atau 
kampung 

lokal/adat/kampun
g 

- Membangun 
sistem monitoring 
ancaman 

 

8. Lahan Pertanian Subsisten: Kebun Sayur 

 Desa Mekar 
Utama:Rawa 
Radak, Kampung 
Dukuh lama 

- Alih fungsi lahan 
pertanian subsisten 
masyarakat untuk area 
produksi  HTI 

- Konflik pengelolaan 
antar NKT 

- Tanaman eskpansif 
seperti akasia 

- Kebakaran lahan 
- Tidak adanya lahan subur 
- Berkurangnya lahan 

karena beberapa elit 
desa/dusun menerima 
tali-asih tanpa 
musyawarah  

- Regulasi tentang HTI 
tidak mempertimbangkan 
kebutuhan membangun 
ketahanan pangan 

 

- Standar Operasi 
perusahaan menjamin hak 
dan akses warga terhadap 
sumberdaya lahan 
subsisten 

- Strategi pengelolaan antar 
NKT  

- Sosialisasi rencana 
pengelolaan dan monitoring 
NKT5 UM di tingkat 
lapangan, dan peta 
KPNKT5 dan KPNKT5 
gabung dengan NKT 
kategori lain 

- Sosialisasi perangkat 
pengelolaan NKT 5 (SOP, 

- Pengeloraan risiko 
hidrometeorologis 
berbasis komunitas dan 
adaptasi perubahan 
iklim terhadap pertanian 
padi ladang 

- Peningkatan kapasitas 
pencegahan dan 
pengendalian hama padi 
lokal/ padi ladang yang 
ramah lingkungan 

- Mitigasi struktural untuk 
penanggulanagan 
bencana banjir  

- Mitigasi struktural dan 
pencegahan kebakaran 

- Pembuatan Bank 
Benih di setiap 
desa 

- Melakukan 
pengawasan 
gangguan 
hama/penyakit 
hutan secara 
periodik dan 
membuat 
laporannya secara 
teratur 

- FPIC pengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampun
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supervisi, pengawasan, 
pengaduan, sanksi, 
penghargaan, dsb.) 

- Penegakan kepatuhan/ 
pemenuhan perangkat 
implementasi peraturan 
penanaman yang menjamin 
perlindungan/ 
pemeliharaan/ peningkatan 
NKT (SOP, supervisi, 
pengawasan, pengaduan, 
sanksi, penghargaan, dsb) 

- Pengembangan/ 
penyusunan perangkat 
implementasi pengelolaan 
NKT 5 (SOP, supervisi, 
pengawasan, pengaduan, 
sanksi, penghargaan, dsb)  

- Rencana Kerja pengelolaan 
dan monitoring NKT 5 
diikuti dengan pemenuhan 
SDM, teknologi, dan 
pendanaan 

 

lahan 
- Koordinasi dengan 

beberapa instansi yang 
difasilitasi perusahaan 
melalui penyuluhan 
(Dinas Pertanian) untuk 
ketahanan pangan 

- Penetapan/revisi tata 
ruang desa berdasarkan 
perhitungan/prediksi 
kebutuhan 
pengembangan 
penghidupan 
masyarakat dan desa di 
masa mendatang 

- Melaksanakan 
community land use 
planning untuk 
memperkirakan 
kecukupan area-area 
pengelolaan/ 
pemanfaatan produksi 
pangan masyarakat 
dimasa yang akan 
datang - food security 

- Kampanye membangun 
ketahanan pangan 
melalui perlindungan 
padi lokal, dan 
pendidikan lingkungan 
hidup untuk 
perlindungan NKT di 
sekolah-sekolah lokal 

- Pengembangan/ 
penyusunan aturan adat 
dan/atau desa (dan 
antar desa) mengenai 

g 
- Membangun 

sistem monitoring 
ancaman 
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pembukaan atau 
pembersihan ladang                  

- Mengembangkan media 
informasi lokal atau 
kampung 

- Merencanakan tanah 
kas desa/ lahan untuk 
kas desa 

9. Lahan Ekonomis: Kebun Karet dan Buah 

 Desa Mekar Utama: 
Rawa Radak, 
Kampung Lama 
 

 Desa Banjarsari: 
Landau sawa 
 

 Desa 
Kedondong:Bekas 
persawahan, Air 
KetitakLahan pribadi 
di pinggir jalan (lebih 
kurang 200-400 
meter dari poros 
jalan) 

- Alih fungsi lahan kebun 
masyarakat untuk area 
produksi  HTI 

- Konflik pengelolaan 
antar NKT 

- Pengembangan sosial 
ekonomi masyarakat 
belum menjadi prioritas 
UM/Perusahaan 

- Lemahnya 
implementasi rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan. 

- Tumpang tindih aturan 
SOP dan pelaksanaan 
SOP antar divisi di 
perusahaan 
 

- Lahan kebun dijual  
- Lahan kebun 

dialihfungsikan semua 
menjadi monokultur 

- Kebakaran/ pembakaran 
lahan dan hutan dalam 
pembukaan lahan 

- Masyarakat belum 
merawat kebun karet 

- Fluktuasi harga komoditi 
karet atau tidak stabil dan 
cenderung mengalami 
penurunan dari tahun ke 
tahun,  sehingga 
membuat masyarakat 
tidak begitu semangat 
untuk merawatnya 

- Ekonomi berbasis uang, 
kebutuhan hidup yg 
dipenuhi dari cash 
meningkat 

- Regulasi tentang 
perkebunan HTI tidak 
mempertimbangkan 
kebutuhan membangun 
ketahanan pangan 

- Pembukaan lahan yang 
memperhatikan kaidah-
kaidah yang telah diatur 
oleh pemerintah dan 
memperhatikan 
kepentingan masyarakat 
dalam pemenuhan 
kebutuhan hidup yang 
sangat tergantung dengan 
sumber daya alam 

- Strategi/pilihan tindakan 
pengelolaan NKT 1-4 harus 
menjamin hak dan akses 
warga terhadap 
sumberdaya kayu, 
harmonisasi rencana 
pengelolaan dengan NKT 
kategori lain 

- Harmonisasi strategi 
pengelolaan: pengelolaan 
umum NKT - pembatasan 
pemanfaatan/pengambilan 
sumberdaya, penetapan 
KPNKT ketentuan 
pengelolaan di KPNKT 

- Proporsi pengelolaan sosial 
ekonomi dalam rencana 

- Sosialisasi dan 
pelatihan praktik 
pengambilan kayu yang 
lestari 

- Menguatkan status 
hutan desa dan hutan 
adat untuk mencegah 
alih fungsi hutan 
desa/adat 

- Penyusunan/ penegakan 
peraturan desa/adat 
tentang praktik ilegal 
logging 

- Pelibatan masyarakat 
dalam mengelola risiko 
dan penanganan 
kebakaran lahan dan 
hutan. 

- Penetapan/revisi tata 
ruang desa berdasarkan 
perhitungan/prediksi 
kebutuhan 
mempertahankan lahan 
kebun  untuk tujuan 
ekonomis 

- Program pelatihan 
budidaya  

- Pembuatan aturan 
main tanaman di 
kawasan hutan 
(ladang 
masyarakat) 
nuntuk 
pencegahan 
konversi lahan 
menjadi 
perkebunan sawit. 

- Peningkatan 
pengetahuan 
masyarakat terkait 
budidaya tanaman 
hutan untuk panen 
HHBK. 

- FPIC pengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampun
g 

- Membangun 
sistem monitoring 
ancaman 
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kelola UM (sama penting/ 
tdk dengan aspek 
lingkungan dan produksi). 

- Mempercepat penetapan 
rencana pengelolaan dan 
monitoring NKT5 

- Sosialisasi rencana 
pengelolaan dan monitoring 
NKT 5 UM di tingkat 
manajemen  

- Rencana pengelolaan dan 
monitoring NKT 5 diikuti 
dengan rencana tindakan 

- Rencana tindakan diikuti 
dengan pemenuhan SDM, 
teknologi, dan pendanaan. 

- Pengembangan/ 
Penyusunan perangkat 
implementasi pengelolaan 
NKT 5 (SOP,  supervisi, 
pengawasan, pengaduan, 
sanksi, penghargaan) 

kebun/komoditas 
karet/gaharu 

- Mengembangkan model 
pemasaran hasil 
perkebunan dengan 
harga premium untuk 
peningkatan 
penghasilan (cash) 

- Penegakan aturan 
hukum/ pemerintah dan 
adat dalam pencegahan 
dan pengendalian 
kebakaran hutan  
belukar tua (bekas 
ladang dan bagan) dan 
lahan 

- Pengelolaan risiko 
bencana kebakaran 
hutan dan lahan. 

 
 
Tabel 34. Rekomendasi Pengelolaan NKT 6 Blok Kendawangan 

LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL MITIGASI EKSTERNAL PENGELOLAAN 
1. Lokasi penting bagi tradisi/adat 

Desa Mekar Utama: 
Kampung Lama/Tua 
Suku Dayak, Bagan 
Ramai 
 
Desa Banjarsari: 
Kampung Lama/Tua 
Suku Dayak: Kampung 

- Pembukaan lahan 
perkebunan dan 
pembangunan 
infrastrukturnya tanpa 
memperhatikan tata 
ruang wilayah 

- Tata batas wilayah 
adat dan perusahaan 

- Pembukaan lahan untuk 
perkebunan ekonomis 

- Penjualan lahan pada 
pihak luar  

- Memastikan 
pembukaan lahan tidak 
merusak artefak 

- Pengawasan terhadap 
proyek pembukaan 
lahan 

- Briefing teknis mandor 
dan pekerja lapangan 

- Penyadartahuan 
dimasyarakat mengenai 
budaya dan identitasnya 
(NKT 6) khususnya 
kepada ahli waris atau 
keturunan 

- Mendorong legalitas 
kawasan budaya 

- Membuat papan 
informasi 
keberadaan NKT 6 
para area-area NKT 
6 bekerjasama 
dengan desa  

- Tata batas area 
NKT 6 
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Batu 
 
Desa Selimatan Jaya: 
Kampung Lama/Tua 
Suku Dayak 
 
Desa Kedondong: 
Kampung lama/tua suku 
dayak, Bagan Durian 
 
Desa Sungai Jelayan: 
Kampung lama: 
Pengerawan, Naning, 
Lembayang, 
Mengkabang, Runjai, 
Bukit Kekurak, Bagan 
Buluh, Mangkuk, Bagan 
Umar, Ubar Manis, Arai 
Pelanai, Titi 
Urat,Kubangan, Tong 
Pilasan, Air Putih, Durian 
Tujuh, Rumah Tinggi, 
Pakit, Jurung, Lakap, 
Busung Tanah, Biulak, 
Bagan Rukam, Kebauk, 
Pak Ruik, Bukit 
Tebadak, Sungai 
Menggaris, Mungguk, 
Serandik, Bagan Lalang, 
Bagan Buluh, Bagan 
Dukuk, Lembawang, 
Kalimantan, Terantung, 
Landau PiarDesa 
Pangkalan 
Batu:Kampung 
Lama/Tua Suku Dayak: 
Kampung Dungun 

belum jelas, tidak ada 
buffer 

mengenai tata batas 
- Membekali humas, tim 

sosial, tim pencari 
lahan (GRTT) 
mengenai NKT dan 
FPIC 

- Pembuatan tata batas 
wilayah NKT 6 

- Pembuatan papan 
informasi mengenai 
NKT dan NKT 6 yang 
ada didalamnya 

- Informasi menyeluruh 
mengenai peta, luas 
dan batas wilayah NKT 
6 

 

dengan area adat dan 
memastikan tata batas 

- Memastikan lokasi-
lokasi kuburan ua dan 
lama dan tanda 
keberadaanya 

 

- Zona panyangga 
antara area 
perkebunan dengan 
area NKT 6 sesuai 
kesepakatan, antara 
50-100 meter 

- FPIC pengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampung 

- Membangun sistem 
monitoring ancaman 

- Melakukan 
Pengelolaan 
berbasis komunitas 
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Lama/Besar, Teluk 
Benyawai. Tanjung Lipat 
Gunting, Bagan Tarap, 
Dukuh Birai, Peruas 
2. Makam keramat/makam tua 

Desa Mekar Utama: 
Kampung Lama, Air 
Runjai,  Makam Paela,  
Makam Hamzah 
 
Desa Sungai Jelayan: 
Naning, ubar manis, 
pengerawan, 
cuncung,air merah, teluk 
bayur, kempas, bagan 
lalang, bagan buluh 
bagan dukuk, 
lembawang, kalimantan, 
teratung, landau piar 
 
Desa Pangkalan Batu: 
Kuburan Lama/Tua: 
Kuburan Dungun 
besar/lama, kuburan 
birai, Peruas, makam 
bukit Jering, makam 
suku dayak di setiap 
dusun 

- Pembukaan lahan 
untuk operasional 
kebun dengan 
menggusur lokasi 
keramat/larangan 

- Lokasi NKT 6 tidak 
diberi tanda jelas dan 
papan informasi 
sehingga pelaksana 
pembukaan lahan 
tidak tahu batas-
batasnya 

- Belum ada 
kesepakatan batas 
dan luasan wilayah 
hutan adat 

- Pengelolaan NKT 6 
belum menjadi 
prioritas UM 

- Kebijakan perusahaan 
masih diluar 
pendekatan NKT 6 

- Gagalnya 
implementasi rencana 
pengelolaan 
pendekatan NKT 
perusahaan di tingkat 
implementasi. 

- Pengelolaan NKT 
belum terintegrasi 
masuk dalam SOP 

- Pembukaan lahan 
dengan cara dibakar 
yang tidak terkendali 
sehingga menyebabkan 
kebakaran besar 

- Pembukaan ladang oleh 
masyarakat pada area 
hutan yang terdapat 
tempat/lokasi keramat, dll 

- Penyerahan lahan oleh 
warga 

- Aktivitas masyarakat 
desa sekitar berupa 
penebangan illegal dan 
perburuan liar 

- Ketidakpedulian terhadap 
makna sejarah 

- Belum disepakatinya 
lokasi-lokasi bersejarah 
di desa atau lokasi-lokasi 
adat yang bersifat 
komunal dan belum ada 
ukuran luasan yang 
disepakati bersama  

- Memastikan 
pembukaan lahan tidak 
merusak kuburan 

- Pengawasan terhadap 
proyek pembukaan 
lahan 

- Briefing teknis mandor 
dan pekerja lapangan 
mengenai tata batas 

- Membekali humas, tim 
sosial, tim pencari 
lahan (GRTT) 
mengenai NKT dan 
FPIC 

- Pembuatan tata batas 
wilayah NKT 6 

- Pembuatan papan 
informasi mengenai 
NKT dan NKT 6 yang 
ada didalamnya 

- Informasi menyeluruh 
mengenai peta, luas 
dan batas wilayah NKT 
6 

 

- Penyadartahuan 
dimasyarakat 
mengenai budaya dan 
identitasnya (NKT 6) 
khususnya kepada ahli 
waris atau keturunan 

- Mendorong legalitas 
kawasan budaya 
dengan area adat dan 
memastikan tata batas 

- Memastikan lokasi-
lokasi kuburan ua dan 
lama dan tanda 
keberadaanya 

- Membuat buku saku 
mengenai 
keberadaan NKT 6 
dan area NKT 6 yang 
disosialisasikan dan 
didistribusikan pada 
karyawan dan warga 
desa 

- Membuat papan 
informasi keberadaan 
NKT 6 para area-area 
NKT 6 bekerjasama 
dnegna desa  

- Zona penyangga 
antara NKT 6 dengan 
area perkebunan 

- Membuat tanda dan 
batas wilayah NKT 6 
seperti pagar atau 
lainnya yang 
disepakati oleh warga 

- FPIC pengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampung 

- Membangun sistem 
monitoring ancaman 

- Melakukan 
Pengelolaan berbasis 
komunitas 
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3. Tempat/lokasi keramat/larangan 

Desa Mekar Utama:  
Batu Peniatan Selinsing,  
Batu Peniatan 
Pembunuhan Badak 
 
Desa Banjarsari: 
Air Terjun Peniatan 
Landau Sawa, Batu 
Peniatan Kuping Kupang 
 
Desa Selimatan Jaya: 
Hutan Adat Tohong Air 
Hitam 
 
Desa Kedondong: 
Batu Peniatan Air 
Ketitak,  
Batu Buaya,  
Pelaik Genthing,  
Batu Peniatan Air 
Berguruh 
 
Desa Pangkalan Batu: 
Kuala Batu, di 
s.Pangkalan Batu,  
Hutan Adat: Dungun 
Besar, Bukit Jering 

- Pembukaan lahan 
untuk operasional 
kebun dengan 
menggusur lokasi 
keramat/larangan 

- Lokasi NKT 6 tidak 
diberi tanda jelas dan 
papan informasi 
sehingga pelaksana 
pembuka lahan tidak 
tahu batas-batasnya 

- Belum ada 
kesepakatan batas 
dan luasan wilayah 
hutan adat 

- Pengelolaan NKT 6 
belum menjadi 
prioritas UM 

- Kebijakan perusahaan 
masih diluar 
pendekatan NKT 6 

- Gagalnya 
implementasi rencana 
pengelolaan 
pendekatan NKT 
perusahaan di tingkat 
implementasi. 

- Pengelolaan NKT 
belum terintegrasi 
dalam SOP 

- Pembukaan lahan 
dengan cara dibakar 
yang tidak terkendali 
sehingga menyebabkan 
kebakaran besar 

- Pembukaan ladang oleh 
masyarakat pada area 
hutan yang terdapat 
tempat/lokasi keramat, dll 

- Penyerahan lahan oleh 
warga 

- Aktivitas masyarakat 
desa sekitar berupa 
penebangan illegal dan 
perburuan liar 

- Ketidakpedulian terhadap 
makna sejarah. 

- Belum disepakatinya 
lokasi-lokasi bersejarah 
di desa atau lokasi-lokasi 
adat yang bersifat 
komunal dan belum ada 
ukuran luasan yang 
disepakati bersama 

- Tata batas wilayah adat 
dan perusahaan belum 
jelas, tidak ada buffer 

- Kebakaran lahan dan 
hutan 

- Konflik lahan dan tata 
batas wilayah desa 

- Pengawasan terhadap 
proyek pembukaan 
lahan 

- Briefing teknis mandor 
dan pekerja lapangan 
mengenai tata batas 

- Membekali humas, tim 
sosial, tim pencari 
lahan (GRTT) 
mengenai NKT dan 
FPIC 

- Pembuatan tata batas 
wilayah NKT 6 

- Pembuatan papan 
informasi mengenai 
NKT dan NKT 6 yang 
ada didalamnya 

- Informasi menyeluruh 
mengenai peta, luas 
dan batas wilayah NKT 
6 

- Kerjasama dengan 
CSR untuk pedidikan-
kebudayaan 

- Penyadartahuan 
dimasyarakat mengenai 
budaya dan identitasnya 
(NKT 6) khususnya 
kepada ahli waris atau 
keturunan 

- Mendorong legalitas 
kawasan budaya 
dengan area adat dan 
memastikan tata batas 

 

- Membuat papan 
informasi 
keberadaan NKT 6 
para area-area NKT 
6 bekerjasama 
dengan desa  

- Tata batas area 
NKT 6 

- Zona panyangga 
antara area 
perkebunan dengan 
area NKT 6 sesuai 
kesepakatan, antara 
50-100 meter 

- FPIC pengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampung 

- Membangun sistem 
monitoring ancaman 

- Melakukan 
Pengelolaan 
berbasis komunitas 

4. Tumbuhan  penting bagi tradisi/adat 

Desa Mekar Utama 
 
Desa Banjarsari 

- Alih fungsi lahan untuk 
area tanaman pokok 

- Kebakaran hutan dan 

- Pengambilan kayu 
secara oportunis di 
kawasan HHBK 

- Membekali humas, tim 
sosial, tim pencari 
lahan (GRTT) 

- Pendidikan lingkungan 
dan budaya di 
masyarakat oleh para 

- Mendukung 
pembuatan buku 
mengenai sejarah 
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Desa Kedondong 
 
Desa Sungai Jelayan 
 
Desa Pangkalan Batu 

lahan 
- Alih fungsi kawasan 

perlindungan setempat 
- Pengelolaan NKT 6 

belum menjadi 
prioritas UM 

- Kebijakan perusahaan 
masih diluar 
pendekatan NKT 6 

- Gagalnya 
implementasi rencana 
pengelolaan 
pendekatan NKT 
perusahaan di tingkat 
implementasi 

- Pengelolaan NKT 
belum terintegrasi 
masuk dalam SOP 

- Kebakaran hutan 
- Alih fungsi lahan hutan 

dan kawasan 
perlindungan setempat 
menjadi lahan produksi 

- Kurangnya pemahaman 
masyarakat tentang 
pentingnya fungsi 
kawasan hutan 

- Lemahnya penegakan 
hukum baik tingkat desa 
maupun adat 

- Wilayah sumber daya 
hutan  dianggap tidak 
ekonomis sehingga dijual 
dan/atau dialih-fungsikan 

mengenai NKT dan 
FPIC 

tetua kepada anak-anak adat dan 
pengetahuan lokal 
lainnya dengan 
kerjasama pihak lain 

- FPIC pengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampung 

- Membangun sistem 
monitoring ancaman 

- Melakukan 
Pengelolaan 
berbasis komunitas 
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8.1.3 Rekomendasi Pengelolaan NKT 1-6 Blok Air Hitam 
 

Tabel 35. Rekomendasi Pengelolaan NKT 1-4 Blok Air Hitam 

LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL 
MITIGASI 

EKSTERNAL PENGELOLAAN 
1.1 Keanekaragaman hayati bagi kawasan perlindungan atau konservasi:  

Areal yang berhutan dalam konsesi yang menyambung dengan CA Kendawangan dan HL Sungai Jelai 
- Buffer  500 

m dari di 
batas 
konsesi HL 
S.Jelai dan 
CA Muara 
Kedawanan
gan   

-  

- Pembukaan lahan di areal 
hutan yang menyambung 
dengan kawasan 
konservasi/kawasan lindung 
diluar area “buffer zone” 

- Desain blok tanam yang kurang 
tepat, tidak mengikuti pola sisa 
hutan yang masih ada 

- Pembangunan akses jalan yang 
dapat mempermudah akses 
bagi perambah/penebang liar 
menuju hutan 

- Kesadaran karyawan/kontraktor 
tentang pentingnya konservasi 
hutan  masih rendah  

 

- Kebakaran hutan dan lahan 
- Penebangan liar 
- Perambahan areal hutan 
- Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya 

kawasan lindung/konservasi 

- Tidak melakukan 
pembukaan lahan 
hutan yang 
menyambung 
dengan kawasan 
konservasi/kawasa
n lindung 

- Memastikan 
adanya SOP 
tentang pembukaan 
lahan yang 
memperhatikan 
konektifitas hutan  

- Pengawasan dan 
pembuatan tanda-
tanda dilapangan  
pada areal hutan 
yang telah 
ditetapkan sebagai 
KBKT 1.1 

- Pembuatan desain 
blok tanam yang 
mengikuti pola sisa 
hutan yang masih 
ada  

- SOP pembuatan 
akses jalan MR dan 
CR yang 
memperhatikan 

- Membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran di 
internal perusahaan 

- Bekerjasama 
dengan desa –desa 
sekitar dan intansi 
terkait untuk 
membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran hutan 
dan lahan 

- Bekerjasama 
dengan desa-desa 
sekitar untuk 
membangun 
Masyarakat peduli 
Api 

- Melakukan patroli 
untuk 
penangulangan 
penebangan liar 

- Bekerjasama 
dengan pemerintah 
desa sekitar untuk 
melakukan 
sosialisasi tentang 
areal lindung 
perusahaan 

- Reforestasi 
pada wilayah-
wilayah zona 
lindung (Buffer 
zone) yang 
sudah terbuka 

- Pengayaan jenis 
pada areal 
hutan yang 
merupakan 
KBKT 1.1 

- Bekerjasama 
dengan 
BKSDA/Dinas 
kehutanan 
untuk 
melakukan 
aktivitas 
penyadartahuan 
tentang 
pentingya 
kawasan 
lindung/konserv
asi  

- Bekerjasama 
dengan desa 
untuk 
membangun 
kader-kader 
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EKSTERNAL PENGELOLAAN 
konservasi hutan 
(Teknis pembuatan 
jalan) 

- Pembatasan 
pembuatan akses 
jalan MR/CR di 
pada blok-blok 
yang dekat dengan 
hutan 

- Melakukan kegiatan 
penyadartahuan 
tentang konservasi 
hutan bagi 
karyawan dan 
kontraktor 

 

- Bekerjasama 
dengan pemerintah 
desa untuk 
melakukan 
pemetaan areal 
kelola masyarakat  

- Bekerjasama 
dengan instansi 
(Dinas 
Kehutanan/BKSDA, 
kepolisian) terkait 
untuk melakukan 
penegakan hukum 
terhadap perambah 
hutan dan pelaku 
penebangan liar 
bila tidak dapat 
ditangani secara 
persuasif(MOU 
kerjasama dengan 
perusahaan sekitar) 

- Kampanye tentang 
kawasan lindung 
kepada masyarakat 
di desa-desa 
sekitar 

- Pembentukan 
PAMHUT 

- Pembentukan 
Forum Komunikasi 
Masyarakat 

konservasi dari 
masyarakat 
desa-desa 
sekitar 

- Pengelolaan 
kolaboratif 
dalam satu 
lanskap dengan 
stakeholder 
yang terkait 

 
 

1.2 Spesies hampir punah (IUCN red list - CR): 
Meranti (Shorea pallidifolia), Belangiran (Shorea balangeran),Meranti paya (Shorea platycarpa) 
- Ekosistem 

hutan 
gambut pada 

- Pembukaan lahan di areal 
hutan yang merupakan habitat 
spesies Critically Endangered 

- Pembalakan Liar pada habitat NKT1.2   
- Kebakaran hutan dan lahan 
- Penebangan pohon-pohon spesies 

- Tidak melakukan 
penebangan pohon 
Meranti, 

- Membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran di 

- Pembuatan 
koridor bagi 
Orangutan 
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EKSTERNAL PENGELOLAAN 
sisi sebelah 
barat 
berbatasan 
dengan HL 
S.Jelai dan 
CA Muara 
Kedawanang
an   

- Ekosistem 
hutan 
kerangas di 
Camp  Estate 
5 sampai 
sekitar 
Dusun Bagan 
Cabe 

- Ekosistem 
hutan 
riparian di 
sepanjang S. 
Air Hitam dari 
hulu ke hilir  
-  

- Pembuatan jalan dan  kanal 
yang tidak memperhatikan 
habitat bagi spesies Critically 
Endangered 

- Pembangunan kanal pada 
ekosistem hutan rawa gambut, 
terutama yang terjadi di estate 
5 blok Air Hitam 

- Desain blok tanam yang kurang 
tepat, tidak mngikuti pola sisa 
hutan yang masih ada 

- Pembangunan akses jalan yang 
dapat mempermudah akses 
bagi perambah/penebang liar 
menuju hutan 

- Kesadaran karyawan/kontraktor 
tentang spesies Critically 
Endangered (CR) 

- Tidak adanya SOP mengenai 
penanganan satwa CR ketika 
pembukaan lahan 

Critically Endangered 
- Ketidaktahuan masyarakat tentang spesies-

spesies NKT 1.2 

Belangiran,  
Meranti Paya ketika 
melakukan 
pembuatan jalan 
dan kanal 

- Memastikan 
adanya SOP 
tentang pembukaan 
lahan yang 
memperhatikan 
konektifitas hutan  

- Pengawasan dan 
pembuatan tanda-
tanda dilapangan  
pada areal hutan 
yang telah 
ditetapkan sebagai 
KBKT 1.2 

- Memetakan 
kawasan-kawasan 
yang masih 
berhutan didalam 
areal konsesi dan 
menjadikannya 
sebagai kawasan 
lindung guna 
menjaga 
keberadaan dan 
kelestarian spesies-
spesies asli pada 
kawasan tersebut 
termasuk 
diantaranya adalah 
jenis-jenis yang 
dalam kondisi Kritis 
atau hampir punah 

internal perusahaan 
- Bekerjasama 

dengan desa –desa 
sekitar dan intansi 
terkait untuk 
membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran hutan 
dan lahan 

- Bekerjasama 
dengan desa-desa 
sekitar untuk 
membangun 
Masyarakat peduli 
api 

- Melakukan patroli 
untuk 
penangulangan 
penebangan liar 

- Bekerjasama 
dengan pemerintah 
desa sekitar untuk 
melakukan 
sosialisasi tentang 
areal lindung 
perusahaan 

- Bekerjasama 
dengan pemerintah 
desa untuk 
melakukan 
pemetaan areal 
kelola masyarakat  

- Melakukan patroli 
kawasan hutan 

- Bekerjasama 
dengan BKSDA 

- Pengayaan jenis 
pada areal 
hutan yang 
merupakan 
kawasan 
lindung bagi 
NKT 1.2 

- Membangun 
sistem 
monitoring 
dengan SMART 
PATROL 

- Memetakan sisa 
hutan sebagai 
kawasan 
lindung guna 
perlestarian 
jenis-jenis yang 
dalam kondisi 
Kritis atau 
hampir punah 
(Criticaly 
Endangered/CR 

- Kajian ekologis 
mendalam 
tentang 
asosisasi  
Belangiran 
(Shorea 
balangeran) 
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EKSTERNAL PENGELOLAAN 
(Criticaly 
Endangered/CR 

- Tidak melakukan 
pembuatan kanal 
drainase di sekitar 
hutan rawa gambut  

- Pembuatan desain 
blok tanam yang 
mengikuti pola sisa 
hutan yang masih 
ada  

- SOP pembuatan 
akses jalan MR dan 
CR yang 
memperhatikan 
konservasi hutan  

- Pembatasan 
pembuatan akses 
jalan MR/CR di 
pada blok-blok 
yang dekat dengan 
hutan 

- Melakukan kegiatan 
penyadartahuan 
tentang Spesies-
spesies Critically 
Endangered  (NKT 
1.2) yang  dan 
habitatnya 

- Pembuatan SOP 
mengenai 
pengunaan kayu 
yang bagi 
pembuatan 
infrastruktur yang 
legal dan bukan 

dan masyarakat 
untuk membangun 
koridor Orangutan 

- Bekerjasama 
dengan BKSDA 
dan masyarakat 
untuk melakukan 
patroli perburuan 
satwa liar 

- Bekerjasama 
dengan desa untuk 
membangun kader-
kader konservasi 
dari masyarakat 
desa-desa sekitar 

- Pembuatan media 
kampanye tentang 
dan vegetasi 
kategori NKT 1.2 

- Pembentukan 
Forum Komunikasi 
Masyarakat 
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EKSTERNAL PENGELOLAAN 
pohon dalam 
kategori Critically 
Endangered 

- SOP mengenai 
larangan perburuan 
satwa bagi 
karyawan dan 
kontraktor 

1.2 Spesies hampir punah (IUCN red list - CR): 
Trenggiling (Manis javanica), Orangutan (Pongo pygmaeus ssp. wurmbii) 
- Ekosistem 

hutan 
gambut 
pada sisi 
sebelah 
barat 
berbatasan 
dengan HL 
S.Jelai dan 
CA Muara 
Kedawanan
gan   

- Ekosistem 
hutan 
kerangas di 
Camp  
Estate 5 
sampai 
sekitar 
Dusun 
Bagan Cabe 

- Ekosistem 
hutan 
riparian di 
sepanjang 
S. Air Hitam 

- Pembukaan lahan di areal 
hutan yang merupakan habitat 
spesies Critically Endangered 
(CR) 

- Pembuatan jalan dan  kanal 
yang tidak memperhatikan 
habitat bagi spesies Critically 
Endangered 

- Pembangunan kanal pada 
ekosistem hutan rawa gambut, 
terutama yang terjadi di estate 
5 blok Air Hitam 

- Desain blok tanam yang kurang 
tepat, tidak mngikuti pola sisa 
hutan yang masih ada. 

- Pembangunan akses jalan yang 
dapat mempermudah akses 
bagi perambah/penebang liar 
menuju hutan. 

- Kesadaran karyawan/kontraktor 
tentang spesies Critically 
Endangered (CR) 

- Tidak adanya SOP mengenai 
penanganan satwa CR ketika 
pembukaan lahan 

 

- Perburuan jenis NKT1.2 oleh masyarakat 
untuk dikonsumsi 

- Pembalakan Liar pada habitat NKT1.2   
- Rendahnya pemahaman & kesadaran 

masyarakat tentang kelestarian satwaliar 
NKT1.2   

- Kebakaran hutan dan lahan 
- Penebangan pohon-pohon spesies 

Critically Endangered 
- Perburuan Trengiling dan Orang 
- Ketidaktahuan masyarakat tentang spesies-

spesies NKT 1.2 

- Tidak melakukan 
penebangan pohon 
Meranti, 
Belangiran, Meranti 
Paya ketika 
melakukan 
pembuatan jalan 
dan kanal 

- Menentukan dan 
menetapkan 
kawasan lindung 
bagi Orangutan dan 
Trenggiling 

- Memastikan 
adanya SOP 
tentang pembukaan 
lahan yang 
memperhatikan 
konektifitas hutan  

- Pengawasan dan 
pembuatan tanda-
tanda dilapangan  
pada areal hutan 
yang telah 
ditetapkan sebagai 
KBKT 1.2 

- Membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran di 
internal perusahaan 

- Bekerjasama 
dengan desa –desa 
sekitar dan intansi 
terkait untuk 
membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran hutan 
dan lahan 

- Bekerjasama 
dengan desa-desa 
sekitar untuk 
membangun 
Masyarakat peduli 
Api 

- Melakukan patroli 
untuk 
penangulangan 
penebangan liar 

- Bekerjasama 
dengan pemerintah 
desa sekitar untuk 
melakukan 

- Pembuatan 
koridor bagi 
Orangutan 

- Pengayaan jenis 
pada areal 
hutan yang 
merupakan 
kawasan 
lindung bagi 
NKT 1.2 

- Inventarisasi 
populasi spesies 
yang 
masukdalam 
kategori 
Critically 
Endangered 
terutama satwa 
(Orangutan dan 
Trenggiling 
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EKSTERNAL PENGELOLAAN 
dari hulu ke 
hilir  

-  

- Memetakan 
kawasan-kawasan 
yang masih 
berhutan didalam 
areal konsesi dan 
menjadikannya 
sebagai kawasan 
lindung guna 
menjaga 
keberadaan dan 
kelestarian spesies-
spesies asli pada 
kawasan tersebut 
termasuk 
diantaranya adalah 
jenis-jenis yang 
dalam kondisi Kritis 
atau hampir punah 
(Criticaly 
Endangered/CR 

- Membangun sistem 
monitoring dengan 
SMART PATROL 

- Tidak melakukan 
pembuatan kanal 
drainase di sekitar 
hutan rawa gambut  

- Pembuatan desain 
blok tanam yang 
mengikuti pola sisa 
hutan yang masih 
ada  

- SOP pembuatan 
akses jalan MR dan 
CR yang 
memperhatikan 

sosialisasi tentang 
areal lindung 
perusahaan 

- Bekerjasama 
dengan pemerintah 
desa untuk 
melakukan 
pemetaan areal 
kelola masyarakat  

- Melakukan patroli 
kawasan hutan 

- Bekerjasama 
dengan BKSDA 
dan masyarakat 
untuk membangun 
koridor Orangutan 

- Bekerjasama 
dengan BKSDA 
dan masyarakat 
untuk melakukan 
patroli perburuan 
satwa liar 

- Bekerjasama 
dengan 
BKSDA/Dinas 
kehutanan untuk 
melakukan aktivitas 
penyadartahuan 
tentang pentingya 
satwa liar terutama 
Orangutan dan 
Trenggiling  

- Bekerjasama 
dengan desa untuk 
membangun kader-
kader konservasi 
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EKSTERNAL PENGELOLAAN 
konservasi hutan  

- Pembatasan 
pembuatan akses 
jalan MR/CR di 
pada blok-blok 
yang dekat dengan 
hutan 

- Melakukan kegiatan 
penyadartahuan 
tentang Spesies-
spesies Critically 
Endangered  (NKT 
1.2) yang  dan 
habitatnya 

- Pembuatan SOP 
mengenai 
pengunaan kayu 
yang bagi 
pembuatan 
infrastruktur yang 
legal dan bukan 
pohon dalam 
kategori Critically 
Endangered 

- SOP mengenai 
larangan perburuan 
satwa bagi 
karyawan dan 
kontraktor 

dari masyarakat 
desa-desa sekitar 

- Pembuatan media 
kampanye tentang 
satwa liar dan 
pohon kategori NKT 
1.2 

- Pembentukan 
PAMHUT 

- Pembentukan 
Forum Komunikasi 
Masyarakat 

 

1.3 Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population):  
11 Spesies Vegetasi (lihat Tabel 21)ekosistem lahan basah, hutan riparian, hutan kerangas, hutan rawa gambut 
- Ekosistem 

hutan 
gambut pada 
sisi sebelah 
barat 

- Pembukaan lahan di areal 
hutan yang merupakan habitat 
spesies TTD/RTE 

- Pembuatan jalan dan  kanal 
yang tidak memperhatikan 

- Pembukaan hutan oleh masyarakat di 
daerah resapan atau hulu sungai 

- Penebangan spesies NKT 1.3 untuk kayu 
pertukangan 

- Rendahnya tingkat pemahaman 

- Inventarisasi 
populasi spesies 
yang masukdalam 
kategori TTD/RTE 

- Tidak melakukan 

- Membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran di 
internal perusahaan 

- Bekerjasama 

- Pengayaan 
kawasan 
lindung NKT 1.3 
dengan jenis  
NKT  1.3 
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EKSTERNAL PENGELOLAAN 
berbatasan 
dengan HL 
S.Jelai dan 
CA Muara 
Kedawanang
an   

- Ekosistem 
hutan 
kerangas di 
Camp  Estate 
5 sampai 
sekitar 
Dusun Bagan 
Cabe 

- Ekosistem 
hutan 
riparian di 
sepanjang S. 
Air Hitam dari 
hulu ke hilir  

-  

habitat bagi spesies Critically 
Endangered (CR) 

- Pembangunan kanal pada 
ekosistem hutan rawa gambut, 
terutama yang terjadi di estate 
5 blok Air Hitam 

- Desain blok tanam yang kurang 
tepat, tidak mngikuti pola sisa 
hutan yang masih ada. 

- Pembangunan akses jalan yang 
dapat mempermudah akses 
bagi perambah/penebang liar 
menuju hutan. 

- Kesadaran karyawan/kontraktor 
tentang Spesies TTD/RTE  

- Tidak adanya SOP mengenai 
penanganan satwa TTD/RTE 
ketika pembukaan lahan 

masyarakat tentang Spesies NKT 1.3 
(terbatas, terancam, dilindungi) 

- Kebakaran hutan dan lahan 
- Penebangan pohon-pohon spesies 

Critically Endangered 
- Perburuan Trengiling dan Orangutan 
- Ketidaktahuan masyarakat tentang spesies-

spesies TTD/RTE 

penebangan pohon 
Meranti, belangiran, 
, meranti paya 
ketika melakukan 
pembuatan jalan 
dan kanal. 

- Menentukan dan 
menetapkan 
kawasan lindung 
bagi habiatt spesies 
TTD/RTE 

- Memastikan 
adanya SOP 
tentang pembukaan 
lahan yang 
memperhatikan 
konektifitas hutan  

- Pengawasan dan 
pembuatan tanda-
tanda dilapangan  
pada areal hutan 
yang telah 
ditetapkan sebagai 
KBKT 1.3 

- Pembuatan koridor 
bagi Orangutandan 
owa kelawat 

- Pengayaan jenis 
pada areal hutan 
yang merupakan 
kawasan lindung 
bagi NKT 1.3 

- Memetakan 
kawasan-kawasan 
yang masih 
berhutan didalam 

dengan desa –desa 
sekitar dan intansi 
terkait untuk 
membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran hutan 
dan lahan 

- Bekerjasama 
dengan desa-desa 
sekitar untuk 
membangun 
Masyarakat peduli 
Api 

- Melakukan patroli 
untuk 
penangulangan 
penebangan liar 

- Bekerjasama 
dengan pemerintah 
desa sekitar untuk 
melakukan 
sosialisasi tentang 
areal lindung 
perusahaan 

- Bekerjasama 
dengan pemerintah 
desa untuk 
melakukan 
pemetaan areal 
kelola masyarakat  

- Bekerjasama 
dengan desa 
tentang 
pembatasan 
pemanfaatan kayu 
Meranti, 

- Membangun 
sistem 
monitoring 
ancaman 

- Memetakan dan 
menjadikannya 
sisa hutan 
sebagai 
kawasan 
lindung guna 
pelestarian 
jenis-jenis yang 
dalam kondisi  
(Criticaly 
Endangered/CR 

- Kajian terhadap 
daya dukung 
habitat pongo 

- Pengelolaan 
Korridor bagi 
orang hutan 
dengan 
melibatkan 
berbagai pihak 
terkait 

- Kajian ekologis 
mendalam 
tentang 
asosisasi  
Belangiran 
(Shorea 
balangeran) 
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EKSTERNAL PENGELOLAAN 
areal konsesi dan 
menjadikannya 
sebagai kawasan 
lindung guna 
menjaga 
keberadaan dan 
kelestarian spesies-
spesies asli pada 
kawasan tersebut 
termasuk 
diantaranya adalah 
jenis-jenis yang 
dalam kondisi Kritis 
atau hampir punah 
(Criticaly 
Endangered/CR 

- Membangun sistem 
monitoring dengan 
SMART 

- Pembuatan desain 
blok tanam yang 
mengikuti pola sisa 
hutan yang masih 
ada  

- SOP pembuatan 
akses jalan MR dan 
CR yang 
memperhatikan 
konservasi hutan  

- Pembatasan 
pembuatan akses 
jalan MR/CR di 
pada blok-blok 
yang dekat dengan 
hutan 

- Melakukan kegiatan 

Belangiran, Meranti 
paya oleh 
mayarakat 

- Mendorong desa 
untuk membuat 
aturan 
pemanfaatan jenis-
jenis kayu yang 
termasuk dalam 
kategori Critically 
Endangered 

- Melakukan patroli 
kawasan hutan 

- Bekerjasama 
dengan BKSDA 
dan masyarakat 
untuk membangun 
koridor Orangutan 

- Bekerjasama 
dengan BKSDA 
dan masyarakat 
untuk melakukan 
patroli perburuan 
satwa liar 

- Bekerjasama 
dengan 
BKSDA/Dinas 
kehutanan untuk 
melakukan aktivitas 
penyadartahuan 
tentang pentingya 
satwa liar TTD/RTE 

- Bekerjasama 
dengan desa untuk 
membangun kader-
kader konservasi 
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EKSTERNAL PENGELOLAAN 
penyadartahuan 
tentang Spesies-
spesies TTD/RTE 
yang  dan 
habutannya 

- Pembuatan SOP 
mengenai 
pengunaan kayu 
yang bagi 
pembuatan 
infrastruktur yang 
legal dan bukan 
pohon dalam 
kategori TTD/RTE 

- SOP mengenai 
larangan perburuan 
satwa bagi 
karyawan dan 
kontraktor 

dari masyarakat 
desa-desa sekitar 

- Pembuatan media 
kampanye tentang 
satwa liar dan 
pohon kategori NKT 
1.3 

- Pembentukan 
Forum Komunikasi 
Masyarakat 

NKT 1.3 Mamalia: 
25 Spesies  mamalia (lihattable 23)pada ekosistem lahan basah, hutan riparian, hutan kerangas, hutan rawa gambut 
- Ekosistem 

hutan 
gambut 
pada sisi 
sebelah 
barat 
berbatasan 
dengan HL 
S.Jelai dan 
CA Muara 
Kedawanan
gan   

- Ekosistem 
hutan 
kerangas di 

- Pembukaan lahan di areal 
hutan yang merupakan habitat 
spesies TTD/RTE 

- Pembuatan jalan dan  kanal 
yang tidak memperhatikan 
habitat bagi spesies TTD 

- Pembangunan kanal pada 
ekosistem hutan rawa gambut, 
terutama yang terjadi di estate 
5 blok Air Hitam 

- Desain blok tanam yang kurang 
tepat, tidak mngikuti pola sisa 
hutan yang masih ada 

- Pembangunan akses jalan yang 
dapat mempermudah akses 

- Kebakaran hutan dan lahan 
- Perburuan spesies TTD/RTE 
- Ketidaktahuan masyarakat tentang spesies-

spesies TTD/RTE 

- Menentukan dan 
menetapkan 
kawasan lindung 
bagi habiatt spesies 
TTD/RTE 

- Memastikan 
adanya SOP 
tentang pembukaan 
lahan yang 
memperhatikan 
konektifitas hutan  

- Pengawasan dan 
pembuatan tanda-
tanda dilapangan  
pada areal hutan 

- Membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran di 
internal perusahaan 

- Bekerjasama 
dengan desa –desa 
sekitar dan intansi 
terkait untuk 
membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran hutan 
dan lahan 

- Bekerjasama 
dengan desa-desa 
sekitar untuk 

- Inventarisasi 
populasi spesies 
yang 
masukdalam 
kategori 
TTD/RTE 

- Pembuatan 
koridor bagi 
Orangutandan 
owa kelawat. 
Area yang 
bukan KBKT , 
yang masuk 
dalam koridor 
satwa bisa 
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Camp  
Estate 5 
sampai 
sekitar 
Dusun 
Bagan Cabe 

- Ekosistem 
hutan 
riparian di 
sepanjang 
S. Air Hitam 
dari hulu ke 
hilir  

- Ekosistem 
lahan basah 
terbuka/raw
a terbuka di 
sisi utara 

bagi perambah/penebang liar 
menuju hutan. 

- Kesadaran karyawan/kontraktor 
tentang Spesies TTD/RTE  

- Tidak adanya SOP mengenai 
penanganan satwa TTD/RTE 
ketika pembukaan lahan 

yang telah 
ditetapkan sebagai 
KBKT 1.3 

- Membangun sistem 
monitoring dengan 
SMART PATROL 

- Tidak melakukan 
pembuatan kanal 
drainase di sekitar 
hutan rawa gambut  

- Pembuatan desain 
blok tanam yang 
mengikuti pola sisa 
hutan yang masih 
ada  

- SOP pembuatan 
akses jalan MR dan 
CR yang 
memperhatikan 
konservasi hutan  

- Pembatasan 
pembuatan akses 
jalan MR/CR di 
pada blok-blok 
yang dekat dengan 
hutan 

- Melakukan kegiatan 
penyadartahuan 
tentang Spesies-
spesies TTD/RTE 
yang  dan 
habutannya 

- SOP mengenai 
larangan perburuan 
satwa bagi 
karyawan dan 

membangun 
Masyarakat peduli 
Api 

- Bekerjasama 
dengan pemerintah 
desa sekitar untuk 
melakukan 
sosialisasi tentang 
areal lindung 
perusahaan 

- Bekerjasama 
dengan pemerintah 
desa untuk 
melakukan 
pemetaan areal 
kelola masyarakat  

- Melakukan patroli 
kawasan hutan 

- Bekerjasama 
dengan BKSDA 
dan masyarakat 
untuk melakukan 
patroli perburuan 
satwa liar 

- Bekerjasama 
dengan 
BKSDA/Dinas 
kehutanan untuk 
melakukan aktivitas 
penyadartahuan 
tentang pentingya 
satwa liar TTD/RTE 

- Bekerjasama 
dengan desa untuk 
membangun kader-
kader konservasi 

dijadikan area 
tanam dengan 
memperhatikan 
kebutuhan  
pakan satwa. 

- Pengayaan jenis 
pada areal 
hutan yang 
merupakan 
kawasan 
lindung bagi 
NKT 1.3 

- Memetakan 
kawasan-
kawasan yang 
masih berhutan 
didalam areal 
konsesi dan 
menjadikannya 
sebagai 
kawasan 
lindung guna 
menjaga 
keberadaan dan 
kelestarian 
spesies-spesies 
asli pada 
kawasan 
tersebut 
termasuk 
diantaranya 
adalah jenis-
jenis yang 
dalam kondisi 
Kritis atau TTD 
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kontraktor dari masyarakat 

desa-desa sekitar 
- Pembuatan media 

kampanye tentang 
satwa liar kategori 
NKT 1.3 

1.3 Burung :  
16 SpesiesBurung (lihat Tabel 22)ekosistem lahan basah, hutan riparian, hutan kerangas, hutan rawa gambut dan hutan dipterokarpacampuran 
- Ekosistem 

hutan 
gambut 
pada sisi 
sebelah 
barat 
berbatasan 
dengan HL 
S.Jelai dan 
CA Muara 
Kedawanan
gan   

- Ekosistem 
hutan 
kerangas di 
Camp  
Estate 5 
sampai 
sekitar 
Dusun 
Bagan Cabe 

- Ekosistem 
hutan 
riparian di 
sepanjang 
S. Air Hitam 
dari hulu ke 
hilir  

- Pembukaan lahan di areal 
hutan yang merupakan habitat 
spesies TTD/RTE 

- Pembuatan jalan dan  kanal 
yang tidak memperhatikan 
habitat bagi spesies TTD 

- Pembangunan kanal pada 
ekosistem hutan rawa gambut, 
terutama yang terjadi di estate 
5 blok Air Hitam 

- Desain blok tanam yang kurang 
tepat, tidak mngikuti pola sisa 
hutan yang masih ada 

- Pembangunan akses jalan yang 
dapat mempermudah akses 
bagi perambah/penebang liar 
menuju hutan. 

- Kesadaran karyawan/kontraktor 
tentang Spesies TTD/RTE  

- Tidak adanya SOP mengenai 
penanganan satwa TTD/RTE 
ketika pembukaan lahan 

- Kebakaran hutan dan lahan 
- Perburuan spesies TTD/RTE 
- Ketidaktahuan masyarakat tentang spesies-

spesies TTD/RTE 

- Menentukan dan 
menetapkan 
kawasan lindung 
bagi habitat spesies 
TTD/RTE 

- Memastikan 
adanya SOP 
tentang pembukaan 
lahan yang 
memperhatikan 
konektifitas hutan  

- Pengawasan dan 
pembuatan tanda-
tanda dilapangan  
pada areal hutan 
yang telah 
ditetapkan sebagai 
KBKT 1.3 

- Membangun sistem 
monitoring dengan 
SMART PATROL 

- Tidak melakukan 
pembuatan kanal 
drainase di sekitar 
hutan rawa gambut  

- Pembuatan desain 
blok tanam yang 
mengikuti pola sisa 

- Membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran di 
internal perusahaan 

- Bekerjasama 
dengan desa –desa 
sekitar dan intansi 
terkait untuk 
membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran hutan 
dan lahan 

- Bekerjasama 
dengan desa-desa 
sekitar untuk 
membangun 
Masyarakat peduli 
Api 

- Melakukan patroli 
untuk 
penangulangan 
penebangan liar 

- Bekerjasama 
dengan pemerintah 
desa sekitar untuk 
melakukan 
sosialisasi tentang 
areal lindung 

- Inventarisasi 
populasi spesies 
yang 
masukdalam 
kategori 
TTD/RTE 

- Pembuatan 
koridor bagi 
Orangutandan 
owa kelawat. 
Area yang 
bukan KBKT , 
yang masuk 
dalam koridor 
satwa bisa 
dijadikan area 
tanam dengan 
memperhatikan 
kebutuhan  
pakan satwa. 

- Pengayaan jenis 
pada areal 
hutan yang 
merupakan 
kawasan 
lindung bagi 
NKT 1.3 

- Memetakan dan 
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- Ekosistem 

lahan basah 
terbuka/raw
a terbuka di 
sisi utara 

hutan yang masih 
ada  

- SOP pembuatan 
akses jalan MR dan 
CR yang 
memperhatikan 
konservasi hutan  

- Pembatasan 
pembuatan akses 
jalan MR/CR di 
pada blok-blok 
yang dekat dengan 
hutan 

- Melakukan kegiatan 
penyadartahuan 
tentang Spesies-
spesies TTD/RTE 
yang  dan 
habitatnya 

- SOP mengenai 
larangan perburuan 
satwa bagi 
karyawan dan 
kontraktor 

 

perusahaan 
- Bekerjasama 

dengan pemerintah 
desa untuk 
melakukan 
pemetaan areal 
kelola masyarakat  

- Melakukan patroli 
kawasan hutan 

- Bekerjasama 
dengan BKSDA 
dan masyarakat 
untuk melakukan 
patroli perburuan 
satwa liar 

- Bekerjasama 
dengan 
BKSDA/Dinas 
kehutanan untuk 
melakukan aktivitas 
penyadartahuan 
tentang pentingya 
satwa liar TTD/RTE 

- Bekerjasama 
dengan desa untuk 
membangun kader-
kader konservasi 
dari masyarakat 
desa-desa sekitar 

- Pembuatan media 
kampanye tentang 
satwa liar kategori 
NKT 1.3 

- Pembentukan 
Forum Komunikasi 
Masyarakat 

menjadikannya 
sisa hutan 
sebagai 
kawasan 
lindung guna 
pelestarian 
jenis-jenis yang 
dalam kondisi 
TTD/RTE 
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3.  Ekosistem terancamyaitu: Ekosistem hutan kerangas, Ekosistem hutan rawa gambut, Ekosistem riparian, Ekosistem lahan basah terbuka. 
Ekosistem langka: Ekosistem lahan basah terbuka 
- Ekosistem 

hutan 
gambut pada 
sisi sebelah 
barat 
berbatasan 
dengan HL 
S.Jelai dan 
CA Muara 
Kedawanang
an   

- Ekosistem 
hutan 
kerangas di 
Camp  Estate 
5 sampai 
sekitar 
Dusun Bagan 
Cabe 

- Ekosistem 
hutan 
riparian di 
sepanjang S. 
Air Hitam dari 
hulu ke hilir  

- Ekosistem 
lahan basah 
terbuka/rawa 
terbuka di 
sisi utara 

- Pembukaan lahan di areal 
hutan dan lahan basah  

- Desain blok tanam yang kurang 
tepat, tidak mngikuti pola sisa 
hutan yang masih ada 

- Pembangunan akses jalan yang 
dapat mempermudah akses 
bagi perambah/penebang liar 
menuju hutan 

- Kesadaran karyawan/kontraktor 
tentang pentingnya konservasi 
ekosistem  masih rendah 

- Kebakaran hutan dan lahan 
- Penebangan liar 
- Perambahan areal hutan  
- Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya 

ekosistem 

- Tidak melakukan 
pembukaan lahan 
hutan yang 
menyambung 
dengan kawasan 
konservasi/kawasa
n lindung 

- Memastikan 
adanya SOP 
tentang pembukaan 
lahan yang 
memperhatikan 
konektifitas hutan  

- Pengawasan dan 
pembuatan tanda-
tanda dilapangan  
pada areal hutan 
yang telah 
ditetapkan sebagai 
KBKT 3 

- Pembuatan desain 
blok tanam yang 
mengikuti pola sisa 
hutan yang masih 
ada 

- Disain blok tanam 
harus menjauhi sisa 
hutan 

- SOP pembuatan 
akses jalan MR dan 
CR yang 
memperhatikan 
konservasi hutan  

- Pembatasan 

- Membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran di 
internal perusahaan 

- Bekerjasama 
dengan desa –desa 
sekitar dan intansi 
terkait untuk 
membangun sistem 
penangulangan 
kebakaran hutan 
dan lahan 

- Bekerjasama 
dengan desa-desa 
sekitar untuk 
membangun 
Masyarakat peduli 
Api 

- Melakukan patroli 
untuk 
penangulangan 
penebangan liar 

- Bekerjasama 
dengan pemerintah 
desa sekitar untuk 
melakukan 
sosialisasi tentang 
areal lindung 
perusahaan 

- Bekerjasama 
dengan pemerintah 
desa untuk 
melakukan 
pemetaan areal 

- Reforestasi 
pada wilayah-
wilayah  yang 
mempunyai 
konektifitas 
dengan KBKT 3  

- Pengayaan jenis 
pada areal 
hutan yang 
merupakan 
KBKT 3 
-  
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pembuatan akses 
jalan MR/CR di 
pada blok-blok 
yang dekat dengan 
hutan 

- Melakukan kegiatan 
penyadartahuan 
tentang konservasi 
ekosistem  bagi 
karyawan dan 
kontraktor 

 

kelola masyarakat 
- Bekerjasama 

dengan instansi 
(Dinas Kehutanan/ 
BKSDA, kepolisian) 
terkait untuk 
melakukan 
penegakan hukum 
terhadap perambah 
hutan dan pelaku 
penebangan liar 
bila tidak dapat 
ditangani secara 
persuasif(MOU 
kerjasama dengan 
perusahaan sekitar) 

- Melakukan 
pemberdayaan 
masyarakat 
mengenai 
peningkatan 
ekonomi yang tidak 
merusak hutan 
untuk mengurangi 
perambahan lahan 

- Bekerjasama 
dengan desa untuk 
membangun kader-
kader konservasi 
dari masyarakat 
desa-desa sekitar 

- Melakukan aktivitas 
kempanye kepada 
masyarakat tentang 
ekosistem dan 
pembuatan Media 
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Kampanye  

- Pembentukan 
Forum Komunikasi 
Masyarakat 

4.1. Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir : Badan air serta sempadan sungai, ekosistem lahan basah terbuka, ekosistem gambut 

- Ekosistem 
Gambut: 
menyebar 
rata di HKI 5 

- Ekosistem 
Kerangas : 
Berdampinga
n menyebar 
merata di 
HKI 5 

- Sungai dan 
lahan basah 
terbuka : 
sungai 
mading, 
sungai air 
hitam, sungai 
air hitam 
kanan, 
sungai 
rengaing, 
sungai siluk, 
sungai 
belengkong, 
S. Bedanau, 
S. Ipuk, S. 
Tahi Badak, 
S. Landau 
bengkoang, 
S. Seluang, 

- Pencemaran air sungai akibat 
kegiatan pemupukan 

- Pencemaran sungai akibat 
kegiatan pencucian alat 
pemupukan dan semprot 

- Pembuatan dan perbaikan 
sarana dan prasarana baru 
perusahaan dapat 
menyebabkan penyumbatan 
aliran sungai dan banjir 

- Pembuatan area pembibitan 
dan areal penanaman di dekat 
sumber air 

- Pembukaan wilayah sempadan 
sungai 

- Pembukaan sisa hutan oleh 
perusahaan 

- Akumulasi aplikasi pestisida 
dan pupuk tertentu memberikan 
dampak terganggunya 
ekosistem reparian yang sulit 
direcovery 

- Lemahnya penegakan SOP 
yang sifatnya preventive 
mengakibatkan kelalain dalam 
pengelolaan air 

- Pengelolaan NKT belum masuk 
dalam SOP antar divisi 

- Tidak sinergisnya antar bagian 
supporting dan producing 

- Membuka lahan dengan cara membakar 
- Lemahnya penegakan aturan adat terkait 

dengan pelanggaran penggunaan alat 
tangkap tidak ramah lingkungan ataupun 
penggunaan bahan berbahaya dan beracun 

- Alih fungsi area hutan atau ekosistem 
riparian menjadi ladang atau kebun untuk 
tujuan ekonomis 

- Alih fungsi kawasan perlindungan setempat 
- Senyawa polutan dari residu herbisida, dan 

pestisida dalam kegiatan produksi 
masyarakat 

- Penangkapan ikan dengan racun 
- Penambangan 
- Pengambilan Kayu oleh masyarakat dari 

area Sempadan Sungai 
- Kebakaran 
- Lemahnya penegakan aturan adat tentang 

pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu 
- Lemahnya pengawasan institusi adat 

terhadap perlindungan kawasan 
- Pemahaman masyarakat yang rendah 

tentang jasa ekosistem: pencegah banjir 
dan penyedia air 

 

- Memastikan ada 
dan dilakukannya 
SOP untuk 
penyemprotan dan 
pemupukan 

- Penerapan batas 
semprot dari tepi 
sungai ataupun 
parit 

- Pembuatan SOP 
untuk pencucian 
alat semprot dan 
memastikan 
dilaksanakan 
dengan baik 

- Menyusun SOP 
pembangunan 
sarana dan 
prasarana dan 
memastikan 
dilaksanakannya 
SOP tersebut 

- Menyusun SOP 
penggunaan pupuk 
di area pembibitan 
dan memastikan 
dilaksanakan 
dengan baik 

- Penegasan dan 
perlindungan KBKT 

- UM mendorong 
pemerintah desa 
dan adat untuk 
membuat 
pengaturan 
pembukaan lahan 

- Penegasan dan 
perlindungan KBKT 
sehingga tidak 
dialihfungsikan/dibu
ka 

- Memasang  papan 
informasi atas 
nama pemerintah 
desa, adat dan 
perusahaan 
mengenai area 
NKT 4.1 

- Kerjasama dengan 
dinas perkebunan 
mengenai 
penyuluhan 
mengenai 
penggunaan 
herbisida dan 
pestisida yang baik 

- Bersama perangkat 
desa, tetua adat 
dan masyarakat 
menyusun aturan 

- Rehabilitasi 
Sempadan 
sungai dan 
hutan hulu 
sungai dengan 
tanaman lokal 

- Pengayaan jenis 
lokal di area 
NKT 4.1 

- Pemetaan 
seluruh alur 
sungai baik 
sungai kecil 
ataupun sungai 
besar dan 
mengukur ulang 
sempadan 
sungai, agar 
pengelolaan 
lebih efisien dan 
tepat  

- Menanami 
sempadan 
sungai bekas 
ladang, yang 
memiliki nilai 
bagi masyarakat 
(jengkol,petai, 
buah-buahan 
lokal) 
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S. Kapuhung, 
S. Kekapar, 
S. Tepagal, 
S. Paluk, S. 
Sahak, S. 
Undang, S. 
Bagan 
Samak, S. 
Air Putih, S. 
Musuk, S. 
Pelingkai, S. 
Buluh, S. 
Bakung, S. 
Rakit, S. 
Bagan Baru, 
S. Bagan 
Sepiah 

 

- Lemahnya implementasi 
rencana pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di tingkat 
lapangan 

- Pemahaman karyawan  yang 
rendah tentang jasa ekosistem: 
pencegah banjir dan penyedia 
air 

sehingga tidak 
dialihfungsikan/dibu
ka 

- Memastikan 
dibuatnya SOP 
tentang pembukaan 
lahan dan 
memastikan 
pelaksanaan 
pembukaan lahan 
di sekitar area 
lindung sesuai 
dengan SOP 

- Pemberlakuan 
sangsi bagi yang 
melanggar SOP 

- Membuat SOP 
yang tersinergi 
antar divisi di 
seluruh UM 

- Penyusunan 
program kerja 
sinergis dengan 
menyusun rencana 
kerja bersama 

- Memastikan staff, 
karyawan dan 
kontraktor 
memahami 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 
yang harus 
dilakukan oleh UM 

- Memastikan 
rencana 
pengelolaan dan 

penangkapan ikan 
- Pemberlakukan 

pengawasan 
penangkapan ikan 
bersama 
masyarakat 

- Pelaporan 
pelanggaran 
terhadap NKT 4.1 
pada pihak terkait 

- Penyuluhan kepada 
masyarakat 
mengenai 
pelarangan 
tambang illegal 

- Bersama 
masyarakat, tetua 
adat dan perangkat 
desa mengatur 
pengambilan kayu 
(pembatasan 
diameter dan jenis), 
pembukaan lahan 
agar tidak 
mengganggu debit 
air di hulu sungai 
dengan peraturan 
desa atau MOU 
desa- UP 

- Memprioritaskan 
masyarakat 
setempat menjadi 
pekerja 

- Mendorong 
terbentuknya 
BUMdes, bersama 
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monitoring NKT 
sampai kepada 
staff lapangan yang 
melaksanakan, 
bukan hanya 
sampai pada tingat 
jajarran manajemen 

- Menyediakan 
handbook dan 
papan amaran 
berisi gambar dan 
deskripsi  mengenai 
Jasa Ekosistem 
secara umum dan  
NKT 4.1 khususnya 

- Penyuluhan kepada 
karyawan dan 
kontraktor 
mengenai fungsi 
jasa ekosistem 
sebagai penyedia 
air dan pencegah 
banjir 

- Baseline kualitas air 
sungai 

- Pengelolaan sungai 
bersama para pihak 
terkait (perusahaan 
sekitar, dinas terkait 
dan masyarakat) di 
dalam lanskap 

- Penggunaan pupuk 
tidak dilakukan saat 
musim hujan 

- Penggunaan pupuk 
organik 

masyarakat dan 
pemerintah desa 

- Pembuatan papan 
informasi tentang 
aturan pengambilan 
kayu 

- Penambahan pos 
pantau dan menara  
api 

- Pembuatan peta 
potensi kebakaran 

- Papan informasi 
tingkat rawan 
kebakaran 

- Pembuatan 
embung air untuk 
mempermudah 
memadamkan api 

- Membentuk 
masyarakat peduli 
api 

- Pemberlakuan 
sangsi bagi 
pengguna racun 

- Pemberlakuan 
sangsi adat dan 
desa bagi 
pembalak kayu 

- Pemberlakuan 
sangsi bagi 
lembaga atau 
individu yang 
melakukan alih 
fungsi area lindung 

- Menyediakan 
handbook dan 
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- Memetakan siapa 

dan apa yang 
terkena dampak 
untuk menentukan 
pengelolaan dan 
monitoring 

papan amaran 
berisi gambar dan 
deskripsi  mengenai 
Jasa ekosistem 
secara umum dan  
NKT 4.1 khususnya 

- Penyuluhan kepada 
masyarakat 
mengenai fungsi 
jasa ekosistem 
sebagai penyedia 
air dan pencegah 
banjir 

4.3 Jasa sekat alam untuk mengecah meluasnya kebakaran hutan atau lahan: hutan alami dengan luas >10ha 

- Sisa hutan : 
meyebar 
merata 
mengikuti 
alur sungai  

(ekosistem 
gambut) 

- Pembukaan sisa hutan oleh 
perusahaan 

- Aktivitas pembuatan jalan Blok 
yang memotong hutan 

- Lemahnya implementasi 
rencana pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di tingkat 
lapangan. 

- Pengelolaan NKT belum 
masuk dalam SOP antar divisi 

- Tidak sinergisnya antar bagian 
supporting dan produksi 

- Pemahaman karyawan  yang 
rendah tentang jasa ekosistem  
pencegah erosi dan 
sedimentasi 

- Alih fungsi hutan 
- Pengambilan kayu 
- Kegiatan berburu dengan cara membakar 
- Pembersihan lahan dengan membakar 
- Lemahnya pengawasan institusi adat 

terhadap perlindungan kawasan 
- Pemahaman masyarakat yang rendah 

tentang jasa ekosistem : sekat bakar 
- Lemahnya penegakan aturan adat tentang 

pengambilan hasil hutan kayu dan non 
kayu 

- Penegasan dan 
perlindungan  
Kawasan Bernilai 
Konservasi Tinggi 
(KBKT) sehingga 
tidak 
diahlifungsikan 

- Memastikan 
dibuatnya SOP 
dan memastikan 
SOP pembukaan 
lahan di sekitar 
kawasan lindung 
dilakukan 

- Penegasan dan 
perlindungan 
KBKT sehingga 
pembangunan 
jalan blok tidak 
memotong hutan 

- Menyusun SOP 

- Penegasan dan 
perlindungan 
KBKT sehingga 
tidak 
dialihfungsikan/dib
uka 

- Memasang  papan 
informasi atas 
nama pemerintah 
desa, adat dan 
perusahaan  
mengenai area 
NKT 4.3 

- Bersama 
masyarakat, tetua 
adat dan perangkat 
desa mengatur 
pengambilan kayu 
(pembatasan 
diameter dan 
jenis), pembukaan 

- Rehabilitasi 
hutan yang 
sudah mulai 
terbuka dengan 
jenis lokal 
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pembangunan 
sarana dan 
prasarana dan 
memastikan 
dilaksanakannya 
SOP tersebut 

- Memastikan staff, 
karyawan dan 
kontraktor 
memahami 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 
yang harus 
dilakukan oleh UM 

- Memastikan 
rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 
sampai kepada 
staff lapangan 
yang 
melaksanakan, 
bukan hanya 
sampai pada 
tingkat pengambil 
keputusan 

- Membuat SOP 
yang tersinergi 
antar divisi di 
seluruh UM dan 
memastikan 
pelaksanaannya 

lahan agar tidak 
mengganggu debit 
air di hulu sungai 
dengan peraturan 
desa atau MOU 
desa- UP 

- Memprioritaskan 
masyarakat 
setempat menjadi 
pekerja 

- Mendorong 
terbentuknya 
BUMdes, bersama 
masyarakat dan 
pemerintah desa 

- Bersama 
masyarakat dan 
aparat desa 
menyusun 
pengaturan 
pengambilan kayu 
(perdes) 

- Pembuatan papan 
informasi tentang 
aturan 
pengambilan kayu 

- Bersama 
masayarakat, 
pemerintah desa 
dan tetua adat 
membuat aturan 
berburu 

- Memesang papan 
peringatan atas 
nama desa dan 
adat pelarangan 
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berburu dengan 
membakar 

- Bersama 
masayarakat, 
pemerintah desa 
dan tetua adat 
membuat aturan 
pembukaan lahan 

- Memesang papan 
peringatan atas 
nama desa dan 
adat pelarangan 
membersihkan 
lahan dengan 
membakar, dan 
bahaya kebakaran 

- Kerjasama lanskap 
untuk menjaga 
area lindung 

- Menyediakan 
handbook dan 
papan amaran 
berisi gambar dan 
deskripsi  
mengenai Jasa 
Lingkungan secara 
umum dan  NKT 4 
khususnya 

- Penyuluhan 
kepada 
masyarakat 
mengenai fungsi 
jasa ekosistem 
sebagai sekat 
bakar 

- Pemberlakuan 
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sangsi adat dan 
desa bagi 
pembalak kayu 

 
 
 
Tabel 36 Rekomendasi Pengelolaan NKT 5 Blok Air Hitam 

LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL 
MITIGASI 

EKSTERNAL PENGELOLAAN 
1. Lahan subsisten dan Padi ladang untuk makanan pokok: Jenis padi biasa (Ketumbar, Nilon, Umbang, Kenaikan, Bidadari, Tengkiding, Dua Sakat, Tampui, 
Buya, Selumang Plupuk, Rimbuk, Rajam, Undak Papai, Raia Bulan, Unggul) 
 
• Desa Air 

Hitam 
Besar 

Kuala Mading 
sampai 
dengan ke 
arah Muara 
Sungai Air 
Hitam Besar 
 
S2 45.357  
E110 36.847 
S2 44.659  
E110 37.140 
S2 47.441  
E110 38.325 
 
• Desa Air 

Hitam 
Hulu 

Kawasan 
Kuala Mading 

- Operasional perusahaan 
berupa pembukaan lahan. 

- Konflik pengelolaan antar NKT 
- Kegagalan implementasi 

pendekatan NKT di tingkat 
karyawan, staff dan kontraktor. 

- Produksi padi lokal menurun akibat lahan 
dijual dan/atau dialih fungsikan. 

- Jumlah pelaku petani padi bekurang. 
- Kebakaran/ pembakaran lahan yang tidak 

terkendali. 
- Hama yang belum bisa diatasi. 
- Jumlah warga peladang padi bekurang 

karena bekerja di sektor lain. 
- Regulasi tentang HTI tidak konsisten 

dengan proses FPIC. 
- Regulasi tentang HTI tidak 

mempertimbangkan kebutuhan 
membangun ketahanan pangan. 

- Standar Operasi 
perusahaan 
menjamin hak dan 
akses warga 
terhadap 
sumberdaya lahan 
subsisten. 

- Strategi pengelolaan 
antar NKT  

- Sosialisasi rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 5 
UM di tingkat 
lapangan, dan peta 
KPNKT 5 dan 
KPNKT 5 gabung 
dengan NKT 
kategori lain 

- Sosialisasi 
perangkat 
pengelolaan NKT 5 
(SOP, supervisi, 
pengawasan, 

- Pengeloraan 
risiko 
hidrometeorologis 
berbasis 
komunitas dan 
adaptasi 
perubahan iklim 
terhadap 
pertanian padi 
ladang. 

- Peningkatan 
kapasitas 
pencegahan dan 
pengendalian 
hama padi lokal/ 
padi ladang yang 
ramah lingkungan 

- Mitigasi struktural 
untuk 
penanggulangan 
bencana banjir.  

- Mitigasi structural 
danm 

- Pembuatan 
Bank Benih 

- Melakukan 
pengawasan 
gangguan 
hama/penyakit 
hutan secara 
periodik dan 
membuat 
laporannya 
secara teratur. 

- FPIC 
pengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kamp
ung 

- Membangun 
sistem 
monitoring 
ancaman 
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EKSTERNAL PENGELOLAAN 
terutama di 
Batu Pelar:  
S2 
43.093E110 
36.479 
 
• Desa Air 

Tarap 
Sempadan 
Sungai 
Pelingkai. 
S2 33.494 
E110 44.543 
S2 33.465 
E110 44.405 

-  

pengaduan, sanksi, 
penghargaan, dsb.) 

- Penegakan 
kepatuhan/ 
pemenuhan 
perangkat 
implementasi 
peraturan 
penanaman yang 
menjamin 
perlindungan/ 
pemeliharaan/ 
peningkatan NKT 
(SOP, supervisi, 
pengawasan, 
pengaduan, sanksi, 
penghargaan, dsb)  

- Sosialisasi rencana 
kerja pengelolaan 
dan monitoring NKT 
5 UM di tingkat 
manajemen 
dan/atau UM 

- Rencana Kerja 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 5 
diikuti dengan 
pemenuhan SDM, 
teknologi, dan 
pendanaan. 

- Pengembangan/ 
penyusunan 
perangkat 
implementasi 
pengelolaan NKT 5 
(SOP, supervisi, 

pencegahan 
kebakaran lahan. 

- Koordinasi 
dengan beberapa 
instansi 
yangdifasilitasi 
perusahaan 
melalui 
penyuluhan 
(Dinas Pertanian) 
untuk ketahanan 
pangan. 

- Melaksanakan 
community land 
use planning 
untuk 
memperkirakan 
kecukupan area-
area pengelolaan/ 
pemanfaatan 
produksi pangan 
masyarakat 
dimasa yang 
akan datang - 
food security. 

- Kampanye 
membangun 
ketahanan 
pangan melalui 
perlindungan padi 
lokal, dan 
pendidikan 
lingkungan hidup 
untuk 
perlindungan NKT 
di sekolah-
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EKSTERNAL PENGELOLAAN 
pengawasan, 
pengaduan, sanksi, 
penghargaan, dsb) . 

sekolah lokal. 
- Pengembangan/ 

penyusunan 
aturan adat 
dan/atau desa 
(dan antar desa) 
mengenai 
pembukaan atau 
pembersihan 
ladang                  

- Mengembangkan 
media informasi 
lokal atau 
kampong. 

- Merencanakan 
tanah kas desa/ 
lahan untuk kas 
desa. 

2. Ikan Air Tawar/Sungai 
Ikan: Toman, Tapah, Baung, Kerandang, Sapat, Puyuk, Gabus, Junjung, Patung, Paluik, Siluk, Pia Lulut, Pia Api, Keparas, Janjau, Seluang, Kemembuntu, Kilat, 
Lele, Kemburing, Kepohong, Kemaning, Tempala, Kanjing, Bantak, Junga, Janjau Bangkar, Kulan, Tilan Api, Haruan, Cuncungarut, Kemuring, Mihau, Jungak, 
Kepuyuk, Piang Bantak 
• Desa Air 

Hitam 
Besar 

Sungai Air 
Hitam: 
S2 35.108  
E110 43.259 
S2 40.199  
E110 40.321;  
S. Sahak, S. 
Siluk, S. 
Undang, S. 
Belingkung, S. 
Bagan Samak, 

- Pencemaran air sungai dari 
limbah operasional perusahaan  

- Pembuangan/ceceran limbah 
dari kendaraan operasional 
darat maupun air. 

- Lemahnya penegakan SOP 
yang sifatnya preventive 
mengakibatkan kelalain dalam 
pengelolaan air. 

- Kegagalan implementasi 
pendekatan NKT di tingkat 
karyawan, staff dan kontraktor, 
sehingga terjadi pencemaran 
air sungai. 

- Pengambilan ikan dengan cara-cara yang 
tidak lestari seperti menggunakan racun 
kimia, tuba, setrum 

- Limbah yang mengandung senyawa kimia 
berbahaya dari proses penambangan emas 
menyebabkan pencemaran air. 

- Limbah dari perusahaan lain 
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya fungsi ekosistem sungai, 
sebagai area penyedia NKT 5. 

- Belum memperhatikan keberlanjutan 
sehingga cenderung eksploitatif dan 
oportunis. 

- Lemahnya penegakan aturan adat terkait 

- Memasukkan isu 
pencemaran air 
dalam SOP 
perusahaan 

- Menyusun SOP 
tanggap darurat bila 
terjadi pencemaran 
air dalam proses 
produksi dan 
transpotasi. 

- Edukasi staff, 
karyawan dan 
kontraktor mengenai 
indikator 

- Pemasangan 
papan amaran 
pelarangan 
penangkapan ikan 
dengan alat 
"berbahaya" a.n. 
pemerintah desa 
dan atau adat. 

- Penegakan aturan 
adat oleh 
komunitas adat 
tentang 
penggunaan alat 
tangkap ikan yang 

- Melakukan 
pembenihan jenis 
ikan lokal  yang 
bisa dikonsumsi 
masyarakat 

- Membuat dan 
memberlakukan 
aturan adat atau 
desa terkait 
penggunaan 
racun, pestisida,  
pupuk, dan zat 
pencemar lain 
terkait 
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EKSTERNAL PENGELOLAAN 
S. Air Putih, S. 
Musuk, S. 
Pelingkai, S. 
Mading, S. 
Buluh, S. 
Bakung, S. 
Rakit, S. 
Bagan Baru, 
S. Bagan 
Sepiah 

 
• Desa Air 

Hitam 
Hulu 
Sungai 

Mading 
S2 

38.536E110 
37.308 
S. Bedanau, S. 
Ipuk, S. 
Rengaing, S. 
Tahi Badak, S. 
Landau 
Bengkoang, S. 
Seluang, S. 
Kapuhung, S. 
Kekapar, S. 
Tepagal, S. 
Paluk 
 
• Desa Air 

Tarap 
Sungai Air 
Hitam:  
S2 30.961  

- Tidak sinergisnya antar bagian 
supporting dan producing 

 
 
 
 
 
 

dengan pelanggaran penggunaan alat 
tangkap tidak ramah lingkungan ataupun 
penggunaan bahan berbahaya dan beracun. 

 

pencemaran air dan 
monitoring serta 
konsekuensi bila 
terjadi kelalaian. 

- Perusahaan 
menetapkan 
pestisida, pupuk 
yang digunakan 
memiliki dampak 
minimal lingkungan. 

- Mempercepat 
penyusunan dan 
penetapan rencana 
kerja pengelolaan 
dan monitoring NKT-
5. 

- Sosialisasi rencana 
kerja pengelolaan 
dan monitoring NKT 
5 UM di tingkat 
manajemen 
dan/atau UM. 

- Harmonisasi strategi 
pengelolaan antar 
NKT 

 

merusak. 
- Memasukan 

kedaulatan pangan 
dalam RPJM Des. 

- Fasilitasi 
perencanaan desa 
dan revitalisasi 
hukum adat dalam 
pengelolaan 
sumber daya ikan. 

- Mengembangkan 
media informasi 
lokal atau 
kampong 

- Pengembangan 
peraturan 
desa/adat untuk 
melindungi/ 
memelihara/ 
meningkatkan 
ekosistem riparian 
(agar tidak dialih-
fungsikan). 

- Mengembangkan 
kurikulum  local 
tentang 
pengelolaan 
sumbedaya alam 
alam dan 
pengetahuan 
kearifan tradisonal. 

- Koordinasi dengan 
beberapa instansi 
yang difasilitasi 
perusahaan 
melalui 

pengelolaan 
DAS. 

- FPIC 
pengelolaan NKT 
kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampu
ng 

- Membangun 
sistem monitoring 
ancaman 
-  
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E110 45.736 
Sungai 
Penadungan: 

S2 30.859  
E110 46.123; 
S. 
Pengkuraan, 
S. Pelingkai, 
S. Petanaman, 
S. Sipun, S. 
Bagan Batu  

penyuluhan (Dinas 
Pertanian & Dinas 
Ketahanan 
Pangan) untuk 
ketahanan 
pangan. 

 3. Alat/Perkakas Kerja dan Kerajinan – Berbahan Rotan:Jenis rotan natai (daratan): Dahanin, Tempirik, Buaya, SagakJenis rotan payak: Hiur Kundang, Marau, 
Lantong, Bungkulan, Radam Katam, Juruk, Nanga, Rautan Lupuk 
 
Alat/Perkakas Kerja dan Kerajinan – Berbahan Daun: Purun, Purun Tikus, Hanyut-hanyut, Bali, Selinsing, Bengkuang, Lempiyang 
• Desa Air 

Hitam 
Besar 

Sempadan 
sungai:  
S. Air Hitam 
S2 35.377 
E110 42.866 
S2 36.366 
E110 42.480 
S. Sahak, S. 
Siluk, S. 
Undang, S. 
Belingkung, S. 
Bagan Samak, 
S. Air Putih, S. 
Musuk, S. 
Pelingkai, S. 
Mading, S. 
Buluh, S. 
Bakung, S. 

- Operasional perusahaan 
berupa pembukaan lahan. 

- Konflik pengelolaan antar NKT 
- Pengembangan sosial ekonomi 

masyarakat belum menjadi 
prioritas UM/Perusahaan  

- Lemahnya implementasi 
rencana pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di tingkat 
lapangan.  

- Pengelolaan NKT belum masuk 
dalam SOP antar divisi. 

 

- Kebakaran hutan dan lahan, baik yang 
disebabkan oleh faktor alam maupun faktor 
kelalaian manusia. 

- Belum memperhatikan keberlanjutan 
sehingga cenderung eksploitatif dan 
oportunis. 

 

- Pembukaan lahan 
yang 
memperhatikan 
kaidah-kaidah yang 
telah diatur oleh 
pemerintah dan 
memperhatikan 
kepentingan 
masyarakat dalam 
pemenuhan 
kebutuhan hidup 
yang sangat 
tergantung dengan 
sumber daya alam  

- Penegakan 
kepatuhan/ 
pemenuhan 
perangkat 
implementasi 
peraturan 
penanaman yang 

- Pengembangan 
peraturan 
desa/adat untuk 
melindungi/ 
memelihara/ 
meningkatkan 
ekosistem riparian 
(agar tidak dialih-
fungsikan). 

- Pengadaan areal 
untuk tanah kas 
desa/hutan adat. 

- Program 
penyadartahuan 
tentang pentingnya 
fungsi daerah 
sempadan sungai 
dan area hutan 
desa/adat. 

- Mengembangkan 
media informasi 

- Rehabilitasi dan 
pengayaan area 
sempadan 
sungai dengan 
tanaman lokal 
untuk memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat. 

- FPIC 
pengelolaan NKT 
kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampu
ng 

- Membangun 
sistem monitoring 
ancaman 
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Rakit, S. 
Bagan Baru, 
S. Bagan 
Sepiah 
• Desa Air 

Hitam 
Hulu 

S. Air Hitam, 
S. Mading 
• Desa Air 

Tarap 
Sempadan 
sungai: S. 
Pengkuraan, 
S. 
Penadungan, 
S. Sipun, H. 
Air Bekajang, 
H. Keramat, H. 
Sandung, H. 
Tabar, H. Air 
Marau, Air 
Hitam, S. 
Penadungan, 
S. 
Pengkuraan, 
S. Pelingkai, 
S. Petanaman, 
S. Sipun, S. 
Bagan Batu 

menjamin 
perlindungan/ 
pemeliharaan/ 
peningkatan NKT 
(SOP, supervisi, 
pengawasan, 
pengaduan, sanksi, 
penghargaan, dsb) 
untuk mencegah 
penanaman yg 
melewati batas  

- Mengembangkan 
model pengelolaan 
NKT berbasis 
masyarakat 
(partisipatif) untuk 
mengembangkan 
pemanfaatan / 
penambahan 
manfaat sosial-
ekonomi  

- Mempercepat 
penyusunan dan 
penetapan rencana 
kerja pengelolaan 
dan monitoring NKT-
5. 

- Sosialisasi rencana 
kerja pengelolaan 
dan monitoring NKT 
5 UM di tingkat 
manajemen 
dan/atau UM. 

- Harmonisasi strategi 
pengelolaan antar 
NKT 

lokal atau 
kampong 

- Mengembangkan 
kurikulum  lokal 
tentang 
pengelolaan 
sumbedaya alam 
alam dan 
pengetahuan 
kearifan tradisonal 
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- Rencana Kerja 

pengelolaan dan 
monitoring NKT 5 
diikuti dengan 
pemenuhan SDM, 
teknologi, dan 
pendanaan. 

- Rencana Kerja 
pengelolaandan 
monitoring NKT 5 
diikuti dengan 
rencana tindakan 
(pertahun). 

- Pengembangan/ 
penyusunan 
perangkat 
implementasi 
pengelolaan NKT 5 
(SOP, supervisi, 
pengawasan, 
pengaduan, sanksi, 
penghargaan, dsb). 

 4. Alat/Perkakas Kerja dan Kerajinan – Perahu:  jenis K. Belangiran, K. Meranti, K. Medang, K. Musuk 

• Desa Air 
Hitam 
Besar 

S. Bagan 
Samak 
S2 
35.377E110 
42.866; S. 
Belingkong Ilir 
S2 
36.366E110 
42.480; S. Air 

- Operasional perusahaan 
berupa pembukaan lahan. 

- Konflik pengelolaan antar NKT 
- Pengembangan sosial ekonomi 

masyarakat belum menjadi 
prioritas UM/Perusahaan  

- Lemahnya implementasi 
rencana pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di tingkat 
lapangan.  

- Pengelolaan NKT belum masuk 
dalam SOP antar divisi. 

- Kebakaran hutan dan lahan, baik yang 
disebabkan oleh faktor alam maupun faktor 
kelalaian manusia. 

- Belum memperhatikan keberlanjutan 
sehingga cenderung eksploitatif dan 
oportunis.  

- Konversi lahan oleh masyarakatke tanaman 
monokulutur 

 

- Pembukaan lahan 
yang 
memperhatikan 
kaidah-kaidah yang 
telah diatur oleh 
pemerintah dan 
memperhatikan 
kepentingan 
masyarakat dalam 
pemenuhan 
kebutuhan hidup 
yang sangat 

- Pengembangan 
peraturan 
desa/adat untuk 
melindungi/ 
memelihara/ 
meningkatkan 
ekosistem riparian 
(agar tidak dialih-
fungsikan). 

- Pengadaan areal 
untuk tanah kas 
desa/hutan adat 

- Rehabilitasi dan 
pengayaan  area 
sempadan 
sungai, hutan 
adat, dan daerah 
penyangga 
(buffer area) 
dengan tanaman 
lokal untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat. 
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Hitam Besar 
S2 
38.785E110 
40.551; H. 
Keramat, H. 
Natai Belian, 
H. Bagan 
Siluk, H. Natai 
Sungai 
Undang, H. 
Natai 
Belindung, H. 
Padang 
Belanda 
Mabuk, H. 
Padang 
Bernyanyi, H. 
Padang 
Pelingkai 
Siluang, H. 
Padang 
Tempajak, H. 
Padang Tuung 
Sandung, H. 
Padang 
Keramat, H. 
Cangkam 
Babi, H. 
Sungai Rakit, 
H. Sungai 
Sahak, H. 
Sungai 
Belingkung 
Hilir, H. Sungai 
Samak, 
Temiang 

 tergantung dengan 
sumber daya alam  

- Penegakan 
kepatuhan/ 
pemenuhan 
perangkat 
implementasi 
peraturan 
penanaman yang 
menjamin 
perlindungan/ 
pemeliharaan/ 
peningkatan NKT 
(SOP, supervisi, 
pengawasan, 
pengaduan, sanksi, 
penghargaan, dsb) 
untuk mencegah 
penanaman yg 
melewati batas  

- Rehabilitasi dan 
pengayaan area 
sempadan sungai 
dengan tanaman 
lokal untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat. 

- Mengembangkan 
model pengelolaan 
NKT berbasis 
masyarakat 
(partisipatif) untuk 
mengembangkan 
pemanfaatan / 
penambahan 

- Program 
penyadartahuan 
tentang pentingnya 
fungsi daerah area 
hutan adat. 

- Mengembangkan 
media informasi 
lokal atau 
kampong 

- Mengembangkan 
kurikulum  local 
tentang 
pengelolaan 
sumbedaya alam 
alam dan 
pengetahuan 
kearifan tradisonal.  
 
 
 
 

- Penegakan/ 
pembuatan 
kesepakatan 
prosedur, 
pembatasan 
diameter, dan 
jumlah tegakan 
kayu yang akan 
ditebang di 
antara komunitas 
yang 
menggunakan 
sumber daya 
kayu 

- FPIC 
pengelolaan NKT 
kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampu
ng 

- Membangun 
sistem monitoring 
ancaman 
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LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL 
MITIGASI 

EKSTERNAL PENGELOLAAN 
Beransah, 
Teluk Dahanin. 

 
• Desa Air 

Hitam 
Hulu 

Kawasan 
Hutan Sungai 
Gubang 
 

-  

manfaat sosial-
ekonomi  

- Mempercepat 
penyusunan dan 
penetapan rencana 
kerja pengelolaan 
dan monitoring NKT-
5. 

- Sosialisasi rencana 
kerja pengelolaan 
dan monitoring NKT 
5 UM di tingkat 
manajemen 
dan/atau UM. 

- Harmonisasi strategi 
pengelolaan antar 
NKT 

- Rencana Kerja 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 5 
diikuti dengan 
pemenuhan SDM, 
teknologi, dan 
pendanaan. 

- Rencana Kerja 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 5 
diikuti dengan 
rencana tindakan 
(pertahun). 

- Pengembangan/ 
penyusunan 
perangkat 
implementasi 
pengelolaan NKT 5 
(SOP, supervisi, 
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LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL 
MITIGASI 

EKSTERNAL PENGELOLAAN 
pengawasan, 
pengaduan, sanksi, 
penghargaan, dsb). 

5. Bahan Bangunan – Kayu: Belangiran, Kubing, Perepat, Punak, Meranti, Resak, Ketiyau, Gimbur, Leban, Madang, Musuk, Renagak, Nyatuh, Jelutung, Kelukup, 
Gerunggang, Bintik, Kempas, Pepinang, Betulang Ular, Makai, Sindur, Ulin, Ramin, Tembesuk, Rengas, Teratungan, Pagak, Bedaru, Tekam, Sembawang, Bunut, 
Tampui, Bekarai, Sandak, Kemang 
• Desa Air 

Hitam 
Besar 

S. Bagan 
Samak: 
S2 
35.377E110 
42.866; S. 
Belingkong Ilir 
S2 
36.366E110 
42.480; S. Air 
Hitam Besar 
S2 
38.785E110 
40.551; Hutan 
Adat Cangkam 
Babi S2 
38.472E110 
48.118; H. 
Keramat, H. 
Natai Belian, 
H. Bagan 
Siluk, H. Natai 
Sungai 
Undang, H. 
Natai 
Belindung, H. 
Padang 
Belanda 

- Pembukaan lahan (land 
clearing) 

- Pengembangan sosial ekonomi 
masyarakat belum menjadi 
prioritas UM/Perusahaan  

- Lemahnya implementasi 
rencana pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di tingkat 
lapangan.  

- Pengelolaan NKT belum masuk 
dalam SOP antar divisi. 

- Pembalakkan liar oleh orang luar desa untuk 
komersil dan oportunis. 

- Kebakaran lahan dan hutan 
- Alih fugsi lahan menjadi perkebunan oleh 

masyarakat maupun penjualan ke 
perusahaan 

- Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah 
(jalan, jembatan dll) 

- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang 
pentingnya fungsi ekosistem sungai, 
sempadan sungai, dan area hutan desa/adat 
sebagai area penyedia NKT 5. 

- Meningkatnya perrmintaan pasar akan kayu 
lokal. 

- Lemahnya penegakan aturan adat tentang 
pengambilan kayu. 

- Lemahnya penegakan aturan pemerintah 
tentang pengambilan kayu.  

- Belum memperhatikan keberlanjutan 
sehingga cenderung eksploitatif dan 
oportunis. 

- Pembukaan lahan 
yang 
memperhatikan 
kaidah-kaidah yang 
telah diatur oleh 
pemerintah dan 
memperhatikan 
kepentingan 
masyarakat dalam 
pemenuhan 
kebutuhan hidup 
yang sangat 
tergantung dengan 
sumber daya alam. 

- Strategi/pilihan 
tindakan 
pengelolaan NKT 1-
4 harus menjamin 
hak dan akses 
warga terhadap 
sumberdaya kayu, 
harmonisasi rencana 
pengelolaan dengan 
NKT kategori lain 

- Harmonisasi strategi 
pengelolaan: 
pengelolaan umum 
NKT - pembatasan 
pemanfaatan/penga
mbilan sumberdaya, 

- Sosialisasi dan 
pelatihan praktik 
pengambilan kayu 
yang lestari 

- Menguatkan status 
hutan desa dan 
hutan adat untuk 
mencegah alih 
fungsi hutan 
desa/adat. 

- Pelatihan budidaya 
tanaman kayu 

- Penyusunan/ 
penegakan 
peraturan 
desa/adat tentang 
praktik ilegal 
logging. 

- Pengelolaan risiko 
kebakaran hutan 
dan lahan 
struktural 

- Pengelolaan risiko 
kebakaran hutan 
dan lahan non-
struktural 

- Pelibatan 
masyarakat dalam 
mengelola risiko 
dan penanganan 

- Rehabilitasi dan 
pengayaan  area 
sempadan 
sungai, hutan 
adat, dan daerah 
penyangga 
(buffer area) 
dengan tanaman 
lokal untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat. 

- Penegakan/ 
pembuatan 
kesepakatan 
prosedur, 
pembatasan 
diameter, dan 
jumlah tegakan 
kayu yang akan 
ditebang di 
antara komunitas 
yang 
menggunakan 
sumber daya 
kayu  

- FPICpengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampu
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EKSTERNAL PENGELOLAAN 
Mabuk, H. 
Padang 
Bernyanyi, H. 
Padang 
Pelingkai 
Siluang, H. 
Padang 
Tempajak, H. 
Padang Tuung 
Sandung, H. 
Padang 
Keramat, H. 
Cangkam 
Babi, H. 
Sungai Rakit, 
H. Sungai 
Sahak, H. 
Sungai 
Belingkung 
Hilir, H. Sungai 
Samak, 
Temiang 
Beransah, 
Teluk Dahanin 

 
• Desa Air 

Hitam 
Hulu 

H. Adat Natai 
Pinang, H. 
Batang Kulan, 
H. Air Nyiur, 
H. Air Maram, 
H. Pemburuk 
Babian, H. 
Gaharu Lalau, 

penetapan KPNKT 
ketentuan 
pengelolaan di 
KPNKT 

- Sosialisasi rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT-5 
UM di tingkat 
lapangan, dan peta 
KPNKT5 dan 
KPNKT5 gabung 
dengan NKT 
kategori lain 

- Sosialisai perangkat 
pengelolaan NKT 5 
(SOP, supervisi, 
pengawasan, 
pengaduan, sanksi, 
penghargaan, dsb.)  

- Penegakan 
kepatuhan/ 
pemenuhan 
perangkat 
implementasi 
peraturan 
penanaman yang 
menjamin 
perlindungan/ 
pemeliharaan/ 
peningkatan NKT 
(SOP, supervisi, 
pengawasan, 
pengaduan, sanksi, 
penghargaan, dsb) 
untuk mencegah 
penanaman yg 

kebakaran lahan 
dan hutan. 

- Pengembangan 
peraturan 
desa/adat untuk 
melindungi/ 
memelihara/ 
meningkatkan 
ekosistem riparian 
(agar tidak dialih-
fungsikan). 

- Pengadaan areal 
untuk tanah kas 
desa/hutan adat 

- Mengembangkan 
media informasi 
lokal atau 
kampong 

- Mengembangkan 
kurikulum  local 
tentang 
pengelolaan 
sumbedaya alam 
alam dan 
pengetahuan 
kearifan tradisonal.  

- Program 
peningkatan 
kapasitas agar 
masyarakat dapat 
bertahan dan 
meningkatkan 
perekonomian 

ng 
- Membangun 

sistem 
monitoring 
ancaman 

- Adanya program 
CSR untuk 
pemberdayaan 
masyarakat 
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MITIGASI 

EKSTERNAL PENGELOLAAN 
H. Air Marau, 
H. Ipuk 
Kematian, H. 
Ipuk Muda, H. 
Ipuk 
Ketanggang, 
H. Ilang 
Patah, H. 
Natai 
Ketawak, H. 
Padang 
Sembilan, H. 
Teratungan 
Tanam, H. 
Kuala Bedaru, 
H. Daas 
Berdamai, H. 
Arai Bajur, H. 
Arai Paku, H. 
Lebur Api, H. 
Padang 
Kiyadun, H. 
Arai Beringgit, 
H. Natai 
Kemparing, H. 
Natai Sawah, 
Kawasan 
Hutan Sungai 
Gubang 
 
• Desa Air 

Tarap 
Sempadan 
Sungai 
Penadungan: 
S2 32.012  

melewati batas  
- Mempercepat 

penyusunan dan 
penetapan rencana 
kerja pengelolaan 
dan monitoring NKT 
5. 

- Sosialisasi rencana 
kerja pengelolaan 
dan monitoring NKT 
5 UM di tingkat 
manajemen 
dan/atau UM. 

- Harmonisasi strategi 
pengelolaan antar 
NKT 

- Rencana Kerja 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 5 
diikuti dengan 
pemenuhan SDM, 
teknologi, dan 
pendanaan. 

- Rencana Kerja 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 5 
diikuti dengan 
rencana tindakan 
(pertahun). 

- Pengembangan/ 
penyusunan 
perangkat 
implementasi 
pengelolaan NKT 5 
(SOP, supervisi, 
pengawasan, 
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LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL 
MITIGASI 

EKSTERNAL PENGELOLAAN 
E110 47.494 
Sempadan 
Sungai 
Pengkuraan: 

S2 
30.823E110 
47.782 
 
H.S. Sipun, H. 
Air Bekajang, 
H. Keramat, H. 
Sandung, H. 
Tabar, H. Air 
Marau 

pengaduan, sanksi, 
penghargaan, dsb) 

6. Obat-obatan tradisional: Siduk, Kaman-kaman, Pelambat, Kasai 40/ Sapat 40, Membuntu, Akar Kutuk-Kutuk, Kayu Tengkujat, Kayu Penandur Urat, Gamat 
Belanda, Musuk, Akar Kendamaian, Bangkal, Sambung, Siduk, Butuh, Jamai, Samak, Penebar Balik, Akar Biawak 
 
 Desa Air 

Hitam 
Besar 

S. Bagan 
Samak 
S2 
35.377E110 
42.866 

S. Belingkong 
Ilir 
S2 
36.366E110 
42.480 

S. Air Hitam 
Besar 
S2 
38.785E110 

- Operasional perusahaan 
berupa pembukaan lahan untuk 
area produksi baru. 

- Tumpang tindih kawasan NKT 
5 dengan NKT lain akibat 
pembatasan akses 

- Pengembangan sosial ekonomi masyarakat 
belum menjadi prioritas UM/Perusahaan   

- Lemahnya implementasi rencana 
pengelolaan dan monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan. 

- Pengelolaan NKT belum masuk dalam SOP 
antar divisi. 

- Kebakaran hutan dan lahan, baik yang 
disebakan oleh faktor alam maupun faktor 
kelalaian manusia. 

- Alih fungsi lahan oleh karena desakan 
ekonomis yang dirasakan masyarakat 

- Pembukaan lahan 
yang 
memperhatikan 
kaidah-kaidah yang 
telah diatur oleh 
pemerintah dan 
memperhatikan 
kepentingan 
masyarakat dalam 
pemenuhan 
kebutuhan hidup 
yang sangat 
tergantung dengan 
sumber daya alam 

- Kebijakan tidak 
mengalihfungsikan 
lahan 
KBKT/KPNKT hasil 

- Penegakan 
aturan desa/adat 
terkait 
pelanggaran 
pengelolaan 
kawasan dimana 
hasil hutan bukan 
kayu berada. 

- Pemasangan 
papan amaran 
atas nama desa 
atau adat. 

- Pelatihan 
penanggulangan 
kebakaran hutan 
dan lahan serta 
peringatan dini. 

- Menetapkan pola 

- Penanaman 
atau pengayaan 
tanaman obat-
obatan 
tradisional, 
terutama di 
daerah 
sempadan 
sungai atau 
penyangga. 

- FPICpengelolaa
n NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kamp
ung 

- Membangun 
sistem 
monitoring 
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LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL 
MITIGASI 

EKSTERNAL PENGELOLAAN 
40.551 

Hutan Adat 
Cangkam Babi 

S2 
38.472E110 
48.118 
H. Keramat, H. 
Natai Belian, 
H. Bagan 
Siluk, H. Natai 
Sungai 
Undang, H. 
Natai 
Belindung, H. 
Padang 
Belanda 
Mabuk, H. 
Padang 
Bernyanyi, H. 
Padang 
Pelingkai 
Siluang, H. 
Padang 
Tempajak, H. 
Padang Tuung 
Sandung, H. 
Padang 
Keramat, H. 
Cangkam 
Babi, H. 
Sungai Rakit, 
H. Sungai 
Sahak, H. 
Sungai 
Belingkung 

hutan non kayu 
untuk area produksi 
tanpa 
memperhitungkan 
pemenuhan 
kebutuhan atas 
sumberdaya 
tersebut. 

- Pengelolaan NKT 
harus menjamin 
hak dan akses 
warga terhadap 
hasil hutan non 
kayu dan  
harmonisasi 
pengelolaan 
dengan NKT lain.  

- Mengembangkan 
model pengelolaan 
NKT berbasis 
masyarakat 
(partisipatif) untuk 
mengembangkan 
pemanfaatan/ 
penambahan 
manfaat sosial-
ekonomi secara 
langsung. 

- Mempercepat 
penyusunan dan 
penetapan rencana 
kerja pengelolaan 
dan monitoring 
NKT-5. 

- Sosialisasi rencana 
kerja pengelolaan 

ruang desa/adat. 
- Penyusunan 

aturan 
pengelolaan 
kawasan dimana 
hasil hutan bukan 
kayu oleh 
pemerintah desa 
terkait dan/atau 
adat secara 
tertulis. 

- Pengembangan 
hasil hutan bukan 
kayu melalui 
RPJMDes-
RKPDes. 

- Pengembangan 
peraturan 
desa/adat untuk 
melindungi/ 
memelihara/ 
meningkatkan 
ekosistem 
riparian (agar 
tidak dialih-
fungsikan). 

- Mengembangkan 
media informasi 
lokal atau 
kampong 

- Mengembangkan 
kurikulum  lokal 
tentang 
pengelolaan 
sumbedaya alam 
alam dan 

ancaman 
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LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL 
MITIGASI 

EKSTERNAL PENGELOLAAN 
Hilir, H. Sungai 
Samak 
 
• Desa Air 

Hitam 
Hulu 

H.Keramat 
Padang Ipuk, 
H. Adat Natai 
Pinang, H. 
Batang Kulan, 
H. Air Nyiur, H. 
Air Maram, H. 
Pemburuk 
Babian, H. 
Gaharu Lalau, 
H. Air Marau, 
H. Ipuk 
Kematian, H. 
Ipuk Muda, H. 
Ipuk 
Ketanggang, 
H. Ilang Patah, 
H. Natai 
Ketawak, H. 
Padang 
Sembilan, H. 
Teratungan 
Tanam, H. 
Kuala Bedaru, 
H. Daas 
Berdamai, H. 
Arai Bajur, H. 
Arai Paku, H. 
Lebur Api, H. 
Padang 

dan monitoring 
NKT 5 UM di 
tingkat manajemen 
dan/atau UM. 

- Harmonisasi 
strategi 
pengelolaan antar 
NKT. 

pengetahuan 
kearifan 
tradisonal. 
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LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL 
MITIGASI 

EKSTERNAL PENGELOLAAN 
Kiyadun, H. 
Arai Beringgit, 
H. Natai 
Kemparing, H. 
Natai Sawah 
 
• Desa Air 

Tarap 
Sempadan 
Sungai 
Penadungan: 
S2 32.012  
E110 47.494 
Sempadan 
Sungai 
Pengkuraan: 

S2 
30.823E110 
47.782 

Sungai Air 
Marau: 

S2 31.456  
E110 45.916 

- H.S. Air 
Barus 

7. Sumber Air Bersih Untuk Minum dan Memasak: Sungai 

• Desa Air 
Hitam 
Besar 

S Belingkong 
Ilir 
S2 
36.366E110 

- Ekspansi perkebunan/operasi 
bisnis perusahaan di  water 
catchment area. (Alih fungsi 
kawasan yang memberikan 
perlindungan terhadap 
kawasan bawahannya) 

- Proses pembukaan lahan yang 
menimbulkan serasah di pinggir 

- Alih fungsi kawasan perlindungan setempat 
- Pembalakan hutan di daerah zona 

perlindungan setempat. 
- Kebakaran hutan di zona perlindungan 

setempat. 
- Hilangnya daerah penyangga sempadan 

sungai dan mata air. 
- Limbah dari perusahaan lain 

- Pelarangan 
ekspansi 
perkebunan/kegiata
n operasi bisnis 
perusahaan di 
water catchment 
area suatu mata 
air. 

- Edukasi isu arti 
penting 
pengelolaan 
sumber daya air 
yang 
berkelanjutan. 

- Pemasangan 
papan amaran 

- Perbaikan/restor
asi ekosistem  
DAS. 

- Perbaikan areal 
di daerah 
penyangga 
sekitar kantong 
air (mata air) 
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MITIGASI 

EKSTERNAL PENGELOLAAN 
42.480 

S Siluk 
S2 
37.799E110 
42.348 
 
S. Pelingkai, 
S. Air Putih, S. 
Undang, S. 
Samak, S. 
Belingkung 
Hilir, S. Siluk, 
S. Sahak, S. 
Rakit 
 
• Desa Air 

Hitam 
Hulu 

S. Mading, S. 
Ipuk 
 
• Desa Air 

Tarap 
Sungai Air 
Marau: 

S2 31.456  
E110 45.916 
Sungai 
Penadungan: 

S2 30.859  
E110 46.123 
 
S. PelingkaiS. 
Pengunyitan, 

sungai. 
- Perubahan alur sungai dan 

penanaman di sempadan 
sungai. 

- Alih fungsi kawasan 
perlindungan setempat. 

- Akumulasi aplikasi pestisida 
dan pupuk tertentu memberikan 
dampak terganggunya 
ekosistem riparian yang sulit 
dipulihkan. 

- Lemahnya penegakan SOP 
yang sifatnya preventive 
mengakibatkan kelalaian dalam 
pengelolaan air. 

- Kegagalan implementasi 
pendekatan NKT di tingkat 
karyawan, staff dan kontraktor, 
sehingga terjadi pencemaran 
air sungai. 

- Kekeringan akibat penampungan air (canal) 
- Kurangnya pemahaman masyarakat  

tentang pentingnya fungsi kawasan lindung 
- Lemahnya penegakan hukum pada 

kawasan perlindungan setempat 
- Praktek buruk implementasi aturan 

tataguna lahan. 

- Penetapan buffer 
zone 

- Penetapan 
kawasan 
perlindungan 
setempat. 

- Perusahaan 
menetapkan 
pestisida, pupuk 
yang digunakan 
memiliki dampak 
minimal lingkungan. 

- Mempercepat 
penyusunan dan 
penetapan rencana 
kerja pengelolaan 
dan monitoring 
NKT-5. 

- Sosialisasi rencana 
kerja pengelolaan 
dan monitoring 
NKT 5 UM di 
tingkat manajemen 
dan/atau UM. 

- Harmonisasi 
strategi 
pengelolaan antar 
NKT  

pelarangan 
penangkapan 
ikan dengan alat 
"berbahaya" a.n. 
pemerintah desa 
dan atau adat. 

- Penegakan 
aturan adat oleh 
komunitas adat 
tentang 
penggunaan alat 
tangkap ikan 
yang merusak. 

- Sekat bakar di 
zona lindung 
setempat. 

- Menetapkan pola 
ruang desa/adat 

- Program 
penyadartahuan 
tentang 
pentingnya fungsi 
daerah sempadan 
sungai dan area 
hutan desa/adat. 

- Pendidikan 
masyarakat 
tentang air bersih 
dan kesehatan 
lingkungan 

- Penerapan sanksi 
bagi pelanggaran 
terhadap NKT  

- Mengembangkan 
media informasi 
lokal atau 

- Pembuatan 
sanitasi 
lingkungan yang 
memadai di 
sekitar 
pemandian 
umum 
(termasuk WC 
umum). 

- FPICpengelolaa
n NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kamp
ung 

- Membangun 
sistem 
monitoring 
ancaman 
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LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL 
MITIGASI 

EKSTERNAL PENGELOLAAN 
S. Air Giilang, 
S. Air Diansau, 
S. Sipun 

kampung.  

8. Sumber Air Bersih untuk MCK: Sungai 
 
• Desa Air 

Hitam 
Besar 

S. Air Hitam: 
S2 
35.203E110 
3.570 
 
• Desa Air 

Hitam 
Hulu 

Sungai 
Mading, 
Sungai Ipuk 
dan Sungai Air 
Hitam 
 
• Desa Air 

Tarap 
Sungai Air 
Hitam: 

S2 30.961  
E110 45.736 
 
S. 
Pembadakan, 
S. Air 
Teratungan, S. 
Petanaman, S. 
Air Maram, S. 

- Ekspansi perkebunan/operasi 
bisnis perusahaan di  water 
catchment area. (Alih fungsi 
kawasan yang memberikan 
perlindungan terhadap 
kawasan bawahannya) 

- Proses pembukaan lahan 
yang menimbulkan serasah di 
pinggir sungai. 

- Perubahan alur sungai dan 
penanaman di sempadan 
sungai. 

- Alih fungsi kawasan 
perlindungan setempat. 

- Akumulasi aplikasi pestisida 
dan pupuk tertentu 
memberikan dampak 
terganggunya ekosistem 
riparian yang sulit dipulihkan. 

- Lemahnya penegakan SOP 
yang sifatnya preventive 
mengakibatkan kelalaian 
dalam pengelolaan air. 

- Kegagalan implementasi 
pendekatan NKT di tingkat 
karyawan, staff dan kontraktor, 
sehingga terjadi pencemaran 
air sungai. 

- Alih fungsi kawasan perlindungan setempat 
- Pembalakan hutan di daerah zona 

perlindungan setempat. 
- Kebakaran hutan di zona perlindungan 

setempat. 
- Hilangnya daerah penyangga sempadan 

sungai dan mata air. 
- Limbah dari perusahaan lain 
- Kekeringan akibat penampungan air (canal) 
- Kurangnya pemahaman masyarakat  

tentang pentingnya fungsi kawasan lindung 
- Lemahnya penegakan hukum pada 

kawasan perlindungan setempat 
- Praktek buruk implementasi aturan 

tataguna lahan. 

- Pelarangan 
ekspansi 
perkebunan/kegiata
n operasi bisnis 
perusahaan di 
water catchment 
area suatu mata 
air. 

- Penetapan buffer 
zone 

- Penetapan 
kawasan 
perlindungan 
setempat. 

- Perusahaan 
menetapkan 
pestisida, pupuk 
yang digunakan 
memiliki dampak 
minimal lingkungan. 

- Mempercepat 
penyusunan dan 
penetapan rencana 
kerja pengelolaan 
dan monitoring 
NKT 5. 

- Sosialisasi rencana 
kerja pengelolaan 
dan monitoring 
NKT 5 UM di 
tingkat manajemen 

- Edukasi isu arti 
penting 
pengelolaan 
sumber daya air 
yang 
berkelanjutan. 

- Pemasangan 
papan amaran 
pelarangan 
penangkapan 
ikan dengan alat 
"berbahaya" a.n. 
pemerintah desa 
dan atau adat. 

- Penegakan 
aturan adat oleh 
komunitas adat 
tentang 
penggunaan alat 
tangkap ikan 
yang merusak. 

- Sekat bakar di 
zona lindung 
setempat. 

- Menetapkan pola 
ruang desa/adat 

- Program 
penyadartahuan 
tentang 
pentingnya fungsi 
daerah sempadan 

- Perbaikan/restor
asi ekosistem  
DAS. 

- Perbaikan areal 
di daerah 
penyangga 
sekitar kantong 
air (mata air) 

- Pembuatan 
sanitasi 
lingkungan yang 
memadai di 
sekitar 
pemandian 
umum 
(termasuk WC 
umum). 

- FPIC 
pengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kamp
ung 

- Membangun 
sistem 
monitoring 
ancaman 
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Terusan, S. 
Rauk Tiung 

-  

dan/atau UM. 
- Harmonisasi 

strategi 
pengelolaan antar 
NKT  

sungai dan area 
hutan desa/adat. 

- Pendidikan 
masyarakat 
tentang air bersih 
dan kesehatan 
lingkungan 

- Penerapan sanksi  
- Mengembangkan 

media informasi 
lokal atau 
kampung.  

9. Lahan Ekonomis: Kebun Karet dan Buah 

• Desa Air 
Hitam 
Besar 

Kebun 
Campur: 
Simpang 
Mayang, 
Pelingkai 
Panjang, 
Pelingkai 
Pasir, Natai 
Keramat, S. 
Keramat. 
 
• Desa Air 

Hitam 
Hulu 

Air Nyiur, Air 
Marau, Lebur 
Api, Berdanau, 
Air Maram, 
Ipuk Tuhak, 

- Alih fungsi lahan kebun 
masyarakat untuk area 
produksi  HTI 

- Konflik pengelolaan antar 
NKT 

- Pengembangan sosial 
ekonomi masyarakat 
belum menjadi prioritas 
UM/Perusahaan 

- Lemahnya implementasi 
rencana pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan 

- Tumpang tindih aturan 
SOP dan pelaksanaan 
SOP antar divisi di 
perusahaan 
 

- Lahan kebun dijual  
- Lahan kebun dialihfungsikan semua 

menjadi monokultur 
- Kebakaran/ pembakaran lahan dan hutan 

dalam pembukaan lahan 
- Masyarakat belum merawat kebun karet 
- Fluktuasi harga komoditi karet atau tidak 

stabil dan cenderung mengalami 
penurunan dari tahun ke tahun,  sehingga 
membuat masyarakat tidak begitu 
semangat untuk merawatnya 

- Ekonomi berbasis uang, kebutuhan hidup 
yg dipenuhi dari cash meningkat 

- Regulasi tentang perkebunan HTI tidak 
mempertimbangkan kebutuhan 
membangun ketahanan pangan 

- Pembukaan lahan 
yang 
memperhatikan 
kaidah-kaidah yang 
telah diatur oleh 
pemerintah dan 
memperhatikan 
kepentingan 
masyarakat dalam 
pemenuhan 
kebutuhan hidup 
yang sangat 
tergantung dengan 
sumber daya alam 

- Strategi/pilihan 
tindakan 
pengelolaan NKT 
1-4 harus menjamin 
hak dan akses 
warga terhadap 
sumberdaya kayu, 
harmonisasi 

- Sosialisasi dan 
pelatihan praktik 
pengambilan 
kayu yang lestari 

- Menguatkan 
status hutan desa 
dan hutan adat 
untuk mencegah 
alih fungsi hutan 
desa/adat. 

- Penyusunan/ 
penegakan 
peraturan 
desa/adat tentang 
praktik ilegal 
logging 

- Pelibatan 
masyarakat 
dalam mengelola 
risiko dan 
penanganan 
kebakaran lahan 

- Pembuatan 
aturan main 
tanaman di 
kawasan hutan 
(ladang 
masyarakat) 
nuntuk 
pencegahan 
konversi lahan 
menjadi 
perkebunan 
sawit 

- Peningkatan 
pengetahuan 
masyarakat 
terkait budidaya 
tanaman hutan 
untuk panen 
HHBK 

- FPIC 
pengelolaan 
NKT kepada 
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EKSTERNAL PENGELOLAAN 
Ipuk Muda, 
Hilang Patah, 
S. Berasau, 
Unta, Gubang, 
Bagan 
Dayung, 
Bagan 
Penyirapan, 
Bagan Pulai, 
Bagan Lakau, 
Titi Parak, Air 
Belantang, Air 
Simpur, 
Landau 
Kumpang, 
Kusik, Teluk 
Padang, 
Pangkalan 
Padang, 
Landau Ladi, 
Ipuk Di Batu. 
 
• Desa Air 

Tarap 
Kebun Campur 
Karet dan 
Buah 
Penadungan, 
Pengkuraan 

-  

rencana 
pengelolaan 
dengan NKT 
kategori lain 

- Harmonisasi 
strategi 
pengelolaan: 
pengelolaan umum 
NKT - pembatasan 
pemanfaatan/peng
ambilan 
sumberdaya, 
penetapan 
KPNKTketentuan 
pengelolaan di 
KPNKT 

- Proporsi 
pengelolaan sosial 
ekonomi dalam 
rencana kelola UM 
(sama penting/ tdk 
dengan aspek 
lingkungan dan 
produksi) 

- Mempercepat 
penetapan rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT5 

- Sosialisasi rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 5 
UM di tingkat 
manajemen  

- Rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 5 

dan hutan. 
- Penetapan/revisi 

tata ruang desa 
berdasarkan 
perhitungan/predi
ksi kebutuhan 
mempertahankan 
lahan kebun  
untuk tujuan 
ekonomis. 

- Program 
pelatihan 
budidaya  
kebun/komoditas 
karet/gaharu 

- Mengembangkan 
model pemasaran 
hasil perkebunan 
dengan harga 
premium untuk 
peningkatan 
penghasilan 
(cash). 

- Penegakan 
aturan hukum/ 
pemerintah dan 
adat dalam 
pencegahan dan 
pengendalian 
kebakaran hutan  
belukar tua 
(bekas ladang 
dan bagan) dan 
lahan 

- Pengelolaan 
risiko bencana 

masyarakat 
lokal/adat/kamp
ung 

- Membangun 
sistem 
monitoring 
ancaman 
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EKSTERNAL PENGELOLAAN 
diikuti dengan 
rencana tindakan 

- Rencana tindakan 
diikuti dengan 
pemenuhan SDM, 
teknologi, dan 
pendanaan. 

- Pengembangan/ 
Penyusunan 
perangkat 
implementasi 
pengelolaan NKT 5 
(SOP,  supervisi, 
pengawasan, 
pengaduan, sanksi, 
penghargaan) 

kebakaran hutan 
dan lahan. 

 
 
Tabel 37. Rekomendasi Pengelolaan NKT 6 Blok Air Hitam 

LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL MITIGASI EKSTERNAL PENGELOLAAN 
1. Tempat/lokasi keramat/larangan 

Desa Hitam Hulu: 
Hutan Keramat Padang 
Ipuk,  
Hutan Adat Natai Pinang, 
Ipuk Di Batu 
 
Desa Air Hitam Besar: 
Bagan Selinsing dan 
Tanjung Duku,  
Danau Burung, Hutan Adat 
Natai Belian,  
Hutan Adat Cangkam Babi,  
Kuala Mading 
 

- Pembukaan lahan 
perkebunan dan 
pembangunan 
infrastrukturnya 
tanpa 
memperhatikan tata 
ruang wilayah 

- Tata batas wilayah 
adat dan perusahaan 
belum jelas, tidak 
ada buffer 

- Pembukaan lahan untuk 
perkebunan ekonomis 

- Penjualan lahan pada 
pihak luar  

- Memastikan 
pembukaan lahan 
tidak merusak artefak 

- Pengawasan 
terhadap proyek 
pembukaan lahan 

- Briefing teknis 
mandor dan pekerja 
lapangan mengenai 
tata batas 

- Membekali humas, 
tim sosial, tim pencari 
lahan (GRTT) 

- Penyadartahuan 
dimasyarakat 
mengenai budaya dan 
identitasnya (NKT 6) 
khususnya kepada ahli 
waris atau keturunan 

- Mendorong legalitas 
kawasan budaya 
dengan area adat dan 
memastikan tata batas 

- Memastikan lokasi-
lokasi kuburan ua dan 
lama dan tanda 

- Membuat papan 
informasi 
keberadaan NKT 6 
pada area-area 
NKT 6 bekerjasama 
dengan desa  

- Tata batas area 
NKT 6 

- Zona panyangga 
antara area 
perkebunan dengan 
area NKT 6 sesuai 
kesepakatan, 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

193 

LOKASI ANCAMAN INTERNAL  ANCAMAN EKSTERNAL  MITIGASI INTERNAL MITIGASI EKSTERNAL PENGELOLAAN 
 mengenai NKT dan 

FPIC 
- Pembuatan tata 

batas wilayah NKT 6 
- Pembuatan papan 

informasi mengenai 
NKT dan NKT 6 yang 
ada didalamnya 

- Informasi menyeluruh 
mengenai peta, luas 
dan batas wilayah 
NKT 6 

keberadaanya 
 

antara 50-100 
meter 

- FPIC pengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampung 

- Membangun sistem 
monitoring 
ancaman 

2. Makam keramat/makam tua 

Desa Air Hitam Hulu: 
Tetabusan,  
Kawasan Keramat Ilang 
Betakok 
 
Desa Air Hitam Besar: 
Tetabusan Darat dan Air,  
Pohon Keramat Pulai dan 
Ulin (Bantan) 
 
Desa Air Tarap: 

- Tetabusan: Pohon 
Keramat Pulai dan 
Ulin (Bantan) 

- Pembukaan lahan 
untuk operasional 
kebun dengan 
menggusur lokasi 
keramat/larangan 

- Lokasi NKT 6 tidak 
diberi tanda jelas 
dan papan informasi 
sehingga pelaksana 
pembukaan lahan 
tidak tahu batas-
batasnya 

- Belum ada 
kesepakatan batas 
dan luasan wilayah 
hutan adat 

- Pengelolaan NKT 6 
belum menjadi 
prioritas UM 

- Kebijakan 
perusahaan masih 
diluar pendekatan 
NKT 6 

- Pembukaan lahan 
dengan cara dibakar 
yang tidak terkendali 
sehingga 
menyebabkan 
kebakaran besar 

- Pembukaan ladang 
oleh masyarakat pada 
area hutan yang 
terdapat tempat/lokasi 
keramat, dll 

- Penyerahan lahan 
oleh warga 

- Aktivitas masyarakat 
desa sekitar berupa 
penebangan illegal 
dan perburuan liar 

- Ketidakpedulian 
terhadap makna 
sejarah 

- Belum disepakatinya 
lokasi-lokasi 
bersejarah di desa 

- Memastikan 
pembukaan lahan 
tidak merusak 
kuburan 

- Pengawasan 
terhadap proyek 
pembukaan lahan 

- Briefing teknis 
mandor dan pekerja 
lapangan mengenai 
tata batas 

- Membekali humas, 
tim sosial, tim 
pencari lahan 
(GRTT) mengenai 
NKT dan FPIC 

- Pembuatan tata 
batas wilayah NKT 6 

- Pembuatan papan 
informasi mengenai 
NKT dan NKT 6 
yang ada 
didalamnya 

- Penyadartahuan 
dimasyarakat 
mengenai budaya 
dan identitasnya 
(NKT 6) khususnya 
kepada ahli waris 
atau keturunan 

- Mendorong 
legalitas kawasan 
budaya dengan 
area adat dan 
memastikan tata 
batas 

- Memastikan lokasi-
lokasi dan tanda 
keberadaan 
makam 
tua/keramat  

- Membuat buku 
saku mengenai 
keberadaan NKT 6 
dan area NKT 6 
yang 
disosialisasikan 
dan didistribusikan 
pada karyawan 
dan warga desa 

- Membuat papan 
informasi 
keberadaan NKT 6 
para area-area 
NKT 6 
bekerjasama 
dnegna desa  

- Zona penyangga 
antara NKT 6 
dengan area 
perkebunan 

- Membuat tanda 
dan batas wilayah 
NKT 6 seperti 
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- Gagalnya 

implementasi 
rencana 
pengelolaan 
pendekatan NKT 
perusahaan di 
tingkat 
implementasi. 

- Pengelolaan NKT 
belum terintegrasi 
masuk dalam SOP 

atau lokasi-lokasi adat 
yang bersifat komunal 
dan belum ada ukuran 
luasan yang disepakati 
bersama 

- Informasi 
menyeluruh 
mengenai peta, luas 
dan batas wilayah 
NKT 6 
 

pagar atau lainnya 
yang disepakati 
oleh warga 

- FPIC pengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampun
g 

- Membangun 
sistem monitoring 
ancaman 

3. Lokasi penting bagi tradisi/adat 

Desa Air Hitam Hulu: 
Tetabusan,  
Kawasan Keramat Ilang 
Betakok 
 
Desa Air Hitam Besar: 
Tetabusan Darat dan Air,  
Pohon Keramat Pulai dan 
Ulin (Bantan) 
 
Desa Air Tarap: 

- Tetabusan: Pohon 
Keramat Pulai dan 
Ulin (Bantan) 

- Pembukaan lahan 
untuk operasional 
kebun dengan 
menggusur lokasi 
keramat/larangan 

- Lokasi NKT 6 tidak 
diberi tanda jelas dan 
papan informasi 
sehingga pelaksana 
pembuka lahan tidak 
mengetahui batas-
batasnya 

- Belum ada 
kesepakatan batas 
dan luasan wilayah 
hutan adat 

- Pengelolaan NKT 6 
belum menjadi 
prioritas UM 

- Kebijakan perusahaan 
masih diluar 
pendekatan NKT 6 

- Gagalnya 
implementasi rencana 

- Pembukaan lahan 
dengan cara dibakar 
yang tidak terkendali 
sehingga menyebabkan 
kebakaran besar 

- Pembukaan ladang oleh 
masyarakat pada area 
hutan yang terdapat 
tempat/lokasi keramat, 
dll 

- Penyerahan lahan oleh 
warga 

- Aktivitas masyarakat 
desa sekitar berupa 
penebangan illegal dan 
perburuan liar 

- Ketidakpedulian 
terhadap makna sejarah 

- Belum disepakatinya 
lokasi-lokasi bersejarah 
di desa atau lokasi-
lokasi adat yang bersifat 
komunal dan belum ada 
ukuran luasan yang 

- Pengawasan 
terhadap proyek 
pembukaan lahan 

- Briefing teknis 
mandor dan pekerja 
lapangan mengenai 
tata batas 

- Membekali humas, 
tim sosial, tim pencari 
lahan (GRTT) 
mengenai NKT dan 
FPIC 

- Pembuatan tata batas 
wilayah NKT 6 

- Pembuatan papan 
informasi mengenai 
NKT dan NKT 6 yang 
ada didalamnya 

- Informasi menyeluruh 
mengenai peta, luas 
dan batas wilayah 
NKT 6 

- Kerjasama dengan 
CSR untuk pedidikan-

- Penyadartahuan 
dimasyarakat 
mengenai budaya dan 
identitasnya (NKT 6) 
khususnya kepada ahli 
waris atau keturunan 

- Mendorong legalitas 
kawasan budaya 
dengan area adat dan 
memastikan tata batas 

 

- Membuat papan 
informasi 
keberadaan NKT 6 
para area-area 
NKT 6 
bekerjasama 
dengan desa  

- Tata batas area 
NKT 6 

- Zona panyangga 
antara area 
perkebunan 
dengan area NKT 
6 sesuai 
kesepakatan, 
antara 50-100 
meter 

- FPIC pengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampun
g 

- Membangun 
sistem monitoring 
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pengelolaan 
pendekatan NKT 
perusahaan di tingkat 
implementasi 

- Pengelolaan NKT 
belum terintegrasi 
dalam SOP 

disepakati bersama 
- Tata batas wilayah adat 

dan perusahaan belum 
jelas, tidak ada buffer 

- Kebakaran lahan dan 
hutan 

- Konflik lahan dan tata 
batas wilayah desa 

kebudayaan ancaman 

4. Tumbuhan  penting bagi tradisi/adat 

Desa Air Hitam Hulu 
 
Desa Air Hitam Besar 
 

- Desa Air Tarap 

- Alih fungsi lahan 
untuk area tanaman 
pokok 

- Kebakaran hutan dan 
lahan 

- Alih fungsi kawasan 
perlindungan 
setempat 

- Pengelolaan NKT 6 
belum menjadi 
prioritas UM 

- Kebijakan perusahaan 
masih diluar 
pendekatan NKT 6 

- Gagalnya 
implementasi rencana 
pengelolaan 
pendekatan NKT 
perusahaan di tingkat 
implementasi 

- Pengelolaan NKT 
belum terintegrasi 
masuk dalam SOP 

- Pengambilan kayu 
secara oportunis di 
kawasan HHBK 

- Kebakaran hutan 
- Alih fungsi lahan hutan 

dan kawasan 
perlindungan setempat 
menjadi lahan produksi 

- Kurangnya pemahaman 
masyarakat tentang 
pentingnya fungsi 
kawasan hutan 

- Lemahnya penegakan 
hukum baik tingkat desa 
maupun adat 

- Wilayah sumber daya 
hutan  dianggap tidak 
ekonomis sehingga 
dijual dan/atau dialih-
fungsikan 

- Membekali humas, 
tim sosial, tim pencari 
lahan (GRTT) 
mengenai NKT dan 
FPIC 

- Pendidikan lingkungan 
dan budaya di 
masyarakat oleh para 
tetua kepada anak-
anak 

- Mendukung 
pembuatan buku 
mengenai sejarah 
adat dan 
pengetahuan lokal 
lainnya dengan 
kerjasama pihak 
lain 

- FPICpengelolaan 
NKT kepada 
masyarakat 
lokal/adat/kampun
g 

- Membangun 
sistem monitoring 
ancaman 
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9 MONITORING NKT 
 

9.1.1 Rekomendasi  Monitoring Blok Kendawangan 
 

Tabel 38. Rekomendasi Monitoring NKT 1-4 Blok Kendawangan 

NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

1.1 Sisa hutan yang berada 
pada zona penyangga 
dengan HL Sungai Tengar 

- Evaluasi 6 bulanan  
terhadap aktivitas 
pembukaan lahan 

- Analisis tutupan lahan per 
1 tahunan  

- Ground check lokasi 
KBKT 1.1 per 3 bulan 

- Ground check lokasi 
KBKT 1.1 per 3 bulan 

- Evaluasi terhadap 
karyawan tentang 
pemahaman konservasi 
hutan dilakukan 1 tahun 
sekali 

- Melakukan patrol 
bersama masyarakat 

- Evaluasi sistem 
penangulangan 
kebakaran satu kali 
setahun 

- Pelaksanaan pembukaan 
lahan di area yang 
berbatasan dengan 
kawasan buffer zone 

- Tanda/pal batas kawasan 
NKT tetap terjaga 

- Aktivitas/kegiatan 
masyarakat disekitar 
KPNKT 1.1 

- Pelaksanaan kegiatan 
pengayaan tanaman di 
kawasan NKT 1.1 
 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- Memantau batas area 

KPNKT yang sudah 
ditetapkan setiap 3 bulan 
bersama pemangku 
kepentingan 

- Pencatatan aktivitas 
masyarakat  disekitar jalan 
dengan laporan rutin per 
bulan 

- Evaluasi keberhasilan 
tanaman secara tahunan 

- Laporan pemantau titik api.  
- Diskusi bulanan untuk 

memastikan pemahaman 
masyarakat dan menyusun 
kegiatan untuk kelompok 
masyarakat peduli api 

- Pemantauan dan Evaluasi 

Forum internal 
perusahaan dan laporan 
pada pemangku 
kepentingan seperti Dinas 
kehutanan dan BKSDA; 
dan parapihak lokal 
(Kepala Desa dan BPD) 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

- Ground check wilayah 
kelola masyarakat 
dilakukan bersama 
dengan desa secara 
berkala (satu tahun 
sekali) 

- Update peta wilayah 
kelola masyarakat  
secara berkala 

- Survei tentang 
pemahaman masyarakat 
terkait dengan kawasan 
konservasi/lindung 
dilakukan pertahun. 

perubahan penutupan lahan 
setahun sekali 

- Diskusi bulanan untuk 
memastikan pemahaman 
masyarakat tentang fungsi 
Buffer zone untuk 
mendukung 
keanekaragaman hayati di 
Kawasan Lindung 

 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNG JAWAB? 
Distrik Manager, Planning, 
Lingkungan dan Produksi  
 
KAPAN MEREKA  
MELAKUKANNYA? 
Pengawasan dilakukan 
sepanjang waktu 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegetasi :  
Shorea balangeran 
(Balangiran) dan  
Shorea platycarpa (Meranti 
Paya). 
 
Mamalia :  
Manis javanica (Trenggiling) 
dan Pongo pygmaeus ssp. 
wurmbii  (Orangutan). 
 

- Evaluasi 6 bulanan  
terhadap aktivitas 
pembukaan lahan 

- Analisis tutupan lahan per 
1 tahunan  

- Ground check lokasi 
KBKT 1.1 per 3 bulan  

- Evaluasi terhadap 
karyawan tentang 
pemahaman konservasi 
hutan dilakukan 1 tahun 

- Tanda/pal batas kawasan 
NKT tetap terjaga 

- Aktivitas/kegiatan 
masyarakat disekitar 
KPNKT 1.2, 1.3  

- Pelaksanaan kegiatan 
pengayaan tanaman di 
kawasan KPNKT 1.2 dan 
1.3 

- Sistem informasi tentang 
ancaman kebakaran  

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
 
- Evaluasi keberhasilan 

tanaman secara tahunan 
- Pencatatan dan evaluasi 

terhadap keberhasilan 
kegiatan budidaya jenis-jenis 
hutan yang ditetapkan 
sebagai NKT 1.3 dan NKT 
1.2 

Forum internal 
perusahaan dan laporan 
pada pemangku 
kepentingan seperti Dinas 
kehutanan dan BKSDA ; 
dan parapihak lokal 
(Kepala Desa dan BPD) 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

 
 
 
1.3 

 
 
20spesies burung, 29 
spesies mamalia dan 25 
spesies vegetasi 
 
 

 

sekali 
- Melakukan patroli 

bersama masyarakat 
- Evaluasi sistem 

penangulangan 
kabakaran satu sekali 

- Ground check wilayah 
kelola masyarakat 
dilakukan bersama 
dengan desa secara 
berkala (satu tahun 
sekali) 

- Update peta wilayah 
kelola masyarakat  
secara berkala 

- Survei tentang 
pemahaman masyarakat 
terkait dengan kawasan 
konservasi/lindung 
dialukan pertahun. 

 
 

- Memantau batas area yang 
dibuka setiap ada 
pembukaan 

- Memantau batas KPNKT 
setiap bulan 

- Laporan aktivitas kontraktor 
dan karyawan terkait dengan 
kawasan NKT setiap bulan 

- Mengecek area yang 
dijadikan kawasan lindung 
setiap 6 bulan 

- Mengecek inventarisasi jenis 
CR dan TTD yang sudah 
tercatat setiap 3 bulan sekali 

- Laporan rutin setiap patroli 
setiap minggu 

- Pengecekan kondisi batas 
kawasan lindung NKT 1.2, 
1.3 

- Pengecekan kondisi papan 
larangan perburuan dan 
penangkapan satwa liar 

- Review bulanan dengan 
masyarakat untuk kegiatan 
pengurangan perburuan dan 
penangkapan satwa liar 

- Laporan mingguan patroli 
mengenai aktivitas 
pembalakan 

- Memantau keberadaan 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

spesies NKT 1.2, NKT 1.3 
per semester 

- Melakukan pertemuan rutin 
untuk mengetahui 
pemahaman masyarakat 
mengenai pentingnya 
vegetasi berstatus CR, EN, 
VU dan dilindungi (NKT 1.2, 
1.3) 

- Pertemuan bulanan dengan 
masyarakat untuk melihat 
progres aturan konversi 
lahan 

- Evaluasi/pemantauan 
perubahan tutupan lahan 
dengan analisis citra untuk 
melihat konversi lahan yang 
terjadi, dilakukan 1 tahun 
sekali 

- Memberikan kuisioner dan 
melakukan FGD untuk 
mengetahui pemahaman 
masyarakat tentang spesies 
NKT 

- Pengecekan kondisi papan 
amaran yang berisi gambar 
dan deskripsi umum spesies 
NKT 

- KAP surveI kepada 
masyarakat tentang 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

perubahan pemahaman dan 
perilaku terhadap spesies 
yang dilindungi dilakukan 
setahun sekali 

- Melakukan kuisioner dan 
FGD untuk mengetahui 
tingkat pemahaman 
karyawan dan kontraktor 
tentang NKT  

- KAP survei kepada 
kontraktor dan karyawan 

- Laporan pemantau titik api  
- Perawatan fungsi alat 

pemadam kebakaran 
- Evaluasi sistem informasi 

kebakaran hutan dilakukan 
setahun sekali 

- Diskusi bulanan untuk 
memastikan pemahaman 
masyarakat dan menyusun 
kegiatan untuk kelompok 
masyarakat peduli api 

- Laporan bulanan patroli 
mengenai aktivitas 
pembalakan dan kondisi 
habitat 

- Melakukan pertemuan rutin 
bulanan untuk mengetahui 
pemahaman masyarakat 
mengenai pentingnya habitat 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

yang di gunakan satwa 
secara temporer 

SIAPA YANG BERTANGGUNG 
JAWAB? 

Distrik Manager,Planning, 
Lingkungan, CSR dan Produksi  

3 Ekosistem terancam punah:  

- Ekosistem hutan kerangas 

- Ekosistem hutan rawa 
gambut  

- Ekosistem riparian  
- Ekosistem lahan basah 

terbuka  
- Ekosistem hutan 

dipterokarpa campuran 
 
 
Ekosistem langka :  
Ekosistem lahan basah 
terbuka 

- Evaluasi 6 bulanan  
terhadap aktivitas 
pembukaan lahan 

- Analisis tutupan lahan per 
1 tahunan  

- Ground check lokasi 
KBKT 3 per 3 bulan 

- Evaluasi terhadap 
karyawan tentang 
pemahaman konservasi 
hutan dilakukan 1 tahun 
sekali 

- Melakukan patroli 
bersama masyarakat 

- Evaluasi sistem 
penangulangan 
kabakaran satu sekali 

- Ground check wilayah 
kelola masyarakat 
dilakukan bersama 
dengan desa secara 
berkala (satu tahun 

- Pelaksanaan kegiatan 
perlindungan hutan dari 
kebakaran dan 
penebangan liar. 

- Sistem informasi tentang 
ancaman kebakaran  

 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- Laporan pemantauan titik api 

(bulanan) 
- Perawatan fungsi alat 

pemadam kebakaran 
(bulanan) 

- Evaluasi sistem informasi 
kebakaran hutan 

- Laporan bulanan patroli 
mengenai aktivitas 
pembalakan dan kondisi 
habitat 

- Melakukan pertemuan rutin 
bulanan untuk mengetahui 
pemahaman masyarakat 
mengenai pentingnya habitat 
yang di gunakan satwa 
secara temporer 

- Mengadopsi system SMART 
Patrol untuk pemantauan 
penebangan liar 

Forum internal 
perusahaan dan laporan 
pada pemangku 
kepentingan seperti Dinas 
kehutanan dan BKSDA; 
dan parapihak lokal 
Kepala Desa dan BPD , 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

sekali) 
- Update peta wilayah 

kelola masyarakat  
secara berkala 

- Survei tentang 
pemahaman masyarakat 
terkait dengan konservasi 
ekosistem 
 

- Evaluasi peningkatan 
pengetahuan masyarakat 
sekitar hutan dengan  
kuisioner dan melakukan 
FGD untuk mengetahui 
pemahaman masyarakat 
tentang spesies NKT tiap 
semester  

- Monitoring pengetahuan 
masyarakat sekitar hutan 
dengan  kuisioner dan 
melakukan FGD untuk 
mengetahui pemahaman 
masyarakat tentang 
konservasi hutan  per 
semester 

- Laporan bulanan patroli 
mengenai aktivitas 
pembalakan dan kondisi 
habitat 

- Memberikan kuisioner dan 
melakukan FGD untuk 
mengetahui pemahaman 
masyarakat tentang spesies 
NKT 

- Pemantauan terhadap jumlah 
pelanggaran tiap dengan 
pelaporan tiap bulan 

- Monitoring kawasan gambut 
di luar konsesi dan buffer 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

area dengan berbagai pihak 
(stakeholders) 

 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager,Planning, 
Lingkungan, CSR dan 
Produksi, Perlindungan hutan 
dan lahan. 

4.1 - Seluruh sungai di Blok 
Kendawangan:  
Sungai Kendawangan, 
Sungai air merah, 
sungai lembawang, 
sungai pangkalan batu, 
sungai landau buaya, 
sungai selinsing, 
sungai air lantang, 
sungai tapah, sungai 
landau sawak, sungai 
landau pinang, sungai 
mentawak 

- Ekosistem lahan basah 
terbuka (S. Air merah, 
sungai Jelayan) 

- Ekosistem hutan 
dataran rendah (hutan 
di bukit, ex: Bukit 

- Memastikan SOP 
pengelolaan NKT 4 
dan/atau pengelolaan 
NKT terintegrasi dalam 
SOP pembukaan lahan 
dan pembanguan 
infrastruktur  

- Memastikan kondisi 
tutupan tidak 
terfragmentasi dan 
terjaga. 

- Memastikan tingkat 
kesadaran masyarakat 
terhadap NKT 4 semakin 
baik 

- Memastikan tidak ada 
penambangan di lokasi 
NKT 4 

- Evaluasi untuk 

- Memastikan keterlibatan 
tiap bagian/divisi secara 
setara dalam evaluasi SOP 
tersinergi 

- Memastikan sempadan 
sungai tidak dibuka 

- Memastikan pemantauan 
berjalan rutin 

- Aktivitas/kegiatan 
masyarakat disekitar 
KPNKT 4.1 

- Keberlanjutan dialog 
dengan masyarakat dan 
proses pemahaman 
terhadap NKT 4 

- Sosialisasi aturan 
pertambangan di area NKT 

- Pelaksanaan pembukaan 
lahan 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  

- Dialog, wawancara, FGD  
- Observasi lapangan secara 

periodik 
- Analisis citra/pengindraan 

jarak jauh. (drone) 
- Perawatan fungsi alat 

pemadam kebakaran 
 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager,Planning, 
Lingkungan, CSR dan 
Produksi, Perlindungan hutan 
dan lahan. 

 

Forum internal 
perusahaan dan laporan 
pada pemangku 
kepentingan seperti Dinas 
kehutanan dan BKSDA; 
dan parapihak lokal 
(Kepala Desa dan BPD) 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

Kediuk) 
- Ekosistem kerangas 

(ada di HKI 11), 
- Ekosistem gambut 

(HKI 4) 

memastikan pelaksanaan 
SOP penyemprotan 
tanaman 

- Rencana penanganan 
pengelolaan air 

- KAP Survei tentang 
pemahaman masyarakat 
dampak penggunaan 
pestisida yang tidak 
sesuai aturan 

- Melakukan fasilitasi 
pemberdayaan 
masyarakat 

- Terlibat/hadir dalam 
Musrenbang Desa 

- Pelibatan secara aktif 
para pemangku  
kepentingan yang terkait 
dalam proses inisiasi 
sistem informasi 
kebakaran hutan 

- Menginisiasi masyarakat 
peduli api dengan 
serangkaian kegiatan 
training/pelatihan 

- Laporan pemantauan titik 

- Penggunaan pupuk, 
pestisida, herbisida dan 
alat semprot (takaran, 
periode, cuaca, batas 
semprot) 

- Kesesuaian pelaksanaan 
dilapangan dengan 
rencana kerja penanganan 
pengelolaan kualitas air 

- Proses KAP survei 
dampak pestisida berjalan 
dengan baik 

- Memastikan proses 
fasilitasi berjalan dengan 
baik dan sesuai dengan 
kebutuhan 

- Memastikan staff yang 
hadir dalam 
musrenbangdes memiliki 
kewanangan dalam 
pengambilan keputusan 

- Memastikan patroli dengan 
masyarakat dilakukan 
secara rutin 

- Memastikan proses 
analisis data dan respon 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

api setiap hari dilakukan 
saat musim kemarau, dan 
sebulan sekali saat 
musim hujan 

- Pengecekan kualitas air 
secara berkala 
(berdasarkan AMDAL) – 
upstream, area HKI, 
downstream 

- Sosialisasi kegiatan 
pemantauan kualitas air 

- Memastikan kelayakan 
Papan informasi 

- Memastikan masyarakat 
desa dan perangkat desa 
siap dengan aturan yang 
dibuat, kegiatan 
konservasi 

yang cepat serta tindakan 
yang  tidak sektoral  

- Peran serta/keterlibatan 
masyarakat secara lebih 
luas dalam rencana kerja 

- Ketepatan lokasi 
pengambilan sampel dan 
teknik pengambilan sample 
kualitas air 

- Proses sosialisasi 
pemantauan kualitas air 
mencapai target 

4.2 Seluruh Bukit di area HKI 
Blok Kendawangan: Bukit 
Kediuk, Bukit Lembawang, 
Bukit Lembayang, Bukit 
Naning, Bukit Peluncuran, 
Bukit Air Batu 

- Pengelolaan NKT 4 
dan/atau pengelolaan 
NKT terintegrasi dalam 
SOP pembukaan lahan 
dan pembanguan 
infrastruktur  

- Memastikan kondisi 
tutupan dan tidak 
terfragmentasi dan 
terjaga 

- Memastikan pembukaan 

- Aktivitas/kegiatan 
masyarakat disekitar 
KPNKT 4.2 

- Keberlanjutan dialog 
dengan masyarakat dan 
proses pemahaman 
terhadap NKT 4 

- Kesesuaian kegiatan 
pembukaan dan 
penanaman di bukit sesuai  
dengan aturan HPT 

Dialog, wawancara, FGD  
Observasi lapangan secara 
periodik 

 Analisis citra/pengindraan jarak 
jauh. (drone) 
Perawatan fungsi alat  
 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager,Planning, 

Laporan pada 
pemangku kepentingan 
seperti Dinas kehutanan 
dan BKSDA; dan 
parapihak lokal Kepala 
Desa dan BPD , 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

lahan dan penanaman di 
area bukit tidak 
menyalahi aturan 

- Memfasilitasi ruang-ruang 
diskusi dengan 
masyarakat terkait 
dengan informasi dan 
pemahaman terhadap 
NKT dan pengelolaannya 

- Pembuatan SOP 
pembukaan lahan 
terutama area sempadan 
sungai 

- Evaluasi pelaksanaan 
SOP yang tersinergi antar 
divisi 

- KAP Survei tentang 
mengenai jasa ekosistem 

- Pemantauan wilayah 
hutan untuk memastikan 
tidak terjadi pembukaan 
hutan  

- Melakukan fasilitasi 
pemberdayaan 
masyarakat 

- Terlibat/hadir dalam 
Musrenbang Desa 

- Pelibatan secara aktif 
para pemangku  
kepentingan yang terkait 

- Memastikan sempadan 
sungai tidak dibuka 

- keterlibatan tiap 
bagian/divisi secara setara 
dalam evaluasi SOP 
tersinergi 

- proses KAP berjalan 
dengan baik 

- pemantauan tutupan hutan 
berjalan rutin 

- proses fasilitasi berjalan 
dengan baik dan sesuai 
dengan kebutuhan 

- staff yang hadir dalam 
musrenbangdes memiliki 
kewanangan dalam 
pengambilan keputusan 

- patroli dengan masyarakat 
dilakukan secara rutin 

- proses analisis data dan 
respon yang cepat serta 
tindakan yang  tidak 
sektoral  

- Peran serta/keterlibatan 
masyarakat secara lebih 
luas dalam rencana kerja 

-  

Lingkungan, CSR dan Produksi 
, Perlindungan hutan dan lahan. 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

dalam proses inisiasi 
sistem informasi 
kebakaran hutan 

- Menginisiasi masyarakat 
peduli api dengan 
serangkaian kegiatan 
training/pelatihan 

- Laporan pemantauan titik 
api setiap hari dilakukan 
saat musim kemarau, dan 
sebulan sekali saat 
musim hujan 

4.3 Seluruh sisa hutan di blok 
kendawangan 
 

- Pengelolaan NKT 4 
dan/atau pengelolaan 
NKT terintegrasi dalam 
SOP pembukaan lahan 
dan pembanguan 
infrastruktur  

- Memastikan kondisi 
tutupantetap terjaga dan 
tidak terfragmentasi 

- Memfasilitasi ruang-ruang 
diskusi dengan 
masyarakat terkait 
dengan informasi dan 
pemahaman terhadap 
NKT dan pengelolaannya 

- Pembuatan SOP 

- Aktivitas/kegiatan 
masyarakat disekitar 
KPNKT 4.3 

- Keberlanjutan dialog 
dengan masyarakat dan 
proses pemahaman 
terhadap NKT 4 

- Memastikan sempadan 
sungai tidak dibuka 

- Keterlibatan tiap 
bagian/divisi secara setara 
dalam evaluasi SOP 
tersinergi 

- Proses KAP berjalan 
dengan baik 

- Pemantauanwilayah hutan 
berjalan rutin 

- Proses fasilitasi berjalan 

- Dialog, wawancara, FGD, 
- Observasi lapangan secara 

periodik 
- Analisa citra/pengindraan 

jarak jauh. (drone) 
- Perawatan fungsi alat 

pemadam kebakaran 
 
 
 
 
 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager,Planning, 
Lingkungan, CSR dan 
Produksi, Perlindungan hutan 

Forum internal 
perusahaan dan laporan 
pada pemangku 
kepentingan seperti Dinas 
kehutanan danBKSDA; 
dan parapihak lokal 
(Kepala Desa dan BPD) 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

pembukaan lahan 
terutama area sempadan 
sungai 

- Evaluasi pelaksanaan 
SOP yang tersinergi antar 
divisi 

- KAP Survei tentang 
mengenai jasa ekosistem 

- Pemantauan wilayah 
hutan untuk memastikan 
tidak terjadi pembukaan 
hutan  

- Melakukan fasilitasi 
pemberdayaan 
masyarakat 

- Terlibat/hadir dalam 
Musrenbang Desa 

- Pelibatan secara aktif 
para pemangku  
kepentingan yang terkait 
dalam proses inisiasi 
sistem informasi 
kebakaran hutan 

- Menginisiasi masyarakat 
peduli api dengan 
serangkaian kegiatan 
training/pelatihan 

- Laporan pemantauan titik 
api setiap hari dilakukan 
saat musim kemarau, dan 

dengan baik dan sesuai 
dengan kebutuhan 

- Staff yang hadir dalam 
musrenbangdes memiliki 
kewanangan dalam 
pengambilan keputusan 

- Patroli dengan masyarakat 
dilakukan secara rutin 

- Proses analisis data dan 
respon yang cepat serta 
tindakan yang tidak 
sektoral  

- Peran serta/keterlibatan 
masyarakat secara lebih 
luas dalam rencana kerja 

 

dan lahan. 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

sebulan sekali saat 
musim hujan 

 
 
Tabel 39. Rekomendasi Pemantauan NKT 5  Blok Kendawangan 

Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

Ikan Air 
Tawar/Sungai 

 Desa Mekar 
Utama: 
Rawa Radak, 
Sungai Tapah, S. 
Selinsing, S. Air 
Lantang, S. 
Pembunuhan 
Badak, 
S.Pagung, S. Air 
Tering, S. Air 
Kubangan, S.  

- Kajian dampak 
akumulasi pestisida, 
pupuk dan operasi 
pabrik/perusahaan 
terhadap kualitas air 
permukaan dan air 
tanah 

- Pengamatan praktek 
penangkapan ikan 
yang tidak lestari 

- Audit manajemen 
pengelolaan dan SOP 

- Regulasi dan SOP HKI  
terkait isu air (NKT) 

- Waktu yang diperlukan 
petugas dalam posisi 
siaga dan penggunaan 
alat dalam menghadapi 
pencemaran air 

- Struktur organisasi 
yang mampu 
mengelola NKT 

- Luasan habitat ikan air 
tawar dan luasan zona 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan patroli 
- Monitoring kualitas air sungai 

secara berkala 
- Observasi lapangan secara 

periodik 
- Analisis data sekunder 
- Analisa citra/pengindraan jarak 

jauh. (drone) 
 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

Titi Medang 
 

 Desa 
Banjarsari: 
Rawa-rawa 
Sungai Landau 
Sawa, Sungai 
Kendawangan, 
Sungai 
Mentawak, 
S.Landau 
Pinang, S. 
Landau Are, S. 
Landau Pelaik, 
S. Air Merah, 
S.Kinjil Lanjut, S. 
Bedaen, S. 
Kediuk, Rawa-
rawa 
 

 Desa 
Kedondong: 
S. Air Selinsing, 
Sei Nenas, Sei 
Kendawangan, 
Sei Kelampai, 
Sungai Birai, S. 
Titi Tinggi 
 

terikait isu air 
-  Wawancara atau 

diskusi penggunaan 
alat tangkap ikan 

- Diskusi orientasi 
kedaulatan pangan 

- Wawancara 
keberadaan regulasi 
ttg pengelolaan ikan 
tingkat desa dan 
efektifitasnnya 

penyangganya 
- Zero water pollution 

accident 
- Penggunaan alat 

tangkap ikan yang tidak 
ramah lingkungan 

- Jumlah konsumsi ikan 
air tawar  

- Pemetaan perubahan 
pola ruang 

SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Dinas 
Kehutanan, BLH 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Dilakukan sedikitnya 6 bulan - 
setahun sekali 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

 Desa Pangkalan 
Batu: 
Sungai 
Pangkalan Batu, 
Kuala sungai 
Jelayan, Sungai 
Dungun, Sungai 
Batang Air, 
S.Jelutung, S. 
Kayu malam, S. 
Bagan Batu, S. 
Bagan sembilan, 
S. Ambawang, S. 
Pelaik, S. Kinjil,  
 

 Desa Selimatan 
Jaya: 
Sungai 
Kendawangan –
Marau, Sungai 
Karat, S. Karat 
Kinjil, S. Karat 
kelampai, Air 
Kapul, Sungai 
Ketuat, Sungai 
Karat Tujuh 
 

 Desa Sungai 
Jelayan: 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

S. Jelayan, S. Air 
Merah, Teluk 
Bayur, S. Batang 
Kendawangan,S. 
Kruwing,S.Biulak 

Alat/Perkakas 
Kerja dan 
Kerajinan – 
Berbahan Rotan 

 Desa Pangkalan 
Batu: 
Hutan Dungun 
besar, Bukit 
tanger, Bukit 
Jering 
 

 Desa Sungai 
Jelayan: 
Sempadan S. Air 
Merah, 
Sempadan S. 
Jelayan, 
Sempadan S. 
Teluk Bayur, 
Hutan di hulu S. 
Air Merah 
 
 

- Melakukan Identifikasi 
konflik pengelolaan antar 
kategori NKT 

- Pengamatan dan 
pencatatan praktik 
pengambilan hasil hutan 
bukan kayu warga/desa 
yang memperhatikan 
ketentuan kelestarian 

- Pengamatan dan 
pencatatan kebakaran 
lahan dan hutan 

- Memastikan keberadaan 
alih fungsi lahan untuk 
area tanam  baru  

- Memastikan proporsi 
pengelolaan sosial 
ekonomi dalam rencana 
kelola UM 

- Memastikan Implementasi 
rencana pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan  

- Memastikan Keberadaan 

- Lokasi dan luasan kawasan 
hutan untuk hasil hutan 
bukan kayu 

- Peningkatan dan 
perubahan pemanfaatan 
hasil hutan bukan kayu 

- Alat yang digunakan dalam 
pemanenan hasil hutan 
bukan kayu 

- Volume pengambilan hasil 
hutan bukan kayu  

- Frekuensi kebakaran 
hutan/lahan tidak terkendali 

- SOP pengelolaan NKT 
- Kebijakan antar divisi yang 

selaras  terkait dengan 
implementasi pengelolaan 
NKT 
 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA? 
- FGD, wawancara dan patroli. 
- Analisis data sekunder 
- Observasi lapangan secara 

periodik 
- Analisis data sekunder 
- Analisa citra/pengindraan jarak 

jauh 
 

SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Dilakukan sedikitnya setahun 
sekali 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

SOP pengelolaan NKT 5 
dan/atau pengelolaan NKT 
terintegrasi dalam SOP 
lapangan  

Alat/Perkakas 
Kerja dan 
Kerajinan – 
Berbahan  Kayu 
 

 Desa Mekar 
Utama: 
Hutan Radak, 
Bagan Ramai, 
Natai Blangiran 
 

 Desa 
Banjarsari: 
Hutan Adat, 
Bagan Bunut 
Tua, Landau 
Sawa 
 

 Desa Pangkalan 
Batu: 
Hutan Dungun 
besar, Bukit 
tanger, Bukit 
jering, Hutan 
Prima sempadan 
Sungai, Teluk 
benyawai, Bagan 
Belanda, Bukit 
Birai, Belaban. 
 

- Melakukan Identifikasi 
konflik pengelolaan antar 
kategori NKT 

- Pengamatan dan 
pencatatan praktik 
pengambilan kayu 
warga/desa yang 
memperhatikan ketentuan 
kelestarian 

- Pengamatan dan 
pencatatan kebakaran 
lahan dan hutan 

- Memastikan keberadaan 
alih fungsi lahan untuk 
area tanam  baru 

- Memastikan proporsi 
pengelolaan sosial 
ekonomi dalam rencana 
kelola UM 

- Memastikan Implementasi 
rencana pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan 

- Memastikan keberadaan 
SOP pengelolaan NKT5 
dan/atau pengelolaan NKT 

- Jumlah sumberdaya kayu 
untuk bahan bangunan, 
perkakas kerja(meter 
kubik/jenis/ tahun) 
memenuhi kebutuhan rata-
rata warga, desa 

- Kualitas sumberdaya kayu 
untuk bahan bangunan, 
perkakas kerja (baik/buruk 
terhadap kayu yang 
disukai, rata-rata warga) 

- Luasan hutan yang menjadi 
sumber bahan bangunan 
perkakas kerja (luasan 
(hektar), tetap/ berkurang) 

- Akses ke hutan yang 
menjadi sumber bahan 
untuk bahan bangunan 
perkakas kerja (jarak dari 
tempat tinggal warga, rata-
rata tidak semakin jauh; 
waktu tempuh, rata-rata 
tidak semakin lama; biaya 
operasional, rata-rata tidak 
bertambah) 

- Pengelolaan/ model 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan patroli. 
- Monitoring Tatakelola 

(governance) pengelolaan 
dan monitoring NKT secara 
berkala 

- Observasi lapangan secara 
periodik 

- Analisis data sekunder 
- Analisa citra/pengindraan 

jarak jauh. (drone) 
 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Humas, Dinas 
Kehutanan, Kepala Desa, 
Lembada Adat Desa, Aparat 
Keamanan 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Pengawasan dilakukan 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

214 

Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

 Desa Selimatan 
Jaya: 
Kampung dukuh 
lama (karat), 
Tohong Air Hitam 

terintegrasi dalam SOP 
lapangan  

- Melakukan pengukuran 
luas dan inventarisasi 
tegakan hutan secara 
berkala pada lokasi yang 
ditetapkan sebagai NKT 5 

 

pengelolaan dan teknis 
pengambilan sumberdaya 
kayu untuk bahan 
bangunan perkakas kerja 
(pengelolaan/teknis yang 
berkelanjutan/tidak 
berkelanjutan, oleh rata-
rata warga) 

- Tatakelola (governance) 
pengelolaan dan monitoring 
NKT (tatakeloa baik/tidak 
untuk menjalankan RPM-
NKT) 

- Kapasitas pembiayan 
pengelolaan dan monitoring 
NKT (cukup/ kurang untuk 
menjalankan RPM-NKT) 

- Kapasitas sumberdaya 
manusia pengelolaan dan 
monitoring NKT (cukup/ 
kurang untuk menjalankan 
RPM-NKT) 

- Kapasitas teknologi/sarana  
pengelolaan dan monitoring 
NKT (cukup/ kurang untuk 
menjalankan RPM NKT) 

sepanjang waktu 

Alat/Perkakas 
Kerja dan 
Kerajinan – 

Desa Mekar 
Utama 
Kawasan Radak 
 

- Melakukan Identifikasi 
konflik pengelolaan antar 
kategori NKT 

- Pengamatan dan 

- Lokasi dan luasan hutan 
untuk hasil hutan bukan 
kayu 

- Peningkatan dan 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA? 
- FGD, wawancara dan patroli 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

Berbahan Daun  Desa 
Banjarsari: 
Rawa-rawa 
Sungai Landau 
Sawa, Sungai 
Kendawangan 
 

 Desa Pangkalan 
Batu: 
S. Dungun, S. 
Batang Air, 
S.Jelutung 
 

 Desa Sungai 
Jelayan: 
S. Air Merah, S. 
Jelayan, S. Teluk 
Bayur, S. Batang 
Kendawangan 
 
 
 

pencatatan praktik 
pengambilan hasil hutan 
bukan kayu warga/desa 
yang memperhatikan 
ketentuan kelestarian 

- Pengamatan dan 
pencatatan kebakaran 
lahan dan hutan 

- Memastikan keberadaan 
alih fungsi lahan untuk 
area tanam  baru  

- Memastikan proporsi 
pengelolaan sosial 
ekonomi dalam rencana 
kelola UM 

- Memastikan Implementasi 
rencana pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan  

- Memastikan Keberadaan 
SOP pengelolaan NKT 5 
dan/atau pengelolaan NKT 
terintegrasi dalam SOP 
lapangan  

perubahan pemanfaatan 
hasil hutan bukan kayu 

- Alat yang digunakan dalam 
pemanenan hasil hutan 
bukan kayu 

- Volume pengambilan hasil 
hutan bukan kayu  

- Frekuensi kebakaran 
hutan/lahan tidak terkendali 

- SOP pengelolaan NKT 
- Kebijakan antar divisi yang 

selaras  terkait dengan 
implementasi pengelolaan 
NKT 
 

- Analisis data sekunder 
- Observasi lapangan secara 

periodik 
- Analisis data sekunder 
- Analisa citra/pengindraan 

jarak jauh. 
 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Dilakukan sedikitnya setahun 
sekali 

provinsi 

Bahan Bangunan: 
Kayu 

 Desa Mekar 
Utama: 
Hutan Radak, 
Bagan Ramai, 
Natai Blangiran 

- Melakukan Identifikasi 
konflik pengelolaan antar 
kategori NKT 

- Pengamatan dan 
pencatatan praktik 
pengambilan kayu 

- Jumlah sumberdaya kayu 
untuk bahan bangunan, 
perkakas kerja(meter kubik 
per jenis, pertahun, 
memenuhi kebutuhan rata-
rata warga, desa, dan ada 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan patroli. 
- Monitoring Tatakelola 

(governance) pengelolaan 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

 
 Desa 

Banjarsari: 
Hutan Adat, 
Bagan Bunut 
Tua, Landau 
Sawa 
 

 Desa Pangkalan 
Batu: 
Hutan Dungun 
Besar, Bukit 
Tanger, Bukit 
Jering, Hutan 
Prima sempadan 
Sungai, Teluk 
Benyawai, Bagan 
Belanda, Bukit 
Birai, Belaban. 
 

 Desa Selimatan 
Jaya: 
Kampung dukuh 
lama (karat), 
Tohong Air Hitam 

warga/desa yang 
memperhatikan ketentuan 
kelestarian 

- Pengamatan dan 
pencatatan kebakaran 
lahan dan hutan 

- Memastikan keberadaan 
Alih fungsi lahan untuk 
area tanam  baru 

- Memastikan proporsi 
pengelolaan sosial 
ekonomi dalam rencana 
kelola UM 

- Memastikan Implementasi 
rencana pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan  

- Memastikan Keberadaan 
SOP pengelolaan NKT5 
dan/atau pengelolaan NKT 
terintegrasi dalam SOP 
lapangan  

- Melakukan pengukuran 
luas dan inventarisasi 
tegakan hutan secara 
berkala pada lokasi yang 
ditetapkan sebagai NKT 5 

-  

- Kualitas sumberdaya kayu 
untuk bahan bangunan, 
perkakas kerja (baik/buruk 
terhadap kayu yang 
disukai, rata-rata warga) 

- Luasan habitat kayu untuk 
bahan bangunan perkakas 
kerja (hektar, tetap/ 
berkurang) 

- Akses ke habitat kayu 
untuk bahan bangunan 
perkakas kerja (jarak dari 
tempat tinggal warga, rata-
rata tidak semakin jauh; 
waktu tempuh, rata-rata 
tidak semakin lama; biaya 
operasional, rata-rata tidak 
bertambah) 

- Pengelolaan/ Model 
Pengelolaan dan teknis 
pengambilan sumberdaya 
kayu untuk bahan 
bangunan perkakas kerja 
(pengelolaan/teknis yang 
berkelanjutan/tidak 
berkelanjutan, oleh rata-
rata warga) 

- Tatakelola (governance) 
pengelolaan dan monitoring 
NKT (tatakelo baik/tidak 

dan monitoring NKT secara 
berkala 

- Observasi lapangan secara 
periodik 

- Analisis data sekunder 
- Analisa citra/pengindraan 

jarak jauh. (drone) 
 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Humas, Dinas 
Kehutanan, Kepala Desa, 
Lembada Adat Desa, Aparat 
Keamanan 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Pengawasan dilakukan 
sepanjang waktu 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

untuk menjalankan RPM-
NKT) 

- Kapasitas pembiayan 
pengelolaan dan monitoring 
NKT (cukup/ kurang untuk 
menjalankan RPM-NKT) 

- Kapasitas Sumberdaya 
manusia pengelolaan dan 
monitoring NKT (cukup/ 
kurang untuk menjalankan 
RPM-NKT) 

- Kapasitas teknologi/sarana  
pengelolaan dan monitoring 
NKT (cukup/ kurang untuk 
menjalankan RPM NKT) 

Obat-obatan 
herbal/tradisional 
 

 Desa Mekar 
Utama: 
Bagan Hamzah 
 

 Desa 
Banjarsari: 
Landau Sawa, 
Bagan Bunut 
Tua, Sempadan 
S. Kediuk 
 

 Desa 
Kedondong: 
Air Terentang, 

- Melakukan Identifikasi 
konflik pengelolaan antar 
kategori NKT 

- Pengamatan dan 
pencatatan praktik 
pengambilan hasil hutan 
bukan kayu warga/desa 
yang memperhatikan 
ketentuan kelestarian 

- Pengamatan dan 
pencatatan kebakaran 
lahan dan hutan 

- Memastikan keberadaan 
alih fungsi lahan untuk 
area kebun baru  

- Lokasi dan luasan kawasan 
hutan untuk hasil hutan 
bukan kayu 

- Peningkatan dan 
perubahan pemanfaatan 
hasil hutan bukan kayu 

- Alat yang digunakan dalam 
pemanenan hasil hutan 
bukan kayu 

- Volume pengambilan hasil 
hutan bukan kayu  

- Frekuensi kebakaran 
hutan/lahan tidak 
terkendali. 

- SOP pengelolaan NKT 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  

 FGD, wawancara dan patroli. 
 Analisis data sekunder 
 Observasi lapangan secara 

periodik 
 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

Air Berguruh 
 

 Desa Selimatan 
Jaya: 
Kampung Dukuh 
Lama, Tohong 
Air Hitam 

- Memastikan proporsi 
pengelolaan sosial 
ekonomi dalam rencana 
kelola UM 

- Memastikan Implementasi 
rencana pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan  

- Memastikan Keberadaan 
SOP pengelolaan NKT 5 
dan/atau pengelolaan NKT 
terintegrasi dalam SOP 
lapangan  

- Kebijakan antar divisi yang 
selaras  terkait dengan 
implementasi pengelolaan 
NKT 
 

Dilakukan sedikitnya setahun 
sekali 

Sumber Air 
Bersih Untuk  
Minum dan 
Memasak: Berasal 
dari Mata Air 

 Desa Mekar 
Utama: 
S. Pemandian 
Raja, Parung 10 
 

 Desa 
Banjarsari: 
Bukit Kediuk, 
Tong Air 
 

 Desa 
Kedondong: 
Air Batu 
Berujung, S. 
Bukit 
Peluncuran, Air 

- Kajian dampak akumulasi 
pestisida, pupuk dan 
operasi pabrik/perusahaan 
terhadap kualitas air 
permukaan dan air tanah. 

- Adanya SOP pelarangan 
kegiatan operasi bisnis 
perusahaan di kawasan 
zona perlindungan 
setempat,  

- Audit manajemen 
pengelolaan dan SOP 
terikait isu air 

- Wawancara atau diskusi 
penggunaan air 
permukaan dan air tanah. 
 

- Regulasi dan SOP HKI 
terkait isu air (NKT) 

- Waktu yang diperlukan 
petugas dalam posisi siaga 
dan penggunaan alat 
dalam menghadapi 
pencemaran air. 

- Struktur organisasi yang 
mampu mengelola NKT 

- Zero water pollution 
accident 

- Penggunaan alat tangkap 
ikan yang tidak ramah 
lingkungan. 

- Pemetaan perubahan pola 
ruang. 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan patroli. 
- Monitoring kualitas air sungai 

secara berkala 
- Observasi lapangan secara 

periodik 
- Analisis data sekunder 
- Analisa citra/pengindraan 

jarak jauh. (drone) 
 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Dinas 
Kehutanan, BLH 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

Terentang 
 

 Desa Pangkalan 
Batu: 
Bukit Tanger, 
Bukit Jering, 
Bukit Birai, 
Bagan Blanda 
 
 

 Desa Sungai 
Jelayan: 
S. Jelayan, S. Air 
Merah (Jelayan 
Kiri), S. Batang 
Kendawangan, 
S. Langkai, S. 
Kedondong, S. 
Kempas, S. 
Jelayan, S. 
Kentapungan, 
Mata Air 
Diaping,Mata Air 
Air Durian,Mata 
Air Kedondong, 
Mata Air Bukit 
Kempas 

 
 

 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Dilakukan sedikitnya 6 bulan - 
setahun sekali 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

Sumber Air 
Bersih Untuk 
Minum dan 
Memasak: Berasal 
dari Sungai 

 Desa Mekar 
Utama: 
S. Pemandian 
Raja, Parung 10 
 

 Desa 
Banjarsari: 
Bukit Kediuk, 
Tong Air 
 
 

 Desa 
Kedondong: 
Air Batu 
Berujung, S. 
Bukit 
Peluncuran, Air 
Terentang 
 

 Desa Pangkalan 
Batu: 
Bukit Tanger, 
Bukit Jering, 
Bukit Birai, 
Bagan Blanda 
 
 

 Desa Sungai 

- Kajian dampak akumulasi 
pestisida, pupuk dan 
operasi pabrik/perusahaan 
terhadap kualitas air 
permukaan dan air tanah. 

- Adanya SOP pelarangan 
kegiatan operasi bisnis 
perusahaan di kawasan 
zona perlindungan 
setempat,  

- Audit manajemen 
pengelolaan dan SOP 
terikait isu air 

- Wawancara atau diskusi 
penggunaan air 
permukaan dan air tanah. 
 
 
 

- Regulasi dan SOP HKI  
terkait isu air (NKT) 

- Waktu yang diperlukan 
petugas dalam posisi 
siaga dan penggunaan 
alat dalam menghadapi 
pencemaran air 

- Struktur organisasi yang 
mampu mengelola NKT 

- Zero water pollution 
accident 

- Penggunaan alat tangkap 
ikan yang tidak ramah 
lingkungan. 

- Pemetaan perubahan pola 
ruang. 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan patroli. 
- Monitoring kualitas air sungai 

secara berkala 
- Observasi lapangan secara 

periodik 
- Analisis data sekunder 
- Analisa citra/pengindraan 

jarak jauh. (drone) 
 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Dinas 
Kehutanan, BLH 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Dilakukan sedikitnya 6 bulan - 
setahun sekali 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

Jelayan: 
S. Jelayan, S. Air 
Merah (Jelayan 
Kiri), S. Batang 
Kendawangan, 
S. Langkai, S. 
Kedondong, S. 
Kempas, S. 
Jelayan, S. 
Kentapungan, 
Mata Air 
Diaping,Mata Air 
Air Durian,Mata 
Air Kedondong, 
Mata Air Bukit 
Kempas 

Sumber Air 
Bersih untuk  
MCK: Berasal dari 
Sungai 

 Desa Pangkalan 
Batu: 
Sungai 
Pangkalan Batu, 
Sungai Bagan 
sembilan, Sungai 
Bagan Batu, S. 
Ambawang, S. 
Air putih 
 

 Desa Selimatan 

- Kajian dampak akumulasi 
pestisida, pupuk dan 
operasi 
pabrik/perusahaan 
terhadap kualitas air 
permukaan dan air tanah 

- Adanya SOP pelarangan 
kegiatan operasi bisnis 
perusahaan di kawasan 
zona perlindungan 
setempat 

- Regulasi dan SOP HKI  
terkait isu air (NKT) 

- Waktu yang diperlukan 
petugas dalam posisi 
siaga dan penggunaan 
alat dalam menghadapi 
pencemaran air 

- Struktur organisasi yang 
mampu mengelola NKT 

- Zero water pollution 
accident 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan patroli. 
- Monitoring kualitas air sungai 

secara berkala 
- Observasi lapangan secara 

periodik 
- Analisis data sekunder 
- Analisa citra/pengindraan 

jarak jauh. (drone) 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

Jaya: 
S. Karat 

- Audit manajemen 
pengelolaan dan SOP 
terikait isu air 

- Wawancara atau diskusi 
penggunaan air 
permukaan dan air tanah 
 
 
 

- Penggunaan alat tangkap 
ikan yang tidak ramah 
lingkungan 

- Pemetaan perubahan pola 
ruang 

 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Dinas 
Kehutanan, BLH 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Dilakukan sedikitnya 6 bulan - 
setahun sekali 

Lahan Subsisten: 
Kebun sayuran dan 
ladang 

 Desa Mekar 
Utama: 
Rawa Radak, 
Kampung Dukuh 
lama 

- Memastikan SOP 
pengelolaan NKT 5 
dan/atau pengelolaan 
NKT terintegrasi dalam 
SOP lapangan  

- Seluruh area 
pengelolaan/KPNKT 
lahan subsisten sayur 
didelineasi 

- Memasang papan 
amaran atas nama 
pemerintah desa, 
pemangku adat, dan UM 
di KPNKT lahan 
subsisten sayur 

- Melaksanakan patroli 
partisipatif KPNKT lahan 
subsisten sayur  

- Banyaknya hasil sayuran 
di  ladang 

- Kualitas hasil sayuran  
- Luasan lahan subsisten 

sayur (berkurang/tetap)  
- Akses warga ke lahan 

subsisten sayur cukup 
baik 

- Pengelolaan lahan 
subsisten sayur secara 
lestari oleh 
warga/pemangku hak 
(ya/tidak)  

- Alih fungsi lahan subsisten 
sayur untuk area kebun 
baru (ada/tidak)  

- Konflik pengelolaan antar 
kategori NKT (ada/tidak) 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan patroli 
- Monitoring Tatakelola 

(governance) pengelolaan 
dan monitoring NKT secara 
berkala 

- Observasi lapangan secara 
periodik 

- Analisis data sekunder 
- Analisa citra/pengindraan 

jarak jauh. 
 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Humas, Dinas 
Pertanian, Kepala Desa, 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

- Pelibatan pemangku hak/ 
milik atau pemangku adat 
dalam persiapan lahan di 
sekitar KPNKT lahan 
subsisten sayur  

- Membentuk monitoring 
bersama antara warga, 
pemerintah daerah dan 
perusahaan 

- Pembentukkan kelompok 
tani 

- Keberadaan SOP 
pengelolaan NKT 5 
dan/atau pengelolaan NKT  
terintegrasi dalam SOP 
lapangan (ada/tidak SOP, 
terintegrasikan/tidak) 

Lembaga Adat Desa, Kelompok 
tani, Aparat Keamanan 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Pengawasan dilakukan 
sepanjang waktu 

12. Lahan 
Ekonomis: Kebun 
Karet 

 Desa Mekar 
Utama: 
Rawa Radak, 
Kampung Lama 
 

 Desa 
Banjarsari: 
Landau sawa 
 

 Desa 
Kedondong: 
Bekas 
persawahan, Air 
Ketitak 
 

 Lahan pribadi di 
pinggir jalan 

- Melakukan Identifikasi 
konflik pengelolaan antar 
kategori NKT 

- Pengamatan dan 
pencatatan kebakaran 
lahan dan hutan  

- Memastikan keberadaan 
alih fungsi lahan untuk 
area kebun baru  

- Memastikan proporsi 
pengelolaan sosial 
ekonomi dalam rencana 
kelola UM 

- Memastikan 
Implementasi rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan  

- Memastikan Keberadaan 

- Proses dan hasil 
penentuan seluruh area 
pengelolaan/KPNKT 
kebun masyarakat  

- Ketentuan tidak memasuki 
KPNKT kebun tanpa ijin 
warga pemangku hak/milik 
atau pemangku adat 
(ada/tidak ada pengaduan/ 
kasus) 

- Keberadaan papan 
amaran atas nama 
pemerintah desa, 
pemangku adat, dan UM 
di KPNKT kebun 
masyarakat (sesuai 
isi/tidak; kondisi baik/tidak, 
terpasang di tempat 
sesuai/ tidak) 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan patroli. 
- Observasi lapangan secara 

periodik 
- Analisis data sekunder 
- Analisa citra/pengindraan 

jarak jauh. (drone) 
 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Dinas 
Kehutanan, BLH 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Dilakukan sedikitnya 6 bulan - 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

(lebih kurang 
200-400 meter 
dari poros jalan) 

SOP pengelolaan NKT 5 
dan/atau pengelolaan 
NKT terintegrasi dalam 
SOP lapangan  

- SOP Pencarian lahan 
dan ganti rugi lahan 
dilaksanakan dan setiap 
pengadaan lahan harus 
dibuktikan dengan proses 
yang terbuka, tanpa 
paksaan (memenuhi 
FPIC) dan semua 
dokumen digandakan 
dimiliki oleh pemilik 
lahan, desa dan 
perusahaan 

- Melaksanakan patroli 
partisipatif KPNKT kebun 
masyarakat 
(direalisasikan/ tidak 
direalisasikan sesuai 
rencana) 

- Pelibatan pemangku hak/ 
milik atau pemangku adat 
KPNKT dalam land-
preparation di sekitar 
KPNKT kebun masyarakat 
(direalisasikan/ tidak 
direalisasikan, ada/tidak 
pengaduan/kasus) 

setahun sekali 
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Tabel 40. Rekomendasi Monitoring NKT 6  Blok Kendawangan 

Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai Konservasi 

Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 

Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 

Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 

Melaporkan Temuan 
Mereka? 

Apa Yang Akan Dilakukan 
Dengan Hasilnya? 

Lokasi penting 
bagi tradisi/adat 

Desa Mekar Utama: 
Kampung Lama/Tua 
Suku Dayak, Bagan 
Ramai 
 
Desa Banjarsari: 
Kampung Lama/Tua 
Suku Dayak: 
Kampung Batu 
 
Desa Selimatan 
Jaya: 
Kampung Lama/Tua 
Suku Dayak 
 
Desa Kedondong: 
Kampung lama/tua 
suku dayak, Bagan 
Durian 
 
Desa Sungai 
Jelayan: 
Kampung lama: 
Pengerawan, Naning, 
Lembayang, 
Mengkabang, Runjai, 
Bukit Kekurak, Bagan 
Buluh, Mangkuk, 
Bagan Umar, Ubar 

- Memastikan SOP 
pengelolaan NKT 6 dan/atau 
pengelolaan NKT terintegrasi 
dalam SOP lapangan  

- Melaksanakan dan 
memastikan proses dan hasil 
penentuan seluruh area 
pengelolaan/KPNKT lokasi 
penting bagi tradisi adat 
didelineasi 

- Memasang papan amaran 
atas nama pemerintah desa, 
pemangku adat, dan UM di 
KPNKT lokasi penting bagi 
tradisi adat 

- Melaksanakan patroli 
partisipatif KPNKT lokasi 
penting bagi tradisi adat 

- Pelibatan pemangku hak/ 
milik atau pemangku adat 
dalam land-preparation di 
sekitar KPNKT  

- Kondisi tempat/lokasi 
penting bagi tradisi adat 
(baik/buruk) 

- Luasan tempat/lokasi 
penting bagi tradisi adat 
(hektar, tetap/ berkurang) 

- Tata Kelola (governance) 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (tata 
kelola baik/tidak untuk 
menjalankan RPM-NKT) 

- Kapasitas pembiayaan 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk menjalankan 
RPM-NKT) 

- Kapasitas sumberdaya 
manusia dalam 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk menjalankan 
RPM-NKT) 

- Kapasitas 
teknologi/sarana  
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk menjalankan 
RPM NKT) 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan 

patroli 
- Monitoring Tatakelola  

pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 
secara berkala 

- Observasi lapangan 
secara periodik 

- Analisis data sekunder 
- Analisa 

citra/pengindraan jarak 
jauh. (drone) 

 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Humas,  
Kepala Desa, Lembaga 
Adat Desa 
 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Paling tidak dilakukan 
setahun sekali 

Forum konsultasi multipihak 
di tingkat kabupaten maupun 
provinsi 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai Konservasi 

Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 

Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 

Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 

Melaporkan Temuan 
Mereka? 

Apa Yang Akan Dilakukan 
Dengan Hasilnya? 

Manis, Arai Pelanai, 
Titi Urat,Kubangan, 
Tong Pilasan, Air 
Putih, Durian Tujuh, 
Rumah Tinggi, Pakit, 
Jurung, Lakap, 
Busung Tanah, 
Biulak, Bagan Rukam, 
Kebauk, Pak Ruik, 
Bukit Tebadak, 
Sungai Menggaris, 
Mungguk, Serandik, 
Bagan Lalang, Bagan 
Buluh, Bagan Dukuk, 
Lembawang, 
Kalimantan, 
Terantung, Landau 
Piar 
 
Desa Pangkalan 
Batu: 
Kampung Lama/Tua 
Suku Dayak: 
Kampung Dungun 
Lama/Besar, Teluk 
Benyawai. Tanjung 
Lipat Gunting, Bagan 
Tarap, Dukuh Birai, 
Peruas 

Makam 
keramat/makam 

Desa Mekar Utama: 
Kampung Lama, Air 

- Memastikan SOP 
pengelolaan NKT 6 dan/atau 

- Kondisi tempat/lokasi 
Makam/kuburan dan 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  

Forum konsultasi multipihak 
di tingkat kabupaten maupun 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

227 

Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai Konservasi 

Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 

Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 

Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 

Melaporkan Temuan 
Mereka? 

Apa Yang Akan Dilakukan 
Dengan Hasilnya? 

tua Runjai,  Makam 
Paela,  
Makam Hamzah 
 
Desa Sungai 
Jelayan: 
Naning, ubar manis, 
pengerawan, 
cuncung,air merah, 
teluk bayur, kempas, 
bagan lalang, bagan 
buluh bagan dukuk, 
lembawang, 
kalimantan, teratung, 
landau piar 
 
Desa Pangkalan 
Batu: 
Kuburan Lama/Tua: 
Kuburan Dungun 
besar/lama, kuburan 
birai, Peruas, makam 
bukit Jering, makam 
suku dayak di setiap 
dusun 

pengelolaan NKT terintegrasi 
dalam SOP lapangan  

- Melaksanakan dan 
memastikan proses dan hasil 
penentuan seluruh area 
pengelolaan/KPNKT 
Makam/kuburan dan 
artefaknya didelineasi 

- Memasang papan amaran 
atas nama pemerintah desa, 
pemangku adat, dan UM di 
KPNKT Makam/kuburan dan 
artefaknya 

- Melaksanakan patroli 
partisipatif KPNKT 
Makam/kuburan dan 
artefaknya. 

- Pelibatan pemangku hak/ 
milik atau pemangku adat 
KPNKT dalam land-
preparation di sekitar KPNKT 
Makam/kuburan dan 
artefaknya 

artefaknya (baik/buruk) 
- Luasan tempat/lokasi 

Makam/kuburan dan 
artefaknya (hektar, tetap/ 
berkurang) 

- Tata Kelola (governance) 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (tata 
kelola baik/tidak untuk 
menjalankan RPM-NKT) 

- Kapasitas pembiayaan 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk menjalankan 
RPM-NKT) 

- Kapasitas Sumberdaya 
manusia pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk menjalankan 
RPM-NKT) 

- Kapasitas 
teknologi/sarana  
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk menjalankan 
RPM NKT) 

- FGD, wawancara 
dan patroli. 

- Monitoring 
Tatakelola  
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 
secara berkala 

- Observasi lapangan 
secara periodik 

- Analisis data 
sekunder 

- Analisa 
citra/pengindraan 
jarak jauh. (drone) 

 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Humas,  
Kepala Desa, Lembaga 
Adat Desa 
 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Paling tidak dilakukan 
setahun sekali 

provinsi 

Tempat/lokasi 
keramat/larangan 

Desa Mekar Utama:  
Batu Peniatan 
Selinsing,  
Batu Peniatan 
Pembunuhan Badak 

- Memastikan SOP 
pengelolaan NKT 6 dan/atau 
pengelolaan NKT terintegrasi 
dalam SOP lapangan  

- Melaksanakan dan 

- Kondisi lokasi penting bagi 
tempat keramat/larangan 
(baik/buruk) 

- Luasan Lokasi 
keramat/larangan (hektar, 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan 

patroli 
- Monitoring Tatakelola 

Forum konsultasi multipihak 
di tingkat kabupaten maupun 
provinsi 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai Konservasi 

Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 

Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 

Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 

Melaporkan Temuan 
Mereka? 

Apa Yang Akan Dilakukan 
Dengan Hasilnya? 

 
Desa Banjarsari: 
Air Terjun Peniatan 
Landau Sawa, Batu 
Peniatan Kuping 
Kupang 
 
Desa Selimatan 
Jaya: 
Hutan Adat Tohong 
Air Hitam 
 
Desa Kedondong: 
Batu Peniatan Air 
Ketitak,  
Batu Buaya,  
Pelaik Genthing,  
Batu Peniatan Air 
Berguruh 
 
Desa Pangkalan 
Batu: 
Kuala Batu, di 
s.Pangkalan Batu,  
Hutan Adat: Dungun 
Besar, Bukit Jering 
 

memastikan proses dan hasil 
penentuan seluruh area 
pengelolaan/KPNKT Lokasi 
keramat/larangan didelineasi 

- Memasang papan amaran 
atas nama pemerintah desa, 
pemangku adat, dan UM di 
KPNKT Lokasi 
keramat/larangan 

- Melaksanakan patroli 
partisipatif KPNKT Lokasi 
keramat/larangan 

- Pelibatan pemangku hak/ 
milik atau pemangku adat 
KPNKT dalam land-
preparation di sekitar KPNKT 
lokasi keramat/larangan 

tetap/ berkurang) 
- Tata Kelola  pengelolaan 

dan monitoring NKT 6 
(tata kelola baik/tidak 
untuk menjalankan RPM-
NKT) 

- Kapasitas pembiayaan 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk menjalankan 
RPM-NKT) 

- Kapasitas sumberdaya 
manusia pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk menjalankan 
RPM-NKT) 

- Kapasitas 
teknologi/sarana  
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk menjalankan 
RPM NKT) 

pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 secara 
berkala 

- Observasi lapangan 
secara periodik 

- Analisis data sekunder 
- Analisa citra/pengindraan 

jarak jauh. (drone) 
 
 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Humas, 
Kepala Desa, Lembaga 
Adat Desa 
 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Paling tidak dilakukan 
setahun sekali 

4. Tumbuhan  
penting bagi 
tradisi/adat 

Desa Mekar Utama 
Desa Banjarsari 
Desa Kedondong 
Desa Sungai Jelayan 

- Memastikan SOP 
pengelolaan NKT 6 
terintegrasi dalam SOP 
lapangan  

- Lokasi dan luasan 
kawasan tumbuhan 
penting bagi tradisi/adat  

- Pola pengumpulan dan 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  

- FGD, wawancara 
dan patroli. 

Forum konsultasi multipihak 
di tingkat kabupaten maupun 
provinsi 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

229 

Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai Konservasi 

Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 

Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 

Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 

Melaporkan Temuan 
Mereka? 

Apa Yang Akan Dilakukan 
Dengan Hasilnya? 

Desa Pangkalan 
Batu 

- Melaksanakan dan 
memastikan proses dan hasil 
penentuan seluruh area 
pengelolaan/KPNKT 
tumbuhan penting bagi 
tradisi/adat didelineasi 

- Memasang papan amaran 
atas nama pemerintah desa, 
pemangku adat, dan UM di 
KPNKT tumbuhan penting 
bagi tradisi/adat 

- Melaksanakan patroli 
partisipatif KPNKT tumbuhan 
penting bagi tradisi/adat 

- Pelibatan pemangku hak/ 
milik atau pemangku adat 
KPNKT dalam land-
preparation di sekitar KPNKT 
tumbuhan penting bagi 
tradisi/adat 

tingkat ketergantungan 
terhadap tumbuhan 
penting bagi tradisi/adat 

- Peningkatan dan 
perubahan pemanfaatan 
tumbuhan penting bagi 
tradisi/adat  

- Alat yang digunakan 
dalam pengambilan 
tumbuhan penting bagi 
tradisi/adat  

- Volume pengambilan dari 
tumbuhan penting bagi 
tradisi/adat  

- Ragam tumbuhan penting 
bagi tradisi/adat untuk 
upacara adat yang diambil 
masyarakat 

- Frekuensi kebakaran 
hutan/lahan tidak 
terkendali. 

- Monitoring 
Tatakelola 
(governance) 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 
secara berkala 

- Observasi lapangan 
secara periodik 

- Analisis data 
sekunder 

- Analisa 
citra/pengindraan 
jarak jauh. (drone) 

 
 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Humas, 
Kepala Desa, Lembaga 
Adat Desa 
 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Paling tidak dilakukan 
setahun sekali 
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9.1.2 Rekomendasi Monitoring Blok Air Hitam 
Tabel 41. Rekomendasi Monitoring NKT 1-4 Blok Air Hitam 

NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

1.1 Sisa hutan yang berada 
pada zona penyangga 
dengan CA Kendawangan 
dan HL Sungai Jelai 

- Evaluasi 6 bulanan  
terhadap aktivitas 
pembukaan lahan 

- Analisis tutupan lahan 
per 1 tahunan  

- Ground check lokasi 
KBKT 1.1 per 3 bulan 

- Evaluasi terhadap 
karyawan tentang 
pemahaman konservasi 
hutan dilakukan 1 tahun 
sekali 

- Melakukan patrol 
bersama masyarakat 

- Evaluasi sistem 
penangulangan 
kabakaran satu sekali 

- Ground check wilayah 
kelola masyarakat 
dilakukan bersama 
dengan desa secara 
berkala (satu tahun 
sekali) 

- Update peta wilayah 
kelola masyarakat  
secara berkala 

- Pelaksanaan pembukaan 
lahan di area yang 
berbatasan dengan 
kawasan buffer zone 

- Tanda/pal batas kawasan 
NKT tetap terjaga 

- Aktivitas/kegiatan 
masyarakat disekitar 
KPNKT 1.1 

- Pelaksanaan kegiatan 
pengayaan tanaman di 
kawasan NKT 1.1 

 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- Memantau batas area KPNKT yang 

sudah ditetapkan setiap 3 bulan 
bersama pemangku kepentingan 

- Pencatatan aktivitas masyarakat  
disekitar jalan dengan laporan rutin 
per bulan 

- Evaluasi keberhasilan tanaman 
secara tahunan 

- Laporan pemantau titik api 
- Diskusi bulanan untuk memastikan 

pemahaman masyarakat dan 
menyusun kegiatan untuk kelompok 
masyarakat peduli api 

- Pemantauan dan Evaluasi 
perubahan penutupan lahan 
setahun sekali 

- Diskusi bulanan untuk memastikan 
pemahaman masyarakat tentang 
fungsi Buffer zone untuk 
mendukung keanekaragaman 
hayati di Kawasan Lindung 

 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 

Forum internal 
perusahaan dan Laporan 
Ke Dinas Kehutanan    
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

- Survei tentang 
pemahaman 
masyarakat terkait 
dengan kawasan 
konservasi/lindung 
dilakukan pertahun. 

Distrik Manager, Planning, 
Lingkungan dan Produksi  
 
KAPAN MEREKA  
MELAKUKANNYA? 
Pengawasan dilakukan sepanjang 
waktu 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 

Vegetasi :  
Shorea balangeran 
(Balangiran) dan  
Shorea platycarpa 
(Meranti Paya). 
 
Mamalia :  
Manis javanica 
(Trenggiling) dan Pongo 
pygmaeus ssp. wurmbii  
(Orangutan). 
 
 
 
16spesies burung, 25 
spesies mamalia dan 
11spesies vegetasi. 
 
 

 

- Evaluasi 6 bulanan  
terhadap aktivitas 
pembukaan lahan 

- Analisis tutupan lahan 
per 1 tahunan  

- Ground check lokasi 
KBKT 1.2 dan 1.3 per 3 
bulan  

- Evaluasi terhadap 
karyawan tentang 
pemahaman konservasi 
hutan dilakukan 1 tahun 
sekali 

- Melakukan patroli 
bersama masyarakat 

- Evaluasi sistem 
penangulangan 
kabakaran satu sekali 
setahun 

- Ground check wilayah 
kelola masyarakat 
dilakukan bersama 
dengan desa secara 

- Tanda/pal batas kawasan 
NKT tetap terjaga 

- Aktivitas/kegiatan 
masyarakat disekitar 
KPNKT 1.2, 1.3  

- Pelaksanaan kegiatan 
pengayaan tanaman di 
kawasan KPNKT 1.2 dan 
1.3 

- Pelaksanaan kegiatan 
perlindungan hutan dari 
kebakaran dan 
penebangan liar 

- Sistem informasi tentang 
ancaman kebakaran  
 
 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  

 
- Evaluasi keberhasilan tanaman 

secara tahunan 
- Pencatatan dan evaluasi terhadap 

keberhasilan kegiatan budidaya 
jenis-jenis hutan yang ditetapkan 
sebagai NKT 1.3 dan NKT 1.2 

- Peninjauan rutin (tiap 3 bulan) untuk 
memastikan pembukaan lahan di 
area konsesi sesuai dengan SOP 
yang telah dibuat 

- Memantau batas area yang dibuka 
setiap ada pembukaan lahan 

- Memantau batas KPNKT setiap 
bulan 

- Laporan aktivitas kontraktor dan 
karyawan terkait dengan kawasan 
NKT setiap bulan 

- Mengecek area yang dijadikan 
kawasan lindung setiap 6 bulan 

- Mengecek inventarisasi jenis CR, 

Forum internal 
perusahaan dan laporan 
pada pemangku 
kepentingan seperti Dinas 
kehutanan dan BKSDA 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

berkala (satu tahun 
sekali) 

- Update peta wilayah 
kelola masyarakat  
secara berkala 

- Survei tentang 
pemahaman 
masyarakat terkait 
dengan kawasan 
konservasi/lindung 
dilakukan pertahun. 

EN, VU  dan dilindungi (NKT 1.2, 
1.3)yang sudah tercatat setiap 3 
bulan sekali 

- Laporan rutin setiap patroli setiap 
minggu 

- pengecekan kondisi batas kawasan 
lindung NKT 1.2, 1.3 

- pengecekan kondisi papan larangan 
perburuan dan penangkapan satwa 
liar 

- Review bulanan dengan 
masyarakat untuk kegiatan 
pengurangan perburuan dan 
penangkapan satwa liar 

- Laporan mingguan patroli mengenai 
aktivitas pembalakan 

- Memantau keberadaan spesies 
NKT 1.2 dan 1.3 per semester 

- Melakukan pertemuan rutin untuk 
mengetahui pemahaman 
masyarakat mengenai pentingnya 
vegetasi berstatus CR, EN, VU dan 
dilindungi (NKT 1.2, 1.3) 

- Pertemuan bulanan dengan 
masyarakat untuk melihat progres 
aturan konversi lahan 

- Evaluasi/pemantauan perubahan 
tutupan lahan dengan analisis citra 
untuk melihat konversi lahan yang 
terjadi dilakukan 1 tahun sekali 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

233 

NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

- Memberikan kuisioner dan 
melakukan FGD untuk mengetahui 
pemahaman masyarakat tentang 
spesies NKT 

- Pengecekan kondisi papan amaran 
yang berisi gambar dan deskripsi 
umum spesies NKT 

- KAP survei kepada masyarakat 
tentang perubahan pemahaman 
dan perilaku terhadap spesies yang 
dilindungi dilakukan setahun sekali 

- Melakukan kuisioner dan FGD 
untuk mengetahui tingkat 
pemahaman karyawan dan 
kontraktor tentang NKT  

- KAP survei kepada kontraktor dan 
karyawan 

- Laporan pemantau titik api  
- Perawatan fungsi alat pemadam 

kebakaran 
- Evaluasi sistem informasi 

kebakaran hutan dilakukan setahun 
sekali 

- Diskusi bulanan untuk memastikan 
pemahaman masyarakat dan 
menyusun kegiatan untuk kelompok 
masyarakat peduli api 

- Laporan bulanan patroli mengenai 
aktivitas pembalakan dan kondisi 
habitat 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

- Melakukan pertemuan rutin bulanan 
untuk mengetahui pemahaman 
masyarakat mengenai pentingnya 
habitat yang di gunakan satwa 
secara temporer 
 

SIAPA 
YANGBERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager,Planning, 
Lingkungan, CSR dan Produksi  

3 Ekosistem terancam 
punah :  
ekosistem kerangas,  
ekosistem gambut,  
ekosistem riparian,  
ekosistem lahan basah 
terbuka 
 
Ekosistem langka :  
ekosistem lahan basah 
terbuka 

- Evaluasi 6 bulanan  
terhadap aktivitas 
pembukaan lahan 

- Anailsis tutupan lahan 
per 1 tahunan  

- Ground check lokasi 
KBKT 3 per 3 bulan  

- Evaluasi terhadap 
karyawan tentang 
pemahaman konservasi 
hutan dilakukan 1 tahun 
sekali 

- Melakukan patroli 
bersama masyarakat 

- Evaluasi sistem 
penangulangan 
kebakaran pertahun 

- Ground check wilayah 
kelola masyarakat 
dilakukan bersama 

- Pelaksanaan kegiatan 
perlindungan hutan dari 
kebakaran dan 
penebangan liar 

- Sistem informasi tentang 
ancaman kebakaran  

 

- Laporan pemantauan titik api 
(bulanan) 

- Perawatan fungsi alat pemadam 
kebakaran (bulanan) 

- Evaluasi sistem informasi 
kebakaran hutan 

- Laporan bulanan patroli mengenai 
aktivitas pembalakan dan kondisi 
habitat 

- Melakukan pertemuan rutin bulanan 
untuk mengetahui pemahaman 
masyarakat mengenai pentingnya 
habitat yang di gunakan satwa 
secara temporer 

- Mengadopsi sistem SMART Patrol 
untuk pemantauan penebangan liar 

- Evaluasi peningkatan pengetahuan 
masyarakat sekitar hutan dengan  
kuisioner dan melakukan FGD 
untuk mengetahui pemahaman 

Forum internal 
perusahaan dan laporan 
pada pemangku 
kepentingan seperti Dinas 
kehutanan dan BKSDAdan 
parapihak lokal (Kepala 
Desa dan BPD) 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

dengan desa secara 
berkala (satu tahun 
sekali) 

- Update peta wilayah 
kelola masyarakat  
secara berkala 

- Survei tentang 
pemahaman masyarakat 
terkait dengan 
konservasi ekosistem 
 

masyarakat tentang spesies NKT 
tiap semester  

- Monitoring pengetahuan 
masyarakat sekitar hutan dengan  
kuisioner dan melakukan FGD 
untuk mengetahui pemahaman 
masyarakat tentang konservasi 
hutan  per semester 

- Laporan bulanan patroli mengenai 
aktivitas pembalakan dan kondisi 
habitat 

- Memberikan kuisioner dan 
melakukan FGD untuk mengetahui 
pemahaman masyarakat tentang 
spesies NKT 

- Pemantauan terhadap jumlah 
pelanggaran tiap dengan pelaporan 
tiap bulan 

- Monitoring kawasan gambut di luar 
konsesi dan buffer area dengan 
berbagai pihak (stakeholders) 

 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager,Planning,Lingkungan, 
CSR dan Produksi  

4.1 Hutan, sungai dan 
sempadannya,  lahan 
terbuka basah, mata air 

- Memastikan SOP 
pengelolaan NKT 
4.1dan/atau 
pengelolaan NKT 

- Memastikan keterlibatan 
tiap bagian/divisi secara 
setara dalam evaluasi 
SOP tersinergi 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
 

- Dialog, wawancara, FGD  

Forum internal 
perusahaan dan laporan 
pada pemangku 
kepentingan seperti Dinas 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

terintegrasi dalam SOP 
pembukaan lahan dan 
pembanguan 
infrastruktur  

- Memastikan kondisi 
tutupan dan tidak 
terfragmentasi dan 
terjaga 

- Memastikan tingkat 
kesadaran masyarakat 
terhadap NKT 4.1 
semakin baik 

- Memastikan tidak ada 
penambangan di lokasi 
NKT 4.1 

- Evaluasi untuk 
memastikan 
pelaksanaan SOP 
penyemprotan  tanaman 

- Rencana penanganan 
pengelolaan  air 

- KAP Survei tentang 
pemahaman masyarakat 
dampak penggunaan 
pestisida yang tidak 
sesuai aturan 

- Melakukan fasilitasi 
pemberdayaan 
masyarakat 

- Terlibat/hadir dalam 

- Memastikan sempadan 
sungai tidak dibuka 

- Memastikan pemantauan 
berjalan rutin 

- Aktivitas/kegiatan 
masyarakat disekitar 
KPNKT 4.1 

- Keberlanjutan dialog 
dengan masyarakat dan 
proses pemahaman 
terhadap NKT 4.1 

- Sosialisasi aturan 
pertambangan di area 
NKT 

- Pelaksanaan pembukaan 
lahan 

- Penggunaan pupuk, 
pestisida, herbisida dan 
alat semprot (takaran, 
periode, cuaca, batas 
semprot) 

- Kesesuaian pelaksanaan 
dilapangan dengan 
rencana kerja 
penanganan pengelolaan 
kualitas air 

- Proses KAP survei 
dampak pestisida 
berjalan dengan baik 

- Memastikan proses 

- Observasi lapangan secara 
periodic  

- Analisis citra/pengindraan jarak 
jauh. (drone) 

- Perawatan fungsi alat pemadam 
kebakaran 

 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager,Planning, 
Lingkungan, CSR dan Produksi 

 

kehutanan dan BKSDA; 
dan parapihak lokal 
(Kepala Desa dan BPD) 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

Musrenbang Desa 
- Pelibatan secara aktif 

para pemangku  
kepentingan yang terkait 
dalam proses inisiasi 
sIstem informasi 
kebakaran hutan 

- Menginisiasi masyarakat 
peduli api dengan 
serangkaian kegiatan 
training/pelatihan 

- Laporan pemantauan 
titik api setiap hari 
dilakukan saat musim 
kemarau, dan sebulan 
sekali saat musim hujan 
 

fasilitasi berjalan dengan 
baik dan sesuai dengan 
kebutuhan 

- Memastikan staff yang 
hadir dalam 
musrenbangdes memiliki 
kewenangan dalam 
pengambilan keputusan 

- Memastikan patroli 
dengan masyarakat 
dilakukan secara rutin 

- Memastikan proses 
analisis data dan respon 
yang cepat serta 
tindakan yang  tidak 
sektoral  

- Peran serta/keterlibatan 
masyarakat secara lebih 
luas dalam rencana kerja 

4.3 Seluruh sisa spot hutan di 
blok Air Hitam 
 

- Pengelolaan NKT 
4.3dan/atau 
pengelolaan NKT 
terintegrasi dalam SOP 
pembukaan lahan dan 
pembanguan 
infrastruktur  

- Memastikan kondisi 
tutupantetap terjaga dan 
tidak terfragmentasi 

- Memfasilitasi ruang-

- Aktivitas/kegiatan 
masyarakat disekitar 
KPNKT 4.3 

- Keberlanjutan dialog 
dengan masyarakat dan 
proses pemahaman 
terhadap NKT 4.3 

- Memastikan sempadan 
sungai tidak dibuka 

- Keterlibatan tiap 
bagian/divisi secara 

- Dialog, wawancara, FGD  
- Observasi lapangan secara periodic  
- Analisa citra/pengindraan jarak 

jauh. (drone)  
- Perawatan fungsi alat  

 

SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager,Planning, 
Lingkungan, CSR dan Produksi. 

Forum internal 
perusahaan dan laporan 
pada pemangku 
kepentingan seperti Dinas 
kehutanan danBKSDA dan 
parapihak lokal (Kepala 
Desa dan BPD) 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

ruang diskusi dengan 
masyarakat terkait 
dengan informasi dan 
pemahaman terhadap 
NKT dan 
pengelolaannya 

- Pembuatan SOP 
pembukaan lahan 
terutama area 
sempadan sungai 

- Evaluasi pelaksanaan 
SOP yang tersinergi 
antar divisi 

- KAP Survei tentang 
mengenai jasa 
ekosistem 

- Pemantauan wilayah 
hutan untuk memastikan 
tidak terjadi pembukaan 
hutan  

- Melakukan fasilitasi 
pemberdayaan 
masyarakat 

- Terlibat/hadir dalam 
Musrenbang Desa 

- Pelibatan secara aktif 
para pemangku  
kepentingan yang terkait 
dalam proses inisiasi 

setara dalam evaluasi 
SOP tersinergi 

- Proses KAP berjalan 
dengan baik 

- Pemantauan wilayah 
hutan berjalan rutin 

- Proses fasilitasi berjalan 
dengan baik dan sesuai 
dengan kebutuhan 

- Staff yang hadir dalam 
musrenbangdes memiliki 
kewanangan dalam 
pengambilan keputusan 

- Patroli dengan 
masyarakat dilakukan 
secara rutin 

- Proses analisis data dan 
respon yang cepat serta 
tindakan yang  tidak 
sektoral  

- Peran serta/keterlibatan 
masyarakat secara lebih 
luas dalam rencana kerja 
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NKT Atribut/Kel. Atribut 

Monitoring 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya 

system informasi 
kebakaran hutan 

- Menginisiasi 
masyarakat peduli api 
dengan serangkaian 
kegiatan 
training/pelatihan 

- Laporan pemantauan 
titik api setiap hari 
dilakukan saat musim 
kemarau, dan sebulan 
sekali saat musim hujan 

 
 
Tabel 42. Rekomendasi Pemantauan NKT 5 Blok Air Hitam 

Atribut/Kelom
pok Atribut 

Desa dan Area Bernilai 
Konservasi Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

1. Lahan 
subsisten 
dan Padi 
ladang untuk 
makanan 

• Desa Air Hitam Besar 
Kuala Mading sampai dengan 
ke arah Muara Sungai Air Hitam 
Besar 
 
S2 45.357  E110 36.847 

- Memastikan SOP 
pengelolaan NKT 5 
dan/atau pengelolaan 
NKT terintegrasi dalam 
SOP lapangan  

- Melaksanakan dan 

- Banyaknya hasil padi 
ladang untuk makanan 
pokok meningkat 

- Kualitas hasil padi ladang 
untuk makanan pokok 
baik 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan 

patroli 
- Monitoring tatakelola 

(governance) 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 
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Atribut/Kelom
pok Atribut 

Desa dan Area Bernilai 
Konservasi Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

pokok S2 44.659  E110 37.140 
S2 47.441  E110 38.325 
 
• Desa Air Hitam Hulu 
Kawasan Kuala Mading 
terutama di Batu Pelar:  
S2 43.093E110 36.479 
 
• Desa Air Tarap 
Sempadan Sungai Pelingkai. 
S2 33.494 E110 44.543 
S2 33.465 E110 44.405 
 

memastikan proses dan 
hasil penentuan seluruh 
area pengelolaan/KPNKT 
padi ladang (Seluruh 
KBKT padi ladang: Area 
gilir-balik yang digunakan 
warga untuk padi ladang 
didelineasi, ukuran 
KPNKT adalah KBKT 
ditambah sempadan 
selebar 10-15 meter) 

- Memasang papan 
amaran atas nama 
pemerintah desa, 
pemangku adat, dan UM 
di KPNKT padi ladang  

- Melaksanakan patroli 
partisipatif KPNKT padi 
ladang  

- Pelibatan pemangku hak/ 
milik atau pemangku adat 
KPNKT dalam persiapan 
lahan di sekitar KPNKT 
padi ladang  

- Membentuk monitoring 
bersama antara warga, 
pemerintah daerah dan 
perusahaan 

- Pembentukkan kelompok 
tani 

- Luasan habitat padi 
ladang untuk makanan 
pokok (berkurang/tetap) 

- Akses warga ke habitat 
padi ladang cukup baik 

-  Pengelolaan padi ladang 
secara lestari oleh 
warga/pemangku hak 
(ya/tidak) 

- Pengelolaan lahan padil 
ladang oleh warga/ 
pemangku hak tanpa 
pembakaran 

- (ya/tidak, rata-rata dari 
warga/ pemangku 
kepentingan) 

- Alih fungsi lahan padi 
ladang untuk area kebun 
baru (ada/tidak) 

- Konflik pengelolaan antar 
kategori NKT (ada/tidak) 

- Keberadaan SOP 
pengelolaan NKT 5 
dan/atau pengelolaan 
NKT  terintegrasi dalam 
SOP lapangan (ada/tdk 
SOP, terintegrasikan/tdk) 

pengelolaan dan 
monitoring NKT secara 
berkala 

- Observasi lapangan 
secara periodik 

- Analisis data sekunder 
- Analisa citra/pengindraan 

jarak jauh 
 

SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Humas, 
Dinas Pertanian, Kepala 
Desa, Lembaga Adat 
Desa, Kelompok tani, 
Aparat Keamanan 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Pengawasan dilakukan 
sepanjang waktu 
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Atribut/Kelom
pok Atribut 

Desa dan Area Bernilai 
Konservasi Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

2. Ikan Air 
Tawar/Sungai 

• Desa Air Hitam Besar 
Sungai Air Hitam: 
S2 35.108  E110 43.259 
S2 40.199  E110 40.321;  
S. Sahak, S. Siluk, S. Undang 
S. Belingkung, S. BaganSamak, 
S. Air Putih, S. Musuk 
S. Pelingkai, S. Mading, S. 
Buluh, S. Bakung, S. Rakit, S. 
Bagan Baru, S. Bagan Sepiah 
• Desa Air Hitam Hulu 
Sungai Mading 
S2 38.536E110 37.308 
S. Bedanau, S. Ipuk, S. 
Rengaing, S. Tahi Badak, S. 
Landau Bengkoang, S. Seluang, 
S. Kapuhung, S. Kekapar, S. 
Tepagal, S. Paluk 
• Desa Air Tarap 
Sungai Air Hitam:  
S2 30.961  E110 45.736 
Sungai Penadungan: 
S2 30.859  E110 46.123 
S. Pengkuraan, S. Pelingkai, S. 
Petanaman, S. Sipun, S. Bagan 
Batu  

- Kajian dampak akumulasi 
pestisida, pupuk dan 
operasi 
pabrik/perusahaan 
terhadap kualitas air 
permukaan dan air tanah 

- Pengamatan praktek 
penangkapan ikan yang 
tidak lestari 

- Audit manajemen 
pengelolaan dan SOP 
terikait isu air 

-  Wawancara atau diskusi 
penggunaan alat tangkap 
ikan 

- Diskusi orientasi 
kedaulatan pangan 

- Wawancara keberadaan 
regulasi tentang 
pengelolaan ikan tingkat 
desa dan efektifitasnnya 

- Regulasi dan SOP HKI  
terkait isu air (NKT) 

- Waktu yang diperlukan 
petugas dalam posisi 
siaga dan penggunaan 
alat dalam menghadapi 
pencemaran air 

- Struktur organisasi yang 
mampu mengelola NKT 

- Luasan habitat ikan air 
tawar dan luasan zona 
penyangganya 

- Zero water pollution 
accident 

- Penggunaan alat tangkap 
ikan yang tidak ramah 
lingkungan 

- Jumlah konsumsi ikan air 
tawar  

- Pemetaan perubahan 
pola ruang 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan 

patroli. 
- Monitoring kualitas air 

sungai secara berkala 
- Observasi lapangan 

secara periodik 
- Analisis data sekunder 
- Analisa 

citra/pengindraan jarak 
jauh. (drone) 

 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Dinas 
Kehutanan, BLH 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Dilakukan sedikitnya 6 
bulan - setahun sekali 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 

 3. 
Alat/Perkakas 
Kerja dan 

• Desa Air Hitam Besar 
Sempadan sungai:  
S. Air Hitam 
S2 35.377 E110 42.866 

- Melakukan Identifikasi 
konflik pengelolaan antar 
kategori NKT 

- Pengamatan dan 

- Lokasi dan luasan 
kawasan hutan untuk 
hasil hutan bukan kayu 

- Peningkatan dan 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA? 
- FGD, wawancara dan 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
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Atribut/Kelom
pok Atribut 

Desa dan Area Bernilai 
Konservasi Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

Kerajinan – 
Berbahan 
Rotan 

S2 36.366 E110 42.480 
S. Sahak, S. Siluk, S. Undang, 
S. Belingkung, S. Bagan 
Samak, S. Air Putih, S. Musuk, 
S. Pelingkai, S. Mading, S. 
Buluh, S. Bakung, S. Rakit, S. 
Bagan Baru, S. Bagan Sepiah 
 
 
• Desa Air Hitam Hulu 
S. Air Hitam, S. Mading 
 
• Desa Air Tarap 
Sempadan sungai: S. 
Pengkuraan, S. Penadungan, S. 
Sipun, H. Air Bekajang, H. 
Keramat, H. Sandung, H. Tabar, 
H. Air Marau 
S. Air Hitam, S. Penadungan, S. 
Pengkuraan, S. Pelingkai, S. 
Petanaman, S. Sipun, S. Bagan 
Batu 
 

pencatatan praktik 
pengambilan hasil hutan 
bukan kayu warga/desa 
yang memperhatikan 
ketentuan kelestarian 

- Pengamatan dan 
pencatatan kebakaran 
lahan dan hutan 

- Memastikan keberadaan 
alih fungsi lahan untuk 
area tanam  baru  

- Memastikan proporsi 
pengelolaan sosial 
ekonomi dalam rencana 
kelola UM 

- Memastikan 
Implementasi rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan  

- Memastikan Keberadaan 
SOP pengelolaan NKT 5 
dan/atau pengelolaan 
NKT terintegrasi dalam 
SOP lapangan  

perubahan pemanfaatan 
hasil hutan bukan kayu 

- Alat yang digunakan 
dalam pemanenan hasil 
hutan bukan kayu 

- Volume pengambilan 
hasil hutan bukan kayu  

- Frekuensi kebakaran 
hutan/lahan tidak 
terkendali. 

- SOP pengelolaan NKT 
- Kebijakan antar divisi 

yang selaras  terkait 
dengan implementasi 
pengelolaan NKT 
 

patroli. 
- Analisis data sekunder 
- Observasi lapangan 

secara periodik 
- Analisis data sekunder 
- Analisa 

citra/pengindraan jarak 
jauh. 
 

SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Dilakukan sedikitnya 
setahun sekali 

provinsi 

4. 
Alat/Perkakas 
Kerja dan 
Kerajinan – 
Berbahan  

• Desa Air Hitam Besar 
S. Bagan Samak 
S2 35.377E110 42.866 

S. Belingkong Ilir 

- Melakukan Identifikasi 
konflik pengelolaan antar 
kategori NKT 

- Pengamatan dan 
pencatatan praktik 

- Jumlah sumberdaya kayu 
untuk bahan bangunan, 
perkakas kerja(meter 
kubik per jenis, pertahun, 
memenuhi kebutuhan 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan 

patroli 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 
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Atribut/Kelom
pok Atribut 

Desa dan Area Bernilai 
Konservasi Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

Kayu 
 

S2 36.366E110 42.480 

S. Air Hitam Besar 
S2 38.785E110 40.551 
H. Keramat, H. Natai Belian, H. 
Bagan Siluk, H. Natai Sungai 
Undang, H. Natai Belindung, H. 
Padang Belanda Mabuk, H. 
Padang Bernyanyi, H. Padang 
Pelingkai Siluang, H. Padang 
Tempajak, H. Padang Tuung 
Sandung, H. Padang Keramat, 
H. Cangkam Babi, H. Sungai 
Rakit, H. Sungai Sahak, H. 
Sungai Belingkung Hilir, H. 
Sungai Samak, Temiang 
Beransah, Teluk Dahanin. 
 
• Desa Air Hitam Hulu 
Kawasan Hutan Sungai Gubang 
 
 

pengambilan kayu 
warga/desa yang 
memperhatikan 
ketentuan kelestarian 

- Pengamatan dan 
pencatatan kebakaran 
lahan dan hutan 

- Memastikan keberadaan 
Alih fungsi lahan untuk 
area tanam  baru 

- Memastikan proporsi 
pengelolaan sosial 
ekonomi dalam rencana 
kelola UM 

- Memastikan 
Implementasi rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan 

- Memastikan Keberadaan 
SOP pengelolaan NKT5 
dan/atau pengelolaan 
NKT terintegrasi dalam 
SOP lapangan  

rata-rata warga, desa 
- Kualitas sumberdaya 

kayu untuk bahan 
bangunan, perkakas 
kerja (baik/buruk 
terhadap kayu yang 
disukai, rata-rata warga) 

- Luasan habitat kayu 
untuk bahan bangunan 
perkakas kerja (hektar, 
tetap/ berkurang) 

- Akses ke habitat kayu 
untuk bahan bangunan 
perkakas kerja (jarak dari 
tempat tinggal warga, 
rata-rata tidak semakin 
jauh; waktu tempuh, rata-
rata tidak semakin lama; 
biaya operasional, rata-
rata tidak bertambah) 

- Pengelolaan/ Model 
Pengelolaan dan teknis 
pengambilan 
sumberdaya kayu untuk 
bahan bangunan 
perkakas kerja 
(pengelolaan/teknis yang 
berkelanjutan/tidak 
berkelanjutan, oleh rata-
rata warga) 

- Monitoring Tatakelola 
(governance) 
pengelolaan dan 
monitoring NKT secara 
berkala 

- Observasi lapangan 
secara periodik 

- Analisis data sekunder 
- Analisis citra 

pengindraan jarak 
jauh. (drone) 

 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Humas, 
Dinas Kehutanan, Kepala 
Desa, Lembada Adat 
Desa, Aparat Keamanan 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Pengawasan dilakukan 
sepanjang waktu 
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Atribut/Kelom
pok Atribut 

Desa dan Area Bernilai 
Konservasi Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

- Tatakelola (governance) 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 
(tatakeloa baik/tidak 
untuk menjalankan RPM-
NKT) 

- Kapasitas pembiayan 
pengelolaan dan 
monitoring NKT (cukup/ 
kurang untuk 
menjalankan RPM-NKT) 

- Kapasitas Sumberdaya 
manusia pengelolaan dan 
monitoring NKT (cukup/ 
kurang untuk 
menjalankan RPM-NKT) 

- Kapasitas 
teknologi/sarana  
pengelolaan dan 
monitoring NKT (cukup/ 
kurang untuk 
menjalankan RPM NKT) 

 5. 
Alat/Perkakas 
Kerja dan 
Kerajinan – 
Berbahan 
Daun 

• Desa Air Hitam Besar 
Sempadan sungai:  
S. Air Hitam 
S2 35.377 E110 42.866 
S2 36.366 E110 42.48 
S. Sahak, S. Siluk, S. Undang, 
S. Belingkung, S. Bagan 
Samak, S. Air Putih, S. Musuk, 

- Melakukan Identifikasi 
konflik pengelolaan antar 
kategori NKT 

- Pengamatan dan 
pencatatan praktik 
pengambilan hasil hutan 
bukan kayu warga/desa 
yang memperhatikan 

- Lokasi dan luasan 
kawasan hutan untuk 
hasil hutan bukan kayu 

- Peningkatan dan 
perubahan pemanfaatan 
hasil hutan bukan kayu 

- Alat yang digunakan 
dalam pemanenan hasil 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA? 
- FGD, wawancara dan 

patroli. 
- Analisis data sekunder 
- Observasi lapangan 

secara periodik 
- Analisis data sekunder 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 
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Atribut/Kelom
pok Atribut 

Desa dan Area Bernilai 
Konservasi Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

S. Pelingkai, S. Mading, S. 
Buluh, S. Bakung, S. Rakit, S. 
Bagan Baru, S. Bagan Sepiah 
 
• Desa Air Hitam Hulu 
S. Air Hitam, S. Mading 
 
• Desa Air Tarap 
Sempadan sungai: S. 
Pengkuraan, S. Penadungan, S. 
Sipun, H. Air Bekajang, H. 
Keramat, H. Sandung, H. Tabar, 
H. Air Marau 
 
S. Air Hitam, S. Penadungan, S. 
Pengkuraan, S. Pelingkai, S. 
Petanaman, S. Sipun, S. Bagan 
Batu 

ketentuan kelestarian 
- Pengamatan dan 

pencatatan kebakaran 
lahan dan hutan 

- Memastikan keberadaan 
alih fungsi lahan untuk 
area tanam  baru  

- Memastikan proporsi 
pengelolaan sosial 
ekonomi dalam rencana 
kelola UM 

- Memastikan 
Implementasi rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan  

- Memastikan Keberadaan 
SOP pengelolaan NKT 5 
dan/atau pengelolaan 
NKT terintegrasi dalam 
SOP lapangan  

hutan bukan kayu 
- Volume pengambilan 

hasil hutan bukan kayu  
- Frekuensi kebakaran 

hutan/lahan tidak 
terkendali. 

- SOP pengelolaan NKT 
- Kebijakan antar divisi 

yang selaras  terkait 
dengan implementasi 
pengelolaan NKT 
 

- Analisa 
citra/pengindraan jarak 
jauh. 

 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Dilakukan sedikitnya 
setahun sekali 

6. Bahan 
Bangunan – 
Kayu  

• Desa Air Hitam Besar 
S. Bagan Samak S2 
35.377E110 42.866; S. 
Belingkong Ilir: 
S2 36.366E110 42.480; S. Air 
Hitam Besar S2 38.785E110 
40.551; Hutan Adat Cangkam 
Babi S2 38.472E110 48.118; H. 
Keramat, H. Natai Belian, H. 

- Melakukan Identifikasi 
konflik pengelolaan antar 
kategori NKT 

- Pengamatan dan 
pencatatan praktik 
pengambilan kayu 
warga/desa yang 
memperhatikan 
ketentuan kelestarian 

- Jumlah sumberdaya kayu 
untuk bahan bangunan, 
perkakas kerja(meter 
kubik per jenis, pertahun, 
memenuhi kebutuhan 
rata-rata warga, desa, 
dan ada 

- Kualitas sumberdaya 
kayu untuk bahan 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan 

patroli. 
- Monitoring Tatakelola 

(governance) 
pengelolaan dan 
monitoring NKT secara 
berkala 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 
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Atribut/Kelom
pok Atribut 

Desa dan Area Bernilai 
Konservasi Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

Bagan Siluk, H. Natai Sungai 
Undang, H. Natai Belindung, H. 
Padang Belanda Mabuk, H. 
Padang Bernyanyi, H. Padang 
Pelingkai Siluang, H. Padang 
Tempajak, H. Padang Tuung 
Sandung, H. Padang Keramat, 
H. Cangkam Babi, H. Sungai 
Rakit, H. Sungai Sahak, H. 
Sungai Belingkung Hilir, H. 
Sungai Samak, Temiang 
Beransah, Teluk Dahanin 

 
• Desa Air Hitam Hulu 
H. Adat Natai Pinang, H. 
Batang Kulan, H. Air Nyiur, H. 
Air Maram, H. Pemburuk 
Babian, H. Gaharu Lalau, H. Air 
Marau, H. Ipuk Kematian, H. 
Ipuk Muda, H. Ipuk 
Ketanggang, H. Ilang Patah, H. 
Natai Ketawak, H. Padang 
Sembilan, H. Teratungan 
Tanam, H. Kuala Bedaru, H. 
Daas Berdamai, H. Arai Bajur, 
H. Arai Paku, H. Lebur Api, H. 
Padang Kiyadun, H. Arai 
Beringgit, H. Natai Kemparing, 
H. Natai Sawah, Kawasan 

- Pengamatan dan 
pencatatan kebakaran 
lahan dan hutan 

- Memastikan keberadaan 
alih fungsi lahan untuk 
area tanam baru 

- Memastikan proporsi 
pengelolaan sosial 
ekonomi dalam rencana 
kelola UM 

- Memastikan 
Implementasi rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan  

- Memastikan Keberadaan 
SOP pengelolaan NKT5 
dan/atau pengelolaan 
NKT terintegrasi dalam 
SOP lapangan  

bangunan, perkakas 
kerja (baik/buruk 
terhadap kayu yang 
disukai, rata-rata warga) 

- Luasan habitat kayu 
untuk bahan bangunan 
perkakas kerja (hektar, 
tetap/ berkurang) 

- Akses ke habitat kayu 
untuk bahan bangunan 
perkakas kerja (jarak dari 
tempat tinggal warga, 
rata-rata tidak semakin 
jauh; waktu tempuh, rata-
rata tidak semakin lama; 
biaya operasional, rata-
rata tidak bertambah) 

- Pengelolaan/ Model 
Pengelolaan dan teknis 
pengambilan 
sumberdaya kayu untuk 
bahan bangunan 
perkakas kerja 
(pengelolaan/teknis yang 
berkelanjutan/tidak 
berkelanjutan, oleh rata-
rata warga) 

- Tatakelola (governance) 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 

- Observasi lapangan 
secara periodik 

- Analisis data sekunder 
- Analisa 

citra/pengindraan jarak 
jauh. (drone) 

 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Humas, 
Dinas Kehutanan, Kepala 
Desa, Lembada Adat 
Desa, Aparat Keamanan 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Pengawasan dilakukan 
sepanjang waktu 
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Atribut/Kelom
pok Atribut 

Desa dan Area Bernilai 
Konservasi Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

Hutan Sungai Gubang 
 
• Desa Air Tarap 
Sempadan Sungai Penadungan  
S2 32.012  E110 47.494; 
Sempadan Sungai Pengkuraan 
S2 30.823E110 47.782;  
H.S. Sipun, H. Air Bekajang, H. 
Keramat, H. Sandung, H. Tabar, 
H. Air Marau 

(tatakeloa baik/tidak 
untuk menjalankan RPM-
NKT) 

- Kapasitas pembiayan 
pengelolaan dan 
monitoring NKT (cukup/ 
kurang untuk 
menjalankan RPM-NKT) 

- Kapasitas Sumberdaya 
manusia pengelolaan dan 
monitoring NKT (cukup/ 
kurang untuk 
menjalankan RPM-NKT) 

- Kapasitas 
teknologi/sarana  
pengelolaan dan 
monitoring NKT (cukup/ 
kurang untuk 
menjalankan RPM NKT) 

7.Obat-
obatan 
tradisional 

 Desa Air Hitam Besar 
S. Bagan Samak S2 
35.377E110 42.866; S. 
Belingkong Ilir S2 36.366E110 
42.480; S. Air Hitam Besar 
S2 38.785E110 40.551; Hutan 
Adat Cangkam Babi S2 
38.472E110 48.118; H. 
Keramat, H. Natai Belian, H. 
Bagan Siluk, H. Natai Sungai 
Undang, H. Natai Belindung, H. 

- Melakukan Identifikasi 
konflik pengelolaan 
antar kategori NKT 

- Pengamatan dan 
pencatatan praktik 
pengambilan hasil hutan 
bukan kayu warga/desa 
yang memperhatikan 
ketentuan kelestarian 

- Pengamatan dan 
pencatatan kebakaran 

- Lokasi dan luasan 
kawasan hutan untuk 
hasil hutan bukan kayu 

- Peningkatan dan 
perubahan pemanfaatan 
hasil hutan bukan kayu 

- Alat yang digunakan 
dalam pemanenan hasil 
hutan bukan kayu 

- Volume pengambilan 
hasil hutan bukan kayu  

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan 

patroli 
- Analisis data sekunder 
- Observasi lapangan 

secara periodik 
 
SIAP YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

248 

Atribut/Kelom
pok Atribut 

Desa dan Area Bernilai 
Konservasi Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

Padang Belanda Mabuk, H. 
Padang Bernyanyi, H. Padang 
Pelingkai Siluang, H. Padang 
Tempajak, H. Padang Tuung 
Sandung, H. Padang Keramat, 
H. Cangkam Babi, H. Sungai 
Rakit, H. Sungai Sahak, H. 
Sungai Belingkung Hilir, H. 
Sungai Samak 

 
• Desa Air Hitam Hulu 
H.Keramat Padang Ipuk, H. 
Adat Natai Pinang, H. Batang 
Kulan, H. Air Nyiur, H. Air 
Maram, H. Pemburuk Babian, 
H. Gaharu Lalau, H. Air Marau, 
H. Ipuk Kematian, H. Ipuk 
Muda, H. Ipuk Ketanggang, H. 
Ilang Patah, H. Natai Ketawak, 
H. Padang Sembilan, H. 
Teratungan Tanam, H. Kuala 
Bedaru, H. Daas Berdamai, H. 
Arai Bajur, H. Arai Paku, H. 
Lebur Api, H. Padang Kiyadun, 
H. Arai Beringgit, H. Natai 
Kemparing, H. Natai Sawah 
 
• Desa Air Tarap 
Sempadan Sungai Penadungan 

lahan dan hutan 
- Memastikan keberadaan 

alih fungsi lahan untuk 
area kebun baru  

- Memastikan proporsi 
pengelolaan sosial 
ekonomi dalam rencana 
kelola UM 

- Memastikan 
Implementasi rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan  

- Memastikan 
Keberadaan SOP 
pengelolaan NKT 5 
dan/atau pengelolaan 
NKT terintegrasi dalam 
SOP lapangan  

- Frekuensi kebakaran 
hutan/lahan tidak 
terkendali 

- SOP pengelolaan NKT 
- Kebijakan antar divisi 

yang selaras  terkait 
dengan implementasi 
pengelolaan NKT 
 

Distrik Manager 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Dilakukan sedikitnya 
setahun sekali 
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Atribut/Kelom
pok Atribut 

Desa dan Area Bernilai 
Konservasi Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

S2 32.012  E110 47.494; 
Sempadan Sungai Pengkuraan 
S2 30.823E110 47.782;  Sungai 
Air Marau:S2 31.456  E110 
45.916, H.S. Air Barus 

8. Sumber Air 
9. 9. 9. Bersih 
Untuk Minum 
dan 
Memasak: 
Sungai 

• Desa Air Hitam Besar 
S Belingkong Ilir S2 36.366E110 
42.480; S Siluk, S2 37.799E110 
42.348; S. Pelingkai, S. Air 
Putih, S. Undang, S. Samak, S. 
Belingkung Hilir, S. Siluk, S. 
Sahak, S. Rakit 
 
• Desa Air Hitam Hulu 
S. Mading, S. Ipuk 
 
• Desa Air Tarap 
Sungai Air Marau S2 31.456  
E110 45.916; Sungai 
Penadungan S2 30.859  E110 
46.123; S. PelingkaiS. 
Pengunyitan, S. Air Giilang, S. 
Air Diansau, S. Sipun 

 

- Kajian dampak 
akumulasi pestisida, 
pupuk dan operasi 
pabrik/perusahaan 
terhadap kualitas air 
permukaan dan air 
tanah 

- Adanya SOP pelarangan 
kegiatan operasi bisnis 
perusahaan di kawasan 
zona perlindungan 
setempat 

- Audit manajemen 
pengelolaan dan SOP 
terikait isu air 

- Wawancara atau diskusi 
penggunaan air 
permukaan dan air 
tanah 
 
 
 

- Regulasi dan SOP HKI  
terkait isu air (NKT) 

- Waktu yang diperlukan 
petugas dalam posisi 
siaga dan penggunaan 
alat dalam menghadapi 
pencemaran air 

- Struktur organisasi yang 
mampu mengelola NKT 

- Zero water pollution 
accident 

- Penggunaan alat 
tangkap ikan yang tidak 
ramah lingkungan 

- Pemetaan perubahan 
pola ruang 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan 

patroli 
- Monitoring kualitas air 

sungai secara berkala 
- Observasi lapangan 

secara periodik 
- Analisis data sekunder 
- Analisis citra 

pengindraan jarak jauh. 
(drone) 

 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Dinas 
Kehutanan, BLH 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Dilakukan sedikitnya 6 
bulan - setahun sekali 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 

10. Sumber 
Air Bersih 

• Desa Air Hitam Besar 
S. Air Hitam S2 35.203E110 
3.570 

- Kajian dampak 
akumulasi pestisida, 
pupuk dan operasi 

- Regulasi dan SOP HKI  
terkait isu air (NKT) 

- Waktu yang diperlukan 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
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Atribut/Kelom
pok Atribut 

Desa dan Area Bernilai 
Konservasi Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

untuk MCK: 
Sungai 

 
• Desa Air Hitam Hulu 
Sungai Mading, Sungai Ipuk 
dan Sungai Air Hitam 
 
• Desa Air Tarap 
Sungai Air Hitam S2 30.961  
E110 45.736; S. Pembadakan, 
S. Air Teratungan, S. 
Petanaman, S. Air Maram, S. 
Terusan, S. Rauk Tiung 

 

pabrik/perusahaan 
terhadap kualitas air 
permukaan dan air 
tanah 

- Adanya SOP pelarangan 
kegiatan operasi bisnis 
perusahaan di kawasan 
zona perlindungan 
setempat,  

- Audit manajemen 
pengelolaan dan SOP 
terikait isu air 

- Wawancara atau diskusi 
penggunaan air 
permukaan dan air 
tanah. 
 
 
 

petugas dalam posisi 
siaga dan penggunaan 
alat dalam menghadapi 
pencemaran air 

- Struktur organisasi yang 
mampu mengelola NKT 

- Zero water pollution 
accident 

- Penggunaan alat 
tangkap ikan yang tidak 
ramah lingkungan 

- Pemetaan perubahan 
pola ruang 

patroli 
- Monitoring kualitas air 

sungai secara berkala 
- Observasi lapangan 

secara periodik 
- Analisis data sekunder 
- Analisa 

citra/pengindraan jarak 
jauh. (drone) 

 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Dinas 
Kehutanan, BLH 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Dilakukan sedikitnya 6 
bulan - setahun sekali 

provinsi 

11. Lahan 
Ekonomis: 
Kebun Karet 

• Desa Air Hitam Besar 
Kebun Campur: Simpang 
Mayang, Pelingkai Panjang, 
Pelingkai Pasir, Natai Keramat, 
S. Keramat. 
 
• Desa Air Hitam Hulu 
Air Nyiur, Air Marau, Lebur Api, 
Berdanau, Air Maram, Ipuk 
Tuhak, Ipuk Muda, Hilang 
Patah, S. Berasau, Unta, 

- Melakukan Identifikasi 
konflik pengelolaan 
antar kategori NKT 

- Pengamatan dan 
pencatatan kebakaran 
lahan dan hutan  

- Memastikan keberadaan 
alih fungsi lahan untuk 
area kebun baru  

- Memastikan proporsi 
pengelolaan sosial 

- Proses dan hasil 
penentuan seluruh area 
pengelolaan/KPNKT 
kebun masyarakat  

- Ketentuan tidak 
memasuki KPNKT kebun 
tanpa ijin warga 
pemangku hak/milik atau 
pemangku adat 
(ada/tidak ada 
pengaduan/ kasus) 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan 

patroli. 
- Observasi lapangan 

secara periodik 
- Analisis data sekunder 
- Analisa 

citra/pengindraan jarak 
jauh. (drone) 

 

Forum konsultasi 
multipihak di tingkat 
kabupaten maupun 
provinsi 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

251 

Atribut/Kelom
pok Atribut 

Desa dan Area Bernilai 
Konservasi Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana 
Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab 
Akan Melaporkan 
Temuan Mereka? 
Apa Yang Akan 
Dilakukan Dengan 
Hasilnya? 

Gubang, Bagan Dayung, Bagan 
Penyirapan, Bagan Pulai, 
Bagan Lakau, Titi Parak, Air 
Belantang, Air Simpur, Landau 
Kumpang, Kusik, Teluk Padang, 
Pangkalan Padang, Landau 
Ladi, Ipuk Di Batu. 
 
• Desa Air Tarap 
Kebun Campur Karet dan Buah 
Penadungan, Pengkuraan 

 

ekonomi dalam rencana 
kelola UM 

- Memastikan 
Implementasi rencana 
pengelolaan dan 
monitoring NKT UM di 
tingkat lapangan  

- Memastikan 
Keberadaan SOP 
pengelolaan NKT 5 
dan/atau pengelolaan 
NKT terintegrasi dalam 
SOP lapangan  

- SOP Pencarian lahan 
dan ganti rugi lahan 
dilaksanakan dan setiap 
pengadaan lahan harus 
dibuktikan dengan 
proses yang terbuka, 
tanpa paksaan 
(memenuhi FPIC) dan 
semua dokumen 
digandakan dimiliki oleh 
pemilik lahan, desa dan 
perusahaan 

- Keberadaan papan 
amaran atas nama 
pemerintah desa, 
pemangku adat, dan UM 
di KPNKT kebun 
masyarakat (sesuai 
isi/tidak; kondisi 
baik/tidak, terpasang di 
tempat sesuai/ tidak) 

- Melaksanakan patroli 
partisipatif KPNKT kebun 
masyarakat 
(direalisasikan/ tidak 
direalisasikan sesuai 
rencana) 

- Pelibatan pemangku 
hak/ milik atau 
pemangku adat KPNKT 
dalam land-preparation 
di sekitar KPNKT kebun 
masyarakat 
(direalisasikan/ tidak 
direalisasikan, ada/tidak 
pengaduan/kasus) 

SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Dinas 
Kehutanan, BLH 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Dilakukan sedikitnya 6 
bulan - setahun sekali 
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Tabel 43. Rekomendasi Monitoring NKT 6  Blok Air Hitam 

Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan Dilakukan 
Dengan Hasilnya? 

Lokasi penting 
bagi tradisi/adat 

Desa Air 
Hitam Hulu: 
Tetabusan,  
Kawasan 
Keramat Ilang 
Betakok 
 
Desa Air 
Hitam Besar: 
Tetabusan 
Darat dan Air,  
Pohon Keramat 
Pulai dan Ulin 
(Bantan) 
 
Desa Air 
Tarap: 
Tetabusan: 
Pohon Keramat 
Pulai dan Ulin 
(Bantan) 

- Memastikan SOP 
pengelolaan NKT 6 
dan/atau pengelolaan 
NKT terintegrasi dalam 
SOP lapangan  

- Melaksanakan dan 
memastikan proses dan 
hasil penentuan seluruh 
area 
pengelolaan/KPNKT 
lokasi penting bagi 
tradisi adat didelineasi 

- Memasang papan 
amaran atas nama 
pemerintah desa, 
pemangku adat, dan 
UM di KPNKT lokasi 
penting bagi tradisi adat 

- Melaksanakan patroli 
partisipatif KPNKT 
lokasi penting bagi 
tradisi adat 

- Pelibatan pemangku 
hak/ milik atau 
pemangku adat KPNKT 
dalam land-preparation 
di sekitar KPNKT lokasi 
penting bagi tradisi adat  

- Kondisi tempat/lokasi 
penting bagi tradisi adat 
(baik/buruk) 

- Luasan tempat/lokasi 
penting bagi tradisi adat 
(hektar, tetap/ berkurang) 

- Tata Kelola (governance) 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (tata 
kelola baik/tidak untuk 
menjalankan RPM-NKT) 

- Kapasitas pembiayaan 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk 
menjalankan RPM-NKT) 

- Kapasitas Sumberdaya 
manusia pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk 
menjalankan RPM-NKT) 

- Kapasitas 
teknologi/sarana  
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk 
menjalankan RPM NKT) 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan patroli. 
- Monitoring Tatakelola  

pengelolaan dan monitoring 
NKT 6 secara berkala 

- Observasi lapangan secara 
periodik 

- Analisis data sekunder 
- Analisa citra/pengindraan 

jarak jauh. (drone) 
 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Humas,  
Kepala Desa, Lembaga Adat 
Desa 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Paling tidak dilakukan setahun 
sekali 

Forum konsultasi multipihak 
di tingkat kabupaten 
maupun provinsi 

Makam Desa Air - Memastikan SOP - Kondisi tempat/lokasi BAGAIMANA Forum konsultasi multipihak 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan Dilakukan 
Dengan Hasilnya? 

keramat/makam 
tua 

Hitam Hulu: 
Air Di Maram 
 
 

pengelolaan NKT 6 
dan/atau pengelolaan 
NKT terintegrasi dalam 
SOP lapangan  

- Melaksanakan dan 
memastikan proses dan 
hasil penentuan seluruh 
area 
pengelolaan/KPNKT 
Makam/kuburan dan 
artefaknya didelineasi 

- Memasang papan 
amaran atas nama 
pemerintah desa, 
pemangku adat, dan 
UM di KPNKT 
Makam/kuburan dan 
artefaknya 

- Melaksanakan patroli 
partisipatif KPNKT 
Makam/kuburan dan 
artefaknya. 

- Pelibatan pemangku 
hak/ milik atau 
pemangku adat KPNKT 
dalam land-preparation 
di sekitar KPNKT 
Makam/kuburan dan 
artefaknya 

Makam/kuburan dan 
artefaknya (baik/buruk) 

- Luasan tempat/lokasi 
Makam/kuburan dan 
artefaknya (hektar, tetap/ 
berkurang) 

- Tata Kelola (governance) 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (tata 
kelola baik/tidak untuk 
menjalankan RPM-NKT) 

- Kapasitas pembiayan 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk menjalankan 
RPM-NKT) 

- Kapasitas Sumberdaya 
manusia pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk menjalankan 
RPM-NKT) 

- Kapasitas 
teknologi/sarana  
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk menjalankan 
RPM NKT) 

MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan patroli. 
- Monitoring Tatakelola  

pengelolaan dan monitoring 
NKT 6 secara berkala 

- Observasi lapangan secara 
periodik 

- Analisis data sekunder 
- Analisa citra/pengindraan 

jarak jauh. (drone) 
 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Humas,  
Kepala Desa, Lembaga Adat 
Desa 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Paling tidak dilakukan setahun 
sekali 

di tingkat kabupaten 
maupun provinsi 

Tempat/lokasi 
keramat/larangan 

Desa Hitam 
Hulu: 

- Memastikan SOP 
pengelolaan NKT 6 

- Kondisi Lokasi penting 
bagi Lokasi 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  

Forum konsultasi multipihak 
di tingkat kabupaten 
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Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan Dilakukan 
Dengan Hasilnya? 

Hutan Keramat 
Padang Ipuk,  
Hutan Adat 
Natai Pinang, 
Ipuk Di Batu 
 
Desa Air 
Hitam Besar: 
Bagan 
Selinsing dan 
Tanjung Duku,  
Danau Burung, 
Hutan Adat 
Natai Belian,  
Hutan Adat 
Cangkam Babi,  
Kuala Mading 
 
 

dan/atau pengelolaan 
NKT terintegrasi dalam 
SOP lapangan  

- Melaksanakan dan 
memastikan proses dan 
hasil penentuan seluruh 
area 
pengelolaan/KPNKT 
Lokasi 
keramat/larangan 
didelineasi 

- Memasang papan 
amaran atas nama 
pemerintah desa, 
pemangku adat, dan 
UM di KPNKT Lokasi 
Lokasi 
keramat/larangan 

- Melaksanakan patroli 
partisipatif KPNKT 
Lokasi 
keramat/larangan. 

- Pelibatan pemangku 
hak/ milik atau 
pemangku adat KPNKT 
dalam land-preparation 
di sekitar KPNKT 
Lokasi 
keramat/larangan 

keramat/larangan 
(baik/buruk) 

- Luasan Lokasi 
keramat/larangan (hektar, 
tetap/ berkurang) 

- Tata Kelola  pengelolaan 
dan monitoring NKT 6 
(tata kelola baik/tidak 
untuk menjalankan RPM-
NKT) 

- Kapasitas pembiayaan 
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk menjalankan 
RPM-NKT) 

- Kapasitas Sumberdaya 
manusia pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk menjalankan 
RPM-NKT) 

- Kapasitas 
teknologi/sarana  
pengelolaan dan 
monitoring NKT 6 (cukup/ 
kurang untuk menjalankan 
RPM NKT) 

- FGD, wawancara dan patroli. 
- Monitoring Tatakelola 

pengelolaan dan monitoring 
NKT 6 secara berkala 

- Observasi lapangan secara 
periodik 

- Analisis data sekunder 
- Analisa citra/pengindraan 

jarak jauh. (drone) 
 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Humas, Kepala 
Desa, Lembaga Adat Desa 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Paling tidak dilakukan setahun 
sekali 

maupun provinsi 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

255 

Atribut/Kelompok 
Atribut 

Desa dan Area 
Bernilai 

Konservasi 
Tinggi 

Monitoring/Pemantauan 

Tindakan Yang Harus 
Diambil Apa Yang Perlu Diawasi 

Bagaimana Mengawasinya? 
Siapa Yang 
Bertanggungjawab? 
Kapan Mereka Akan 
Melakukannya? 

Bagaimana 
Penanggungjawab Akan 
Melaporkan Temuan 
Mereka? 
Apa Yang Akan Dilakukan 
Dengan Hasilnya? 

Tumbuhan  
penting bagi 
tradisi/adat 

Desa Air 
Hitam Hulu 
 
Desa Air 
Hitam Besar 
 
Desa Air 
Tarap 

- Memastikan SOP 
pengelolaan NKT 6 
dan/atau pengelolaan 
NKT terintegrasi dalam 
SOP lapangan  

- Melaksanakan dan 
memastikan proses dan 
hasil penentuan seluruh 
area 
pengelolaan/KPNKT 
tumbuhan penting bagi 
tradisi/adat didelineasi 

- Memasang papan 
amaran atas nama 
pemerintah desa, 
pemangku adat, dan 
UM di KPNKT 
tumbuhan penting bagi 
tradisi/adat 

- Melaksanakan patroli 
partisipatif KPNKT 
tumbuhan penting bagi 
tradisi/adat 

- Pelibatan pemangku 
hak/ milik atau 
pemangku adat KPNKT 
dalam land-preparation 
di sekitar KPNKT 
tumbuhan penting bagi 
tradisi/adat 

- Lokasi dan luasan 
kawasan tumbuhan 
penting bagi tradisi/adat  

- Pola pengumpulan dan 
tingkat ketergantungan 
terhadap tumbuhan 
penting bagi tradisi/adat 

- Peningkatan dan 
perubahan pemanfaatan 
tumbuhan penting bagi 
tradisi/adat  

- Alat yang digunakan 
dalam pengambilan 
tumbuhan penting bagi 
tradisi/adat  

- Volume pengambilan dari 
tumbuhan penting bagi 
tradisi/adat  

- Ragam tumbuhan penting 
bagi tradisi/adat untuk 
upacara adat yang diambil 
masyarakat 

- Frekuensi kebakaran 
hutan/lahan tidak 
terkendali. 

BAGAIMANA 
MENGAWASINYA?  
- FGD, wawancara dan patroli. 
- Monitoring Tatakelola 

(governance) pengelolaan 
dan monitoring NKT 6 secara 
berkala 

- Observasi lapangan secara 
periodik 

- Analisis data sekunder 
- Analisa citra/pengindraan 

jarak jauh. (drone) 
 
SIAPA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB? 
Distrik Manager, Humas, Kepala 
Desa, Lembaga Adat Desa 
 
KAPAN MEREKA 
MELAKUKANNYA? 
Paling tidak dilakukan setahun 
sekali 

Forum konsultasi multipihak 
di tingkat kabupaten 
maupun provinsi 
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10 SINTESIS INISIATIF KONSERVASI DAN PENGELOLAAN 
NKT 

Dari hasil kajian desktopdan Survei penuh yang dilakukan dapat dilihat hasil identifikasi 
NKT. 

Tabel 44. RingkasanTemuan Penilaian NKT 

Definisi NKT 
Sub-
NKT Deskripsi Sub-NKT Keberadaan NKT 

NKT 1 - 
Keanekaragaman 
spesies 
Keterpusatan keaneka-
ragaman biologis yang 
mencakup spesies 
endemik, dan spesies 
langka, terancam atau 
terancam punah, yang 
signifikan pada level 
global, regional atau 
nasional. 

1.1 Keanekaragaman 
hayati bagi kawasan 
perlindungan atau 
konservasi 

Ada – 
Blok Kendawangan: 
Hutan di dalam konsesi HKI (estate 7) yang 
menyambung dengan HL Sungai Tengar 
merupakan areal yang mendukung 
keberadaan Orangutan(Pongo pygmaeus ssp. 
wurmbii). 
 
Blok Air Hitam: 
Hutan  di dalam konsesi HKI  yang berdekatan 
dan tersambung dengan CA Muara 
Kendawangan dan HL Gambut Sungai Jelai 
merupakan areal yang mendukung 
keberadaan Orangutan(Pongo pygmaeus ssp. 
wurmbii). 

1.2 Spesies hampir 
punah 

Ada – 
Blok Kendawangan: 
Orangutan(Pongo pygmaeus ssp. wurmbii), 
Trenggiling (Manis javanica), Belangiran 
(Shorea balangeran), Meranti (Shorea 
smithiana) dan Meranti (Shorea pallidifolia). 
 
Blok Air Hitam: 
Orangutan (Pongo pygmaeus ssp. wurmbii), 
Trenggiling (Manis javanica), Belangiran 
(Shorea balangeran), dan Meranti paya 
(Shorea platycarpa) 

1.3 Populasi spesies 
yang terancam, 
memiliki penyebaran 
terbatas atau 
dilindungi yang 
mampu bertahan 
hidup (viable 
population) 

Ada –  
Blok Kendawangan: 
20 burung, 29 mamalia, 25 vegetasi 
 
Blok Air Hitam: 
16 burung, 25 mamalia, 11 vegetasi 
 
Spesies-spesies ini menyebar pada ekosistem 
lahan basah terbuka, hutan dipterokarpa 
campuran, hutan riparian, hutan rawa gambut 
dan hutan kerangas 

1.4 Spesies atau 
sekumpulan spesies 
yang menggunakan 
suatu habitat secara 
temporer 

Tidak Ada –  
Tidak ditemukan spesies atau kelompok 
spesies yang menggunakan habitat secara 
temporer di Blok Kendawangan dan Blok Air 
Hitam. 

NKT 2 - Ekosistem dan 
mozaik pada level 
lanskap 
Ekosistem dan mozaik 
ekosistem pada level 
lanskap yang luas yang 
memiliki signifikansi pada 
tingkat global, regional 
atau nasional, dan 

2.1 Bentang lahan luas 
yang memiliki 
kapasitas untuk 
menjaga proses dan 
dinamika ekologi 
secara alami 

Tidak Ada –  
Tidak ditemukan luasan lanskap alami atau 
mosaik ekosistem yang luasnya >20.000 ha 
yang di kelilingi oleh wilayah penyangga 
selebar 3 km di Blok Kendawangan dan Blok 
Air Hitam. 

2.2 Kawasan alam yang 
berisi dua atau lebih 
ekosistem dengan 

Tidak Ada -  Tidak ditemukan kawasan yang 
memiliki 2 ekosistem tidak terputus di Blok 
Kendawangan dan Blok Air Hitam. 
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Definisi NKT 
Sub-
NKT Deskripsi Sub-NKT Keberadaan NKT 

memiliki populasi yang 
layak dari sebagian besar 
spesies alami serta 
memiliki pola persebaran 
dan jumlah yang alami. 

garis batas yang 
tidak terputus 
(berkesinambungan)  

2.3 Kawasan yang 
mengandung 
populasi dari 
perwakilan spesies  

Tidak Ada - Tidak ditemukan kawasan yang 
mengandung populasi dari perwakilan Spesies 
di Blok Kendawangan dan Blok Air Hitam 

NKT 3 - Ekosistem dan 
habitat 
Ekosistem, habitat atau 
refugia langka, terancam, 
atau terancam punah. 

  Ada –   
Blok Kendawangan: 
Ekosistem terancam yaitu ekosistem hutan 
kerangas, ekosistem hutan rawa gambut, 
ekosistem riparian, ekosistem lahan basah 
terbuka, ekosistem hutan dipterokarpa 
campuran 
 
Ekosistem langka: Ekosistem lahan basah 
terbuka 
 
Blok Air Hitam: 
Ekosistem terancam yaitu ekosistem 
kerangas, ekosistem hutan rawa gambut, 
ekosistem riparian, ekosistem lahan basah 
terbuka 
 
Ekosistem langka: Ekosistem lahan basah 
terbuka 

NKT 4 - Jasa ekosistem 
mendasar dalam situasi 
penting, termasuk 
perlindungan daerah 
tangkapan air dan kontrol 
erosi pada tanah rentan 
dan lereng. 

4.1 Jasa penyediaan air 
dan pencegahan 
banjir untuk 
masyarakat hilir 

Ada –  
Blok Kendawangan: 
Sungai dan sempadannya, lahan basah 
terbuka, hutan baik kerangas ataupun 
dipterocarpa campuran dan hutan rawa 
gambut, mata air. 
 
Blok Air Hitam: 
Sungai dan sempadannya, lahan basah 
terbuka, hutan baik kerangas dan hutan rawa 
gambut. 

4.2 Jasa pencegahan 
erosi dan 
sedimentasi 

Ada – 
Blok Kendawangan: 
Bukit-bukit memiliki kelerengan 40% dan TBE 
hingga sangat berat,  
 
Tidak ada-  
Blok Air Hitam 

4.3 Jasa sekat alam 
untuk mencegah 
meluasnya 
kebakaran hutan 
atau lahan 

Ada  -  
Blok Kendawangan: 
Hutan riparian, hutan rawa gambut, lahan 
basah terbuka dan sungai dengan 
sempadannya 
 
Blok Air Hitam: 
Hutan riparian, hutan rawa gambut, lahan 
basah terbuka dan sungai dengan 
sempadannya 

NKT 5 - Kebutuhan 
masyarakat 
Situs dan sumber daya 
yang fundamental untuk 
memenuhi kebutuhan 
dasar masyarakat lokal 
atau masyarakat adat 
(untuk mata pencaharian, 
kesehatan, makanan, air, 

5  Ada –  
Blok Kendawangan: 
Ikan Air Tawar/Sungai : 
Seluang, parau, toman, gabus, tapah, bantak, 
keparas, patung, kekapar, belida, siluk, 
biawan, kepuyuh, baung, junjung, palok, 
rampai 
 
Alat/Perkakas Kerja dan Kerajinan : 
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Definisi NKT 
Sub-
NKT Deskripsi Sub-NKT Keberadaan NKT 

dll.), yang teridentifikasi 
melalui interaksi dengan 
komunitas atau 
masyarakat adat terkait. 

Alat/Perkakas Kerja dan Kerajinan – Berbahan 
Rotan 
Alat/Perkakas Kerja dan Kerajinan – Berbahan  
Kayu: Kayu medang, kayu pelaik, kayu leban, 
meranti 
Alat/Perkakas Kerja dan Kerajinan – Berbahan 
Daun: Daun perupuk, pandan, purun, jakas, 
mengkuang 
 
Bahan Bangunan: Kayu : 
Belangiran, meranti, nyatoh, kerukup, kempas, 
pakit 
 
Obat-obatan herbal/tradisional : 
Pucuk ketuat, pucuk sambung, pucuk 
kecaping, pasak bumi, akar kuning, brotowali, 
langir, daun sirsat, daun siri, akar tatak, 
gambir, pucuk guala , Daun Cucer, Daun 
Simpur utntuk umpan rusa, Serai, Pahiyan 
(akar wangi), Pasak Bumi, Akar Tengkuk 
Biawak, Akar Temiang, Akar Lalang. 
 
Sumber Air Bersih Untuk Minum dan 
Memasak : 
Mata air 
Sungai 
 
Sumber Air Bersih untuk  MCK : 
Sungai 
 
Lahan Subsisten : 
Kebun sayuran dan ladang 
 
Lahan Ekonomis : 
Kebun Karet  
 
Blok Air Hitam: 
Padi ladang : 
Jenis padi biasa: 
Ketumbar, Nilon, Umbang, Kenaikan, Bidadari, 
Tengkiding, Dua Sakat, Tampui, Buya, 
Selumang Plupuk, Rimbuk, Rajam, Undak 
Papai, Raia Bulan, Unggul  
Jenis padi pulut/ketan: 
Laketan Ruai, Laketan Tarap, Laketan Kijang, 
Laketan Tentahuwa, Laketan Baku, Laketan 
Tebadak, Laketan Kendaian, Laketan Begincir, 
Laketan Batung, Laketan Gading, Laketan 
Pulut Rutut, Laketan Sambas, Laketan Kapal 
Paca 
 
Ikan Air Tawar/Sungai : 
Ikan: Toman, Tapah, Baung, Kerandang, 
Sapat, Puyuk, Gabus, Junjung, Patung, Paluik, 
Siluk, Pia Lulut, Pia Api, Keparas, Janjau, 
Seluang, Kemembuntu, Kilat, Lele, Kemburing, 
Kepohong, Kemaning, Tempala, Kanjing, 
Bantak, Junga, Janjau Bangkar, Kulan, Tilan 
Api, Haruan, Cuncungarut, Kemuring, Mihau, 
Jungak, Kepuyuk, Piang Bantak 
 
Alat/Perkakas Kerja dan Kerajinan : 
Alat/Perkakas Kerja dan Kerajinan – Berbahan 
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Definisi NKT 
Sub-
NKT Deskripsi Sub-NKT Keberadaan NKT 

Daun: Purun, Purun Tikus, Hanyut-hanyut, 
Bali, Selinsing, Bengkuang, Lempiyang 
Alat/Perkakas Kerja dan Kerajinan – Perahu:  
jenis K. Belangiran, K.  
Meranti, K. Medang, K. Musuk 
Alat/Perkakas Kerja dan Kerajinan – Berbahan 
Rotan: Jenis rotan natai (daratan): Dahanin, 
Tempirik, Buaya, Sagak Jenis rotan payak: 
Hiur Kundang, Marau, Lantong, Bungkulan, 
Radam Katam, Juruk, Nanga, Rautan Lupuk 
 
Bahan Bangunan : 
Bahan Bangunan – Daun Nipah untuk 
membuat atap 
Bahan Bangunan – Kayu: Belangiran, Kubing, 
Perepat, Punak, Meranti, Resak, Ketiyau, 
Gimbur, Leban, Madang, Musuk, Renagak, 
Nyatuh, Jelutung, Kelukup, Gerunggang, 
Bintik, Kempas, Pepinang, Betulang Ular, 
Makai, Sindur, Ulin, Ramin, Tembesuk, 
Rengas, Teratungan, Pagak, Bedaru, Tekam, 
Sembawang, Bunut, Tampui, Bekarai, Sandak, 
Keman 
 
Obat-obatan : 
Obat-obatan tradisional: Siduk, Kaman-kaman, 
Pelambat, Kasai 40/ Sapat 40, Membuntu, 
Akar Kutuk-Kutuk, Kayu Tengkujat, Kayu 
Penandur Urat, Gamat Belanda, Musuk, Akar 
Kendamaian, Bangkal, Sambung, Siduk, 
Butuh, Jamai, Samak, Penebar Balik, Akar 
Biawak 
 
Sumber Air Bersih Untuk Minum dan 
Memasak : 
Sungai 
 
Sumber Air Bersih Untuk Minum dan 
Memasak MCK : 
Sungai 
 
Sumber Pendapatan Langsung : 
Daun Nipah 
Ikan dan hasil sungai lainnya:  Toman, Tapah, 
Baung, Kerandang, Sapat, Puyuk, Gabus, 
Junjung, Patung, Paluik, Siluk, Pia Lulut, Pia 
Api, Keparas, Janjau, Seluang, Kemembuntu, 
Kilat, Lele, Kemburing, Kepohong, Kemaning, 
Tempala, Kanjing, Bantak, Junga, Janjau 
Bangkar, Kulan, Tilan Api, Haruan, 
Cuncungarut, Kemuring, Mihau, Jungak, 
Kepuyuk, Piang Bantak 
 
Lahan Pertanian (Subsisten) : 
Perladangan Padi 
 
Lahan Ekonomis : 
Kebun Karet 
 

NKT 6 - Nilai 
Kebudayaan 
Situs, sumber daya, 
habitat, spesies dan 

6  Ada –  
Blok Kendawangan: 
Mekar utama, Dusun Klukup Blantak dan 
Sukaria: Kampung lama/tua suku dayak; 
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Definisi NKT 
Sub-
NKT Deskripsi Sub-NKT Keberadaan NKT 

lanskap dengan 
signifikansi kultural, 
arkeologis, atau sejarah 
pada tingkat global atau 
nasional, dan/atau 
kepentingan kultural, 
ekologis, ekonomi atau 
religi/sakral bagi budaya 
tradisional masyarakat 
lokal atau masyarakat 
adat, yang teridentifikasi 
melalui interaksi dengan 
komunitas atau 
masyarakat adat terkait. 

Pemakaman; Batu peniatan; pengetahuan 
lokal untuk pengobatan  dan upacara adat 
Banjarsari: Kampung lama/tua suku dayak; 
Batu Peniatan; pengetahuan lokal untuk 
pengobatan 
Kedondong: Kampung lama/tua suku dayak; 
Batu Peniatan; pengetahuan lokal untuk 
pengobatan dan upacara adat 
Sungai Jelayan: Spesies tanaman penting 
bagi adat; kampung lama; kuburan; lokasi 
keramat 
 
Blok Air Hitam: 
Dusun Hantak, Air Hitam Hulu: lokasi 
keramat; makam keramat; lokasi penting bagi 
tradisi/adat 
Dusun Hantak dan Dusun Sukamaju, Air 
Hitam Hulu: Hewan penting bagi tradisi/adat; 
Tumbuhan  penting bagi tradisi/adat 
Air Hitam Besar: Tempat/lokasi 
keramat/larangan 
Dusun Bagan Cabe, Air Hitam Besar: Lokasi 
penting bagi tradisi/adat; Hewan penting bagi 
tradisi/adat; Tumbuhan  penting bagi 
tradisi/adat 
Air Tarap: Lokasi penting bagi tradisi/adat; 
Hewan penting bagi tradisi/adat; Tumbuhan  
penting bagi tradisi/adat 

 
 
Pengelolaan NKT pada dasarnya merupakan upaya manajemen adaptif untuk melindungi 
(memitigasi ancaman), memelihara (memenuhi persyaratan untuk mendukung 
keberlangsungan), meningkatkan (kualitas dan kuantitas nilai) – dari suatu NKT. Strategi 
pengelolaan tidak hanya melalui pengelolaan area yang disisihkan, tetapi dapat berupa 
pengelolaan di seluruh wilayah konsesi HKI dengan tetap memperhatikan tujuan 
pembangunan Hutan Tanaman Industri (ekonomi jangka panjang). Dengan tetap 
memperhatikan prinsip-prinsip pedoman pendekatan NKT dan HCVRN charter, dan 
menuntut akuntabilitas yang dari UM dalam dalam menuntaskan hak FPIC/Padiatapa 
masyarakat khususnya komunitas adat. 
 

Area-area pengelolaan NKT di HKI sebagian besar bukanlah area pengelolaan NKT 
tunggal, tetapi area-area ‘dipakai bersama’ beberapa NKT. Oleh karenanya perlu disusun 
perencanaan dengan ketentuan-ketentuan perlindungan maupun pemanfaatan yang 
kompleks.  Tabel 45 menunjukan luasan area HKI terdiri dari area yang dapat di Develop 
(Potential development area) dan No Go area yang berarti area yang tidak bisa dibuka 
untuk kegiatan operasional HKI. 

Tabel 45. Tabel potential development dan No Go area HKI 

HKI Block  

Potential Development Area No Go area 

Grand 
Total Go Area 

Go Area 
with Notes 

Total 
Potential 

Development 
Protected 

for HCV 

Other (Roads 
& 3rd party 

development) 

Residual - 
Protected 

via 2017 
RKU 

Total No 
Go 

ha ha ha ha ha ha ha ha 
Kendawangan 32,124 1,658 33,782 21,033 2,813 2,926 26,772 60,554 
Air Hitam 17,336 0 17,337 16,534 311 3,155 20,000 37,337 
Grand Total 49,461 1,658 51,119 37,567 3,124 6,082 46,772 97,891 
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Potential Development Area dibagi dalam dua kelompok : 

1. Go Area yang berarti area ini bisa dimanfaatkan oleh HKI tanpa catatan apapun, 
baik untuk area tanaman pokok, tanaman kehidupan ataupun pembangunan 
infrastruktur 

2. Go Area with notes, area ini bisa dijadikan area tanaman pokok dengan beberapa 
ketentuan pengelolaan NKT. Go area with notes ini merupakan KPNKT untuk NKT 
4.2. Lokasinya merupakan bukit yang sudah terbuka. Area ini bisa diusahakan 
dengan mematuhi aturan HPT, tidak menggunakan alat berat dan lantai hutan harus 
tertutup. Pengelolaan untuk area go area with notes adalah : Area bukit  yang sudah 
tidak memiliki tutupan harus segera ditanam dengan metode yang ditentukan HPT 
dan tanpa alat berat.  

- Lantai area tanam tidak terbuka, harus ada tutupan 
- pemetaaan seluruh alur sungai baik sungai kecil ataupun sungai besar dan 

mengukur ulang sempadan sungai  
- Melakukan kajian spesies invasif untuk akasia yang ada di bukit 
- Rehabilitasi hutan di bukit jika memang akasia merupakan spesies invasif 
 

No go area, merupakan area yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan oleh HKI sebagai 
area tanaman pokok. No go area ini dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Protected for HCV, artinya area ini dijadikan area KBKT NKT 1-6 dan tidak boleh 
dibuka oleh perusahaan, merupakan area konservasi.( Lihat table  

2. Other (roads and 3rd party development), are ini tidak bisa dimanfaatkan oleh 
perusahaan karena pembangunan oleh pemerintah seperti jalan atau fasilitas 
umum. 

Pengelolaan untuk area yang protected for HCV dapat dlihat pada tabel 31-36, sedangkan 
untuk monitoring dapat dilihat pada tabel 37-42. 
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Peta 50. Sintesis Rekomendasi Pengelolaan Terpadu Blok Kendawangan 
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Peta 51.Rekomendasi Pengelolaan Terpadu Blok Air Hitam 
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Lampiran 2. Profil Tim Penilai 
1 Alex Thorp (Penanggung Jawab) 

Profesi  Founding Director Ata Marie 

Keahlian  Forest-ecology, sustainable landscape based conservation, HCS, GIS 
Pengalaman 
Lapangan 

 professional forester with over 20 years of experience working as an industry consultant, 
resource manager and trader in the forestry and agri-business sectors in South East Asia. 
specialties are natural forest assessment activities, natural and plantation forest 
management consulting, harvesting & transport, forest investment and forest valuation. 
This extends to palm oil, rubber and biomass crops. Strong understanding on project 
identification and due diligence, forest inventory, raw material supply assessment, 
resource management and forest certification support. 

2. Ninil R Miftahul Jannah (Team Leader Assessment, Penasehat bidang sosial) 
 Profesi : Konsultan Lepas (UNDP, UNESCO, UNICEF, Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Indonesia, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ahli pengembangan kapasitas, 
pendidikan lingkungan, pengembangan masyarakat, dan manajemen risiko bencana dan 
adaptasi perubahan iklim - berbasis komunitas; Direktur Perkumpulan Lingkar (NGO); 
Komisaris PTEkologika Consultants. 

Keahlian : Lebih dari 10 tahun berpengalaman bekerja di berbagai bidang pengembangan 
masyarakat untuk isu-isu : konservasi, pendidikan lingkungan, dan pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan. Keahlian khususnya dalam pengembangan model dan 
metodologi berdasarkan penguasaan konseptual maupun praktik dari berbagai perangkat 
riset-riset partisipatif seperti RRA,PRA serta pendekatan PAR dan apresiatif inquiry. Saat 
ini berkonsentrasi dibidang pengurangan resiko bencana dan pengorganisasian 
komunitas (desa) untuk ketangguhan (resilient community) dengan pendekatan berbasis 
komunitas dan partisipatif, dan riset multidisiplin untuk stakeholders engagement bagi 
perusahaan. HCV Assessor Licensing Scheme (provisional), Fasilitator/Narasumber 
Pelatihan Padiatapa (FPIC), Nilai Konservasi Tinggi (HCV), dan Stok Karbon Tinggi 
(HCS). 

Pengalaman 
Lapangan 

: Social Technical Advisor Asesmen NKT untuk unit menajemen hutan tanaman industri/ 
hutan alam PT Bangun Rimba Sejahtera (Bangka Barat, Kepulauan Bangka, 2016); 
PT.Inhutani II (Malinau, Kalimantan Utara 2015); PT Kelawit Wana Lestari 2, PT Acacia 
Andalah Utama 2, (Kalimantan Timur, 2014); PT Tripupa Jaya, PT Sumber Hijau Permai, 
PT Rimba Hutani Mas, PT Bumi Persada Permai I, PT Bumi Persada Permai II (Musi 
Banyuasin, Sumatra Selatan, 2014); PT Kelawit Wana Lestari, PT Acacia Andalah 
Utama, PT Kelawit Hutan Lestari, PTSurya Hutani Jaya (Kalimantan Timur, 2013); PT 
Asia Tani Persana, PT Daya Tani Kalbar, PT Kalimantan Subur Permai (Kalimantan 
Barat, 2013); PT Bumi Andalas Permai, PT Sebangun Bumi Andalas, PT Bumi Mekar 
Hijau (Okan Komering Ilir, Sumatra Selatan 2013); Tim leader HCV aspek sosial-ekonomi 
komunitas dalam penilaian NKT untuk PT Gema Hutan Lestari (Pulau Buru, Maluku, 
2011). 

3 Neville J Kemp (Penasehat Bidang Biofisik dan Konservasi) 
Profesi : Direktur PT Ekologika Consultants, Konsultan Managemen Sumber Daya Alam. 
Keahlian : Survei biodiversity, community development, Forest Ecology and Management. Beliau 

adalah ahli ekologi, ahli kehutanan dan ornithologist 
Pengalaman 
Lapangan 

: Telah bekerja dibidang konservasi dan pengembangan Masyarakat di Indonesia dan 
Vietnam selama lebih dari 22 tahun dan dikenal sebagai ahli dibidang survei biodiversity, 
khususnya mengidentifikasi burung di Indonesia. Pada saat ini beliau menjabat sebagai 
Direktur PT Ekologika Consultants – perusahaan konsultan yang menyediakan jasa 
Managemen Sumber Daya Alam dan layanan survei yang menyediakan pengukuran Nilai 
Konservasi Tinggi kepada perusahaan kayu, kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri, 
termasuk perusahaan-perusahaan yang telah memiliki standar sertifikasi FCS. Beliau 
juga merupakan anggota dari Jaringan Nilai Konservasi Tinggi Indonesia dan ALS peer 
reviewer. 

4 Diah wening Saeiratri (Jasa Ekosistem Analis) 
Profesi : Environmental, climate and ocean analyst, sekarang bekerja sebagai staff lingkungan PT. 

Ekologika Consultants, Jakarta 
Keahlian  : Lebih dari 12 tahun berpengalaman bekerja diberbagai bidang lingkungan, biodiversity, 

iklim dan laut untuk isu-isu konservasi.  
Pengalaman 
Lapangan 

: Biodiversity team leader PTBuana Megatama Jaya (Ketapang, Kalimantan Barat, 2016); 
PT. Bangun Rimba Sejahter (Bangka Barat, Kepulauan Bangka, 2016); PT Kartika Prima 
Cipta, PT Paramitra Internusa Pratama (Kalimantan Barat, 2015);Team Leader HCV 
Assessment untuk PT. Bumi Persada Permai 1 dan 2, PT Tripupa Jaya, PT. Rimba 
Hutani Mas, PT. Sumber Hijau Permai (Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, 2013) 

5 Tri Setyadi (GIS Specialist, Biophisical Survey Leader, ornithologist) 
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Profesi :  Spatial Analyst dan Forester, sekarang bekerja sebagai Spatial Technical Lead PT 
Ekologika Consultants, Jakarta , Ketua Dewan Keanggotaan Perkumpulan Lingkar, 
Yogyakarta dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Kutilang Indonesia, Yogyakarta. 

Keahlian : Lebih dari 15 tahun berpengalaman bekerja di berbagai bidang pengembangan 
masyarakat, agroforestry dan biodiversity untuk isu-isu: konservasi dengan fokus pada 
pengembangan data base dan GIS/Spatial analyst. Kapasitas manajemen proyek 
dimatangkan di NGO Perkumpulan LINGKAR khususnya untuk bidang-bidang 
pengembangan masyarakat dan agroforestry.Menguasai berbagai perangkat/teknis 
dalam metode/pendekatan partisipatif seperti (PAR, PRA, dan RRA). Menguasai spatial 
analyst untuk HCS, HCV dan Pengelolaan Lanskap. 

Pengalaman 
Lapangan 

: Spatial Analyst PTBangun Rimba Sejahtera (Bangka Barat, Kepulauan Bangka, 2016); 
PT.Inhutani II (Malinau, Kalimantan Utara 2015); PT Kelawit Wana Lestari 2, PT Acacia 
Andalah Utama 2, (Kalimantan Timur, 2014);Spatial Analyst untuk ISFMP (Integrated 
Sustainable Forestry Management Plan) untuk supplier dan mitra APP di enam region 
Riau, Jambi, Muba, Ogan Komering Ilir, Kalbar dan Kaltim (2014 – 2015) Lead Assessor 
dan GIS analyst untuk  PT Kelawit Wana Lestari, PT Acacia Andalah Utama, PT Kelawit 
Hutan Lestari, PT Surya Hutani Jaya (Kalimantan Timur, 2013); GIS analyst dan Anggota 
Tim HCV aspek social-ekonomi komunitas dalam penilaian NKT untuk PT Gema Hutan 
Lestari (Pulau Buru, Maluku, 2011), GIS analyst penilaian NKT untuk PT Memberamo 
Alas Mandiri (Papua, 2010), PT Manokwari Lestari Mandiri (Papua Barat,2010), PT Suka 
Jaya Makmur (Kalbar, 2010) 

6 Tia Mulyasari (Bidang Biofisik, Analis Jasa Ekosistem) 
 Profesi : Staff PT Ekologika Consultants, Jakarta. 

Keahlian : Pengolahan hasil hutan, bioenergy, survei dan monitoring keanekaragaman hayati, jasa 
ekosistem. 

Pengalaman 
Lapangan 

: Berpengalaman membuat baseline lingkungan di PT PJB Jawa Bali, Penilaian SKT dan 
NKT di PT Bangun Rimba Sejahtera- Bangka, PT Buana Megatama Jaya – Kalbar, PT 
Hutan Ketapang Industri- Kalbar, PT Jhonlin Agro Mandiri- Kalsel dan PT INNI JOA- 
Kalsel. 

7 Widhyanto Muttaqien (Social Survey Leader) 
Profesi  Konsultan Independent, peneliti untuk bidang sosial 
Keahlian  Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Institusional, Inkubasi Keuangan Mikro dan 

Bisnis, Sustainable Consumption, Development planning and implementation; 
participatory approaches / community engagement; Appreciative Inquiry; Assessments 
(SEAs);  

Pengalaman 
Lapangan 

 Berpengalaman lebih dari 15 tahuan untuk survey social berbasis partisipatif, Survei 
social untuk PT. Bangun Rimba Sejahter (Bangka Barat, 2016),  

8 Pudji Santoso (Social Alternate Leader) 
 Profesi  Konsultan bidang social dan kebencanaan 
 Keahlian  metode survei partisipatif, SIA, pelibatan dan pengembangan masyarakat, community 

based disaster risk management, environmental education 
 Pengalaman 

Lapangan 
 Berpengalaman lebih dari 12 tahun dalam bidang social dan kebencanaan. Tim survey 

social untuk berbagai kajian NKT : PT Buana Megatama Jaya (2016), PT. Bangun Rimba 
Sejahtera (2015), PT Kartika Prima Cipta (2016) 

7 Sigit Purwanto (Social Survei Leader) 
 Profesi :  Konsultan Independent, Peneliti untuk pengembangan kapasitas LSM/NGO, 

kementrian/lembaga dan swasta 
Keahlian : Berpengalaman 25 tahun di bidang riset aksi partisipatif, mengembangkan metodologi 

RRA dan PRA terapan dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, pengelolaan 
jejaring multipihak, dan program-program pengelolaan risiko bencana berbasis 
masyarakat atau lembaga. 

Pengalaman 
Lapangan 

: Konsultan Penilaian NKT 5 & 6 untuk PT.Katika Prima Cipta Kabupaten Kapuas Hulu, 
Kalimantan Barat (2015), Konsultan Penilaian NKT 5 & 6 untuk PT Hutan Ketapang 
Industri (2016)  

8 Okki Shahibussalam (Bidang Sosial) 
 Profesi :  Konsultan Lingkungan Hidup spesialisasi bidang Sosial dan Kemasyarakatan 

Keahlian : Survei Sosial Budaya, Pendidikan Lingkungan, Peneliti Konservasi. Lebih dari 5 tahun 
berpengalaman dalam kegiatan studi penilaian NKT khususnya NKT 5 dan 6. 

Pengalaman 
Lapangan 

: Asessmen NKT untuk PT Tripupa Jaya, PT Sumber Hijau Permai, PTRimba Hutani Mas, 
PT Bumi Persada Permai I, PT Bumi Persada Permai II (Musi Banyuasin, Sumatra 
Selatan, 2014); Asessment NKT untuk PT Kelawit Wana Lestari, PT Acacia Andalas 
Utama, PT Kelawit Hutan Lestari, PT Surya Hutani Jaya (Kalimantan Timur, 2013); 
Fasilitator Pelatih Pelatihan Asessmen NKT untuk Staf Asia Pulp and Papper Group dan 
Mitra HTI Pemasok. Pelatih pendidikan lingkungan dan penelitian mengenai lingkungan 
hidup di Surabaya. 

9 Sunaring Kurniandaru (Bidang Sosial) 
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 Profesi : Konsultan Independent, Peneliti 
Keahlian : Survey Sosial, Ekonomi dan Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat 
Pengalaman 
Lapangan 

: Koordinator riset konservasi dan populasi satwa burung endemik di Yogyakarta dan riset 
sosial ekonomi budaya masyarakat pemburu burung air di Jawa dan riset sosial-ekonomi 
dan budaya masyarakat di kawasan konservasi satwa di Yogyakarta. Penelitian sosial 
ekonomi untuk energy terbaharukan.Tim penilai dalam survey NKT 5 & 6 di kabupaten 
OKI dan Kabupaten Bengkalis Riau. Sampai saat ini aktif berorganisasi di LSM 
Perkumpulan Lingkar dalam bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat 
khususnya dalam Pengurangan Risiko Bencana. 

10 Yugyasmono (Bidang Sosial) 
 Profesi :  Konsultan Independent, Peneliti 

Keahlian : Survei Sosial Budaya, komunikasi, pengembangan masyarakat, dan ekonomi, desain, 
Pengurangan Risiko Bencana 

Pengalaman 
Lapangan 

: Koordinator Survei Ketangguhan Masyarakat tingkat Rumah Tangga di Yogyakarta dan 
Jateng, survey social ekonomi dna budaya massyarakat untuk energy terbaharukan di 
Kabupaten Mamasa. Penelitian sosial dan ekonomi masyarakat, dan Koordinator 
program pendidikan pengurangan Risiko Bencana. Tim pelatih untuk fasilitator Desa 
Tangguh Pengurangan Risiko Bencana BNPB. 

11 Agusti Randi  (Bidang Biofisik, Ahli Vegetasi) 
Profesi : Konsultan freelance dengan bidang keahlian Botani 
Keahlian : Survey Keanekaragaman Hayati Khususnya Flora. 
Pengalaman 
Lapangan 

: sejak tahun 2010 telah melakukan berbagai penelitian keanekaragaman hayati bersama 
beberapa lembaga seperti FFI dan WWF di beberapa kawasan konservasi dan 
perusahaan di Kalimantan Barat untuk keperluan HCV dan lainnya. Menjadi assessor 
vegetasi untuk kegiatan Pengkajian NKT untuk PT ATP, PT DTK dan PT KSP di 
Kalimantan Barat; PT SBA, PT BAP, dan PT BMH di OKI-Sumsel; PT RIA, PT MSK, PT 
BDL, PT RUJ, PT SGP dan PT BKM di Riau (semua perusahaan merupakan perusahaan 
HTI Supplier APP) 

12 Didik Raharyono  (Bidang Biofisik dan Ahli Mamalia) 
 Profesi : Konsultan dengan bidang keahlian mamalia khususnya harimau 

Keahlian : Survey keanekaragaman hayati khususnya Mamalia 
Pengalaman 
Lapangan 

: Sebagai ahli harimau beliau memiliki pengalaman selama sembilan tahun terkait dengan 
harimau dalam program-program seperti: Inovasi Konservasi, Pusat Penyelamatan Satwa 
Liar Jogjakarta; Monitoring Karnivor Besar di PEH Taman Nasiona lGunung Berapi di 
Jember dan Jogjakarta. Beliau juga pernah bergabung dengan FFI Indonesia program 
sebagai operator kamera trap di Nusakambangan. Selain itu Didik juga telah terlibat 
dalam berbagai macam penelitian (sekitar 11 penelitian dalam rentang waktu 2009 – 
2012) dibidang karnivor besar, macan tutul, harimau jawa dan mamalia 

13 Sofyan Iskandar (GIS Analyst) 
 Profesi : Bidang HCS, survey tanah dan GIS 

Keahlian : Pimpinan Teknis bidang survey yang meliputi bidang survey topografi, HCS, survey 
tanah, dan  
 

Pengalaman 
Lapangan 

: Surveyor Kehutanan profesional dengan lebih dari 15 tahun pengalaman dalam 
Inventarisasi Hutan di 
Indonesia. Keahlian khusus berfokus pada : Mempersiapkan rencana survei, 
Koordinator/Supervisi tim survei untuk melakukan survei kehutanan, Identifikasi dan 
penilaian dari kawasan bernilai konservasi tinggi, Identifikasi dan penilaian dari Stok 
Karbon Tinggi, Pemetaan Penggunaan Lahan. 

14 Dadan Setiawan (Bidang Sosial, GIS) 
 Profesi : GIS analyst 

Keahlian : Bidang Remote sensing dan fotogrametri 
Pengalaman 
Lapangan 

: Berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam berbagai projek dengan posisi sebagai GIS 
analis dan Remote sensing untuk penutupan lahan, manajemen hutan, karbon stok dan 
monitoring lingkungan 
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Lampiran 3. Tabel Konsultasi 
 

Tabel Ringkasan dari konsultasi dengan pemangku kepentingan dan isu utama beserta rekomendasi 

NKT Tanggal 
Nama Pemangku 
Kepentingan Jabatan 

Keahlian  
Kompetensi Ringkasan Masukan atau Komentar Respon Team NKT 

Survei Pelingkupan 

1-6 14 Maret 
2017 

Suadin 
Hikmah  
Ujang S 

Kadus Bagan 
Cabek 
Tokoh pemuda 
dusun Bagan 
Cabek 
 

Penanggung 
jawab 
pemerintahan di 
tingkat dusun, 
desa Air Hitam 
Besar. 
 

Informasi tentang  : 
penghidupan masyarakat dusun Bagan Cabek sehari-
hari dan bagaimana cara mereka untuk memenuhi 
Kebutuhan hidup mereka. 
Masih ditemukan beberapa spesies mamalia, burung 
dan vegetasi termasuk bagaimana kondisi 
kawasannya 
Masyarakat masih memanfaatkan sungai 
Jika musim kemarau air asin masuk hingga Sungai 
Blengkong 
Tidak pernah terjadi banjir di Dusun Bagan Cabek 

Mempertimbangkan informasi untuk 
membuat rekomendasi 
 

1-6 14 Maret 
2017 

Yohanes Awal 
Dunsuk 
Duing 
Mansilim 
Merayam 

Perangkat desa 
dan tokoh 
masyarakat 
Desa Air Tarap  

Penanggung 
jawab 
pemerintahan di 
tingkat dusun, 
Desa Air Tarap. 
 

Penghidupan masyarakat Desa Air Tarap sehari-hari 
dan bagaimana cara untuk memenuhinya. 
Masih ditemukan beberapa spesies mamalia, burung 
dan vegetasi termasuk bagaimana kondisi 
kawasannya 
Masyarakat memanfaatkan sungai 
Pohon buah-buahan masih berbuah setiap tahun 

dan potensial NKT 
Mempertimbangkan informasi untuk 
membuat rekomendasi 
Menjadi potensial NKT untuk polinasi 

NKT 1- 6 16 Maret 
2017 

Utat (Kadus Hantak) 
Sukan 
Ugur 
Melapor 
Misuy 
M. Ningan Pernando 
(Kadus Sukamaju) 
Pisah (Tumenggung) 
Midin 
 

Perangkat 
dusun, tokoh 
masyarakat, 
tokoh adat dan 
tokoh 
masyarakat 
Dusun Hantak 
dan Dusun 
Sukamaju Desa 
Air Htam Hulu 

Penanggung 
jawab 
pemerintahan di 
tingkat dusun, 
Desa Air Hitam 
Hulu. 
 

Informasi tetang :  
Penghidupan masyarakat Desa Air Hitam Hulu 
khususnya Dusun Hantak dan dusun Sukamaju sehari-
hari dan bagaimana cara untuk memenuhinya. 
Masih ditemukan beberapa jenis mamalia, burung dan 
vegetasi termasuk bagaimana kondisi kawasannya 
Sungai mading ditutup oleh PT. NKL untuk mobilisasi 
alat berat 
Sungai Mading masih dimanfaatkan oleh masyarakat 
Jika musim hujan air masih akan bertambah tinggi 
tetapi tidak masuk desa, namun saat musim kemarau 
air akan surut, sehingga untuk mencapai dusun hantak 
akan sulit menggunakan perahu. 

Mengucapkan terimakasih telah diterima 
untuk berkegiatan di desa Air Hitam Hulu 
Dari hasil kunjungan awal akan 
menyusun laporan awal yang di 
dalamnya juga memuat tentang profil 
masyarakat dan potensial NKT 
Mempertimbangkan informasi untuk 
membuat  rekomendasi 
Memasukkan sebagai NKT 
Menjadi salah satu informasi untuk NKT 
4 

NKT 1-6 16 Maret 
2017 

Pathul Bahri 
Samsidi 
Misran 

Kepala desa Air 
Hitam Hulu, 
ketua BPD dan 
tokoh 
masyarakat 

Penanggung 
jawab 
pemerintahan di 
tingkat desa Air 
Hitam Hulu. 
 

Kades dan BPD meminta kejelasan terkait dengan 
proses permintaan bantuan pembuatan jalan tembus 
dari HKI menuju ke Dusun Hantak, dimana selama ini 
sudah menghubungi pihak-pihak terkait di manajemen 
HKI namun belum ada respon 
Tidak pernah terjadi banjir di Desa Air Hitam, air naik 
hanya sesaat dan hanya di tepi sungai 
Banjir di daerah Dusun Hantak biasanya mulai terjadi 

Transparansi dan akuntabilitas menjadi 
hal yang penting atau harus diperhatikan 
dalam proses-proses penilaian NKT 
ketika di lapangan 
Informasi tentang kejadian banjir perlu di 
cek karena hal tersebut merupakan 
bagian dari  penilaian NKT 4.1. 
Akan mencoba menyampaikan keluhan 
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saat musim hujan di bulan Oktober 
Daerah Banjir di Dusun Hantak merupakan daerah 
gambut 

permasalahan kepada manajemen 
terutama bagian sosial untuk 
menindaklanjutinya.Mengucapkan 
terimakasih telah diterima untuk 
berkegiatan di desa Air Hitam Hulu 
Mengecek kondisi di lapangan 
menjadi masukan untuk penentuan NKT 
4 

 17 Maret 
2017 

Asrani 
Hasan 
Aulia Fitri 
Ami Wulandari 
Elvi Yana 
Juneidi 

Kepala desa dan 
perangkat Desa 
Air Hitam Besar 

Penanggung 
jawab 
pemerintahan di 
tingkat desa Air 
Hitam Besar 
 

Kebakaran sering terjadi, karena masyarakat berburu 
dengan cara membakar 

Mengucapkan terimakasih telah diterima 
untuk berkegiatan di desa Air Hitam 
Besar 
Mengecek kondisi di lapangan untuk 
memastikan informasi awal 

NKT 1-3 22 Maret 
2017 

Pak Adi Staf di BKSDA 
Ketapang 

 Salah satu wilayah kerja BKSDA Ketapang adalah 
Cagar Alam Muara Kendawangan 
Sudah ada kerjasama dengan perusahaan sawit SKS 
untuk penanggulangan ancaman kebakaran hutan dan 
lahan serta keanekaragaman hayati di wilayah sekitar 
Cagar Alam Muara Kendawangan 
Ditemukan Orangutan di wilayah Sungai Belaban 
Hewan-hewan lain yang masih ditemukan di CA Muara 
Kendawangan antara lain Rusa, Orangutan, Beruang 
Madu, Elang, Enggang Gading  
Ancaman di Cagar Alam Muara Kendawangan antara 
lain kebakaran hutan lahan, perburuan liar dan illegal 
logging 
Bekerjasama dengan HKI untuk melakukan survei 
Beruang Madu di daerah Sungai Kelampai pada tahun 
2017 dan ditemukan jejak serta sarang. Selain tu 
sempat ditemukan spesies kucing hutan dan 
trenggiling 
Lembaga atau organisasi yang sering bekerjasama 
dengan BKSDA antara lain: Yayasan Palung 
(investigasi), IAR (investigasi, rehabilitasi dan edukasi) 
Saat ini ada 108 Orangutanyang berada di pusat 
rehabilitasi Orangutan. 
Lokasi pelepasliaran Orangutanantara lain di Taman 
Nasional Gunung palung, Hutan Lindung Gunung 
Tarak dan Taman Nasional Baka Bukit Raya 

Koridor dan Studi beruang di lokasi HKI 
akan sinkronkan dengan hasil 
rekomendasi penilaian NKT , khususnya 
NKT 1-3 
Mengecek informasi yang diberikan oleh 
pihak BKSDA  
Informasi awal untuk keberadaaan satwa 
CR di lokasi HKI 
Menjadikan salah satu rekomendasi 
untuk bekerjasama dengan BKSDA 

NKT 4 22 Maret 
2017 

Pak Irwan Staf di Dinas 
Perumahan 
Rakyat Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan 
Hidup Kabupaten  
Ketapang 

Perlindungan Kejadian kebakaran hampir terjadi setiap tahun 
3 tahun terakhir belum ada laporan dari masyarakat 
terkait dengan permasalahan limbah 
Pernah kejadian meluapnya limbah dari smelter 
bauksit di Air Upas dan yang dilakukan adalah dengan 
menghentikan sumber limbah yang meluap kemudian 
dilakukan penyedotan limbah setelah itu dilakukan uji 

Menginformasikan kepada staf Dinas 
Perumahan Rakyat Kawasan 
Permukiman dan Lingkungan Hidup 
Kabupaten  Ketapang bahwa tim 
Ekologika akan melakukan survei NKT di 
wilayah konsesi HKI, sehingga apabila 
memungkinkan tim Ekologika 
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COD dan BOD 
Berdasarkan PP 82 tahun 2001 maka perusahaan 
wajib melakukan pemantauan kualitas air setiap 6 
bulan sekali. 
Pemantauan kualitas sungai dilakukan di Sungai 
Kendawangan, S. Pawan, S. Pesaguan, S. Laur, S. 
Tayap, S. Jelai dan S. Kualan. 
Saat ini hanya bisa melakukan pemantauan sungai 
sedangkan untuk pemantauan kualitas udara dan air 
tanah belum bisa dilakukan karena terkait anggaran 
yang terlalu kecil 
Apabila perusahaan belum mengirimkan laporan 
semesteran (RPL dan RKL) maka dinas LH akan 
menyuratinya. 
Tidak pernah terjadi banjir di desa 
Ketika musim kemarau air laut masuk (sudah terjadi 
intrusi air laut ke dalam sungai air hitam kanan) 
Air sungai berubah warna ketika banyak orang mulai 
menambang 

mendapatkan data sekunder atau 
laporan RPL dan RKL HKI. 
Mengecek kondisi di lapangan 
Mengecek kondisi di lapangan 
Memasukkan pengecekan kualitas air 
sebagai rekomendasi NKT 4 
Sebagai informasi awal untuk NKT 4 
 

 22 maret 
2017 

Erik dan Fahmi Staf di IAR 
Ketapang 

 Kegiatan yang dilakukan oleh IAR antara lain Koridor-
Rescue-Rehab-Rilis 
Saat ini sering bekerjasama dengan BKSDA Ketapang 
IAR merencanakan untuk membuat koridor satwa dari 
CA Muara Kendawangan sampai dengan TN Gunung 
Palung 
Terkait dengan pembuatan koridor satwa, IAR juga 
menjalin kerjasama dengan perusahaan di sekitar 
antara lain BGA, KAL dan CUS. Sedangkan desa-desa 
yang berada di dalam rencana koridor satwa antara 
lain: Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir 
Selatan, Desa Sungai Putri, Kecamatan Muara Pawan, 
Gunung Tarak, Desa Cali Dan Desa Pangkalan Jiluing, 
Kecamatan Kenanga Tayap. 
Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh IAR juga 
edukasi ke sekolah yakni di SMP 7 Matan Hilir 
Selatan. 
Pernah melakukan rescue Orangutan yang dipelihara 
oleh warga Desa  Air Hitam Besar bersama dengan 
petugas BKSDA Ketapang. 

Menginformasikan kepada staf IAR 
bahwa tim Ekologika akan melakukan 
survei NKT di wilayah konsesi HKI, 
sehingga apabila memungkinkan tim 
Ekologika mendapatkan data sekunder 
atau laporan terkait dengan kondisi 
habitat dan Orangutan di sekitar wilayah 
HKI. 
Perda RTRW Kabupaten Ketapang 
dijadikan sebagai data sekunder atau 
sebagai rujukan untuk pembuatan 
rekomendasi penilaian NKT 
Menjadi informasi awal keberadaan 
orangutan 

1 & 2 22/4/2017 KBK (Ketapang Bird 
Keeping)- Kawan 
Burung Ketapang  

Ketua Birdwatcher, 
ecology 

Lokasi di kendawangan menjadi lokasi penting bagi 
burung migran, di wilayah perairan dekat nataikuini. 
Burung migran hadir pada musim-musim tertentu di 
wilayah kendawangan, dan terjadi peningkatan 
populasi burung migran yang singgah di wilayah ini. 
Wilayah shore birds di pematang Gadung. Di wilayah 
kendawangan juga terdapat potensi spesies burung-
burung endemik lainnya dan spesies primata yang 

Informasi digunakan sebagai bahan 
pertimbangan untuk NKT 1  terutama 
untuk NKT 1.4  
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dilindungi. Selain potensi terhadap shore birds di 
kecamatan kendawangan juga merupakan jalur 
migrasi raptor, selain itu juga ditemukan spesies 
burung pemangsa di wilayah kendawangan. Masih 
dapat ditemukan rangkong dan paruh bengkok. 
Wilayah hutan masih menyisakan habitat bagi spesies 
burung lokal dan jenis satwa lainnya, namun masih 
juga banyak perburuan dilakukan dan dijual ke luar 
Kalimantan melalui jalur pelabuhan. Spesies lain yang 
bisa ditemukan seperti  Chlidonias leucopterus, juga 
beberapa spesies burung penetap, seperti 
Anthracoceros albirostris, Dicrusus padiceus. Saat ini 
tekanan terhadap habitat satwa di Ketapang sangat 
tinggi selain perburuan juga maraknya pembukaan 
lahan perkebunan, tambang dan pembukaan hutan 
oleh masyarakat. 
Ada satu wilayah di air hitam yang tidak bisa dimasuki 
hanya masyarakat yang tahu dan diperkirakan masih 
terdapat spesies burung endemik dan satwa lainnya.  

 23 Maret 
2017 

Ranti Staf program 
Yayasan Palung 

Edukasi Tahun 2016, yayasan palung pernah melakukan 
pendidikan lingkungan ke sekolah dan kepada 
masyarakat di Desa Mekar Utama Dan Desa 
Kendawangan Kiri 
Dasar pemilihan desa karena ancaman kebakaran 
tinggi, pembukaan menjadi areal pertambangan oleh 
Perusahaan WHW, dan perburuan trenggiling 
Kegiatan kampanye rutin di sekolah dengan 
menggunakan boneka, puppet showstory telling, 
lecture untuk tingkat SMP dan SMA 
Desa Mekar Utama berbatasan langsung dengan 
kawasan Hutan Lindung Sungai Tengar. Masyarakat 
memanfaatkan kawasan tersebut untuk mengambil 
hasil hutan bukan kayu seperti tanaman obat-obatan, 
bahan rotan, bahan tikar dan kayu untuk 
pembangunan rumah. 
Ancaman untuk kawasan Desa Mekar Utama antara 
lain penambangan bauksit, penjualan lahan dengan 
harga murah kepada perusahaan WHW. 
Berjejaring dengan LSM IAR untuk investigasi dan 
juga dengan BKSDA 
Ancaman terhadap Orangutansalah satunya adalah 
penjualan Orangutan yang dilakukan oleh oknum 
aparat TNI dan Polri. Untuk meminimalisir ancaman 
tersebut, yang pernah dilakukan adalah dengan 
penyadar tahunan kepada masyarakat umum. 
Konsumsi rusa di Desa Mekar Utama cukup tinggi. 

Informasi terkait kebakaran , 
penambangan liar, perburuan satwa liar 
di desa-desa sekitar konsesi HKI dapat 
dijadikan gambaran awal ancaman 
terhadap NKT mungkin ada. 
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Konsultasi Para Pihak Pra Survei Dan Survei Penuh 

1-6 11 April 
2017 

Susana Heni Dinas KPP 
Ketapang 

 Masukan agar HKI memperbanyak sosialisasi untuk 
meminimalisir dampak 
Pengelolaan untuk melindungi dan mempertahankan 
NKT 
Memberi masukan agar HKI memberi kemudahan 
untuk mengakses area yang ditetapkan sebagai NKT 
Agar HKI juga memperhatikan area pertanian untuk 
ketahanan pangan masyarakat sekitar. 

Menginformasikan kepada peserta 
bahwa beberapa tahap kegiatan akan 
dilakukan bersama masyarakat 
Menginformasikan bahwa area NKT 
masih tetap bisa diakses  oleh 
masyarakat namun dengan beberapa 
pengaturan 
Area pertanian yang masuk sebagai 
area NKT tetap pada fungsinya 

4 11 April 
2017 

Sri Kusniadi Manggala Agni 
Ketapang 

 Masukan agar HKI membuat peta partisipatif desa  
daerah rawan kebakaran agar memudahkan pencarian 
sumber air 
Kebakaran menjadi ancaman besar untuk landskap 
HKI 

Memasukkan sebagai pertimbangan 
dalam rekomendasi 

1 11 April 
2017 

Adi Susilo BKSDA KSW I 
Ketapang 

 Pada lanskap Air Hitam ada satwa prioritas konservasi  
yaitu Bekantan serta satwa lain yang dilindungi. 
Batas CA Muara Kendawangan dengan HKI jadikan 
buffer agar bisa menjadi koridor satwa 
Survei BKSDA pada area HKI pada Februari 2017: 
Pada lanskap kendawangan ada beruang madu, dan 
terdapat 68 jenis pakan sehingga layak untuk di 
pertahankan 
HKI 6 dan HKI 9 dijadikan Site Monitoring Beruang 
Madu 

Mengecek  kembali kemungkinan 
keberadaaan beruang madu dan 
Orangutansaat survei 
Mempertimbangkan saran dari BKSDA 
sebagai bahan rekomendasi 
Membantu identifikasi keberadaan KBKT 
CA di area lanskap. Masukan tentang 
Koridor Habitat. Informasi spesies NKT 
di Konsesi HKI. 

 11 April 
2017 

Lufti Faurasal Hasan LSM Khatulistiwa 
Kota Kita (K3) 

 Peta letak/ lokasi perusahaan lain disekitar HKI untuk 
melihat tumpang tindih lahan 
Presentase awal area NKT saat proses pelingkupan, 
dan presentase area konservasi sebagai komitmen 
perusahaan 

Memasukkan dalam laporan peta 
konsesi HKI dan perusahaan yang ada 
disekitarnya 
Pihak HKI menginfokan  komitmen, 
assement NKT ini adalah awal dari 
komitmen tersebut. Berapapun yang luas 
yang jadi area NKT 

1,4 11 April 
2017 

Daron Todung BPN Ketapang  HKI harus melakukan sosialisasi yang berkelanjutan. 
HKI harus membuat buffer zone untuk DAS dan HL 
HKI harus menyampaikan manfaat NKT ke 
masyarakat 

Dalam rekomendasi, perusahaan 
mengadakan pertemuan dengan warga 
terkait pemahaman NKT 

1-6 11 April 
2017 

Yuan Agian Dinas 
Perumahan 
Rakyat, 
Kawasan 
Pemukiman dan 
Lingkungan 
Hidup Kab. 
Ketapang 

Bagian LH 
 

Meminta informasi tentang anggota tim dan 
kompetensinya  
Menyarankan pelibatan LSM karena lebih paham 
lokasi 
Meminta penjelasan tentang tahapan kegiatan NKT 
seharusnya metodologi pengambilan data dilakukan 
secara kualitatif dan kuantitatif.  
Untuk data terkait dengan Orangutan dan Beruang 
madu, lebih baik dicatat: jumlah sarangnya. 

Kompetensi tim ada di dalam laporan 
NKT 
Hasil penilaian NKT sangat tergantung 
dengan kondisi existing HKI 
Menginformasikan tahapan kegiatan 
NKT 
Area NKT dan area pengelolaan bisa 
berbeda. 
 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

273 

NKT Tanggal 
Nama Pemangku 
Kepentingan Jabatan 

Keahlian  
Kompetensi Ringkasan Masukan atau Komentar Respon Team NKT 

Hasil kajian agar dapat menampilkan kondisi existing 
(pemukiman, kebun masyarakat, dll) 
Informasi tentang Perda RTRW ada lokasi 
pengamanan wilayah lindung termasuk Sungai besar 
Jelai, Kawas, Kendawangan, Sempadan Sungai kiri 
kanan 100 meter, sisanya sungai kecil kiri kanan 50 
meter 
Kabupaten Ketapang sudah menetapkan Sungai 
Tengar sebagai NKT dalam SK Bupati 2012 dengan 
luas 1000 ha 
Luasan NKT ditampilkan saat selesai kajian 

1 11 April 
2017 

Abdurrahman Ketapang 
Biodiversity 
Keeping (KBK) 

Pengamat burung Tim survei sudah berpengalaman dalam metodogi  
tentang menentukan suatu kawasan/area yang 
memiliki NKT. 
Lanskap Kendawangan di sebelah utara berbatasan 
dengan PT. Putra Sari Lestari (PT. PSL) Sungai 
Nanjung, sebelah selatan dengan Sungai Tengar 
artinya daerah itu bersentuhan langsung dengan HL 
Informasi mengenai Padang 12 yang merupakan hutan 
tutupan kerajaan atau area perburuan raja, meskipun 
belum diketahui batasnya secara jelas.  
Hutan Lindung Sungai Tapah, belum pernah 
dipublikasikan. Hutan lindung ini memiliki habitat yang 
sangat unik di dominasi lahan berpasir dan tiba-tiba 
gambut, memungkinkan keragaman hayati tidak begitu 
banyak tetapi unik dan menarik. 
Dalam PT. PSL ada daerah penting untuk burung 
disebut Danau burung atau breeding site 
Bagaimana pengelolaan kawasan HKI meminimalisir 
gangguan terhadap kawasan, dimana ada 5 spesies 
burung air yang dilindungi 
Saat ini terdapat perburuan yang masuk dari area PT. 
PSL 
Harus diatur akses masyarakat terhadap kawasan 

Memasukkan input sebagai informasi 
dalam lanskap 
 

1,4 11 April 
2017 

Sutrisno  Dinas Pekerjaan 
Umum Kab. 
Ketapang 

 Perda No. 3 th. 2015 RTRWK Kab. Ketapang 
menetapkan Sungai Tengar, Sungai Buaya, Sungai 
Tembelok, area gambut termasuklah Kendawangan 
(Hulu Sungai, Bagan Cabe sebagai Kawasan Lindung 
Kabupaten 
Kawasan lindung tersebut akan dimasukkan dalam 
RTRWK 
Spot-spot pengamatan dikaji dengan peta satelit yang 
baru dan akurat supaya teman-teman ekologika tepat 
sasaran 
Apa dampak positif NKT bagi masyarakat setempat? 
HTI adalah kawasan hutan sehingga sama dengan HL 
dan CA statusnya 

Identifikasi keberadaan KBKT CA 
berdekatan area lanskap. Habitat terpilih 
untuk disampling, merupakan perwakilan 
tipe-tipe ekosistem yang ada di dalam 
Lanskap Kajian. 
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1,3 11 April 
2017 

Desi Kurniawati Yayasan Palung  Hukum / peraturan 
per UU, Hutan 
Desa, 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Identifikasi ekosistem  secara jelas  
RKTharus dibuat seakurat mungkin, dengan minimnya 
database 
NKT perlu dibuat seakurat mungkin 
Harus dibuat MOU khusus pengelolaan 2 hutan 
lindung dan CA MK untuk perlindungan wilayah.  
Konsesi perusahaan menjadi peluang rusaknya HL 
sehingga harus ada kesepakatan pengelolaan HL dan 
CA dengan instansi terkait sehingga bisa saling 
menjaga HL CA dan konsesi.  

Melakukan identifikasi ekosistem sesuai 
dengan waktu yang tersedia 
Melakukan kajian NKT sebaik mungkin 
sesuai dalam waktu yang tersedia 
Memasukkan rekomendasi kerjasama 
lanskap pengelolaan kawasan lindung 

1 11 April 
2017 

Zulfahmi  Yayasan 
International 
Animal Rescue 
Indonesia 
(YIARI) 

 Dengan adanya spesies CR yang ditemukan, tutupan 
hutan berbatasan dengan HL dan CA menandakan 
area konsesi adalah area penting untuk konservasi.   
Saran agar koridor satwa pada lanskap jangan putus 
akibat dari pengelolaan konsesi 
Dari peta sebaran Orangutan, sebaran orangutan 
ditemukan di daerah konsesi HKI  sehingga hutan 
tersisa penting untuk konservasi. Ditinjau dari tutupan 
lahan konsesi yang berbatasan dg CA dan HL, perlu 
ketersambungan habitat (koridor) untuk hewan ini.  
Konflik Orangutan dengan manusia di Kendawangan 
cukup tinggi.  

Masukan tentang Koridor Habitat 
Orangutan antara Kawasan Konsesi 
dengan CA ataupun Hutan Lindung 
sebagai rekomendasi. Informasi masih 
adanya potensi ancaman terhadap 
Orangutan menjadi masukan dan 
pertimbangan dalam  menentukan NKT. 

1 11 April 
2017 

Adi Susilo BKSDA KSW I 
Ketapang 

Kepala Dalam Peraturan LH No. 12 / 2015 tentang Konservasi 
insitu : Kawasan lindung minimum 10% dari luas 
kawasan 
Dirjen KSDAE: termasuk dalam koridor Ekonomi 
Esensial 
Hasil survei 2017 CR dalam area konsesi: Orangutan, 
trenggiling, 145 bekantan, di Air Hitam ada populasi 
rusa sambar 
Harus ada sinkronisasi dengan kebjakan  

Memasukkan informasi spesies CR di air 
hitam menjadi informasi tambahan 
dalam penentuan NKT 

1-3 11 April 
2017 

Susana Heni Dinas KPP  Menanyakan metode survey yang digunakan Memberi penjelasan metode survey 
yang digunakan dan bagaimana 
menentukannya 
Metode NKT 1-3 transek utk mamalia 
vegetasi dan burung dengan mengambil 
sampel keterwakilan ekosistem  
Mamalia, Transek dengan sampel pada 
setiap keterwakilan ekosistem dengan 
pengulangan 2 kali 
Oportunis survey dengan melihat hasil-
hasil awal 
Mengdentifikasi hasil untuk menganalisis 
apakah ada satwa yang dikategorikan 
terancam punah , kalau ada berati ada 
utk NKT 1.2  
Dilihat dari tipe ekosistem sehingga 
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pemetaan ekosistem harus sangat detail, 
luasan yang luas tetapi tutupan tidak 
cukup bayak 

1 11 April 
2017 

Lutfi Faurasal Hasan LSM K3  Berkenaan dengan pelingkupan awal sejumlah satwa 
yang ditemukan di wilayah apakah mengunakan 
transek atau dari data sekunder. 

Tidak ada membuat line transek hanya 
membuat spot-spot. Data sekunder dari 
informasi masyarakat. 

1 11 April 
2017 

Nicko Wibowo SNA Group  Kami dengan BKSDA ada MoU untuk perlindungan CA 
Muara Kendawangan 
Klarifikasi: Masyarakat Desa Air Hitam berbatasan 
dengan Kebun kami PT. Berkat Nabati Sejahtera 
Kerjasama HKI 1 atau 2 kegiatan dengan SNA Group 

Memasukkan kerjasama landskap 
kedalam rekomendasi pengelolaan 
antara msyarakat, perusahaan dan 
instansi terkait 

5 11 April 
2017 

Desi Kurniawati Yayasan Palung  Hukum / peraturan 
per UU, Hutan 
Desa, 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Lokasi desa di dalam  dan luar konsesi 
Signifikansi jumlah tenaga kerja berasal dari desa 
Perusahaan harus memetakan SDM masyarakat, peta 
konfliknya 

Menjelaskan jumlah lanskap dan desa di 
setiap lanskap 
 

5 11 April 
2017 

Sutrisno  Dinas Pekerjaan 
Umum Kab. 
Ketapang 

 Dalam membuat suatu perencanaan di desa harus 
jelas mana yang akan dilakukan perusahaan dan 
mana yang harus dilakukan desa 
RPJMD Ketapang yag berlaku 5 tahun sudah ada. 
RPJMDes 6 tahun  RPJMD  RKP 
Desa-desa yang berada dalam konsesi HKI, RKP 
harus sinkron dengan HKI 
Jika ada hutan adat di area HKI maka didaftar ke 
pemerintah 
Pergub No. 29 mewajibkan perusahaan perkebunan 
membangun 6 Hektar untuk kebun kas desa, 
perusahaan HTI belum diatur. 

Meminta data tentang area rencana 
yang akan dijadikan sawah cetak baru  
 
 

1.2; 1.3. 13-04-
2017 

Madun Pengelola Air 
Terjun Batu 
Arang 

 Memberikan Informasi keberadaan spesies-spesies  
mamalia di Hutan Perbukitan Kedio dan perubahan 
habitatnya. 

Memasukkan informasi sebagai salah 
satu dasar penentuan NKT 

1.2; 1.3. 14-04-
2017 

Ilyas Jurumudi perahu 
Pangkalan Batu 

 Memberikan Informasi keberadaan spesies-spesies  
mamalia di Hutan Riparian Sungai Kendawangan 
sekitar Desa Pangkalan Batu dan Hutan Adat 
Pangkalan Batu. Saksi pelihat keberadaan spesies 
mamalia yang masih dijumpai di kawasan hutan 
Riparian Sungai Kendawangan dan hutan Adat 
Pangkalan Batu. 

Memasukkan informasi sebagai salah 
satu dasar penentuan NKT 

4 14-04-
2017 

Suadin 
Singgang 

Kadus Bagan 
Cabek 
Tetua adat 
Bagan Cabek 

 Setiap musim hujan, air naik tetapi tidak sampai desa 
dan air keruh 
Setiap musim kemarau air asin masuk, sungai jadi 
jernih tetapi air tida bisa dimanfaatkan 
Kebakaran hutan yang menghabiskan hutan ditahun 
2007 

Menjadi informasi untuk penentuan NKT 
4 
Mengecek kondisi sungai saat survey 
penuh 

5 14 April 
2017 

Dasima (48 th) Kepala Sekolah Pendidikan, 
Kehidupan sehari-

Mutu pendidikan masih kurang, disebabkan sarana 
prasarana sekolah kurang memadahi dna tenaga 

Menindaklanjuti informasi pada saat full 
Assessment untuk kebutuhan dasar 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

276 

NKT Tanggal 
Nama Pemangku 
Kepentingan Jabatan 

Keahlian  
Kompetensi Ringkasan Masukan atau Komentar Respon Team NKT 
hari di desa pengajar juga kurang. Saat ini hanya ada 3 lokal. 

Namun jumlah peserta didik meningkat dan kesadaran 
orang tua menyekelohkan anak juga meningkat. 
Sudah ada SMP satap namun managemennya masih 
jadi satu dengan SD.  
Masyarakat yang masih ada yang berburu seperti rusa 
dan di jual. Masih ada upacara adat dan aturan adat 
berlaku bagi seluruh penduduk tak terkecuali. Demung 
adat di dusun Air Merah pak Jentiun dan orang tua 
suku Dayak di dusun Air Merah pak Arsad. 
Sekolah mengambil air di Sungai Jelayan, ada yang 
membuat sumur. Mata air yang digunakan berasal dari 
dusun Dungun di desa Pangkalan Batu. Masih ada 
orang yang mencari ikan untuk dikonsumsi sendiri. 

masyarakat dan  

5 & 6 14 April 
2017 

Patimah Kepala sekolah 
SDN 19 
Kendawangan 

Penduduk desa S. 
Jelayan, tenaga 
pendidik 

Sekolah ada sejak tahun 1984, saat ini SD hanya 
terdiri dari 3 lokal, kekurangan ruang kelas dan tenaga 
pendidik. Saat ini 73 siswa dengan 5 guru. Sumber air 
di dusun pangkalan pinang berasal dari mata air 
dulunya tahun 2006, namun ada kerusakan dan saat 
ini tidak lancar. Ada yang membuat susmur gali dan 
bor namun musim kemarau berkurang airnya. 
Kebutuhan air di musim kemarau harus mencari 
sampai sungai. Berburu dan mencari kayu merupakan 
pekerjaan sambulan sepulang kerja kebun. Aturan 
adat beraku bagi semua penduduk walau berbeda 
suku dan agama. Masih ada yang membuat peralatan 
tradisional berbahan rotan, bambu, pandan, purun, 
masih ada upacara adat yang dipimpin oleh demung 
adat. Bahan baku rumah masih menggunakan kayu 
sebagai dasar dan rangka. 

Menindaklanjuti informasi mengenai 
kebutuhan dasar pada full assessment 
dan mendata narasumber terkait 
nelayan, pengrajin dan tokoh adat 

  Afik Suyuti Sekdes 
Selimatan Jaya 

Kependudukan 
dan sejarah desa 

Kampung yang berbatasan langsung dengan HKI 
adalah kampung karat (dusun selimatan) mayoritas 
penduduknya suku Dayak, masih sangat tergantung 
dengan alam sekitar terutama masih ada yang berburu 
untuk sampingan, mencari kayu dna berladang. Belum 
ada sosialisasi dari HKI diawal beroperasinya, 
masyarakat tahunya sudah banyak plang terpasang 
bahwa are tersebut mmerupakan HP. Saat ini hutan 
sudah tidak luas dan semakin jauh di jangkau. 
Kebutuhan air dari sumur gali dan bor, jangkauan 
listrik PLN belum ada dna sekolah hanya sampai SMP. 
Sebagian besar merupakan pendatang karena dulu 
adalah wilayah transmigrasi yang saat itu memeiliki 
jatah mengelola lahan seluas 2,5 ha. Saat ini 
masyarakat lebih banyak bekerja di perusahaan dan 
memiliki kebun sawit mandiri.  

Menindaklanjuti informasi langsung ke 
kampung Karat dan informan dalam full 
assessment yang akan di wawancara. 

  Minton Tumenggung Budaya dan adat Di desa selimatan jaya masih ada 9 kali upacara adat Sebagai salah satu narasumber dalam 
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Adat Selimatan 
Jaya 

istiadat yang 
berlaku 
dimasyarakat 

yang dilaksanakan selama satu tahun. Masih 
menggunakan obat-obatan tradisional yang di dapat 
dari hutan di dekat kampung karat antara lain sabung, 
mengkaman, kayu langir, pasak bumi. Dan untuk 
upacara adat menggunakan kayu gaharu dan 
mentajan. Ada gupung yang dikeramatkan masuk di 
HKI 4. Ada wilayah adat yang masuk ke wilayah 
perkebunan sawit Arto seluas 1 ha, namun saat ini 
tinggal 200 m2. Masih ada dukun kampung yang 
membantu penyembuhan, dan masih menggunakan 
kayu bakar untuk masak pada acara ritual adat. 

full assessment NKT 5 dan 6 

1.2; 1.3. 15-04-
2017 

Hekmanto Warga Desa Air 
Merah 

 Memberikan Informasi keberadaan spesies-spesies  
mamalia di Hutan Riparian Sei Jelai, Sei Jelayan dan 
Hutan Bukit Air Merah. Bersaksi bahwa di Bukit Birai 
masih dihuni orangutan. 

Menindaklanjuti informasi pada saat full 
Assessment untuk NKT 1.2-1.3 

4 15-04-
2017 

Muslim Staff HKI 5  Hulu sungai Bakung Kiri bisa diakses dari Blok HKI 5, 
jika musim hujan air akan naik, tetapi jika kemarau air 
akan surut 
Kemungkinan besar ada buaya di daerah tersebut 
Di hulu sungai Bakung kiri, seperti area rawa 

Menindaklanjuti infrmasi, mengunjungi 
hulu sungai bakung kiri 

5 & 6 15-04-
2017 

Nurwanto 
 
 
 

Kepala sekolah 
SD di 
Kedondong 
 
 

Pendidikan dan 
penghidupan 
masyarakat desa 
Kedondong 

Permasalahan pendidikan di desa Kedondong adalah 
hanya ada satu SD dan SMP satap di dusun induk 
sedangkan di dusun lainnya tidak ada lokal kelas 
karena tidak ada tenanga pengajar. Saat ini hanya ada 
6 lokal dimana 2 lokal lainnya adalah bantuan 
langsung dari desa dan ditempatkan di belakang 
sekolah. Kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas 
juga mempengaruhi proses belajar mengajar di 
sekolah, selain itu managemen SD dan SMP yang 
amsih menjadi satu kepala sekolah membuat 
tanggung jawab semakin besar. Desa Kedondong 
merupakan pemekaran dari desa Pangkalan Batu. 
Sekolah pertama kali tahun 1987 dengan 2 lokal. 
Kebanyakan anak-anak tidak bersekolah karena jarank 
antara rumah dan sekolah jauh, serta pengaruh 
pergaulan dan tidak adanya dorongan dari keluarga. 
Dahulu transportasi masih menyeberang sungai 
kelampai sekarang tidak lagi karena sudah ada 
jembatan 

Memasukan informasi dalam profil desa 
sebagai data primer. 

  Yohanes Guru & Ketua 
Adat Kecamatan 

Guru, ketua adat 
dayak kecamatan 
kendawangan 

Sejarah desa kedondong yang berasal dari nama 
orang pertama kali yang membuka lahan di wilayah ini 
yang kaya akan hutan dan sumber air. Masih 
dilaksanakannya upacara adat dan ritual adat 
megunakan beberapa spesies tumbuhan yang hanya 
di dapat di hutan. Upacara adat dilakukan oleh 
demong adat. Beberapa peralatan mencari ikan dan 
alat dalam upacara adat di buat sendir dengan bahan-

Memasukan dalam profirl desa dna 
menindaklanjuti nformasi saat full 
assessment NKT 5 dan 6 
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bahan dari hutan seperti rotan, bambu, kinjil, pandan. 
Dahulu masyarakat berladang berpindah, namun 
semenjak masuknya perkebunan sawit dna HTI KBR 
sudah semakin berkurang pembukaan ladang karena 
lahan banyak yang dibuka menjadi sawit dan tanam 
akasia. Pernah terjadi kebakaran hutan besar di tahun 
1997-1998 dan terjadi sampai 3 bulan. Berladang 
berpindah merupakan tradisi adat dayak secara turun 
temurun, saat ini sudah tinggal orang tua yang 
berladang. Sumber air dari gunung kelampai, 
terentang dna peluncuran, tidak akan kering hanya 
berkurang volumenya. Menjaga wilayah gunung 
kelampai agar tidak di buka menjadi perkebunan atau 
ladang dan menjadi wilayah adat.  

  Burhanudin Sekdes 
Kedondong 

Administrasi desa, 
profil desa dan 
informasi 
penghidupan di 
desa 

Sumber air dari mata air kedalanya tidak lancar karena 
rusaknya pipa yang mengalir ke desa. Dibangun saat 
program PNPM. Saat ini dikelola oleh desa namun 
masih terbatas. Penerangan menggunakan generator 
ada yang dari desa namun terbatas dan ada yang milik 
perorangan. Penduduk kebanyakan suku Dayak, 
namun ada banyak pendatang dari suku Melayu dan 
Jawa yang menetap. Penghasilan masyarakat 
kebanyakan dari bekerja di perkebunan, masih ada 
yang bertanam karet dan berladang namun hanya 
beberapa orang saja. Masih ada pencari ikan untuk 
sampingan, mencari kayu untuk bahan rumah, 
membuat kerajinan walaupunn bahan bakunya 
sekarang sulit. Lokasi berburu dna mencari kayu saat 
ini disekitar sungai kendawangan. Saat musim 
kemarau panjang sering terjadi kebakaran namun 
dalam skala kecil. ada pohon yang dipercaya tempat 
orang meminta, pemujaan pohon pelaik genting di tepi 
sungai kelampai. 

Dimasukan sebai informasi potensial 
NKT 5 dan 6 serta profil desa. Akan 
digali lagi data di full assessment 

  Yohanes Liam Sekdes 
Pangkalan Batu 

Sejarah desa, 
kependudukan, 
lokasi penting 

Sejarah desa pangkalan batu berasal dai kepercayaan 
masyarakat Dayak saat itu ada sebuah batu besar 
tempat pemujaan di sungai kendawangan. Terbentuk 
tahun 1928 pertama kali lurah Gembala. Merupakan 
suku Dayak Siapitan batu menang, perpindahan 
dikarenakan ada wabah penyakit. Dahulu penduduk 
ladang berpindah, tidak tahu mana wilayah APL dan 
mana HP. Tahun 1996 ada KBR dan baru tahu bahwa 
wulayah ladang meraka masuk wilayah HP. Saat ini 
masih ada yang berladang namun skala kecil hanya 
ditanami sayuran sebab 3 tahun belakang ada 
serangan hama belalang dan gagal panen. Mencari 
ikan masih ada namun hasilnya kurang dibandingkan 
dulu ikan besar-besar dan sungai masih dalam, 

Sebagai data primer dalam potensial 
NKT desa dna profil desa, akan menjadi 
dasar memeperdalam informasi pada 
assessment NKT 
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sekarang sungai dangkal dan ikan kurang. Kebakaran 
bsar yang pernah terjadi di wilayah P. Batu tahun 
1992, 1997 hingga ada rumah yang terbakar dan 
2014-2015 kebakaran lahan. Dulu berladang orang 
punya tehnik sehingga tidak terjadi kebakaran, api 
sellau di jaga dan dibatasi. Ladang masih ada di HKI 2. 
Dulu banyak yang menanam karet, namun juga 
terserang hama rayap dna terbakar, sekarang tinggal 
sedikit. Piaraan warga saat ini babi, ayam, itik, ikan 
nila dan lele. Air dari air tanah membuat sumur ada 
yang dari mata air bukit tangir dan di susun dungun. 
Sungai air putih di petai condong tidak ernah kering. 
Bahan baku rumah masih menggunakan kayu yang di 
dapat di hutan di selatan desa. Tanah kas desa 2 ha 
belum dikelola, tanah ulayat ada 1 ha berupa hutan 
dan perbukitan untuk melindungai mata air. Sekolah 
masuk tahun 1979 dengan 2 lokal, listrik masih 
menggunakan generator pribadi. 

1.2; 1.3. 16-04-
2017 

Natalius dan Sunyu Petani ladang 
Desa Air Merah 

 Memberikan Informasi keberadaan spesies-spesies  
mamalia di Hutan Riparian Sei Jelai, Sei Jelayan, Sei 
Blutak, Hutan Bukit Air Merah, Bukit Air Durian. 

Saksi pelihat keberadaan spesies 
mamalia yang masih dijumpai di 
kawasan hutan Hutan Riparian Sei Jelai, 
Sei Jelayan, Sei Blutak, Hutan Bukit Air 
Merah, Bukit Air Durian. 

5 dan 6 16 April 
2017 

Nikodemus Maran 
Medan 

Kadus Sukaria 
Kepala RT 1 
dusun Kelukup 
Blantak 

Sumber 
penghasilan 
masyarakat di 
desa Mekar 
Utama 

Sebagian besar desa Sukaria dulunya dikuasi oleh 
tambang PT. Harita, setelahnya banyak lahan yang 
tidak bisa ditanami. Masyarakat saat ini 
berpenghasilan sebagai pekerja di perusahaan sawit 
dna HTI, pekerjaan sampingannya ada yang berburu, 
mencari ikan, madu, kayu. Masih ada tembawang milik 
warga. Sebagian wilayah desa merupakan konsesi PT. 
BGA. Masih ada yang berladang namun menetap 
hanya 1 kali 1 tahun panen. Masih dilaksanakan 
upacara adat di Sukaria dna kelukup Blantak, sumber 
air di kelukup blantak berasal dari gunung Kediyuk. 
Terdapat air terjun yang menjadi obyek wisata di 
gunung kediyuk. Masih ada lalau penghasil madu di 
Kelukup Blantak yang hanya bisa diambil oleh satu 
orang. Sebagian besar bangunan rumah berbahan 
kayu dan saat ini sudah sulit mendapatkan kayu yang 
besar. Kebutuhan sehari-hari untuk bahan makanan 
didapat dari membeli, ikan masih ada yang cari 
disungai-sungai dan rawa. 

Sebagai bahan profil desa dan akan 
ditindaklanjuti dalam Full Assessment 

4 17 April 
2017 

Sadam Pemilik Perahu  Sungai Mading jadi jalur transportasi utama ke dusun 
hantak 
Musim hujan air naik disepanjang sungai, tetapi tidak 
pernah sampai ke pemukiman 

 

1.2; 1.3. 24-04- Iyan  Ketua RT 5 Desa  Memberikan Informasi keberadaan spesies-spesies  Menindaklanjuti saat kajian 
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2017 Air Hitam Hulu mamalia di Hutan Riparian Sei Bakung Besar, Sei 
Bakung Kiri, Rawa Satu dan Padang Buru. 

1.3 12-05-
2017 

Anton Ario Pakar 
Konservasi 
Hylobates 
moloch. 

 Satu keluarga Owa jawa, umumnya menempati teritori 
10-15 ha, tergantung kualitas habitatnya. Koridor 
menjadi suatu upaya guna menghindari terjadinya 
kepunahan local akibat kawasan yang terisolir. Koridor 
bisa menjadi area berpindah atau juga sebagai area 
teritori baru bagi mereka tergantung kondisi koridor 
tersebut. Jika hanya untuk berpindah kawasan selebar 
500 m sudah mencukupi; tetapi jika ternyata juga 
digunakan sebagai teritori baru maka kawasan selebar 
1000m lebih ideal. 

Masukan untuk penentuan lebar 
kawasan hutan yang dapat 
direkomendasikan sebagai lebar ideal 
koridor habitat untuk Hylobates 
albibarbis di kawasan Konsesi HKI. 

Kegiatan Konsultas Para Pihak Paska Penilaian 
1.2 30 

Oktober 
2017 

Adi BKSDA  Dari data BKSDA mayoritas ditemukan bekas-bekas 
orangutan di area muara kendawangan, bisa juga 
dimasukan juga list yang harus dilindungi seperti 
buaya dan biawak kalimantan di sungai belaban. 
Bekantan juga masuk dalam daftar satwa dilindungi 

list stwa yang ditemukan di area HKI 
sudah masuk di dalam laporan 

1 30 
Oktober 

Herianto Untan  Harus ada tim yang melakukan perhitungan pongo 
Harus ada pembuatan koridor di dalam lanskap 
Harus ada kajian asosiasi belngiran dengan vegetasi 
lainnya 

Memasukkan kedalam rekomendasi 
pengelolaan 

1 30 
Oktober 

Abdurahman KBK  Areal HKI itu terletak antara BGA dan terdapat burung 
migrasi seperti layang-layang api, trinil dan beberapa 
lain-lainnya sangat penting untuk migrasi antara bulan 
Mei-Agustus. 

Informasi keberadaan spesies burung di 
area HKI 

1 30 
Oktober 

Sigit LH Provinsi  Menjadikan data AMDAL menjadi sumber data utama Data AMDAL sudah menjadi data awal 
kajian 

1 30 
Oktober 

Haryadi, KPH  harus ada pembentukan satgas peduli api dan 
penangan hutan 

sudah masuk ke dalam rekomendasi 
pengelolaan 

1-6 30 
Oktober 

Fatul Bari,  Kades Air Hitam  Belum ada pembinaan kepada masyarakat mengenai 
NKT. Mana yang boleh dilakukan mana yang tidak 
boleh dilakukan 

Sudah ada kegiatan bersama 
masyarakat untuk pemahaman NKT di 
dalam rekomendasi pengelolaan 

1-6 30 
Oktober 

Herianto,  Untan  HKI harus memiliki SOP untuk mengurangi ancaman 
internal, dan memiliki acuan untuk pengelolaan 

Sudah dimasukkan ke dalam 
rekomendasi pengelolaan untuk 
penyusunan SOP 

1 30 
Oktober 

Abdurahman; KBK  Untuk pemantauan perusahaan harus melakukan 
peningkatan kapasitas karyawan 

Peningkatan pemahaman masyarakat 
dan karyawan sudah ada di dalam 
rekomendasi 

1-4 30 
Oktober 

Iswan Untan  dari hasil penelitian ekologika, ditemukan nkt 1, 3 & 4. 
Nkt 2 tidak ada, tapi  harus ada pengelolaannya. 
Karena ekosistem rawa rendah, gambut dan kerangas. 
Jadi jika ingin mempertahankan 3 &4, maka 
mengelolanya harus berdasarkan landskap. 
Pembukaan blok jalan harus menjauhi hutan 

Menjadi masukan dalam rekomendasi 
pengelolaan 
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1-6 30 
Oktober 

kepala desa 
kedondong  

  Pembuatan papan amaran dan larangan harus 
bersama desa jika tidak akan sulit untuk 
mensosialisasikannya 

Masuk ke dalam rekomendasi 
pengelolaan 

1-6 30 
Oktober 

Nicko SNA group  Usul kegiatan, harus ada gap analisis antara yang 
diketahui  masy dan yang diinginkan oleh hki. Masalah 
kerja sama dg pihak eks sebaiknya dalam bentuk mou. 
Pengendalian kebakaran, harus ada menara api. 

Memasukkan ke dalam rekomendasi 
pengelolaan 

1 30 
Oktober 

Fahmi  IAR  Harus ada ketersambungan antar wilayah hutan untuk 
keberlangsungan orangutan 

Koridor satwa sudah masuk kedalam 
rekomendasi pengelolaan 

4 30 
Oktober 

Desi Yayasan Palung  ancaman pencemaran sungai, belum menemukan 
metigasinya. Harus ada pemeriksaan air secara 
berkala. Jadi perusahaan punya data-data yang bisa 
dipakai. Jadi perusahaan harus punya sop. 

Sudah masuk ke dalam rekomendasi 
pengelolaan 

       
1-6 31 

Oktober  
Bapak Thomas 
Lukas  
 

adat  Sosialisasi area NKT 
Masyarakat diajak untuk mempertahankan dan 
memberikan pemahaman keuntungan menjaga NKT 
(harus jelas) 
Tiap titik harus dituliskan NKT-nya apa di dalam peta  
Pembuatan perdes untuk kelola NKT – boleh tidaknya 
sejauh apa  

Masukan dalam rekomendasi 
pengelolaan 

1-6 31 
Oktober 

Bpk Iswan  Untan  Keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan hutan : 
masyarakat ikut aktif mengelola hutan, hutan adat 
diakui  
Hutan ada bisa memenuhi NKT 5-6 
NKT – melibatkan masyarakat dalam pengelolaan 
hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tradisi 
masyarakat  

Memasukkan pelibatan masyarakat ke 
dalam rekomendasi pengelolaan 

1-6 31 
Oktober 

Bpk. Sadri  Bapeda  Luas NKT belum ditampilkan  
Sharing hasil kajian dengan pemerintah  
Sharing hasil untuk menghindari tabrakan program 
kegiatan  

Luas NKT disajikan secara keseluruhan 
dalam table go no go area 

1 31 
Oktober 

Bpk. Sri Koesnardi- Manggala Agni  Pemanfaatan kayu tidak perlu dimasukkan kedalam 
area NKT, karena luasan area NKT pasti akan 
berkurang  
Membedakan perlindungan, pemanfaatan, 
pengawetan  

Menjadi catatan dalam pengelolaan NKT 

1-6 31 
Oktober 

Ibu Desi  
 

Yayasan Palung  Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan NKT 
diakui oleh perusahaan, harus ada dokumen resmi  

Ada rekomendasi kerjasama antara 
perusahaan dengan HKI 

5-6 31 
Oktober 

Bpk. Fahmi  IAR  Bgmn masyarakat tidak hanya menggantungkan hidup 
dari gaji, tetapi dapat memenuhi kebutuhannya dari 
lingkungannya – perusahaan memberikan 
ilmu/teknologi untuk ketahanan pangan 

Memasukkan ke dalam rekomendasi 
pengelolaan 



EKOLOGIKA – PT. Hutan Ketapang Industri 
 

282 

NKT Tanggal 
Nama Pemangku 
Kepentingan Jabatan 

Keahlian  
Kompetensi Ringkasan Masukan atau Komentar Respon Team NKT 

4,5  Bpk. Erianto –  UNTAN  Komitmen UPH untuk menerima hasil identifikasi NKT 
yang berada di dalam areal konsesi  
NKT 5 yang di dalam perusahaan harus dikelola oleh 
perusahaan, kayu tidak bisa dipenuhi di dalam area 
perusahaan  
Mengakomodir kebutuhan kayu areanya di luar 
konsesi – hutan kemasyarakatan- UPH memfasilitasi 
masyarakat – mendorong pembuatan perijinan hutan 
desa/adat  
Sungai : komitmen HKI untuk tidak menambah 
pencemaran sungai  

- Rekomendasi pembentukan hutan 
desa, sudah ditambahkan 

Untuk menjaga komitmen tidak 
menambah pencemaran, dalam 
rekomendasi dimasukkan pembuatan 
SOP untuk penggunaan pupuk, 
pengujian kualitas air 

1 31 
Oktober 

Bpk. Hariyadi Dinas Kehutanan  HKM, HTR – meningkatkan ekonomi masyarakat desa.  
UU No 5/1990 – konservasi sumber daya alam hayati  
PP No 7/1999 – pengawetan tumbuhan dan satwa  
Membantu proses pembuatan hutan desa oleh 
perusahaan 

Membantu proses pembuatan hutan 
desa oleh perusahaan dimasukkan ke 
dalam rekomendasi pengelolaan 
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Lampiran 4. Alur Analisis Spasial NKT 
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