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KATA PENGANTAR 

 

Dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan HCV PT. Hutan Ketapang 

Industri (PT. HKI) ini merupakan suplemen dari dokumen utama yakni Laporan 

Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi di PT. Hutan Ketapang Industri, Ketapang, 

Kalimantan Barat yang telah dilakukan pada tahun 2017. Rencana pengelolaan dan 

pemantauan ini digunakan sebagai panduan bagi perusahaan untuk mengelola dan 

memantau kegiatan operasional hutan pada kawasan yang telah teridentifikasi sebagai 

HCV di dalam wilayah kerja PT. HKI. 

Dokumen ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan praktis bagi para 

pengelola (manajer) dan staf perusahaan yang terkait baik langsung dan tidak 

langsung dengan kegiatan di bidang ekologi, produksi, dan sosial. Kami berharap 

dokumen ini bisa memberikan manfaat terutama bagi PT. HKI dan pihak-pihak terkait 

dan berdampak positif bagi pengelola hutan di sekitarnya dan pihak-pihak terkait serta 

masyarakat di sekitar kawasan hutan unit pengelola PT. HKI. 

 

Ketapang, Maret 2019 

 

Hormat kami, 

 

 

PT. Hutan Ketapang Industri 
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BAB 1.  PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Konsep High Conservation Value Forest (HCVF) atau Kawasan Hutan Bernilai 

Konservasi Tinggi (KBKT) dirancang dengan tujuan untuk membantu para pengelola 

hutan dalam usaha-usaha peningkatan keberlanjutan fungsi-fungsi ekologi, produksi 

dan sosial dalam memanfaatan hasil hutan kayu. Kegiatan identifikasi KBKT dapat 

dilakukan melalui dua tahap yaitu: (1) mengidentifikasi areal-areal di dalam atau di 

dekat suatu Unit Pengelola (UP) yang mengandung nilai-nilai sosial-budaya dan/atau 

ekologis yang sangat penting, dan (2) menjalankan suatu sistem pengelolaan dan 

pemantauan untuk menjamin pemeliharaan dan/atau peningkatan nilai-nilai tersebut.  

Mengacu pada panduan identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi di 

Indonesia tahun 2008, salah satu prinsip dasar dari konsep KBKT adalah wilayah-

wilayah yang memiliki atribut nilai konservasi tinggi dan tidak selalu harus menjadi 

daerah dimana pembangunan tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, konsep KBKT 

mensyaratkan agar pembangunan dilaksanakan dengan cara menjamin pemeliharaan 

dan/atau peningkatan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau High Conservation Value 

(HCV) tersebut, yang bisa membantu masyarakat mencapai keseimbangan rasional 

antara kepentingan konservasi dengan pembangunan ekonomi jangka panjang. Sifat 

dari pengelolaan HCV ini tidaklah membatasi ruang gerak pengusaha hutan untuk tidak 

melakukan produksi atau penebangan namun lebih ke arah melakukan tindakan 

preventif agar tidak menimbulkan kerugian/kerusakan terhadap nilai konservasi yang 

telah teridentifikasi. 

Pengelolaan dan pemantauan HCV merupakan bagian penting bagi pihak UP 

yang bertujuan untuk melindungi, memelihara dan atau bahkan dapat meningkatkan 

nilai-nilai HCV yang telah ditemukan. Rencana pengelolaan dan pemantauan ini harus 

bersifat tertulis dan realistis untuk diimplementasikan dalam operasional sehari-hari. 

Oleh karena itu, rencana pengelolaan dan pemantauan HCV di PT. HKI yang 

secara khusus mencakup tindakan-tindakan spesifik untuk menjamin pemeliharaan, 

pemantauan dan/atau peningkatan sifat-sifat konservasi yang diterapkan dengan 

prinsip kehati-hatian (precautionary approach) ini perlu disusun untuk memudahkan 

UP melakukan tindakan pengelolaan dan pemantauan. Penyusunan rencana 

pengelolaan dan pemantauan HCV ini disusun berdasarkan hasil Identifikasi HCV di 

areal PT. HKI yang dilakukan pada tahun 2017. 

1.2. Tujuan  

Penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan bertujuan untuk memberikan 

kemudahan dalam bentuk panduan bagi PT. HKI untuk melakukan kegiatan 

pengelolaan dan pemantauan dilapangan terhadap nilai-nilai konservasi tinggi yang 

telah teridentifikasi dalam laporan Identifikasi HCV di areal PT. HKI yang dilakukan 

pada tahun 2017. 
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1.3. Penggunaan Dokumen RPP HCV  

Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan (RPP) HCV PT. HKI ini memuat 

rencana pengelolaan dan pemantauan HCV yang telah diidentifikasi di dalam atau 

disekitar areal PT. HKI.  Berdasarkan hasil Identifikasi HCV PT. HKI (2017), terdapat 

beberapa HCV ditemukan yaitu HCV 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, dan 6.  Untuk 

HCV 2.1, 2.2, dan 2.3 tidak ditemukan di dalam areal PT. HKI. 

Penggunaan dokumen RPP ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan lagi bila 

berdasarkan kondisi lapangan akibat dari faktor internal maupun eksternal sehingga 

terjadi perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi harus dapat diidentifikasi dan 

didokumentasikan serta dikonsultasikan dengan para ahli dengan baik agar dapat 

dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyesuaian dokumen RPP ini. 
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BAB 2. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN 

HCV 

 

2.1. Rekapitulasi HCV 

Berdasarkan hasil Penilaian HCV (2017), ditemukan atribut HCV pada HCV 1.1, 

1.2, 1.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5 dan 6. Rekapitulasi HCV disajikan pada Tabel 01. 

 

2.2. Hasil Identifikasi Ancaman HCV 

Berdasarkan hasil Penilaian HCV (2017), secara umum, ancaman HCV dapat 

dibagi menjadi 2 ancaman, yaitu: 

 

1. Ancaman Internal, yang terdiri atas: 

- 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  

- 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)  

- Kesadaran karyawan/kontraktor tentang spesies Critically Endangered (CR)  

- Pencemaran air sungai akibat kegiatan pemupukan  

- Pencemaran sungai akibat kegiatan pencucian alat pemupukan dan 

penyemprotan 

- 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 riparian yang sulit di-recovery  

- Lemahnya penegakan SOP yang sifatnya preventif mengakibatkan kelalain 

dalam pengelolaan air  

- Pengelolaan NKT belum masuk dalam SOP antar divisi  

- Tidak sinergisnya antar bagian supporting dan operational  
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- Lemahnya implementasi rencana pengelolaan dan monitoring NKT UM di 

tingkat lapangan  

- Pemahaman karyawan yang rendah tentang jasa ekosistem: pencegah banjir 

dan penyedia air  

 

2. Ancaman Eksternal, yang terdiri atas: 

- Kebakaran hutan dan lahan  

- Penebangan liar  

- Perambahan areal hutan  

- Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya kawasan lindung/konservasi  

- Perburuan spesies TTD/RTE  

- Ketidaktahuan masyarakat tentang spesies-spesies TTD/RTE  

- Penebangan pohon-pohon spesies TTD/RTE  

- 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  
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Tabel 01. Rekapitulasi HCV Berdasarkan Hasil Penilaian HCV Tahun 2017 

ATRIBUT HCV LOKASI HCV 

1.1 
Areal yang mendukung keberadaan Orangutan(Pongo 

pygmaeus ssp. wurmbii). 

Blok Kendawangan: Buffer 500m dari di batas konsesi dengan HL S. Tengar   
 

Blok Air Hitam:  Buffer 500 m dari di batas konsesi HL S.Jelai dan CA Muara Kedawanangan  
 
 

1.2 

(Flora) 
Belangiran (Shorea balangeran), Meranti (Shorea 

smithiana) dan Meranti (Shorea pallidifolia). 

Blok Kendawangan: 

1. Ekosistem hutan gambut pada sisi sebelah barat berbatasan dengan HL Tengar dan pada 
sisi Timur (Estate HKI 4)  

2. Ekosistem hutan kerangas di sisi timur  

3. Ekosistem hutan riparian di sepanjang S. Kendawangan dan sungai-sungai lainnya.  
4. Ekosistem hutan dipterocarpaceae campuran dataran rendah di sekitar Bukit Kediuk dan 

beberapa bukit lainnya  

 
Blok Air Hitam: 
 

1. Ekosistem hutan gambut pada sisi sebelah barat berbatasan dengan HL S.Jelai dan CA 
Muara Kedawanangan  

2. Ekosistem hutan kerangas di Camp Estate 5 sampai sekitar Dusun Bagan Cabe  

3. Ekosistem hutan riparian di sepanjang S. Air Hitam dari hulu ke hilir  
 

 

1.2 

(Fauna) 
Orangutan (Pongo pygmaeus ssp. wurmbii), 

Trenggiling (Manis javanica) 

Blok Kendawangan: 

1. Ekosistem hutan gambut pada sisi sebelah barat berbatasan dengan HL Tengar dan pada 
sisi Timur (Estate HKI 4) 

2. Ekosistem hutan riparian di sepanjang S. Kendawangan dan sungai-sungai lainnya  

3. Ekosistem hutan dipterocarpaceae campuran dataran rendah di sekitar Bukit Kediuk dan 
beberapa bukit lainnya  

 

Blok Air Hitam: 
1. Ekosistem hutan gambut pada sisi sebelah barat berbatasan dengan CA Muara 

Kedawanangan dan sebelah timur berbatasan dengan HL. S. Jelai 
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ATRIBUT HCV LOKASI HCV 

2. Ekosistem hutan kerangas di Camp Estate 5 sampai sekitar Dusun Bagan Cabe  
3. Ekosistem hutan riparian di sepanjang S. Air Hitam dari hulu ke hilir  

1.3 
(Flora) 

Blok Kendawangan: 
1. Ekosistem hutan gambut pada sisi sebelah barat berbatasan dengan HL Tengar dan pada 

sisi Timur (Estate HKI 4) 
2. Ekosistem hutan kerangas di sisi timur  
3. Ekosistem hutan riparian di sepanjang S. Kendawangan dan sungai-sungai lainnya.  

4. Ekosistem hutan dipterocarpaceae campuran dataran rendah di sekitar Bukit Kediuk dan 
beberapa bukit lainnya  

 

Blok Air Hitam: 
1. Ekosistem hutan gambut pada sisi sebelah barat berbatasan dengan CA Muara 

Kendawangan dan sebelah timur berbatasan dengan HL. S. Jelai  

2. Ekosistem hutan kerangas di Camp Estate 5 sampai sekitar Dusun Bagan Cabe  
3. Ekosistem hutan riparian di sepanjang S. Air Hitam dari hulu ke hilir  

1.3 (Fauna) 
20 burung, 29 mamalia, 25 vegetasi 

 

Blok Kendawangan: 
1. Ekosistem hutan gambut pada sisi sebelah barat berbatasan dengan HL Tengar dan pada 

sisi Timur (Estate HKI 4) 
2. Ekosistem hutan kerangas di sisi timur  
3. Ekosistem hutan riparian di sepanjang S. Kendawangan dan sungai-sungai lainnya.  

4. Ekosistem hutan dipterocarpaceae campuran dataran rendah di sekitar Bukit Kediuk dan 
beberapa bukit lainnya  

5. Ekosistem lahan basah terbuka/rawa terbuka di sisi utara  

 
Blok Air Hitam: 
1. Ekosistem hutan gambut pada sisi sebelah barat berbatasan dengan CA Muara 

Kedawanangan dan sebelah timur berbatasan dengan HL. S. Jelai  
2. Ekosistem hutan kerangas di Camp Estate 5 sampai sekitar Dusun Bagan Cabe  
3. Ekosistem hutan riparian di sepanjang S. Air Hitam dari hulu ke hilir  

4. Ekosistem lahan basah terbuka/rawa terbuka di sisi utara  

3 
Ekosistem terancam yaitu ekosistem hutan kerangas, 

ekosistem hutan rawa gambut, ekosistem riparian, 

Blok Kendawangan: 
1. Ekosistem hutan gambut pada sisi sebelah barat berbatasan dengan HL Tengar dan pada 

sisi Timur (Estate HKI 4) 
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ATRIBUT HCV LOKASI HCV 

ekosistem lahan basah terbuka, ekosistem hutan 
dipterokarpa campuran 

 

Ekosistem langka: Ekosistem lahan basah terbuka 

2. Ekosistem hutan kerangas di sisi timur  
3. Ekosistem hutan riparian di sepanjang S. Kendawangan dan sungai-sungai lainnya.  
4. Ekosistem hutan dipterocarpaceae campuran dataran rendah di sekitar Bukit Kediuk dan 

beberapa bukit lainnya  
5. Ekosistem lahan basah terbuka/rawa terbuka di sisi utara  

 

Blok Air Hitam: 
1. Ekosistem hutan gambut pada sisi sebelah barat berbatasan dengan CA Muara 

Kedawanangan dan sebelah timur berbatasan dengan HL. S. Jelai  

2. Ekosistem hutan kerangas di Camp Estate 5 sampai sekitar Dusun Bagan Cabe  
3. Ekosistem hutan riparian di sepanjang S. Air Hitam dari hulu ke hilir  
4. Ekosistem lahan basah terbuka/rawa terbuka di sisi utara  

4.1 

Sungai dan sempadannya, lahan basah terbuka, hutan 
baik kerangas ataupun dipterocarpa campuran dan 

hutan rawa gambut, mata air. 

 

Blok Kendawangan: 

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  

2. Ekosistem lahan basah terbuka (S. Air merah, sungai Jelayan)  
3. Ekosistem hutan dataran rendah (hutan di bukit, ex: Bukit Kediuk) 
4. Ekosistem kerangas (ada di HKI 11) 

5. Ekosistem gambut (HKI 4)  
 
Blok Air Hitam: 

1. Ekosistem Gambut: menyebar rata di HKI 5  
2. Ekosistem Kerangas : Berdampingan menyebar merata di HKI 5  

3. 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, 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  

4.2 
Bukit-bukit memiliki kelerengan 40% dan TBE hingga 

sangat berat 

Blok Kendawangan: Seluruh Bukit di area HKI Blok Kendawangan: Bukit Kediuk, Bukit 
Lembawang, Bukit Lembayang, Bukit Naning, Bukit Peluncuran, Bukit Air Batu  

 
Blok Air Hitam: Tidak ada 
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ATRIBUT HCV LOKASI HCV 

4.3 
Hutan riparian, hutan rawa gambut, lahan basah 

terbuka dan sungai dengan sempadannya 

Blok Kendawangan: 
1. Sungai besar dengan hutan riparian yang bagus: sungai Kendawangan 
2. Hutan yang tersisa: hutan rawa gambut di HKI 11, hutan dipterocarpaceae campuran di 

Bukit  
Blok Air Hitam: Sisa hutan : meyebar merata mengikuti alur sungai (ekosistem gambut)  
 

5 (Ikan) Blok Kendawangan: 

 
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: (TIDAK ADA DI PETA HCV). 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 

 
 

Blok Air Hitam: 
Desa Air Hitam Besar: Sungai Air Hitam:  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, 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: Sungai Penadungan: S. Pengkuraan, S. Pelingkai, S. 
Petanaman, S. Sipun, S. Bagan Batu  
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ATRIBUT HCV LOKASI HCV 

5 (Kayu) Blok Kendawangan: 
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 

 
Blok Air Hitam: 
Desa Air Hitam Besar: Sempadan sungai: S. Air Hitam, 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, Air Hitam, S. Penadungan, S. Pengkuraan, S. 

Pelingkai, S. Petanaman, S. Sipun, S. Bagan Batu  

5 (Air) Blok Kendawangan: 

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 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 
 

Blok Air Hitam: 
Desa Air Hitam Besar: S Belingkong Ilir, S Siluk, 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, Sungai Penadungan, S. PelingkaiS. Pengunyitan, S. Air 
Giilang, S. Air Diansau, S. Sipun  

6 (Kampung lama) Blok Kendawangan: 

Desa Mekar Utama: Kampung Lama/Tua Suku Dayak, Bagan Ramai  
Desa Banjarsari: Kampung Lama/Tua Suku Dayak: Kampung  Batu  
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ATRIBUT HCV LOKASI HCV 

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 Piar 
Desa Pangkalan Batu: Kampung Lama/Tua Suku Dayak: Kampung Dungun Lama/Besar, 

Teluk Benyawai. Tanjung Lipat Gunting, Bagan Tarap, Dukuh Birai, Peruas  

6 (Makam) 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  
Blok Air Hitam: 

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)  

6 (Tempat keramat) 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  

 
Blok Air Hitam: 
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  
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Gambar 01. Peta Plot Sampel Rencana Pengelolaan dan Pemantauan HCV di Lokasi 1 PT. HKI 
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Gambar 02. Peta Plot Sampel Rencana Pengelolaan dan Pemantauan di Lokasi 2 PT. HKI 
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Gambar 03. Peta Plot Sampel Rencana Pengelolaan dan Pemantauan HCV di Lokasi 3 PT. HKI. 
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Gambar 04. Peta Plot Sampel Rencana Pengelolaan dan Pemantauan HCV di Lokasi 4  PT. HKI.
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2.3. Strategi Pengelolaan dan Pemantauan HCV 

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan HCV perlu disusun 

strategi yang memudahkan perusahaan agar tujuan pengelolaan dan pemantauan 

dapat tercapai. Sebelum melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan, 

perusahaan perlu memahami tahapan/proses identifikasi HCV yang merupakan tahap 

awal untuk menentukan kawasan yang mengandung nilai konservasi tinggi tertentu 

sesuai dengan atribut yang disebutkan dalam pedoman identifikasi HCV (Toolkit HCV 

Indonesia 2008). Selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan dalam mengelola dan 

memantau HCV tersebut, termasuk di dalamnya penilaian dampak internal dan 

eksternal, identifikasi langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurangi dampak 

dan meningkatkan pemahaman terkait status dan kecenderungan kondisi HCV 

dibandingkan dengan informasi dasar yang tersedia. 

Praktik pengelolaan hutan saat ini didorong untuk lebih memperhatikan aspek 

kelestarian sumber daya alam hayati dengan melakukan penjagaan terhadap kawasan 

yang mengandung nilai-nilai tersebut. Seperti misalnya, jika suatu konsesi dahulunya 

melakukan penebangan di kawasan konsesi tanpa memperhatikan apakah kawasan 

tersebut mengandung nilai konservasi tinggi, saat ini penebangan tetap dapat 

dilakukan namun intensitasnya dikurangi pada saat melakukan penebangan di areal 

yang diidentifikasi sebagai kawasan HCV. Termasuk, misalnya ketika melakukan 

kegiatan penebangan yang berada di sekitar  sempadan sungai, kelerengan curam, 

dan lainnya. Termasuk juga areal yang memiliki nilai penting bagi masyarakat dari 

aspek sosial dan budaya. Sehingga keputusan dalam mengelola dan memanfaatkan 

hasil hutan harus mempertimbangkan masukan dari masyarakat lokal yang menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan hutan. Jika dalam melakukan 

penebangan terdapat kerusakan lingkungan maka diperlukan tindakan perbaikan untuk 

menjaga kelangsungan sumberdaya alam hayati yang ada. 

Tindakan perbaikan dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan pengelolaan 

dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pengelolaan yang dilakukan secara 

adaptif ini juga akan mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini. Setelah data dan 

informasi (basis data) diketahui melalui telaah lanjutan setelah identifikasi HCV, 

perusahaan diharapkan dapat melakukan pemantauan untuk melihat kencenderungan 

(trend) dari masing-masing atribut HCV. Proses keseluruhan mulai identifikasi HCV 

yang merupakan tahap awal penentuan dan dilanjutkan dengan pengelolaan dan 
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pemantauan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan pengelolaan 

kawasan yang bernilai konservasi tinggi secara menyeluruh di dalam sutau konsesi 

pengusahaan hutan tanaman.  Tahapan proses rencana pengelolaan dan pemantauan 

HCV di areal PT. HKI disajikan pada gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 03. Tahapan proses rencana pengelolaan dan pemantauan HCV 

Prinsip pengelolaan dan pemantauan HCV harus didasarkan pada tiga prinsip 

dasar yaitu: 

a. Prinsip Keutuhan (holistic); berarti bahwa penyelenggaraan pengelolaan dan 

pemantauan HCV harus selalu mempertimbangkan seluruh komponen pembentuk 

ekosistem alami, baik komponen penyusun rantai makanan dan rantai energi 

maupun komponen biotik maupun abiotiknya, serta kondisi/karakter 

lingkungannya, baik ditinjau dari sisi biofisik, ekonomi, politik dan sosial budaya 

masyarakat serta memperhatikan dan dapat memenuhi kepentingan seluruh pihak 

yang tergantung dan berkepentingan terhadap kawasan UM umumnya dan HCV 

khususnya serta mampu mendukung kehidupan mahluk hidup (selain manusia) 

dan keberlanjutan keberadaan alam semesta. 

b. Prinsip Keterpaduan (integrated); berarti bahwa penyelenggaraan pengelolaan dan 

pemantauan HCV harus berlandaskan pada keselarasan interaksi antar komponen 

penyusun ekosistem serta keselarasan interaksi ekosistem dengan para pihak yang 

tergantung dan berkepentingan terhadap HCV yang meliputi aspek lingkungan, 

aspek ekonomi dan aspek sosial-budaya. 

c. Prinsip Keberlanjutan/Kelestarian (sustainability); berarti bahwa fungsi dan 

manfaat ekosistem hutan dalam segala bentuknya harus dapat dinikmati oleh 

umat manusia dan seluruh kehidupan di muka bumi lintas generasi secara 
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berkelanjutan dengan potensi dan kualitas yang sekurang-kurangnya sama (tidak 

menurun). Jadi tidak boleh terjadi pengorbanan (pengurangan) fungsi dan 

manfaat ekosistem hutan yang harus dipikul suatu generasi tertentu akibat 

keserakahan generasi sebelumnya. 

2.3.1. Strategi Pengelolaan HCV 

Pengelolaan HCV adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan pengontrolan terhadap areal HCV yang telah teridentifikasi, 

sehinga nilai-nilai tersebut dapat dipertahankan dan/atau ditingkat dalam jangka 

panjang. Konsep pengelolaan HCV pada prinsipnya mengedepankan prinsip-prinsip 

keseimbangan aspek produksi, ekologi/lingkungan serta sosial ekonomi dan budaya. 

Oleh karena itu, salah satu aspek pengelolaan Unit Manajemen juga harus didasarkan 

pada daya dukung/daya lenting ekosistem, sehingga produktivitas dapat optimal dalam 

jangka panjang. Pengelolaan tidak hanya dititikberatkan pada kawasan-kawasan 

lindung saja, tetapi juga harus mencakup seluruh kawasan yang di dalamnya terdapat 

areal tanaman dan bahkan kalau dibutuhkan melakukan koordinasi dengan para pihak 

untuk bersama-sama melakukan pengelolaan bentang alam. 

Pengelolaan ekologi/lingkungan tidak hanya di dalam kawasan lindung tetapi 

juga harus meliputi seluruh areal produksi. Areal dengan kondisi ekosistem yang relatif 

masih baik harus dikelola dan ditingkatkan fungsinya. Areal-areal yang terkena dampak 

kegiatan harus dikelola pula sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan 

sehingga dampak negatif dapat diminimalkan dan dampak positif dapat dioptimalkan. 

Keberhasilan pengelolaan HCV sangat tergantung dari rencana pengelolaannya yang 

diimplementasikan dengan baik. 

Strategi pengelolaan HCV merupakan strategi yang direkomendasikan untuk 

diterapkan oleh PT. HKI dalam rangka memelihara dan meningkatkan nilai konservasi 

penting dari areal yang ada dalam wilayah konsesi hutan. Ada 5 (lima) strategi utama 

yang dapat diterapkan antara lain: 

1. Pemanenan Ramah Lingkungan 

Pemanenan ramah lingkungan merupakan teknik pemanenan getah karet yang 

bertujuan untuk mengurangi atau meminimalimasi gangguan dan kerusakan terhadap 

lingkungan hutan termasuk didalamnya tumbuhan, satwa liar, tanah, dan sumber air 

bersih. Pemanenan ini mencakup berbagai macam kegiatan pengelolaan hutan, 

termasuk: 
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- Zonasi wilayah konsesi;  

- Perencanaan sebelum pemanenan; 

- Persiapan peta pemanenan; 

- Kegiatan pemanenan; 

- Pemantauan setelah pemanenan; 

- Kegiatan setelah penebangan. 

Perusahaan dapat mengacu pada prosedur atau pedoman ataupun hasil 

penelitian yang telah didokumentasikan namun dalam konteks pengelolaan HCV ini ada 

beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan yang disesuaikan 

dengan kondisi areal pemanenan. 

2. Pengamanan dan Perlindungan Hutan 

Strategi ini bertujuan untuk mengamankan dan melindungi areal yang memiliki 

nilai konservasi tinggi dari berbagai macam kegiatan yang mengganggu antara lain 

untuk: 

- Menjaga konektivitas antar hutan alam primer/sekunder yang masih tersisa;  

- Memberikan tempat mengungsi bagi spesies yang sensitif terhadap berbagai 

gangguan yang disebabkan oleh penebangan; 

- Menjaga kondisi sungai agar tidak terjadi sedimentasi dan degradasi kualitas 

airnya; 

- Menjaga HCV terkait budaya dan sosial yang ada di dalam wilayah konsesi; 

- Menjaga sumber anakan untuk upaya regenerasi alam maupun persediaan untuk 

penanaman areal yang terbuka (enrichment planting); 

- Menjaga contoh perwakilan dari setiap ekosistem dalam keadaan alaminya. 

Strategi pengamanan dan perlindungan hutan merupakan gabungan 

rekomendasi perlindungan dan pengamanan HCV sesuai dengan peraturan Indonesia 

yang memberikan mandat legal bagi semua perusahaan kehutanan untuk menyisihkan 

arealnya demi tujuan konservasi seperti: 

- Penyangga daerah riparian dengan lebar 100 meter di kedua sisi sungai dengan 

rata-rata lebar sungai lebih atau sama dengan 50 meter di semua sungai yang 

melintasi di dalam wilayah konsesi PT. HKI;  

- Penyangga daerah riparian dengan lebar 50 meter di kedua sisi sungai dengan 

rata-rata lebar sungai kurang dari 5 - 50 m di semua sungai yang melintasi di 

dalam wilayah konsesi PT. HKI;  
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- Penyangga daerah riparian dengan lebar 10 meter di kedua sisi sungai dengan 

rata-rata lebar sungai kurang dari 1 - 5 m di semua sungai yang melintasi di dalam 

wilayah konsesi PT. HKI; 

- Perlindungan mata air, dengan tidak menebang pohon-pohon di sekitar mata air 

dengan radius minimal 200 m; 

- Perlindungan menyeluruh sungai-sungai yang berada didalam areal PT. HKI; 

- Perlindungan dan pengamanan pada areal yang dialokasikan untuk areal 

konservasi; 

- Perlindungan dan pengamanan pada areal yang dialokasikan untuk konservasi 

tanah dan air (areal dengan potensi erosi berat dan sangat berat); 

- Perlindungan dan pengamanan areal berhutan pada daerah ecotone. 

3. Restorasi dan Rehabilitasi Daerah Sempadan Sungai  

Tujuan dari strategi restorasi dan rehabilitasi areal terdegradasi adalah untuk 

mengembalikan dan/atau meningkatkan kondisi hutan dan tanah yang terkena dampak 

oleh kegiatan-kegiatan operasional pengelolaan hutan. Restorasi yang sesuai 

sebaiknya menggunakan spesies tumbuhan lokal yang ada di wilayah konsesi dan 

spesies yang direkomendasikan untuk ditanam sebaiknya yang tahan terhadap erosi 

dan bahkan dapat meminimalisir erosi tanah dan selanjutnya mengurangi sedimentasi 

aliran sungai, dan dapat membantu untuk memulihkan atribut HCV. Areal yang 

biasanya perlu untuk direstorasi antara lain: 

- Buffer 500m dari di batas konsesi dengan Hutan Lindung Sungai Tengar   

- Ekosistem hutan gambut pada sisi sebelah barat berbatasan dengan HL Tengar 

dan pada sisi Timur  

- Ekosistem hutan kerangas di sisi timur  

- Ekosistem hutan riparian di sepanjang S. Kendawangan dan sungai-sungai 

lainnya.  

- Ekosistem hutan dipterocarpaceae campuran dataran rendah di sekitar Bukit 

Kediuk dan beberapa bukit lainnya  

- Ekosistem lahan basah terbuka/rawa terbuka di sisi utara  

Pemilihan spesies tumbuhan sebaiknya merupakan spesies yang kemungkinan 

besar tumbuh di dalam wilayah PT. HKI serta penanaman dengan tumbuhan bernilai 

ekonomi tinggi dapat dijadikan alternatif guna merehabilitasi sekaligus pemberdayaan 

masyarakat sekitar. 
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4. Konservasi In-situ Jenis-jenis Dilindungi dan RTE 

Strategi konservasi in-situ bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup 

beberapa spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan RTE yang ada di dalam 

habitat aslinya di wilayah konsesi. Beberapa kegiatan konservasi in-situ yang 

direkomendasikan untuk dilakukan oleh PT. HKI antara lain: 

- Memasang papan larangan untuk menebang spesies tumbuhan yang masuk dalam 

kategori dilindungi dan RTE (sebagaimana daftar spesies tumbuhan dan satwa 

yang disebutkan dalam HCV 1.2 dan HCV 1.3) yang ada di dalam wilayah konsesi; 

- Mengumpulkan biji atau anakan alami untuk diperbanyak di persemaian dan 

ditanam sebagai tanaman pengkayaan; 

- Pemeliharaan permudaan alam beberapa jenis yang dilindungi; 

- Bagi jenis satwa terancam punah dan langka juga perlu dilakukan sosialiasi kepada 

masyarakat untuk tidak melakukan perburuan (contohnya memasang papan 

larangan perburuan); 

- Melakukan patroli secara berkala di kawasan atau habitat tempat spesies langka 

dan terancam punah sering berkumpul; 

5. Pengelolaan Hutan secara Kolaboratif (Collaborative Management). 

Pengelolaan Hutan secara Kolaboratif merupakan pendekatan dinamis yang 

diterapkan agar dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam pengelolaan hutan 

secara lanskap seperti instansi pemerintah, perusahaan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) baik nasional dan internasional, serta masyarakat yang bergantung 

pada hutan dalam mencapai pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan. 

Pengelolaan Hutan Kolaboratif ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, di 

antaranya adalah: 

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan 

pada areal konservasi melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi, 

dan pola kemitraan; 

- Mengurangi konflik dan potensi konflik yang terjadi antara perusahaan dan 

penduduk lokal terutama berkaitan dengan permasalahan akses dan pemanfaatan 

sumber daya hutan; 

- Meningkatkan kerjasama antar kelompok masyarakat terkait dengan berbagai 

macam permasalahan baik di tingkat masyarakat maupun tingkat yang lebih 

tinggi; 
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- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam operasional pengelolaan hutan dan 

kegiatan-kegiatan pemantauan; 

- Mencegah terjadinya kegiatan illegal dan kegiatan yang sulit dikontrol oleh pihak 

perusahaan, seperti penambangan liar dan perladangan bergilir di dalam wilayah 

konsesi yang dilakukan oleh penduduk lokal dan/atau pihak luar; 

- Membangun pemahaman bersama semua pihak (pemerintah, LSM, perusahaan 

dan masyarakat) terkait pemanfaatan hutan secara berkelanjutan; 

- Membangun kesepakatan bersama antara perusahaan dan masyarakat lokal 

terkait dengan keberadaan situs budaya dan tempat-tempat yang dilindungi oleh 

masyarakat; 

- Melindungi situs budaya, spiritual, dan tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

yang penting bagi masyarakat lokal; 

- Mencegah aktivitas perladangan bergilir dan pertambangan liar yang bisa 

mengancam keberadaan atribut nilai konservasi lainnya, seperti flora dan fauna 

yang dilindungi maupun situs budaya masyarakat; 

- Melakukan kegiatan sosialiasi dan penerapan FPIC (Free and Prior Inform Consent) 

kepada desa-desa di sekitar perusahaan, terutama bila ada kegiatan opersional 

yang diperkirakan akan berdampak kepada masyarakat, termasuk terkait dengan 

keberadaan HCV 5 dan HCV 6;  

- Meningkatkan komunikasi intensif antara perusahaan dengan masyarakat lokal 

untuk menjaga harmonisasi hubungan serta untuk mengurangi konflik atau 

potensi konflik; 

- Penyusunan program pemberdayaan masyarakat yang bersifat pembinaan dan 

pengembangan potensi wilayah sehingga masyarakat dapat mandiri dan tidak 

bergantung pada sumber daya hutan. 

2.3.2. Strategi Pemantauan HCV 

Pemantauan adalah salah satu bagian penting dari pengelolaan karena dari 

kegiatan ini dapat diketahui apakah tujuan manajemen pengelolaan HCV dapat 

tercapai atau tidak. Keberadaan data/informasinya sangat bermanfaat apabila ada 

perubahan manajemen. Kegiatan pemantauan sangat penting guna mengelola 

ekologi/lingkungan karena sistem ekologi memiliki sifat dinamis terutama apabila ada 

tindakan pengelolaan di dalamnya sehingga pemantauan berguna untuk membatasi 

terjadinya penyimpangan ekologis dan/atau tujuan pengelolaan. Kegiatan ini juga 

sangat penting guna perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati dalam 
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jangka panjang serta terpeliharanya fungsi-fungsi sistem ekologis dalam rangka 

peningkatan produktivitas unit-unit pengelolaan dan kesejahteraan hidup manusia. 

Strategi pemantauan HCV merupakan strategi yang direkomendasikan untuk 

diacu oleh PT. HKI dalam melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa tujuan 

pengelolaan HCV terpenuhi, termasuk untuk memberikan informasi terbaru tentang 

kondisi HCV kepada pihak pengelola. Selanjutnya hasil pemantauan akan dijadikan 

dasar dalam melakukan intervensi pengelolaan atau dalam pengaturan rencana 

operasional yang tengah berjalan. Ada 4 (empat) strategi utama yang dapat 

diterapkan antara lain: 

1. Pemetaan Menyeluruh  

Kegiatan pemetaan secara menyeluruh ini merupakan tindakan yang dilakukan 

oleh unit pengelola hutan agar dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh 

tentang keberadaan HCV, kegiatan yang ada saat ini termasuk operasional pengelola 

maupun kegiatan lainnya di luar kehutanan, seperti misalnya penambangan, 

perburuan, pembukaan lahan untuk ladang, illegal logging dan masih banyak lagi 

kegiatan manusia yang berpotensi berdampak negatif terhadap lingkungan. 

Kegiatan pemetaan menyeluruh ini mencakup antara lain: 

- Memetakan seluruh HCV yang ditemukan di dalam kawasan konsesi maupun 

kawasan yang berada didekatnya yang terpengaruh oleh kegiatan perusahaan; 

- Memetakan semua areal ditemukannya kegiatan kebun sawit, perladangan, 

perburuan satwa liar, penebangan liar dan lainnya; 

- Memetakan pola pemanfaatan lahan yang ada dan kondisi tutupan hutan yang 

terkini. 

2. Survei Lapangan dan Pengumpulan Data  

Survei lapangan merupakan kegiatan pengambilan data lapangan baik informasi 

tentang kondisi satwa, vegetasi, kegiatan yang sedang berjalan (operasional 

perusahaan) dan kegiatan lain yang dilakukan oleh bukan perusahaan, seperti 

misalnya kegiatan masyarakat yang berladang, perburuan liar dan lainnya. 

Kegiatan ini mencakup antara lain: 

- Melakukan pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap kegiatan 

pemanenan yang ramah lingkungan; 

- Melakukan pengamatan terhadap kondisi tutupan hutan; 
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- Pengamatan terhadap kegiatan kebun sawit, perladangan masyarakat, illegal 

logging khususnya di dalam kawasan konsesi; 

- Pengamatan terhadap keterlibatan dan kinerja staf dalam seluruh operasional 

perusahaan; 

- Membuat buku mutasi harian dan bulanan yang memuat informasi tentang adanya 

perburuan satwa liar, kebun sawit, perladangan, pergerakan masyarakat/pihak 

luar keluar dan masuk kawasan konsesi, dan lain lain. 

 

3. Pemantauan secara Berkala  

Pemantauan berkala merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh 

pihak pengelola hutan yakni PT. HKI terhadap nilai-nilai atribut HCV yang telah 

teridentifikasi. Kegiatan pemantauan dilakukan secara berkala sesuai dengan 

karakteristik atribut HCV, karakteristik dampak dan juga berdasarkan tujuannya. 

Seperti misalnya, pemantauan terhadap kegiatan penambangan emas, perladangan 

dan perkebunan dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan pertimbangan 

bahwa dalam kurun waktu tersebut besar kemungkinan terjadi perubahan intensitas 

kegiatan yang berakibat terhadap besaran dampak yang akan ditimbulkan.  

Pemantauan berkala mencakup kegiatan antara lain: 

 Membuat jadwal pemantauan pada setiap HCV; 

 Menyusun kegiatan pemantauan untuk setiap atribut HCV termasuk kegiatan yang 

akan dipantau (kebun sawit, perladangan, perburuan satwa, dan lain lain); 

 Merancang dan menyusun laporan hasil pemantauan; 

 Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemantauan. 

 

4. Pemantauan dan Evaluasi Bersama  

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara bersama-sama baik dengan 

masyarakat maupun dengan para pihak yang berkepentingan seperti contohnya 

melibatkan lembaga non-pemerintah (NGO) lokal serta masyarakat setempat dalam 

melakukan pemantauan terhadap keberadaan serta sebaran beberapa jenis flora-fauna 

langka, terancam dan dilindungi yang ditemukan pada saat identifikasi HCV. 

Pemantauan dan evaluasi secara partisipatif ini mencakup kegiatan antara lain: 

 Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kebun sawit, perladangan, perburuan, 

perambahan hutan dan lain-lain; 



 
 

HCV MAN-MON PLAN PT HKI 27 

 

 Pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan hasil 

hutan bukan kayu; 

 Pemantauan potensi konflik antara perusahaan dengan masyarakat; 

 Pemantauan dan evaluasi terhadap hasil sosialisasi pemasangan tanda-tanda 

larangan yang sesuai dengan peraturan; 

 Pemantauan dan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat, ataupun 

kegiatan pertanian masyarakat di sekitar konsesi; 

 Pemantauan dan evaluasi terhadap pola kerjasama antara masyarakat dengan 

perusahaan terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, juga hasil koordinasi 

dengan pemerintah daerah terkait kegiatan illegal di dalam kawasan konsesi;  

 Pemantauan dan evaluasi terhadap situs budaya yang dilindungi oleh masyarakat; 

 Pemantauan dan evaluasi terhadap kesepakatan antara perusahaan dengan 

masyarakat terkait dengan pengakuan dan penghormatan terhadap  situs budaya 

dan tempat-tempat yang dilindungi oleh masyarakat. 

2.4. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan HCV 

Berdasarkan hasil penilaian ancaman yang disajikan dalam tabel diatas, maka 

dirumuskan rencana pengelolaan dan pemantauan HCV di areal PT. HKI berdasarkan 

kegiatan umum (untuk semua areal HCV – Tabel 02) dan kegiatan khusus (untuk 

setiap areal HCV – Tabel 03). 
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Tabel 02. Rencana Pengelolaan & Pemantauan HCV untuk Kegiatan Umum (Semua HCV) di Blok Kendawangan dan Blok Air Hitam PT. HKI. 

No Kegiatan Pengelolaan 
Frekuensi 

Pengelolaan 
Kegiatan Pemantauan 

Frekuensi 
Pemantauan 

Alat Ukur 
Indikator 

Keberhasilan 
PIC 

1 Membuat peta rencana 
pengelolaan dan pemantauan 
HCV  

 
(Indikator FSC 9.1.1 dan 
9.1.3) 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 
berkala untuk merevisi (bila ada) 
peta rencana pengelolaan dan 

pemantauan HCV yang sesuai 
dengan kondisi dilapangan 

Dilakukan 1 kali 
setahun atau 
disesuaikan dengan 

kebutuhan  

Laporan Penilaian 
HCV  

Peta rencana 
pengelolaan dan 
pemantauan 

tersedia dan ter-
update 

Dept. 
Environment, 
Dept. Sosial, 

Dept. Planning, 
Divisi Damkar 
dan Satpamhut 

2 Menyusun dan menerapkan 
SOP yang terkait dengan 
pengelolaan dan pemantauan 

HCV  
 
(Indikator FSC 8.1.1, 8.1.3, 

8.2.4, 9.1.1, 9.1.2 dan 
9.1.4) 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan 
dan/atau revisi secara berkala 
terhadap SOP yang terkait 

dengan pengelolaan dan 
pemantauan HCV 

Dilakukan 1 kali 
setahun atau 
disesuaikan dengan 

kebutuhan  

SK Direksi tentang 
Penetapan Tim 
Penyusun SOP 

SOP yang terkait 
dengan pengelolaan 
dan pemantauan 

HCV dapat disusun 
dan diterapkan 
dilapangan 

Dept. 
Environment, 
Dept. Sosial, 

Dept. Planning, 
Divisi Damkar 
dan Satpamhut 

3 Melakukan sosialisasi dan 
penyuluhan kepada 
staf/karyawan, kontraktor dan 
masyarakat sekitar tentang 

fungsi dan pentingnya 
menjaga areal HCV yang 
teridentifikasi  

 
(Indikator FSC 9.1.1) 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 
berkala terhadap tingkat 
kesadartahuan dan pemahaman 
staf/karyawan, kontraktor dan 

masyarakat disekitar tentang 
fungsi dan pentingnya menjaga 
areal HCV yang teridentifikasi 

Dilakukan 1 kali 
setahun atau 
disesuaikan dengan 
kebutuhan  

Materi sosialisasi 
dan penyuluhan; 
SOP pengelolaan 
dan pemantauan 

HCV, SOP 
perlindungan hutan 

Staf/karyawan, 
kontraktor dan 
masyarakat disekitar 
mengetahui dan 

memahami fungsi 
dan pentingnya 
menjaga areal HCV 

yang teridentifikasi 

Dept. 
Environment, 
Dept. Sosial, 
Dept. Planning, 

Divisi Damkar 
dan Satpamhut 

4 Melakukan penetapan areal 
HCV yang teridentifikasi  
 
(Indikator 9.1.1, 9.1.2, dan 

9.1.3)  
 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 
berkala terhadap areal-areal 
HCV yang teridentifikasi 

Dilakukan 1 kali 
setahun atau 
disesuaikan dengan 
kebutuhan  

SK Direksi tentang 
Penetapan Areal 
HCV 

Terdapat SK Direksi 
yang menetapkan 
areal HCV yang telah 
teridentifikasi 

Dept. 
Environment 

5 Melakukan pemetaan dan 
penandaan tata batas areal 
HCV yang teridentifikasi. 

 
(Indikator 9.1.1, 9.1.2, dan 
9.1.3) 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 
berkala terhadap tata batas 
areal HCV 

Dilakukan 1 kali 
setahun atau 
disesuaikan dengan 

kebutuhan  

SOP Penataan batas 
areal HCV 

Tingkat gangguan 
tata batas dan 
pelanggar tata batas 

HCV semakin 
berkurang atau tidak 
ada 

Dept. 
Environment 

6 Pemasangan plang informasi 
dan himbauan pada areal HCV 

yang teridentifikasi. 
 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 

berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 
berkala terhadap penandaan 

dan pemasangan plang 
informasi areal HCV yang 

Dilakukan 1 kali 
setahun atau 

disesuaikan dengan 
kebutuhan  

SOP Penandaan dan 
pemasangan plang 

informasi areal HCV 

Tingkat gangguan 
tata batas dan 

pelanggar tata batas 
HCV semakin 

Dept. 
Environment 
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No Kegiatan Pengelolaan 
Frekuensi 

Pengelolaan 
Kegiatan Pemantauan 

Frekuensi 

Pemantauan 
Alat Ukur 

Indikator 

Keberhasilan 
PIC 

(Indikator 9.1.1, 9.1.2, dan 
9.1.3) 

teridentifikasi berkurang atau tidak 
ada 

7 Menentukan lokasi plot sampel 
pemantauan setiap atribut 
HCV yang teridentifikasi. 

 
(Indikator 9.1.1, 9.1.2, dan 
9.1.3) 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 
berkala pada lokasi plot sampel 
HCV yang teridentifikasi 

Dilakukan 1 kali 
setahun atau 
disesuaikan dengan 

kebutuhan  

SOP Penentuan plot 
sampel pemantauan 
areal HCV 

Lokasi plot sampel 
areal HCV dapat 
dilakukan secara 

konsiten dan reguler 

Dept. 
Environment 

8 Melakukan kegiatan 
perlindungan dan 
pengamanan hutan pada areal 

HCV yang teridentifikasi. 
 
(Indikator FSC 8.1.2, 8.1.4, 

8.2.5, 8.2.6, 8.2.8, 9.3.2 
dan 9.3.3) 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan patroli secara regular 
pada areal HCV yang 
teridentifikasi 

Dilakukan 1 kali 
setahun atau 
disesuaikan dengan 

kebutuhan  

SOP Pengamanan 
hutan 

Areal HCV terjaga 
dari ancaman 
internal dan 

eksternal 

Dept. 
Environment, 
Divisi Damkar 

dan Satpamhut 

9 Melakukan mitigasi kebakaran 
hutan yang disesuaikan 
dengan intensitas kegiatan 

perusahaan dan masyarakat 
sekitar hutan dan kondisi 
musim. 
 

(Indikator FSC 8.1.2, 8.1.4, 
8.2.5, 8.2.6, 8.2.8, 9.3.2 
dan 9.3.3) 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 
berkala terhadap potensi 
kebakaran hutan dan lahan 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung, terutama 

pada saat musim 
kemarau 

SOP Penanganan 
dan pengendalian 
kebakaran lahan dan 

hutan, PermenLHK 
P.32/2016 

Terjadi penurunan 
frekuensi kejadian 
kebakaran dalam 

areal konsesi 

Divisi Damkar 
dan Satpamhut 

10 Kolaborasi atau kerjasama 
dengan pihak lain (LSM, 

BKSDA, dll) untuk menjaga 
areal HCV yang teridentifikasi. 
 
(Indikator FSC 9.1.1, 9.2.1, 

9.2.2, 9.4.1, 9.4.2, dan 
9.4.3) 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 

berlangsung 

Melakukan kerjasama atau 
koordinasi secara berkala 

dengan pihak lain (LSM, BKSDA, 
dll) untuk menjaga areal HCV 
yang teridentifikasi 

Dilakukan 1 kali 
setahun atau 

disesuaikan dengan 
kebutuhan  

SOP Kerjasama 
dengan phak lain, 

MoU kerjasama 
dengan pihak lain 

Areal HCV terjaga 
dari ancaman 

internal dan 
eksternal 

Dept. 
Environment, 

Dept. Sosial 

11 Melakukan pengelolaan dan 
pemantauan areal HCV untuk 
memastikan bahwa areal 

tersebut memiliki fungsi HCV. 
 
(Indikator FSC 8.1.2, 8.1.4, 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan dan 
verifikasi secara berkala 
terhadap areal-areal yang telah 

teridentifikasi HCV untuk 
memastikan bahwa areal 
tersebut memiliki fungsi HCV 

Dilakukan 1 kali 
setahun atau 
disesuaikan dengan 

kebutuhan  

SOP pengelolaan 
dan pemantauan 
HCV 

Areal HCV dapat 
ditetapkan secara 
definitif berdasarkan 

hasil monitoring dan 
evaluasi HCV 

Dept. 
Environment, 
Dept. Sosial, 

Dept. Planning, 
Divisi Damkar 
dan Satpamhut 
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No Kegiatan Pengelolaan 
Frekuensi 

Pengelolaan 
Kegiatan Pemantauan 

Frekuensi 

Pemantauan 
Alat Ukur 

Indikator 

Keberhasilan 
PIC 

8.2.5, 8.2.6, 8.2.8, 9.3.2 
dan 9.3.3) 

12 Melakukan kegiatan FPIC (free 
and prior informed consent) 
kepada masyarakat pada blok 

RKT berjalan sebelum 
melakukan kegiatan 
operasional disekitar areal 
HCV. 

 
(Indikator FSC 8.1.2, 8.1.4, 
8.2.5, 8.2.6, 8.2.8, 9.3.2 

dan 9.3.3)  

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan sosialisasi dan 
pemantauan kepada masyarakat 
terhadap blok RKT berjalan 

sebelum melakukan kegiatan 
operasional disekitar areal HCV  

Dilakukan 1 kali 
setahun atau 
disesuaikan dengan 

kebutuhan  

SOP FPIC (free and 
prior informed 
consent) 

Masyarakat 
mengetahui dan 
memahami adanya 

kegiatan operasional 
(RKT) disekitar areal 
HCV 

Dept. 
Environment, 
Dept. Sosial, 

Dept. Planning 

13 Konsultasi dengan para ahli 

serta para pemangku 
kepentingan lokal dan nasional 
dalam rangka memonitor 
efektivitas dari setiap tindakan 

dan digunakan untuk 
mengadaptasi pengelolaan 
dimasa yang akan datang  

 
(Indikator FSC 9.4.1 dan 
9.4.2) 

Dilakukan selama 

kegiatan operasional 
berlangsung 

Rencana pemantauan dan hasil 

pemantauan dikonsultasikan 
dengan para pakar untuk 
melihat efektifitas pemantauan 
dan kesesuaian metodologi 

Dilakukan 1 kali 

setahun atau 
disesuaikan dengan 
kebutuhan  

SOP Kerjasama 

dengan phak lain, 
MoU kerjasama 
dengan pihak lain 

Jika terjadi 

kerusakan terhadap 
nilai HCV maka 
mitigasi yang tepat 
dilakukan  

Dept. 

Environment, 
Dept. Sosial 
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Tabel 03. Rencana Pengelolaan & Pemantauan HCV untuk Kegiatan Khusus (Setiap Atribut HCV) di Blok Kendawangan dan Blok Air Hitam PT. 

HKI. 

Lokasi HCV Kegiatan Pengelolaan 
Frekuensi 

Pengelolaan 
Kegiatan Pemantauan 

Frekuensi 
Pemantauan 

Alat Ukur 
Indikator 

Keberhasilan 
PIC 

Blok 

Kendawangan:  
 
Buffer 500m dari di 
batas konsesi 

dengan HL S. 
Tengar   
 

Blok Air Hitam:   
 
Buffer 500 m dari di 
batas konsesi HL S. 

Jelai dan CA Muara 
Kedawanangan  
 

(HCV 1.1) 

Melakukan rehabilitasi dan 

pengkayaan jenis 
dengan jenis tanaman 
diutamakan menggunakan 
jenis asli setempat pada 

areal HCV 1.1 

Dilakukan selama 

kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 

berkala melalui kegiatan 
inventarisasi tingkat 
regenerasi terhadap jenis-jenis 
tanaman yang ditanam di 

areal HCV 1.1. 

Dilakukan selama 

kegiatan operasional 
berlangsung pada areal 
terbuka atau areal 
dengan bertutupan 

jarang 

SOP Pengadaan 

bibit, SOP 
Pengayaan 
tanaman, SOP 
Pemeliharaan 

tanaman, dan Peta 
luas areal yang 
sudah dan belum 

dilakukan 
penanaman 

Realisasi 

penanaman 
minimal tercapai 
60 % dari 
rencana. 

 
 

Dept. 

Environment, 
Dept. Sosial, 
Dept. 
Planning, 

Divisi Damkar 
dan 
Satpamhut 

Menyusun dan 
menerapkan SOP 
pengendalian tanaman 
eksotik invasif didalam 

areal HCV 1.1 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 
berkala terkait dengan 
pengendalian tanaman eksotik 
invasif didalam areal HCV 1.1 

Dilakukan 6 bulan sekali 
selama kegiatan 
operasional berlangsung 

SOP Pengendalian 
tanaman eksotik 
invasif didalam 
areal HCV 1.1, 

PermenLHK 
P.94/2016 

Adanya SOP dan 
upaya 
pengendalian 
tanaman eksotik 

invasif didalam 
areal HCV 1.1 

Dept. 
Environment, 
Dept. Sosial, 
Dept. 

Planning, 
Divisi Damkar 
dan 

Satpamhut 

Melakukan mitigasi 

kebakaran hutan yang 
disesuaikan dengan 
intensitas kegiatan 

masyarakat sekitar hutan 
dan kondisi musim 

Dilakukan selama 

kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan 

terhadap potensi kebakaran 
hutan secara berkala 

Dilakukan selama 

kegiatan operasional 
dilakukan, terutama 
pada bulan kering atau 

musim kemarau 

SOP Penanganan 

dan pengendalian 
kebakaran lahan 
dan hutan, 

PermenLHK 
P.32/2016 

Adanya upaya 

penurunan 
frekuensi kejadian 
kebakaran dalam 

areal konsesi 

Dept. 

Environment, 
Dept. 
Planning, 

Divisi Damkar 
dan 
Satpamhut 

Bekerja sama dengan para 
pihak (Manggala Agni, 
LSM, dll) untuk melakukan 

sosialisasi dan pelatihan 
penanganan dan 
pengendalian kebakaran 

lahan dan hutan 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan 
terhadap hasil kerjasama 
dengan para pihak 

Dilakukan 1 kali setahun 
atau disesuaikan dengan 
kebutuhan saat terdapat 

kendala. 

SOP Penanganan 
dan pengendalian 
kebakaran lahan 

dan hutan 

Adanya upaya 
penurunan 
frekuensi kejadian 

kebakaran dalam 
areal konsesi 

Dept. 
Environment, 
Dept. 

Planning, 
Divisi Damkar 
dan 

Satpamhut 

Blok 

Kendawangan: 
 
1. Ekosistem hutan 

gambut pada sisi 

sebelah barat 

Flora: 

Melakukan inventarisasi 
populasi spesies yang 
masuk kedalam kategori 
Critically Endangered (CR) 

yaitu Belangeran (Shorea 

Dilakukan selama 

kegiatan operasional 
berlangsung 

Flora: 

Melakukan pemantauan secara 
berkala terhadap populasi 
spesies yang masuk kedalam 
katergori Critically Endangered 

(CR) yaitu Belangeran (Shorea 

Dilakukan setiap 6 bulan 

sekali selama kegiatan 
operasional berlangsung 

Flora: 

SOP Pengelolaan 
dan pemantauan 
flora dilindungi 

Flora: 

Populasi spesies 
yang masuk 
kedalam katergori 
Critically 
Endangered (CR) 

Dept. 

Environment 
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Lokasi HCV Kegiatan Pengelolaan 
Frekuensi 

Pengelolaan 
Kegiatan Pemantauan 

Frekuensi 

Pemantauan 
Alat Ukur 

Indikator 

Keberhasilan 
PIC 

berbatasan 
dengan HL Tengar 

dan pada sisi 
Timur  

2. Ekosistem hutan 
kerangas di sisi 

timur  
3. Ekosistem hutan 

riparian di 

sepanjang S. 
Kendawangan dan 
sungai-sungai 
lainnya.  

4. Ekosistem hutan 
dipterokarpa 
campuran dataran 
rendah di sekitar 

Bukit Kediuk dan 
beberapa bukit 
lainnya  

 
Blok Air Hitam: 
 
1. Ekosistem hutan 

gambut pada sisi 
sebelah barat 
berbatasan 

dengan HL S.Jelai 
dan CA Muara 
Kedawanangan  

2. Ekosistem hutan 

kerangas di Camp 
Estate 5 sampai 
sekitar Dusun 

Bagan Cabe  
3. Ekosistem hutan 

riparian di 
sepanjang S. Air 

Hitam dari hulu ke 
hilir  

 

balangeran), Kelompok 
Meranti merah (Shorea 
smithiana dan Shorea 
pallidifolia) serta flora 
dilindungi lainnya 

balangeran), Kelompok 
Meranti merah (Shorea 
smithiana dan Shorea 
pallidifolia)  serta flora 
dilindungi lainnya 

yaitu Belangeran 
(Shorea 
balangeran), 
Kelompok Meranti 
merah (Shorea 
smithiana dan 

Shorea pallidifolia) 
serta flora 
dilindungi lainnya 

dapat 
teridentifikasi dan 
kecenderungan 
semakin 

meningkat 

Fauna: 

Melakukan inventarisasi 
terhadap keberadaan 
populasi Trenggiling dan 

Orangutan serta fauna 
dilindungi lainnya 

Dilakukan selama 

kegiatan operasional 
berlangsung 

Fauna: 

Pemantauan secara berkala 
terhadap kondisi habitat 
populasi Trenggiling dan 

Orangutan serta fauna 
dilindungi lainnya 

Dilakukan 1 kali setahun 

selama kegiatan 
operasional berlangsung 

Fauna: 

SOP Pengelolaan 
dan pemantauan 
fauna dilindungi 

Fauna: 

Adanya upaya 
untuk mecegah 
kegiatan 

perburuan satwa 
yang dilindungi, 
langka dan 
endemik 

Dept. 

Environment 

Fauna: 
Melakukan penetapan 

areal yang menjadi habitat 
Trenggiling dan Orangutan 
serta fauna dilindungi 

lainnya dengan cara 
melakukan pemetaan dan 
pemasangan papan 
himbauan dan informasi 

tentang jenis Trenggiling 
dan Orangutan 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 

berlangsung 

Fauna: 
Pemetaan secara berkala 

terhadap sebaran temuan 
Trenggiling dan Orangutan 
serta fauna dilindungi lainnya 

 

Dilakukan setiap 6 bulan 
sekali selama kegiatan 

operasional berlangsung 

Fauna: 
SOP Pengelolaan 

dan pemantauan 
fauna dilindungi 

Fauna: 
Tidak terdapat 

kerusakan papan 
himbauan dan 
informasi  

Dept. 
Environment 

Fauna: 
Pengelolaan hutan yang 
menjadi habitat 

Trenggiling dan Orangutan 
serta fauna dilindungi 
lainnya 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Fauna: 
Memantau kondisi sarang dan 
asosiasi pakan di sekitar 

sarang dengan cara tidak 
membersihkan serasah atau 
tunggul-tunggul kayu mati 

Dilakukan setiap 6 bulan 
sekali selama kegiatan 
operasional berlangsung 

Fauna: 
SOP Pengelolaan 
dan pemantauan 

fauna dilindungi 

Fauna: 
Keberadaan 
sarang dan daerah 

sekitarnya masih 
alami dan ada 
upaya untuk 
melakukan 

perlindungan 

Dept. 
Environment 
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Lokasi HCV Kegiatan Pengelolaan 
Frekuensi 

Pengelolaan 
Kegiatan Pemantauan 

Frekuensi 

Pemantauan 
Alat Ukur 

Indikator 

Keberhasilan 
PIC 

 
(HCV 1.2, HCV 1.3, 

HCV 1.4, dan HCV 
3) 

satwa dilindungi 

Fauna: 
Menyusun dan 

melaksanakan SOP terkait 
dengan mekanisme 
pelaporan bila ditemukan 
Treggiling dan Orangutan 

diluar habitatnya 
(misalnya di areal 
tanaman pokok) 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 

berlangsung 

Fauna: 
Melakukan pencatatan dan 

pelaporan secara bila 
ditemukan Trenggiling dan 
Orangutan diluar habitatnya 

Dilakukan 1 kali setahun 
selama kegiatan 

operasional berlangsung 

Fauna: 
SOP Pengelolaan 

dan pemantauan 
fauna dilindungi 

Fauna: 
Temuan 

Tregggiling dan 
Orangutan diluar 
habitatnya tercatat 
dan dilaporkan. 

Dept. 
Environment 

Fauna: 
Bekerja sama dengan para 

pihak (BKSDA, LSM, dll) 
untuk melakukan 
inventarisasi dan 
pengelolaan habitat dan 

populasi Trenggiling dan 
Orangutan serta fauna 
dilindungi lainnya 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 

berlangsung 

Fauna: 
Pemetaan dan inventarisasi 

secara berkala terhadap 
sebaran temuan Trenggiling 
dan Orangutan serta fauna 
dilindungi lainnya 

 

Dilakukan 1 kali setahun 
selama kegiatan 

operasional berlangsung 

Fauna: 
SOP Pengelolaan 

dan pemantauan 
fauna dilindungi 

Fauna: 
Masih ditemukan 

Trenggiling dan 
Orangutan di areal 
HCV 1.2  

Dept. 
Environment 

Melakukan rehabilitasi dan 
pengkayaan jenis 

dengan jenis tanaman 
diutamakan menggunakan 
jenis asli setempat  

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 

berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 
berkala melalui kegiatan 

inventarisasi tingkat 
regenerasi terhadap jenis-jenis 
tanaman yang ditanam  

Dilakukan sesuai dengan 
prosedur perusahaan 

tentang tanaman 
pengayaan 

SOP Pengadaan 
bibit, SOP 

Pengayaan 
tanaman, SOP 
Pemeliharaan 
tanaman, dan Peta 

luas areal yang 
sudah dan belum 
dilakukan 

penanaman 

Realisasi 
penanaman 

minimal tercapai 
60 % dari 
rencana. 
 

 

Dept. 
Environment, 

Dept. 
Planning, 
Divisi Damkar 
dan 

Satpamhut 

Melakukan sosialisasi dan 

penyuluhan kepada 
staf/karyawan, kontraktor 
dan masyarakat sekitar 
tentang bahaya kebakaran 

lahan dan hutan 

Dilakukan selama 

kegiatan operasional 
berlangsung 

Pemantauan terhadap tingkat 

kesadartahuan dan 
pemahaman staf/karyawan, 
kontraktor dan masyarakat 
disekitar tentang bahaya 

kebakaran lahan dan hutan  

Dilaksanakan 1 kali 

setahun selama kegiatan 
operasional perusahaan 

SOP Penanganan 

dan pengendalian 
kebakaran lahan 
dan hutan 

Staf/karyawan, 

kontraktor dan 
masyarakat 
disekitar 
mengetahui dan 

memahami 
tentang bahaya 
kebakaran lahan 

dan hutan 

Dept. 

Environment, 
Dept. 
Planning, 
Divisi Damkar 

dan 
Satpamhut 

Melakukan mitigasi 

kebakaran hutan yang 
disesuaikan dengan 

Dilakukan selama 

kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan 

terhadap potensi kebakaran 
hutan secara berkala 

Dilakukan selama 

kegiatan perusahaan 
berjalan dan dibuat 

SOP Penanganan 

dan pengendalian 
kebakaran lahan 

Adanya upaya 

penurunan 
frekuensi kejadian 

Dept. 

Environment, 
Dept. 



 
 

HCV MAN-MON PLAN PT HKI 34 

 

Lokasi HCV Kegiatan Pengelolaan 
Frekuensi 

Pengelolaan 
Kegiatan Pemantauan 

Frekuensi 

Pemantauan 
Alat Ukur 

Indikator 

Keberhasilan 
PIC 

intensitas kegiatan 
masyarakat sekitar hutan 

dan kondisi musim 

laporan 1 bulan sekali dan hutan, 
PermenLHK 

P.32/2016 

kebakaran dalam 
areal konsesi 

Planning, 
Divisi Damkar 

dan 
Satpamhut 

Bekerja sama dengan para 
pihak (Manggala Agni, 
LSM, dll) untuk melakukan 
sosialisasi dan pelatihan 

penanganan dan 
pengendalian kebakaran 
lahan dan hutan 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan 
terhadap hasil kerjasama 
dengan para pihak 

Dilakukan 1 kali setahun 
atau disesuaikan dengan 
kebutuhan saat terdapat 
kendala. 

SOP Penanganan 
dan pengendalian 
kebakaran lahan 
dan hutan, 

PermenLHK 
P.32/2016 

Adanya upaya 
penurunan 
frekuensi kejadian 
kebakaran dalam 

areal konsesi 

Dept. 
Environment, 
Dept. 
Planning, 

Divisi Damkar 
dan 
Satpamhut 

Menyusun dan 
menerapkan SOP 

pengendalian tanaman 
eksotik invasif didalam 
areal HCV 1.2, HCV 1.3, 
HCV 1.4, dan HCV 3 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 

berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 
berkala terkait dengan 

pengendalian tanaman eksotik 
invasif didalam areal HCV 1.2, 
HCV 1.3, HCV 1.4, dan HCV 3 

Dilakukan setiap 3 kali 
dalam setahun sesuai 

dengan hasil scoring 

SOP Pengendalian 
tanaman eksotik 

invasif didalam 
areal HCV 1.2, 
HCV 1.3, HCV 1.4, 
dan HCV 3; 

PermenLHK 
P.94/2016 

Adanya SOP dan 
upaya 

pengendalian 
tanaman eksotik 
invasif didalam 
areal HCV 1.2, 

HCV 1.3, HCV 1.4, 
dan HCV 3 

Dept. 
Environment, 

Dept. Sosial, 
Dept. 
Planning, 
Divisi Damkar 

dan 
Satpamhut 

Melakukan konsultasi 
dengan ahli dibidang 
pengelolaan dan perilaku 

satwa liar (terutama 
Trenggiling dan 
Orangutan) 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan konsultasi secara 
periodik untuk melihat 
efektifitas pengelolaan dan 

pemantauan areal HCV 

Dilakukan 1 kali setahun 
setelah pemantauan 
dilakukan 

SOP Pemantauan 
satwaliar 
dilindungi 

Adanya upaya 
untuk mecegah 
kegiatan 

perburuan satwa 
yang dilindungi, 
langka dan 

endemik 

Dept. 
Environment 

Blok 

Kendawangan: 
1. Seluruh sungai 

di Blok 
Kendawangan: 

Sungai 
Kendawangan, 
Sungai air 

merah, sungai 
lembawang, 
sungai 
pangkalan batu, 

sungai landau 
buaya, sungai 
selinsing, sungai 

Melakukan rehabilitasi dan 

pengkayaan jenis 
dengan jenis tanaman 
diutamakan menggunakan 
jenis asli setempat pada 

areal HCV 4.1 dan HCV 4.3 

Dilakukan selama 

kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 

berkala melalui kegiatan 
inventarisasi tingkat 
regenerasi terhadap jenis-jenis 
tanaman yang ditanam di 

areal HCV 4.1 dan HCV 4.3 

Dilakukan sesuai dengan 

prosedur perusahaan 
tentang tanaman 
pengayaan 

SOP Pengadaan 

bibit, SOP 
Pengayaan 
tanaman, SOP 
Pemeliharaan 

tanaman, dan Peta 
luas areal yang 
sudah dan belum 

dilakukan 
penanaman 

Realisasi 

penanaman 
minimal tercapai 
60 % dari 
rencana. 

 
 

Dept. 

Environment, 
Dept. Sosial, 
Dept. 
Planning, 

Divisi Damkar 
dan 
Satpamhut 

Menyusun dan 
menerapkan SOP 
pengendalian tanaman 
eksotik invasif didalam 

areal HCV 4.1 dan HCV 4.3 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 
erkala terkait dengan 
pengendalian tanaman eksotik 
invasif didalam areal HCV 4.1 

dan HCV 4.3 

Dilakukan setiap 3 kali 
dalam setahun sesuai 
dengan hasil scoring 

SOP Pengendalian 
tanaman eksotik 
invasif didalam 
areal HCV 4.1 dan 

HCV 4.3, 

Adanya SOP dan 
upaya 
pengendalian 
tanaman eksotik 

invasif didalam 

Dept. 
Environment, 
Dept. Sosial, 
Dept. 

Planning, 
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Lokasi HCV Kegiatan Pengelolaan 
Frekuensi 

Pengelolaan 
Kegiatan Pemantauan 

Frekuensi 

Pemantauan 
Alat Ukur 

Indikator 

Keberhasilan 
PIC 

air 
lantang,sungai 

tapah, sungai 
landau sawak, 
sungai landau 
pinang, sungai 

mentawak  
2. Ekosistem lahan 

basah terbuka 

(S. Air merah, 
sungai Jelayan)  

3. Ekosistem hutan 
dataran rendah 

(hutan di bukit, 
ex: Bukit 
Kediuk) 

4. Ekosistem 

kerangas (ada 
di HKI 11),  

5. Ekosistem 

gambut (HKI 4)  
 
Blok Air Hitam: 
1. Ekosistem 

Gambut: 
menyebar rata 
di HKI 5  

2. Ekosistem 
Kerangas : 
Berdampingan 
menyebar 

merata di HKI 
3. Sungai dan 

lahan basah 

terbuka : sungai 
mading, sungai 
air hitam, 
sungai air hitam 

kanan, sungai 
rengaing, 
sungai siluk, 

PermenLHK 
P.94/2016 

areal HCV 4.1 dan 
HCV 4.3 

Divisi Damkar 
dan 

Satpamhut 

Melakukan mitigasi 

kebakaran hutan yang 
disesuaikan dengan 
intensitas kegiatan 
masyarakat sekitar hutan 

dan kondisi musim 

Dilakukan selama 

kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan 

terhadap potensi kebakaran 
hutan secara berkala 

Dilakukan selama 

kegiatan operasional 
dilakukan, terutama 
pada bulan kering atau 
musim kemarau 

SOP Penanganan 

dan pengendalian 
kebakaran lahan 
dan hutan, 
PermenLHK 

P.32/2016 

Adanya upaya 

penurunan 
frekuensi kejadian 
kebakaran dalam 
areal konsesi 

Dept. 

Environment, 
Dept. 
Planning, 
Divisi Damkar 

dan 
Satpamhut 

Bekerja sama dengan para 
pihak (Manggala Agni, 
LSM, dll) untuk melakukan 

sosialisasi dan pelatihan 
penanganan dan 
pengendalian kebakaran 
lahan dan hutan 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan 
terhadap hasil kerjasama 
dengan para pihak 

Dilakukan 1 kali setahun 
atau disesuaikan dengan 
kebutuhan saat terdapat 

kendala. 

SOP Penanganan 
dan pengendalian 
kebakaran lahan 

dan hutan, 
PermenLHK 
P.32/2016 

Adanya upaya 
penurunan 
frekuensi kejadian 

kebakaran dalam 
areal konsesi 

Dept. 
Environment, 
Dept. 

Planning, 
Divisi Damkar 
dan 
Satpamhut 
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Lokasi HCV Kegiatan Pengelolaan 
Frekuensi 

Pengelolaan 
Kegiatan Pemantauan 

Frekuensi 

Pemantauan 
Alat Ukur 

Indikator 

Keberhasilan 
PIC 

sungai 
belengkong, S. 

Bedanau, S. 
Ipuk, S. Tahi 
Badak, S. 
Landau 

bengkoang, S. 
Seluang, 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 

 
(HCV 4.1 dan HCV 

4.3) 

Blok 
Kendawangan: 
Seluruh Bukit di area 
HKI Blok 

Kendawangan: Bukit 
Kediuk, Bukit 
Lembawang, Bukit 
Lembayang, Bukit 

Naning, Bukit 
Peluncuran, Bukit Air 
Batu 

 
(HCV 4.2) 

Melakukan rehabilitasi dan 
pengkayaan jenis 
dengan jenis tanaman 
diutamakan menggunakan 

jenis asli setempat pada 
areal HCV 4.2 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 
berkala melalui kegiatan 
inventarisasi tingkat 
regenerasi terhadap jenis-jenis 

tanaman yang ditanam di 
areal HCV 4.2. 

Dilakukan sesuai dengan 
prosedur perusahaan 
tentang tanaman 
pengayaan 

SOP Pengadaan 
bibit, SOP 
Pengayaan 
tanaman, SOP 

Pemeliharaan 
tanaman, dan Peta 
luas areal yang 
sudah dan belum 

dilakukan 
penanaman 

Realisasi 
penanaman 
minimal tercapai 
60 % dari 

rencana. 
 
 

Dept. 
Environment, 
Dept. Sosial, 
Dept. 

Planning, 
Divisi Damkar 
dan 
Satpamhut 

Menyusun dan 
menerapkan SOP 
pengendalian tanaman 

eksotik invasif didalam 
areal HCV 4.2 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 
erkala terkait dengan 
pengendalian tanaman eksotik 

invasif didalam areal HCV 4.2 

Dilakukan sesuai dengan 
prosedur perusahaan 
tentang tanaman 

pengayaan 

SOP Pengendalian 
tanaman eksotik 
invasif didalam 

areal HCV 4.2, 
PermenLHK 
P.94/2016 

Adanya SOP dan 
upaya 
pengendalian 

tanaman eksotik 
invasif didalam 
areal HCV 4.2 

Dept. 
Environment, 
Dept. Sosial, 

Dept. 
Planning, 
Divisi Damkar 
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Lokasi HCV Kegiatan Pengelolaan 
Frekuensi 

Pengelolaan 
Kegiatan Pemantauan 

Frekuensi 

Pemantauan 
Alat Ukur 

Indikator 

Keberhasilan 
PIC 

dan 
Satpamhut 

Melakukan mitigasi 
kebakaran hutan yang 

disesuaikan dengan 
intensitas kegiatan 
masyarakat sekitar hutan 
dan kondisi musim 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 

berlangsung 

Melakukan pemantauan 
terhadap potensi kebakaran 

hutan secara berkala 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 

dilakukan, terutama 
pada bulan kering atau 
musim kemarau 

SOP Penanganan 
dan pengendalian 

kebakaran lahan 
dan hutan, 
PermenLHK 
P.32/2016 

Adanya upaya 
penurunan 

frekuensi kejadian 
kebakaran dalam 
areal konsesi 

Dept. 
Environment, 

Dept. 
Planning, 
Divisi Damkar 
dan 

Satpamhut 

Bekerja sama dengan para 
pihak (Manggala Agni, 
LSM, dll) untuk melakukan 
sosialisasi dan pelatihan 

penanganan dan 
pengendalian kebakaran 
lahan dan hutan 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan 
terhadap potensi kebakaran 
hutan secara berkala 

Dilakukan 1 kali setahun 
atau disesuaikan dengan 
kebutuhan saat terdapat 
kendala. 

SOP Penanganan 
dan pengendalian 
kebakaran lahan 
dan hutan, 

PermenLHK 
P.32/2016 

Adanya upaya 
penurunan 
frekuensi kejadian 
kebakaran dalam 

areal konsesi 

Dept. 
Environment, 
Dept. 
Planning, 

Divisi Damkar 
dan 
Satpamhut 

Penerapan kaidah 
konservasi tanah dan air 

dengan membuat tanggul 
atau guludan untuk areal-
areal yang curam dengan 
kondisi tutupan semak dan 

lahan terbuka 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 

berlangsung 

Pemantauan tingkat erosi 
pada areal dengan kemiringan 

> 40% 

Dilakukan setiap 1  kali 
dalam sebulan selama 

kegiatan operasional 
berlangsung 

SOP Konservasi 
tanah dan air 

Laju erosi 
berkurang setelah 

dilakukan rekayasa 
tanggul di areal 
lahan terbuka 

Dept. 
Environment, 

Dept. 
Planning, 
Divisi Damkar 
dan 

Satpamhut 

Blok 

Kendawangan: 
 
Sungai-sungai dan 

hutan yang terdapat 
didalam konsesi 
yang masih 
dimanfaatkan oleh 

warga Desa Mekar 
Utama, Desa 
Banjarsari, Desa 

Pangkalan Batu, dan 
Desa Selimatan Jaya 
 
Blok Air Hitam: 

 
Sungai-sungai dan 
hutan yang terdapat 

Melakukan penyuluhan 

dan sosialisasi tentang 
fungsi sungai dan 
sempadan sungai sebagai 

HCV 5 kepada karyawan, 
termasuk kontraktor 
(Sama dengan HCV 4.1) 

Dilakukan selama 

kegiatan operasional 
berlangsung 

Memantau secara regular  

terhadap hasil penyuluhan dan 
sosialisasi tentang fungsi 
sungai dan sempadan sungai 

kepada karyawan (termasuk 
kontraktor)  

Dilakukan 1 kali dalam 

setahun selama kegiatan 
operasional berlangsung 

Modul/materi 

penyuluhan, SOP 
Kelola sosial, SOP 
Pengelolaan dan 

Pemantauan HCV 
5, SOP Resolusi 
konflik 

Karyawan dapat 

menambah 
pengetahuan dan 
pemahaman 

terkait dengan 
pentingnya fungsi 
sungai dan 
sempadan sungai 

Dept. 

Environment, 
Dept. Sosial, 
Dept. 

Planning 

Melakukan pemetaan dan 
penandaan tata batas 

secara partisipatif pada 
areal HCV 5 
 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 

berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 
berkala terhadap tata batas 

areal HCV 5  

Dilakukan 1 kali dalam 
setahun selama kegiatan 

operasional berlangsung 

SOP Konservasi 
tanah dan air 

Tingkat gangguan 
batas dan 

pelanggar batas 
tidak ada 

Dept. 
Environment, 

Dept. Sosial, 
Dept. 
Planning, 

Divisi Damkar 
dan 
Satpamhut 

Melakukan pendataan dan 
pemetaan secara 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 

Memantau perkembangan 
lokasi klaim lahan, 

Dilakukan 1 kali dalam 
setahun selama kegiatan 

SOP Identifikasi 
perladangan dan 

Tersedia data dan 
peta lokasi klaim 

Dept. 
Environment, 
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Lokasi HCV Kegiatan Pengelolaan 
Frekuensi 

Pengelolaan 
Kegiatan Pemantauan 

Frekuensi 

Pemantauan 
Alat Ukur 

Indikator 

Keberhasilan 
PIC 

didalam konsesi 
yang masih 

dimanfaatkan oleh 
warga Desa Air 
Hitam Besar, Desa 
Air Hitam Hulu, Desa 

Air Tarap 
 
 

(HCV 5) 

partisipatif terhadap lokasi 
klaim lahan, perladangan 

dan pembukaan lahan 
yang dilakukan oleh 
masyarakat 

berlangsung perladangan dan pembukaan 
lahan yang dilakukan oleh 

masyarakat berdasarkan hasil 
pendataan dan pemetaan 

operasional berlangsung 
 

kegiatan 
masyarakat 

lainnya, SOP 
Kelola sosial, SOP 
Pengelolaan dan 
Pemantauan HCV 

5, SOP Resolusi 
konflik 

lahan, 
perladangan dan 

pembukaan lahan 
yang dilakukan 
oleh masyarakat 

Dept. Sosial, 
Dept. 

Planning 

Pemasangan rambu-
rambu petunjuk disekitar 
sungai, serta larangan dan 

himbauan agar areal 
tersebut dijaga, dipelihara, 
dan dilestarikan 
keberadaannya (Sama 

dengan HCV 4.1) 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Memantau rambu-rambu 
petunjuk disekitar sungai serta 
larangan dan himbauan agar 

areal tersebut dijaga, 
dipelihara, dan 
dilestarikan keberadaannya 

Dilakukan 1 kali dalam 
setahun selama kegiatan 
operasional berlangsung 

Perlindungan 
hutan, SOP 
Kawasan lindung, 

SOP Pengelolaan 
dan Pemantauan 
HCV 5 

Jumlah dan 
bentuk rambu-
rambu sesuai 

dengan luas dan 
skala pengelolaan 

Dept. 
Environment, 
Dept. Sosial, 

Dept. 
Planning 

Menyusun Rencana 

Pengelolaan Sosial (Social 
Management Plan)  untuk 
mengelola isu dan dampak 

sosial, baik eksternal 
maupun internal 

Dilakukan selama 

kegiatan operasional 
berlangsung 

Memantau konsistensi dan 

komitmen pelaksanaan 
Rencana Pengelolaan Sosial 
(Social Management Plan)   

Dilakukan setiap 1 tahun 

sekali atau ketika setiap 
ada perubahan 
kebijakan tertentu. 

SOP Kelola sosial, 

SOP Pengelolaan 
dan Pemantauan 
HCV 5 

Tersedianya 

dokumen Social 
Management Plan 
dan laporan 

pelaksanaannya 

Dept. 

Environment, 
Dept. Sosial, 
Dept. 

Planning 

Menerapkan program 
management collaborative 
(pengelolaan kolaboratif) 

melalui kerjasama atau 
perjanjian yang jelas dan 
tegas antara masyarakat 
dengan perusahaan terkait 

dengan pemanfaatan 
sumberdaya hutan 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Memantau pelaksanaan 
program management 
collaborative (pengelolaan 

kolaboratif) melalui kerjasama 
atau perjanjian yang jelas dan 
tegas antara masyarakat 
dengan perusahaan terkait 

dengan pemanfaatan 
sumberdaya hutan 

Dilakukan setiap 1 tahun 
sekali atau ketika setiap 
ada perubahan 

kebijakan tertentu. 

SOP Kelola sosial Tersedianya 
dokumen 
kerjasama atau 

perjanjian antara 
masyarakat 
dengan 
perusahaan yang 

disepakati dan 
ditaati secara 
bersama 

Dept. 
Environment, 
Dept. Sosial, 

Dept. 
Planning 
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Lokasi HCV Kegiatan Pengelolaan 
Frekuensi 

Pengelolaan 
Kegiatan Pemantauan 

Frekuensi 

Pemantauan 
Alat Ukur 

Indikator 

Keberhasilan 
PIC 

Melakukan pendataan dan 
pemetaan terhadap 

masyarakat yang 
memanfaatkan HHBK, 
termasuk nelayan/pencari 
ikan dan hasil 

tangkapannya yang 
memanfaatkan sungai 
sebagai sumber 

penghidupan 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 

berlangsung 

Memantau setiap 
perkembangan kegiatan 

masyarakat yang 
memanfaatkan HHBK, 
termasuk nelayan/pencari ikan 
dan hasil tangkapannya di 

sungai sebagai sumber 
penghidupan 

Dilakukan setiap 1 tahun 
sekali atau ketika setiap 

ada perubahan 
kebijakan tertentu. 

SOP Identifikasi 
perladangan dan 

kegiatan 
masyarakat 
lainnya, SOP 
Kelola sosial, SOP 

Pengelolaan dan 
Pemantauan HCV 
5, SOP Resolusi 

konflik 

Tersedia data dan 
peta masyarakat 

yang 
memanfaatkan 
HHBK, termasuk 
nelayan dan hasil 

tangkapannya 
yang 
memanfaatkan 

sungai sebagai 
sumber 
penghidupan 

Dept. 
Environment, 

Dept. Sosial, 
Dept. 
Planning 

Mendorong pembuatan 
aturan desa atau aturan 
adat berkaitan dengan 

pelarangan mencari ikan 
dengan cara yang tidak 
ramah lingkungan 

(menyetrum dan meracun) 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Memantau pembuatan dan 
pelaksanaan aturan desa atau 
aturan adat berkaitan dengan 

pelarangan mencari ikan 
dengan cara yang tidak ramah 
lingkungan (menyetrum dan 

meracun) 

Dilakukan setiap 1 tahun 
sekali atau ketika setiap 
ada perubahan 

kebijakan tertentu. 

SOP Identifikasi 
perladangan dan 
kegiatan 

masyarakat 
lainnya, SOP 
Kelola sosial, SOP 

Pengelolaan dan 
Pemantauan HCV 
5, SOP Resolusi 
konflik 

Tersedianya 
aturan desa atau 
aturan adat secara 

tertulis berkaitan 
dengan 
pelarangan 

mencari ikan 
dengan cara yang 
tidak ramah 
lingkungan 

(menyetrum dan 
meracun) 

Dept. 
Environment, 
Dept. Sosial, 

Dept. 
Planning 

Melakukan konsultasi 
dengan ahli dibidang 
pengelolaan sosial, 

termasuk resolusi konflik 
dan pengelolaan 
kolaboratif 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan konsultasi secara 
periodik untuk melihat 
efektifitas pengelolaan dan 

pemantauan sosial, termasuk 
resolusi konflik dan 
pengelolaan kolaboratif 

Dilakukan setidaknya 3 
tahun sekali atau jika 
ada perubahan yang 

bersifat urgent 

SOP Kelola sosial, 
SOP Pengelolaan 
dan Pemantauan 

HCV 5, SOP 
Resolusi konflik 

Input dari ahli 
dapat dijadikan 
sebagai bahan 

evaluasi terhadap 
efektifitas 
pengelolaan dan 
pemantauan sosial 

Dept. Sosial 

Blok 
Kendawangan: 

 
Makam dan tempat 
keramat yang masih 

dimanfaatkan oleh 
warga Desa Mekar 
Utama, Desa 
Banjarsari, Desa 

Pangkalan Batu, dan 

Penyuluhan dan sosialisasi 
tentang fungsi HCV 6 

kepada karyawan, 
termasuk kontraktor 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 

berlangsung 

Penyuluhan dan sosialisasi 
secara berkala tentang fungsi 

tempat keramat kepada 
karyawan – termasuk 
kontraktor - pada blok RKT 

berjalan secara berkala 
keramat atau situs budaya 
masyarakat 

Dilakukan setidaknya 3 
tahun sekali atau jika 

ada perubahan yang 
bersifat urgent 

Modul/materi 
penyuluhan, SOP 

Kelola sosial, SOP 
Identifikasi HCV 6, 
SOP Pemantauan 

HCV 6, SOP 
Resolusi konflik, 
SOP Perlindungan 
terhadap situs 

budaya 

Karyawan, 
termasuk pekerja 

kontraktor 
tersosialisasi 
pentingnya fungsi 

tempat keramat 
bagi masyarakat  

Dept. 
Environment, 

Dept. Sosial, 
Dept. 
Planning 
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Lokasi HCV Kegiatan Pengelolaan 
Frekuensi 

Pengelolaan 
Kegiatan Pemantauan 

Frekuensi 

Pemantauan 
Alat Ukur 

Indikator 

Keberhasilan 
PIC 

Desa Selimatan Jaya 
 

Blok Air Hitam: 
 
Makam dan tempat 
keramat yang masih 

dimanfaatkan oleh 
warga Desa Air 
Hitam Besar, Desa 

Air Hitam Hulu, Desa 
Air Tarap 
 
 

(HCV 6) 

Pemetaan partisipatif dan 
pemasangan tanda/plang 

areal HCV 6 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 

berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 
berkala terhadap keberadaan 

dan kualitas tanda/plang 
 

Dilakukan 1  kali dalam 
3 tahun sejak 

pemasangan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

SOP Perlindungan 
hutan, SOP 

Kawasan lindung,  
SOP Perlindungan 
terhadap situs 
budaya 

Kondisi dan 
kualitas 

tanda/plang masih 
terjaga dengan 
baik 

Dept. 
Environment, 

Dept. Sosial, 
Dept. 
Planning 

Membuat perjanjian yang 
jelas dan tegas antara 

masyarakat dengan 
perusahaan terkait dengan 
perlindungan terhadap 

tempat keramat atau situs 
budaya masyarakat/ada 
SOP atau Pernyataan UP 
tentang hal terkait. 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 

berlangsung 

Melakukan pemantauan secara 
partisipatif dan berkala 

terhadap pelaksanaan 
perjanjian yang dibuat antara 
perusahaan dengan 

masyarakat terkait dengan 
perlindungan terhadap tempat 
keramat tersebut 

Dilakukan setidaknya 1 
tahun sekali atau jika 

ada perubahan yang 
bersifat urgent 

SOP Kelola sosial, 
SOP Identifikasi 

HCV 6, SOP 
Pemantauan HCV 
6, SOP Resolusi 

konflik,  SOP 
Perlindungan 
terhadap situs 
budaya 

Perlindungan 
terhadap tempat 

keramat atau situs 
budaya dijalankan 
sesuai dengan 

perjanjian yang 
disepakati 
bersama/SOP atau 
Pernyataan UP 

tentang hal 
terkait. 

Dept. 
Environment, 

Dept. Sosial, 
Dept. 
Planning 

Bekerja sama dengan para 
pihak (Lembaga 
pemerintah, LSM, dll) 

untuk melakukan 
penelitian dan 
pengembangan terkait 
dengan tempat keramat 

dan situs budaya 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan pemantauan 
terhadap hasil penelitian dan 
pengembangan 

Dilakukan 1  kali dalam 
3 tahun sejak 
pemasangan selama 

kegiatan operasional 
berlangsung 

SOP Kelola sosial, 
SOP Identifikasi 
HCV 6, SOP 

Pemantauan HCV 
6, SOP Resolusi 
konflik,  SOP 
Perlindungan 

terhadap situs 
budaya 

Tersedianya hasil 
penelitian dan 
pengembangan 

situs budaya yang 
dapat 
ditindaklanjuti oleh 
perusahaan 

Dept. 
Environment, 
Dept. Sosial, 

Dept. 
Planning, 
Divisi Damkar 
dan 

Satpamhut 

Melakukan konsultasi 
dengan ahli dibidang 
pengelolaan budaya 

Dilakukan selama 
kegiatan operasional 
berlangsung 

Melakukan konsultasi secara 
periodik untuk melihat 
efektifitas pengelolaan dan 

pemantauan budaya 

Dilakukan setidaknya 2 
tahun sekali atau jika 
ada sesuatu yang 

bersifat urgent 

SOP Kelola sosial, 
SOP Identifikasi 
HCV 6, SOP 

Pemantauan HCV 
6, SOP Resolusi 
konflik,  SOP 
Perlindungan 

terhadap situs 
budaya 

Input dari ahli 
dapat dijadikan 
sebagai bahan 

evaluasi terhadap 
efektifitas 
pengelolaan dan 
pemantauan 

budaya 

Dept. Sosial 
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PENUTUP  

Penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan HCV ini disusun 

berdasarkan hasil Identifikasi HCV PT. HKI yang dilakukan pada tahun 2017. 

Penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan HCV ini merupakan kegiatan 

dalam rangka menghasilkan dokumen penunjang yang dapat digunakan sebagai 

panduan dilapangan bagi PT. HKI dalam melakukan kegiatan pengelolaan dan 

pemantauan HCV yang telah teridentifikasi. 

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan HCV ini sangat dipengaruhi 

oleh besarnya komitmen PT. HKI dalam bentuk ketersediaan sumberdaya manusia 

dan dukungan pendanaan yang memadai. Hasil dari kegiatan pengelolaan dan 

pemantauan HCV ini harus dapat dijadikan sebagai data dasar utama yang dapat 

diintegrasikan ke dalam program perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta 

evaluasi bagi PT. HKI terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 

sumberdaya hutan secara berkelanjutan dan berkeadilan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


