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RINGKASAN INDENTIFIKASI NKT 
 

Kategori Nilai 
Konservasi Tinggi 

Sub-
kategori 

Deskripsi NKT Temuan 

NKT 1 –
Keanekaragaman 
Hayati Penting  

1.1 Keanekaragaman hayati di dalam kawasan 
perlindungan atau konservasi ADA 

1.2 Spesies hampir punah ADA 

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

 ADA 

1.4 Spesies atau sekumpulan spesies yang 
menggunakan suatu habitat secara temporer TIDAK ADA 

NKT 2 – Lanskap & 
Dinamika Alamiah  

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

ADA 

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

ADA 

2.3 Kawasan yang mengandung populasi dari 
perwakilan spesies  ADA 

NKT 3 – Ekosistem 
Langka atau 
Terancam Punah 

3 Ekosistem langka atau terancam punah ADA 

NKT 4 – Jasa 
Lingkungan 

4.1 Jasa 
penyediaanairdanpencegahanbanjiruntukmasyara
kathilir 

 ADA 

4.2 Jasa pencegahanerosidansedimentasi TIDAK ADA 

4.3 Jasa sekat alamuntuk mengcegh meluasnya 
kebakaranhutanataulahan ADA 

NKT 5 –Kebutuhan 
Dasar untuk 
Masyarakat 

5 Kebutuhan dasar masyarakat lokal ADA 

NKT 6 – Identitas 
Budaya Masyarakat 6 Identitas budaya masyarakattradisional lokal  TIDAK ADA 

 

 

  



 

 

DESKRIPSI LOKASI 
 

PT Tripupa Jaya (TPJ) memperoleh areal kerja secara definitif pada tanggal 2 Oktober 
2009, melalui surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 583/Menhut/II/2009 dengan luas 
areal 21.995  ha, yang terletak di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. 

Survei dilakukan untuk mengkaji keanekaragaman hayati dan nilai jasa lingkungan baik di 
dalam seluruh wilayah konsesi seluas 21.995  ha (yang terutama terdiri dari kawasan hutan, 
maupun yang bukan hutan alami), dan nilai-nilai sosial-ekonomi dan budaya dalam 
masyarakat kunci yang terletak di dalam dan sekitar kawasan konsesi. 

Tim Assessment NKT melalui konsultasi kepada beberapa pihak terkait, desktop-review dan 
kunjungan di lapangan untuk mengkaji nilai-nilai keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, 
sosial-ekonomi dan budaya di sekitar dan seluruh konsesi yang disebut lanskap assessmen 
NKT seluas  424.289,77 ha. 

Potensial dampak dari kegiatan operasional TPJ sangat  tinggi karena untuk penyediaan 
sumber bahan baku kertas perlu menanam jenis pohon tertentu yang dipilih sesuai dengan 
kebutuhan dan keseusaian lahan. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah pembukaan 
lahan untuk menanam jenis pohon tertentu, proses pembukaan lahan ini sangat potensial 
berdampak tinggi pada proses ekologis dan hidrologis yang berjalan. Selain itu juga akan 
berdampak pada kondisi keanekaragaman hayati dan kondisi sosial budaya masyarakat 
yang bergantung pada hutan. 

Selain dampak potensial oleh operasional perusahaan dampak lain yang akan 
mempengaruhi keberadaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya berupa keberadaan 
ijin-ijin lain pada wilayah lanskap kawasan konsesi TPJ terdapat beberapa ijin perusahaan 
lain bidang Kehutanan dan Perkebunan. Dua perusahaan dengan IUPHHK – HT  yaitu PT 
Sumber Hutani Permai, PT Rimba Hutani Mas, Empat perusahaan Hak Guna Usaha 
perkebunan kelapa sawit Swadaya Bakti Nagara Mas, Mentari Subur Abadi, Wahana Lestari 
Makmur Sukses dan Banyu Kahuripan Indonesia. Kegiatan operasional perusahaan 
perusahaan pemilik ijin tersebut.  

Secara geografis terletak pada koordinat bumi 104º7’56’’-104º21’59’’ BT dan 1º41’16’’ - 
2º1’56’’ LS Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan termasuk dalam Kecamatan 
Banyuasin II Kabupaten Banyuasin,Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan administrasi 
kehutanan termasuk dalam pemangkuan hutan Dinas Kehutanan Kab. Banyuasin dan Musi 
Banyuasin, Dinas Kehutanan Sumatera Selatan. Batas – batas lokasi IUPHHK-HTI PT. 
Tripupa Jaya adalah :  

- Sebelah Utara : HP 

- Sebelah Timur : Taman Nasional Sembilang 

- Sebelah Selatan : PT. Sumber Hijau Permai, Rimba Hutani Mas, HP 

- Sebelah Barat : PT. Rimba Hutani Mas, HP 

 

 

 



 

 

URAIAN NKT DAN HASIL KAJIAN 

1. NKT 1 - Nilai-nilai konsentrasi keanekaragaman hayati yang 
bermakna secara global, regional, ataupun nasional 

 

NKT1.1- Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau 
konservasi 

 

Identifikasi NKT 1.1 

 

NKT Pertanyaan Kunci Temuan 

1.1 
Adakah kawasan yang berfungsimendukung 
keanekaragaman hayatibagi kawasanlindung atau 
konservasi? 

Ada 

 

Banyak hal atau faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah NKT 1.1 ada atau 
tidak dalam/di sekitar konsesi TPJ. Keberadaan Taman Nasional Sembilang di timur laut 
yang berdekatan dengan areal konsesi, tidak diragukan sebagai pendukung 
keanekaragaman hayati dan ternyata, Taman Nasional Sembilang merupakan habitat bagi 
lebih kurang 53 jenis mamalia, diantaranya adalah harimau sumatera, ungko, berang-
berang, musang air, kucing bakau dan lutung. Selain itu terdapat setidaknya 213 jenis 
burung seperti pecuk ular-Asia, bangau, cangak Sumatera, rangkong dan jenis-jenis burung 
migran.Sungai-sungai dan muara dalam Taman Nasional Sembilang merupakan habitat 
buaya muara dan sinyulong.Serta menjadi habitat berbagai jenis ular dan kura-kura air tawar 
(Balai Taman Nasional Sembilang, 2013). Keanekaragaman di daerah konservasi penting 
secara global maka ditetapkan sebagai NKT 1.1 dan hutan-hutan alam tersisa sepanjang 
batas konsesi TPJ–TN Sembilang berpotensi mendukung keanekaragaman hayati tersebut 
dan merupakan KBKT 1.1. 

Taman Nasional Berbak merupakan kawasan konservasi hutan rawa terluas di Asia 
Tenggara. Jenis tumbuhan yang ada di TM Berbak antara lain meranti, palem daun payung 
dan berbagai jenis palem hias. Sedangkan fauna yang terdapat di kawasan tersebut adalah 
kelompok mamalia seperti badak Sumatera, tapir, kancil; burung seperti kuntul, udang, 
bangau tong-tong dan mentok rimba; serta reptil seperti kura-kura gading dan tuntong 
(sumatraforest.com/taman-nasional-berbak, 2013). 

 

Delineasi KBKT/KPNKT 1.1  

Sempadan sungai, kawasan gambut alami dan buffer zone Taman Nasional Sembilang 
merupakan KBKT NKT 1.1, dengan KPNKT adalah areal NKT yang berada di dalam areal 
konsesi. 



 

 

 

Analisis Ancaman terhadap NKT 1.1 

Beberapa ancaman terhadap keberadaan NKT 1.1 antara lain: 

x Kegiatan pembalakan liar- Tinggi 
x Eksploitasi margasatwa oleh masyarakat - Rendah 

 

TujuanPengelolaanuntuk NKT1.1 

Pemeliharaan fungsi dukungan atas keanekaragaman hayati dalam hutan lindung, hutan 
konservasi. 

 

Rekomendasi Pengelolaan untuk NKT 1.1 

Mengendalikan pembalakan liar pada kawasan hutan 
Kerjasama dengan instansi terkait (Dinas Kehutanan dan Kepolisian) untuk upaya 
penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar dan pendekatan kepada masyarakat 
sekitar dengan pemetaan partisipatif kawasan hutan. 

Meningkatkan Pemahaman karyawan, kontraktor dan Masyarakat mengenai satwa liar 
Pemahaman yang minim mengenai satwa dilingkungan TPJ membuat karyawan dan 
kotraktor berburu tanpa memperhatikan factor ekosistem. Penyuluhan mengenai satwa liar 
yang dilindungi bagi karyawan, kontraktor dan masyarakat, serta pengenaan sangsi bagi 
karyawan dan kontraktor yang berburu. 

Menjadikan Kawasan Sempadan Sungai Area Konservasi 

Area-area sempadan sungai kecil terutama perlu difasilitasi perkembangannya menuju 
hutan riparian. Penanaman spesies-spesies khas riparian terutama khas sempadan perlu 
husus, dilakukan. Beberapa spesies yang cocok diantaranya merbau, buta-buta dan 
tembesu meski memiliki pertumbuhan yang lambat.  

 

Rekomendasi monitoring untuk NKT 1.1 
Keberadaaa areal hutan perlu dijaga dengan baik untuk mendukung keberadaan NKT 1.1. 
Kerjasama antara pihak perusahaan, dinas Kehutanan kabupaten/propinsi, kepala desa, 
camat dan tokoh masyarakat untuk melakukan monitoring berkala mengenai pengendalian 
kegiatan pembalakan liar. 

Kondisi tutupan hutan di sempadan sungai dan di areal konservasi perlu dilakukan 
penilaian, penilaian tahunan oleh tim khusus yang terdiri dari ahli-ahli vegetasi dari 
Universitas lokal  dan/atau dari Instansi terkait guna menilai kondisi hutan. Penilaian 
disarankan untuk beberapa sampling area untuk menilai tingkat kerusakan hutan dan 
suksesi hutan. Penilaian harus dilakukan secara berkala dengan waktu tertentu sehingga 
dapat memberikan data time series yang baik yang akan berguna bagi perbaikan 
rekomendasi pengelolaan. 

Tabel berikut berisipemantauanyang diperlukan untukrekomendasipengelolaanspesifikyang 
dijelaskan di atas. 



 

 

 
Tabel 1. Model Monitoring untuk menjaga hutan yang berisi atau menyediakan fungsi 
pendukung pada keanekaragaman hayati pada area yang dilindungi atau area konservasi 

Tindakan yang 
harus diambil 

Apa yang perlu 
diawasi 

Bagaimana 
memantaunya? 

Siapa yang akan 
bertanggung 

jawab? Kapan 
mereka akan 

melakukannya? 

Bagaimana orang yang 
bertanggung jawab 
akan melaporkan 
temuan mereka. 

Mengendalikan 
pembalakan liar 
pada kawasan 
hutan  

Efektifitas patroli 
pengawasan kawasan 
konsesi 

Patroli bersama 
polhut dan 
masyarakat 

Security dibantu 
oleh staff 
lapangan 

Laporan disampaikan 
kepada manager Forest 
Protection dan district 
manager, bila ada 
temuan kegiatan 
pembalakan liar di 
teruskan kepada pihak 
Kepolisian dan Dinas 
Kehutanan untuk 
ditindaklanjuti 

Meningkatkan 
Pemahaman 
karyawan dan 
Masyarakat 
mengenai satwa 
liar 

Efektifitas dari materi 
dan kesadaran 
masyarakat  

 

 

 

Melihat jumlah 
perburuan yang 
terjadi 

Tim Community 
Development dan 
enviroment 

3 bulanan 

Laporan yang didukung 
foto dampak dari 
perusahaan serta poin 
GPS disampaikan ke 
manager district untuk 
ditinjutan lanjuti segera. 

 

 
NKT 1.2-Spesies hampir punah 

 

IdentifikasiNKT1.2  

NKT KunciPertanyaan Temuan 

1.2 
Apakah terdapat area atau ekosistem yang 
mendukung penyelamatan individu spesies yang 
terancam punah (critically endangered)? 

Ada 

Empat spesies Dipterocarpaceae berstatus CR terkonfirmasi ada di area survai: 
Dipterocarpus coriaceus, Shorea platycarpa, Shorea hemsleyana ssp hemsleyana 
danShorea cf balangeran. Keempat spesies tersebut  merupakan spesies Dipterocarpa yang 
berasosiasi dengan hutan gambut campuran dan dijumpai di area hutan gambut dan rawa 
gambut dangkal dalam konsesi TPJ. Keempatnya juga terjustifikasi sebagai CR diakibatkan 
kehilangan/semakin berkurang habitat alaminya (habitat loss) sehingga mendesak 
populasinya. Terlebih, spesies-spesies tersebut merupakan kayu berkualitas tinggi sehingga 
banyak dipanen. 



 

 

Keberadaan Shorea balangeran perlu dikaji lebih lanjut karena spesies ini di Sumatra hanya 
di temukan di Pulau Bangka. Namun karakter vegetatif sangat menyerupai dan didukung 
oleh kesesuaian habitatnya. Perlu diadakan pengecekan spesies lebih detil pad musim 
berbunga/berbuah untuk mendapatkan identifikasi yang lebih confidence. 

Harimau Sumatera merupakan karnivor besar yang populasinya di alam terus mengalami 
penurunan karena penyusutan habitat hutannya. Keberadaan harimau sumatera di kawasan 
konsesi TPJ diketahui berdasarkan laporan temuan jejak; kesaksian beberapa penduduk 
Kampung Pancoran ketika sedang memancing. Pada pengamatan langsung indikasi jejak 
harimau sumatera ditemukan di tepi kanal di HTI akasia di tanah bersubtrat gambut. 

Keberadaan harimau Sumatera di kawasan TPJ diantaranya teridentifikasi di tipe habitat 
hutan gambut, hutan dataran rendah dan sempadan Sungai Benu. Pada awal pembukaan 
kawasan konsesi, beberapa staf Planning Survey TPJ mengaku menyaksikan jejak harimau 
di ujung perbatasan antara Propinsi Sumatera Selatan dan Jambi. 

 

Delineasi KBKT/KPNKT1.2 

Dipterocarpus coriaceus, Shorea platycarpa, Shorea hemsleyana ssp hemsleyana 
danShorea cf balangeran,  merupakan spesies Dipterocarpa yang berasosiasi dengan hutan 
gambut campuran dan dijumpai di area hutan gambut dan rawa gambut dangkal dalam 
konsesi TPJ.  

Keberadaan harimau Sumatera di kawasan TPJ diantaranya teridentifikasi di tipe habitat 
hutan gambut, hutan dataran rendah dan sempadan Sungai. Pada awal pembukaan 
kawasan konsesi, beberapa staf Planning Survey TPJ mengaku menyaksikan jejak harimau 
di ujung perbatasan antara Propinsi Sumatera Selatan dan Jambi. 

Penetapan KBKT/KPNKT1.2 dilakukan dengan menerapkan pendekatan kehati-hatian dan 
berasumsi bahwa semua mempunyai kemungkinan terdapat spesies ini. Jika survei 
mendatang menemukan spesies ini di luar kisaran ini, status NKT1.2 dalam konsesi dapat 
direvisi untuk memasukkan daerah tersebut. 

 

Analisis Ancaman terhadap NKT 1.2 

Ancaman yang dapat mempengaruhi keberadaan spesies yang sangat terancam punah 
NKT 1.2 dalam konsesi diberi peringkat sebagai berikut: 

x Pembalakan liar - tinggi 
x Perburuan satwa pakan - rendah 
x Kebakaran- tinggi 

 

Tujuan Pengelolaan untuk NKT1.2 

Tujuan dari NKT 1.2 adalah untuk untuk melestarikan dan meningkatkan populasi spesies 
yang paling terancam didunia. Tujuan pengelolaan NKT 1.2 adalah perlindungan 
menyeluruh jenis Dipterocarpus coriaceus, Shorea platycarpa, Shorea hemsleyana ssp 
hemsleyana danShorea cf balangeran dan Harimau Sumatera (Panthera tigris  sumatrae). 



 

 

 

RekomendasiPengelolaanNKT1.2 

Mengendalikan pembalakan liar pada kawasan hutan 

Kerjasama dengan instansi terkait (Dinas Kehutanan dan Kepolisian) untuk upaya 
penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar dan pendekatan kepada masyarakat 
sekitar dengan pemetaan partisipatif kawasan hutan. 

Memetakan Individu Spesies CR 
Melakukan Tagging position dimana individu spesies CR berada di area konsesi meski 
dalam keadaan tegakan sisa, agar setiap individu CR diketahui keberadaannya.Individu-
individu tersebut kemudian ditandai dengan penanda yang khas (semisal plang tanam atau 
cat palang) dan menandakan bahwa tegakan tersebut TIDAK boleh ditebang/dipanen. 

Penyelamatan Semaian Dipterocarpus coriaceus, Shorea platycarpa, Shorea 
hemsleyana ssp hemsleyana dan Shorea cf balangeran 
Melakukan penyelamatan terhadap semaian. Semaian CR yang berada di daerah rawan 
terganggu, seperti potensial tertimpa robohan tegakan, sebaiknya dipindahkan ke area yang 
tidak berpotensi adanya gangguan/aman, atau dibuatkan tempat persemaian khusus 

Pelarangan Berburu dan Peningkatan Pemahaman karyawan dan 
Masyarakatmengenai satwa liar 

Pemahaman yang minim mengenai satwa dilingkungan TPJ membuat karyawan dan 
kotraktor berburu tanpa memperhatikan factor ekosistem. Penyuluhan mengenai satwa liar 
yang dilindungi bagi karyawan dan masyarakat, serta pengenaan sangsi bagi karyawan dan 
kontraktor yang berburu. 

Memetakan kawasan yang rawan/potensial menimbulkan kebakaran  

Meskipun ancaman kebakaran rendah di TPJ, Potensi dan daerah yang rawan untuk 
kebakaran sangat penting untuk dipetakan agar potensi kebakaran yang akan timbul dapat 
diredam dengan baik.kebakaran yang terjadi dari berbagai macam penyebabnya seperti 
aktivitas pembukaan ladang oleh masyarakat sekitar yang tidak terkendali, musim kemarau 
yang berkepanjangan (contoh tahun 1982 dan 1997), dan lain sebagainya. 
 

Rekomendasi Monitoring untuk NKT 1.2 

Keberadaan Dipterocarpus coriaceus, Shorea platycarpa, Shorea hemsleyana ssp 
hemsleyana danShorea cf balangeran di hutan gambut harus dipantau secara berkala dari 
tingkat seedling, sapling, poles dan tree. Hal ini penting untuk mengetahui struktur dan 
komposisi jenis vegetasi sehingga dapat menganalisis kemungkinan kemungkinan pulihnya 
kembali hutan dipterocarpacea rawa gambut. Pembuatan plot tetap pada beberapa areal 
hutan yang telah di kukuhkan sebagai merupakan sebuah hal yang penting dilakukan dan 
pengamatan secara berkala penting sekali dilakukan untuk memantau perkembangan 
komposisi dan struktur vegetasi jenis-jenis flora sangat terancam punah.  Ahli vegetasi yang 
berpengalaman akan dibutuhkan dan perlu  waktu cukup lama di kawasan hutan untuk 
memantau lebih lanjut tentang spesies ini sehingga dapat mengubah rekomendasi 
pengelolaan dan monitoring seperlunya. Monitoring vegetasi ini dapat dilakukan selama 
monitoring keanekaragaman hayati bagi spesies lainnya mengikuti NKT 1.1 dan 2.3. 



 

 

Tabel berikut berisi pemantauan diperlukan untuk rekomendasi pengelolaan spesifik yang 
dijelaskan di atas. 

 

Tabel 2. Model Monitoring untuk vegetasi sangat terancam punah dalam TPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindakan yang 
harus diambil 

Apa yang perlu 
diawasi 

Bagaimana 
memantaunya? 

Siapa yang akan 
bertanggung 
jawab? Kapan 
mereka akan 
melakukannya? 

Bagaimana orang yang 
bertanggung jawab 
akan melaporkan 
temuan mereka. 

Pelarangan 
Berburu 

 

Kebiasaaan berburu 
masyarakat, 
karyawan dan 
kontraktor 

 

Lokasi perlintasan 
individu CR (harimau 
sumatera) 

 

Patroli dan 
pemberlakuan siste 
pelaporan jika terjadi 
pemantauan 

 

pemasangan kamera 
trap di lokasi-lokasi 
perlintasan yang telah 
diketahui  

BulananTim 
lingkungan serta 
mitra lembaga 
konservasi  

 

Bulanan Tim 
lingkungan serta 
mitra lembaga 
konservasi YPHS 

Laporan kepada 
manager distrik; laporan 
BKSDA jika terjadi 
perburuan 

 

Laporan kepada 
manager distrik; laporan 
BKSDA jika terjadi 
perburuan 

Memetakan 
Individu Spesies 
CR 

 

Sebaran individu CR Pencatatan dan 
penandaan tegakan 
CR 

Tim lingkungan 

Tahunan 

Laporan ke manager 
distrik disertai foto 

 

Penyelamatan 
Semaian CR 

 

Efektifitas upaya 
penyelamatan 
semaian 

Pencatatan 
perkembangan 
semaian dengan 
survey biodiversitas 
dan penelitian 
vegetasi 

tahunan 

tim lingkungan 

Laporan disampaikan 
kepada distrik manager 

Memetakan 
kawasan yang 
rawan/potensial 
menimbulkan 
kebakaran  

 

Wilayah rawan 
kebakaran 

Pengamatan titik api 
bersama masyarakat 
peduli api 

tim safety bekerja 
sama dengan 
masyarakat peduli 
api. 

6 bulan 

Laporan disampaikan 
kepada distrik manager 



 

 

NKT 1.3 – Populasi Spesies yang Terancam, Memiliki Penyebaran 
Terbatas atau Dilindungi yang Mampu Bertahan Hidup (Viable 
Population) 

 

Identifikasi NKT 1.3 

 

NKT PertanyaanKunci Temuan 

1.3 

Adakah kawasan atau ekosistem yang mendukung 
populasi spesies langka, atau terancam, atau 
sebaran terbatas, atau endemik, atau spesies yang 
dilindungi, atau yang perdagangannya dibatasi? 

Ada 

Tumbuhan 

Tujuh belas spesies NKT 1.3 terkonfirmasi ada, 9 diantaranya adalah Dipterocarpaceae dan 
lainnya yaitu: 3 Arecaceae, 2 Thymelacaceae, 2 Nepenthaceae, 1 Apocynaceae dan 1 
Stemonuracea. Selain keempat spesies CR, 10 lainnya merupakan spesies rentan (VU) 
atau terencam (EN) (tabel list spesies NKT). Spesies NKT 1.3 juga mencakup tujuh spesies 
dilindungi Undang-undang termasuk satu palem endemik Pholidocarpus sumatranus. 
Hampir semua spesies tersebut dikonfirmasi ada di area berhutan tersisa, hanya dua 
Arecaceae yaitu Livistona rotundifolia dan Pholidocarpus sumatranus yang dijumpai pada 
umumnya di area terbuka dan atau belukar. Beberapa spesies NKT 1.3 dijumpai tersebar di 
area blok-blok perkebunan akasia sebagai tegakan sisa. Area blok-blok perkebunan akasia 
tidak akan menjadi pusat dari pengelolaan NKT 1.3, dan akan lebih memerhatikankepada 
area-area berhutan seperti hutan gambut, rawa gambut, sempadan sungai sepanjang area 
konsesi. Selain di dalam konsesi, dalam pengelolaannya, NKT 1.3 memerhatikan juga 
terhadap area yang berhutan disekitarnya yang lebih terkoneksi dengan area konservasi di 
dalam kawasan, yaitu di daerah utara dan sebalah barat yang terkoneksi Taman Nasional 
Berbak dan Sembilang. 

Amfibi dan Reptil 

Berdasarakan hasil survai terdapat 6 jenis reptil yang termasuk dalam NKT 1.3. jenis-jenis 
tersebut terdiri atas 2 jenis terancam dan 2 jenis rentan dalam IUCN, 1 jenis appendix I dan 4 
jenis appendix II dalam CITES serta 1 jenis dilindungi dalam PP RI no.7 tahun 1999. Detail 
jenis dan status konservasi dapat dilihat pada tabel 3.  

Tabel 3. Model Jenis-jenis reptil yang mempunyai Nilai Konservasi Tinggi di konsesi TPJ 

 

No Famili Spesies Nama Indonesia Status 
IUCN

Status 
CITES

PP 
no.7/1999

1 Agamidae Gonocephalus liogaster Bunglon VU
2 Gavialidae Tomistoma schlegelii Sinyulong, buaya sapit EN App I ¥
3 Geoemydidae Heosemys spinosa Kura-kura duri EN App II
4 Pythonidae Broghammerus reticulatus Sawa, sanca batik App II
5 Trionycidae Amyda cartilaginea Labi-labi VU App II
6 Varanidae Varanus salvator Biawak, biancak App II



 

 

 

Jenis-jenistersebut mampu bertahan hidup dalam habitatnya masing-masing. Keberadaan 
jenis-jenis tersebut didukung oleh adanya tegakan dan kanopi pepohonan (bagi jenis 
terestrial dan arboreal) serta perairan (bagi jenis akuatik dan semi akuatik) yang menjadi 
tempat berlindung; sumber pakan dan tempat berkembang biak, baik di dalam hutan 
maupun di perairan; serta area yang luas yang masih mendukung daya jelajahnya.  

Jenis-jenis NKT 1.3 yang lain seperti kura-kura pipi putih (Siebenrockiella crassicollis) dan 
sinyulong (Tomistoma schlegelii) diduga ada di hutan dataran rendah, hutan gambut dan 
sungai-sungai mengacu pada konfirmasi keberadaannya di hutan dataran rendah, hutan 
gambut dan sungai-sungai di konsesi TPJ dan RHM yang masih satu lanskap. Sedangkan 
berdasar data sekunder, buaya muara (Crocodylus porosus) dan kura-kura gading (Orlitia 
borneensis) berpotensi ada di area koservasi dilihat dari kesesuaian tipe habitat dan 
sebarannya. 

Mamalia 

Total sebanyak 24 jenis mamalia dicatat di area konsesi TPJ. Jenis mamalia dengan nilai 
konservasi tinggi teridentifikasi sebanyak 14 jenis; yang terdiri dari 11 jenis dilindungi PP 
No.7 tahun 1999, 2 jenis berstatus terancam, 4 jenis berstatus rentan (Vulnerable) 
berdasarkan Redlist IUCN, 9 jenis terdaftar dalam Appendix I dan II (CITES). 

Tabel 4. Model Jenis-jenis Mamalia NKT-1.3 

��
Nama�Ilmiah� Nama�Indonesia�

STATUS�KONSERVASI�
NKT�

IUCN� CITES� PP�RI� Endemik�

1� Helarctos�malayanus� Beruang�madu� VU� App.I� DL� �� 1.3�

2� Hylobates�agilis� Owa�agilis� EN� App.I� DL� �� 1.3�

3� Hystrix�brachyura� Landak� LC� �� DL� �� 1.3�

4� Lariscus�insignis� Bajing�tanah� LC� �� DL� �� 1.3�

5� Lutrogale��perspicillata� BerangͲberang� VU� App.II� DL� �� 1.3�

6� Macaca�fascicularis� Monyet�kra� LC� App.II� �� �� 1.3�

7� Macaca�nemestrina� Beruk� VU� App.II� �� �� 1.3�

8� Muntiacus�muntjak� Kijang� LC� �� DL� �� 1.3�

9� Panthera�tigris�sumatrae� Harimau�sumtera� CR� App.I� DL� �� 1.2�

10� Presbytis�melalophos� Simpai�merah� EN� App.I� DL� En� 1.3�

11� Prionailurus�bengalensis� Kucing�hutan� LC� App.II� DL� �� 1.3�

12� Ratufa�affinis� Jelarang�afinis� NT� App.II� �� �� 1.3�

13� Rusa�unicolor� Rusa�sambar� VU� �� DL� �� 1.3�

14� Tragulus�napu� Napu� LC� �� DL� �� 1.3�

 

Delineasi KBKT/KPNKT 1.3 

Delineasi KBKT dan KPNKT 1.3 berupa hutan rawa gambut, hutan dataran rendah, 
sempadan sungai, HTI, dan belukar 

Penetapan KBKT/KPNKT 1.3 dilakukan dengan menerapkan pendekatan kehati-hatian dan 
berasumsi bahwa semua mempunyai kemungkinan terdapat spesies ini. Jika survei 



 

 

mendatang menemukan spesies ini di luar kisaran ini, status NKT1.3 dalam konsesi dapat 
direvisi untuk memasukkan daerah tersebut. 

 

Analisis Ancaman terhadap NKT 1.3  

Ancaman yang dapat mempengaruhi keutuhan daya hidup populasi spesies NKT 1.3- 
langka, atau terancam, atau sebaran terbatas, atau endemik, atau spesies yang dilindungi, 
atau yang perdagangannya dibatasi- yang berada di dalam dan sekitar wilayah konsesi 
diberi peringkat sebagai berikut: 

x Perburuan liar - sedang 
x Pembalakan liar- Tinggi 
x Kebakaran Hutan – tinggi 

 

Tujuan Pengelolaan untuk NKT1.3  

Pemeliharaan dan peningkatan daya hidup populasi semua spesies- yang langka, atau 
terancam, atau sebaran terbatas, atau endemik, atau spesies yang dilindungi, atau yang 
perdagangannya dibatasi - yang diketahui ada dalam konsesi. 

 

Rekomendasi Pengelolaan untuk NKT 1.3 

Pelarangan Berburu 
Salah satu satu satwa yang masuk dalam NKT 1.3 adalah Harimau Sumatera. Jika terjadi 
perburuan satwa pakan, maka akan mengganggu kehidupan Harimau. Pemberlakuan 
sangsi bagi karyawan atau kontraktor jika berburu bisa membantu mengurangi kegiatan 
perburuan. 

Meningkatkan Pemahaman karyawan dan Masyarakat mengenai satwa liar 

Pemahaman yang minim mengenai satwa dilingkungan TPJ membuat karyawan dan 
kotraktor berburu tanpa memperhatikan factor ekosistem. Penyuluhan mengenai satwa liar 
yang dilindungi bagi karyawan dan masyarakat, serta pengenaan sangsi bagi karyawan dan 
kontraktor yang berburu 

Mengendalikan pembalakan liar pada kawasan hutan 

Kerjasama dengan instansi terkait (Dinas Kehutanan dan Kepolisian) untuk upaya 
penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar dan pendekatan kepada masyarakat 
sekitar dengan pemetaan partisipatif kawasan hutan. 

Membiarkan Suksesi Alami 

Habitat/hutan tersisa yang menyimpan spesies NKT 1.3 atau KBKT 1.3 dibiarkan melakukan 
suksesi alaminya, atau tidak ada intervensi gangguan dari manusia, kecuali untuk keperluan 
audit, survey dan pendataan biodiversitas, dan pengelolaan konservasi habitat. 

Pembentukan Masyarakat Peduli Api 

Ancaman berupa kebakaran perlu mendapat perhatian khusus. Peninjauan dan peningkatan 
fungsi-fungsi sekat bakar diperhatikan secara khusus. pengorganisasian masyarakat peduli 



 

 

api, pembuatan sekat bakar di wilayah yang pernah tercatat mengalami kebakaran dengan 
cara penanam jenis lokal. 

 

Rekomendasi Monitoring untuk NKT 1.3 

Pengamatan oleh staf Lembar pencacahan sederhana keanekaragaman hayati / buku saku 
perlu diberikan kepada semua staf dengan merekam semua pengamatan TTD. Tim ITSP 
dan tim pemanen harus secara khusus didorong untuk melengkapi buku ini langsung 
setelah mengamati - mencatat waktu, tanggal, lokasi (nomor kilometer jalan, blok RKT dan 
atau nomor jalur jelajah). 

Penilaian Tahunan. Universitas local atau lembaga konservasi yang ada di Sumatera 
Selatan harus mendokumentasikan keanekaragaman hayati dalam konsesi setidaknya dua 
kali dalam setahun. Banyak dari spesies TTD diidentifikasi selama penilaian yang samar dan 
sulit untuk mengidentifikasi dan memerlukan survei oleh para ahli dan penilaian populasi 
yang layak membutuhkan keahlian. 

 

Tabel 5. Model Monitoring untuk NKT 1.3 dalam TPJ 

Tindakan yang 
harus diambil 

Apa yang perlu 
diawasi 

Bagaimana 
memantaunya? 

Siapa yang 
akan 
bertanggung 
jawab? Kapan 
mereka akan 
melakukannya? 

Bagaimana orang 
yang bertanggung 
jawab akan 
melaporkan temuan 
mereka. 

Pelarangan 
Berburu 

 

Kebiasaaan berburu 
masyarakat, 
karyawan dan 
kontraktor 

 

Lokasi perlintasan 
individu CR 
(harimau sumatera) 

 

Patroli dan 
pemberlakuan siste 
pelaporan jika terjadi 
pemantauan 

 

pemasangan kamera 
trap di lokasi-lokasi 
perlintasan yang telah 
diketahui  

Bulanan Tim 
lingkungan serta 
mitra lembaga 
konservasi  

 

Bulanan Tim 
lingkungan serta 
mitra lembaga 
konservasi YPHS 

Laporan kepada 
manager distrik; 
laporan BKSDA jika 
terjadi perburuan 

 

Laporan kepada 
manager distrik; 
laporan BKSDA jika 
terjadi perburuan 

Meningkatkan 
Pemahaman 
karyawan dan 
Masyarakat 
mengenai satwa 
liar 

 

Efektivitas kegiatan 
peningkatan 
pemahaman 
masyarakat, sangsi 
dan larangan 
berburu  

Pihak staf UP TPJ 
telah melakukan 
pemantauan fauna 
secara berkala di area 
UP termasuk blok-blok 
Tanaman Industri. 
Laporan pemantauan 
spesies NKT dilakukan 
per bulan mencakup 
ada/tidak ada tegakan 
spesies NKT, kondisi, 
serta ancaman yang 
mungkin ada 

Bulanan 

Tim lingkungan 
serta mitra 
lembaga 
konservasi 

Laporan kepada 
distrik lingkungan ; 
laporan kepada Dinas 
Kehutanan about dan 
BKSDA jika 
masyarakat tidak 
menyadari 
kepentingan spesies 
khas Sumatera 



 

 

Mengendalikan 
pembalakan liar 
pada kawasan 
hutan 

Pembalakan 
disekitar kawasan 

Pemantauan dan 
patroli intensif 
(minimum 1 kali dalam 
sebulan) untuk 
menjamin tidak terjadi 
pembalakan liar di 
area konsesi, staff, 
polhut dan masyarakat 

Tim Lingkungan, 
community 
development 
yang 
bekerjasama 
dengan instansi 
terkait dan 
masyarakat. 
Bulanan 

Laporan kepada 
distrik manager yang 
didukung foto 
kegiatan dan temuan 
untuk ditindak lanjuti 

Membiarkan 
Suksesi Alami 

 

Adanya spesies 
invasiv 

Melakukan survey 
biodiversitas dan 
kehadiran spesies 
invasif di dalam area 
konservasi. 

Tahunan. Tim 
lingkungan Laporan kepada 

distrik lingkungan  
dilengkapi dengan 
foto sebagai bukti 
temuan 

Memetakan 
kawasan yang 
rawan/potensial 
menimbulkan 
kebakaran  

 

Wilayah rawan 
kebakaran 

Pengamatan titik api 
bersama masyarakat 
peduli api 

bulanan 
tim safety 
bekerja sama 
dengan 
masyarakat 
peduli api 

Laporan disampaikan 
kepada distrik 
manager 

Pembentukan 
Masyarakat 
Peduli Api 

 

Efektifitas kegiatan 
masyarakat peduli 
api 

Patroli terutama saat 
musim kemarau 

 

 

Tim Lingkungan 
bersama 
masyarakat 
peduli api 

Laporan kepada 
Manager Lingkungan  

 

 

NKT1.4- Spesies atau sekumpulan speseis yang menggunakan suatu 
habitat secara temporer 

 

Identifikasi NKT 1.4 

NKT PertanyaanKunci Temuan 

1.4 
Adakah kawasan yang ditinggali secara temporer oleh 
spesies atau sekumpulan spesiespada musim 
tertentu, atau pada siklus-hiduptertentu?  

Tidak Ada 

 

Selama survei lapangan yang dilakukan tidak ditemukan wilayah yang merupakan habitat 
kunci penting untuk populasi musiman, kadang-kadang ada, ataupun selama tahap tertentu 
dalam hidup mereka.  

 

 



 

 

NKT 2 – Lansekap dan Dinamika Alamiah 

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

 

Identifikasi NKT 2.1 

NKT Pertanyaan Kunci Temuan 

2.1 
Apakah terdapat lanskap alamipecahan hutan yang 
luasnya >20.000 ha yang dikelilingi oleh wilayah 
penyangga selebar 3 km? 

Ada 

Luas areal konsesi TPJ seluas 21.995 ha, sedangkan lanskap kajian luasnya 424.189 
kondisi tutupan lahannya bervariasi berupa hutan sekunder, belukar muda, hutan tanaman,  
perkebunan belukar tua, semak belukar, hutan mangrove dan lahan terbuka. Sisi utara dan 
timur laut dari areal lanskap kajian merupakan sisa ekosistem alami yang lebih dari 20.000 
ha. Lanskap alami NKT 2.1 terbentang pada sisi utara dan timur laut wilayah lanskap kajian , 
masih terdapat sisa ekosistem alami yang berupa  hutan sekunder, belukar muda, belukar 
tua, semak belukar dan hutan mangrove seluas 98.577,5 ha sebagai areal inti dan zona 
penyangga selebar 3 km seluas 65.851 ha .   

 

Deliniasi KBKT/KPNKT 2.1 

Seluruh ekosistem alami yang berada di dalam lanskap yang lebih dari 20.000 ha 
merupakan dengan wilayah buffer 3 km dari areal non alami ditetapkan sebagai KBKT 2.1.  
Areal KPNKT 2.1 adalah seluruh areal KBKT yang berada di dalam kawasan konsesi. 

 

Anailisis Ancaman NKT 2.1 

Ancaman yang dapat mempengaruhi integritas landskap NKT 2.1 adalah sebagai berikut : 

x Fragmentasi ekosistem alami - Tinggi 
x Pembalakan liar – Tinggi 

 

Rekomendasi Pengelolaan NKT 2.1 

Kerjasama Pengelolaan Lanskap 
TPJ disarankan melakukan pendekatan secara proaktif kepada pemerintah dan pemangku 
kepentingan lain yang berkepentingan pada lanskap untuk mengembangkan dan 
menerapkan rencana pengelolaan yang kolaboratif di tingkat lanskap, yang menjangkau 
keluar batasan konsesi. Langkah ini mungkin memerlukan kerjasama dengan badan 
pemerintah perencana tata ruang dan pihak lain yang dapat secara langsung 
memepengaruhi ukuran dan kesinambungan lanskap, dan dengan demikian pada jangka 
panjang menjaga populasi spesies yang umum terdapat di sana.  



 

 

Mengendalikan pembalakan liar pada kawasan hutan, Penegakkan Hukum dan 
Penetapan Kawasan Lindung Pada Hutan Alami 

Penjagaan hutan bersama masyarakat untuk meminimalisir pembalakan liar, sehingga bias 
meminimalisir gangguan akibat jalur logging. Kerjasama dengan instansi terkait (Dinas 
Kehutanan dan Kepolisian) untuk upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan 
liar dan pendekatan kepada masyarakat sekitar dengan pemetaan partisipatif kawasan 
hutan. 

Tabel 6. Model Monitoring untuk NKT 2.1 dalam TPJ 

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

 

Identifikasi NKT 

NKT Pertanyaan Kunci Temuan 

2.2 

Apakah terdapat kawasan peralihan dua/lebih 
ekosistem bersebelahan dan berbagi batas (ecotone) 
atau kawasan peralihan dua/lebih ekosistem 
bersebelahan dan berbagi batas ketinggian 
(ecocline)– yang penting untuk menjaga konektivitas 
antara dua/lebih tipe ekosistem utama? 

Ada 

�

Tindakan yang harus 
diambil 

Apa yang perlu 
diawasi 

Bagaimana 
memantaunya? 

Siapa yang akan 
bertanggung 
jawab? Kapan 
mereka akan 
melakukannya? 

Bagaimana orang yang 
bertanggung jawab akan 
melaporkan temuan 
mereka. 

Melakukan 
pengelolaan 
kolaboratif kawasan 
lanskap dengan 
pemangku 
kepentingan yang 
lain (Masyarakat 
sekitar, Pemilik 
perijinan lain dan 
Dinas terkait) 

Pelaksanaan sharing 
responsilibity dalam 
pengelolaan kawasan 

Laporan kegiatan 
masing-masing pihak  

Tim lingkungan dan 
CD 

 

6 bulan 

Laporan disampaikan 
kepada distrik manager 
Forest Protection dan 
district manager, bila ada 
temuan  

Mengendalikan 
pembalakan liar 
pada kawasan hutan 

Pembalakan 
disekitar kawasan 

Pemantauan dan 
patroli intensif 
(minimum 1 kali 
dalam sebulan) untuk 
menjamin tidak terjadi 
pembalakan liar di 
area konsesi, staff, 
polhut dan 
masyarakat 

Tim Lingkungan, 
community 
development yang 
bekerjasama 
dengan instansi 
terkait dan 
masyarakat. 
Bulanan 

Laporan kepada distrik 
manager yang didukung 
foto kegiatan dan temuan 
untuk ditindak lanjuti 



 

 

Floristik hutan sebagian besar adalah jenis-jenis khas hutan gambut dengan dominasi Dyera 
costulata (Jelutung), Koompassia malaccensis (Kempas), Melanochyla auriculata (rengas), 
Mussaendopsis beccariana, punak (Tetramerista glabra), Gironniera nervosa (medang 
labu), Dacryodes rostrata, Syzygium sp. (jambu-jambu), Polyalthia sp dan Shorea ovalis.  

Vegetasi belukar didominansi Macaranga, Mallotus, Omalanthus, Melicope, Bellucia serta 
semak perdu, Spesies hutan tua masih berupa anakan semai dan tiang dari kelompok 
Myristicaceae, Sapotaceae, Annonaceae, Burseraceae, dan Anacardiaceae. Berada di 
lahan kering tanah alluvial, hutan ini memiliki potensi untuk menjadi hutan dataran rendah 
lahan kering pada topografi yang landai di masa mendatang.  

 

Deliniasi KBKT/KPNKT 2.2 

Wilayah antara hutan dataran rendah dan hutan gambut merupakan KBKT 2.2. KPNKT 
merupakan KBKT yang berada di dalam kawasan 

 

Anailisis Ancaman NKT 2.2 

Ancaman yang dapat mempengaruhi integritas landskap NKT 2.2 adalah sebagai berikut : 

x Konversi wilayah dalam lanskap dalam batas konsesi - Rendah 
x Fragmentasi oleh kegiatan pengambilan kayu - Tinggi 

 

Tujuan Pengelolaan KBKT 2.2 

Tutupan hutan alami dengan derajat konektivitas tinggi yang mendukung untuk terus terus 
berlangsungnya proses pengukuran skala lanskap dipertahankan di dalam KBKT 2.2 dalam 
ecotones lanskap. 

 

Rekomendasi Pengelolaan NKT 2.2 

Tidak melakukan pembukaan wilayah (Land Clearing) di areal sempadan sungai yang 
ditetapkan sebagai KBKT 2.2 
Areal sempadan sungai sembilang merupakan wilayah dengan ekosistem bakau yang 
langsung berbatasan dengan ekosistem hutan dataran rendah. 

Mengendalikan pembalakan liar di kawasan hutan 

Kerjasama dengan instansi terkait (Dinas Kehutanan dan Kepolisian) untuk upaya 
penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar sehingga dapan meminimalisir 
fragmentasi akibat jalur logging. 

 

Rekomendasi Pemantauan NKT 2.2 

Sebagaimana di NKT 2.1, pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi 
penginderaan jauh dengan pemeriksaan silang tambahan di lapangan untuk menilai Kondisi 
ecotone. Citra satelit terkini dapat menentukan apakah telah terjadi fragmentasi TPJ dalam 



 

 

NKT 2.2; pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan ancaman terhadap keutuhan 
ecotones tetap terjaga. 

Tabel 7. Model Monitoring NKT 2.2 TPJ 

 

NKT 2.3 – Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies 

 

Identifikasi NKT 2.3 

 

NKT Pertanyaan Kunci Temuan 

2.3 
Apakah terdapat kawasan yang memiliki kapasitas 
untuk mendukung populasi spesies-spesies alami yang 
mampu bertahan hidup? 

Ada 

Habitat hutan dataran rendah yang ada di konsesi TPJ menjadi habitat penting bagi jenis 
burung Argusianus argus (Family Phasianidae), Harpactes duvaucelii dan Harpactes 
kasumba (Family Trogonidae), dan 4 jenis dari Family Bucerotidae yaitu Buceros rhinoceros, 
Anorrhinus galeritus, Aceros corrugatus, dan Anthracoceros malayanus. Ditemukan 1 jenis 
burung dari Family Eurylaimidae yaitu Calyptomena viridis.  

Selama survei di lapangan, tim berhasil menemukan indikasi keberadaan spesies harimau 
sumatera dan beberapa jenis primata arboreal. Owa agilis dijumpai di kawasan hutan 
gambut dan hutan dataran rendah. Monyet ekor panjang ditemukan di HTI akasia, 
sedangkan simpai ditemukan di hutan dataran rendah. Indikasi kehadiran dan keberadaan 
spesies itu didapatkan dengan cara melihat langsung, jejak, kotoran dan suara. 

Spesies mamalia besar yang tercatat dalam survei ini, ditemukan pada beberapa tipe lahan, 
yaitu hutan lindung-tanaman unggulan, jalan utama-kanal utama, blok tanaman akasia, dan 

Tindakan yang harus 
diambil 

Apa yang perlu 
diawasi 

Bagaimana 
memantaunya? 

Siapa yang akan 
bertanggung 

jawab? Kapan 
mereka akan 

melakukannya? 

Bagaimana orang 
yang bertanggung 

jawab akan 
melaporkan temuan 

mereka. 

Tidak melakukan 
pembukaan wilayah 
(Land Clearing) di areal 
sempadan sungai yang 
ditetapkan sebagai 
KBKT 2.2 

Kegiatan land 
clearing di sekitar di 
areal sempadan 
sungai serta patok 
batas wilayah 
sempandan sungai 

Pantauan langsung 
di lapangan didaerah 
yang dapat 
dikunjungi 

 

 

Tim Lingkungan. 
Tahunan  

 

 

 

Laporan yang didukung 
foto dampak dari 
perusahaan serta poin 
GPS disampaikan ke 
manager district untuk 
ditinjutan lanjuti 
segara. 

Penegakkan hokum 
untuk mengendalikan 
pembalakan liar 
 

Efektifitas dari 
penegakkan 
hukum 

Patrol bersama 
penegak hukum 

Tim lingkungan 
dan instansi 
terkait. 

Bulanan 

Laporan kepada 
manager lingkungan 
disertai foto temuan 



 

 

sungai-kanal. Simpai ditemukan pada area hutan lindung-tanaman unggulan yang tergolong 
kawasan lindung NKT, sedangkan monyet ekor panjang ditemukan pada tepi sungai/kanal.   

Luasan konsesi HTI saling terhubung, sehingga memungkinkan pergerakan harimau 
sumatera dan satwa liar lain yang juga luas ke hampir seluruh wilayah konsesi. Kondisi area 
konsesi yang aman dari kegiatan perburuan, terdapat di blok tanam akasia usia 3 tahun 
diduga memberikan andil positif bagi kehidupan harimau sumatera dan spesies satwa liar. 
Keberadaan hutan alami di dalam konsesi itu dapat digolongkan sebagai hutan bernilai 
konservasi tinggi karena menjadi habitat yang mendukung populasi harimau sumatera dan 
satwa liar lainnya. Hasil survei lapangan menemukan informasi bahwa harimau sumatera 
terkadang melintas di HTI akasia yang bersebelahan dengan hutan dataran rendah 
bervegetasi alami. Beberapa spesies primata ditemukan di vegetasi alami hutan dataran 
rendah. 

 

Deliniasi KBKT/KPNKT 2.3 

Keanekaragaman satwa, terutama mamalia ditemukan di semua hutan gambut, hutan 
dataran renda dan belukar. Semua hutan gambut, hutan dataran renda dan belukardi dalam 
lanskap penilaian NKT harus dianggap sebagai NKT 2.3. Oleh karena itu KPNKT 2.3meliputi 
SEMUA ekosistem hutan gambut, hutan dataran renda dan belukar dalam konsesi. 

 

Analisis Ancaman Terhadap NKT 2.3 

Ancaman yang dapat mempengaruhi integrasi Landskap NKT 2.3 mirip dengan NKT 2.1 dan 
2.2 tetapi dalam hal kawasan hutan dalam batas-batas konsesi : 

x Pembalakan Liar -Tinggi 
x Gangguan akibat pemanenan–TINGGI 

 

Tujuan Pengelolaan KBKT 2.3 

Lanskap Integral yang mendukung populasi yang mewakili spesies yang paling alami 
dipertahankan. 

 

Rekomendasi Pengelolaan NKT 2.3 

Rekomendasi pengelolaan untuk nilai lanskap menurut KBKT 2.1 dan 2.2 juga berlaku untuk 
KBKT 2.3. Mempertahankan lanskap yang dapat mendukung kumpulan spesies alami pada 
dasarnya membutuhkan mempertahankan tutup hutan, konektivitas, dan menghindari dalam 
fragmentasi dalam lanskap. 

Beberapa rekomendasi pengelolaan NKT 2.3 yang dapat disampaikan adalah: 

Penegakkan Hukum dan Penetapan Kawasan Lindung Pada Hutan Alami 

Penjagaan hutan bersama masyarakat untuk meminimalisir pembalakan liar. Memastikan 
perlindungan 100% hutan alami yang menjadi bagian kawasan lindung dalam area konsesi 
sebagai satu-satunya tempat berlindung, dan variasi pakan utama harimau; 

Pengayaan Habitat 



 

 

Pengayaan habitat untuk sumber pakan mangsa harimau yang lebih baik di home 
rangeharimau (berdasarkan data perjumpaan harimau), dengan membiarkan tumbuhan 
bawah (lantai hutan). 
Pengembangan Mekanisme Pemantauan Pra-Pemanenan 

Mengembangkan mekanisme pemantauan pra-pemanenan untuk mendeteksi keberadaan 
harimau yang menggunakan konsesi akasia usia panen.  Pemanenan bisa dilakukan jika 
harimau telah berpindah ke lokasi yang lain tanpa diganggu/pengusiran; 
Penekanan Perencanaan RKU dan RKT 

Penekanan yang lebih besar harus ditempatkan pada perencanaan RKU atau RKT 
pentingnya saran ahli dalam membantu penempatan kawasan lindung dan plot permanen 
pemantauan satwa liar yang aman dari kegiatan pemanenan kayu. Blok-blok hutan atau 
ekosistem alami ini dapat berperan untuk mempertahankan konektivitas dan mosaic habitat 
alami dalam berbagai ekosistem di seluruh konsesi sehingga berperan penting dalam 
membantu mempertahankan populasi keseluruhan spesies alami. 

Kerjasama Pengelolaan Lanskap 
TPJ disarankan melakukan pendekatan secara proaktif kepada pemerintah dan pemangku 
kepentingan lain yang berkepentingan pada lanskap untuk mengembangkan dan 
menerapkan rencana pengelolaan yang kolaboratif di tingkat lanskap, yang menjangkau 
keluar batasan konsesi. Langkah ini mungkin memerlukan kerjasama dengan badan 
pemerintah perencana tata ruang dan pihak lain yang dapat secara langsung 
memepengaruhi ukuran dan kesinambungan lanskap, dan dengan demikian pada jangka 
panjang menjaga populasi spesies yang umum terdapat di sana.  
 

Rekomendasi Pemantauan NKT 2.3 

Untuk memonitor hutan pada lanskap, dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi 
penginderaan jauh dengan pemeriksaan silang tambahan di lapangan untuk menilai 
gangguan keadaan pasca-panen. Citra satelit terkini dapat menentukan apakah telah terjadi 
fragmentasi di dalam konsesi TPJ dalam NKT2.3; pengecekan lapangan digunakan jika 
tidak tersedia gambar yang bebas awan. Proksi tersebut harus dimonitor secara berkala 
untuk menjamin bahwa lanskap tersebut masih utuh dan dapat mendukung perwakian 
species alami  

Kerjasama dengan perusahaan pemilik ijin yang lain dalam skala lanskap untuk melakukan 
monitoring bersama kawasan yang menjadi perbatasan antar wilayah perijinan guna 
menghindari  fragmentasi hutan dalam lanskap 

 

Tabel 8 Model Monitoring Untuk NKT 2.3 TPJ 

Tindakan yang 
harus diambil 

Apa yang perlu 
diawasi 

Bagaimana 
memantaunya? 

Siapa yang akan 
bertanggung 
jawab? Kapan 
mereka akan 
melakukannya? 

Bagaimana orang yang 
bertanggung jawab 
akan melaporkan 
temuan mereka. 

Penegakkan 
Hukum dan 
Penetapan 
Kawasan Lindung 

Pembalakan di 
Area yang 

dijadika 
kawasan 

Patroli secara 
periodik

Bulanan 
Tim 

lingkungan 

Melaporkan pada 
manajer 

lingkungan 
disertai dengan 



 

 

 

NKT3 – Ekosistem Langka atau terancam Punah 

Mengidentifikasi NKT 3 

 

NKT Pertanyaan Kunci Temuan 

3 Apakah terdapat kawasan yang 
merupakanekosistem langka atau terancam punah? Ada 

 

Suatu pendekatan"nasional" telah dikembangkan olehDaemeter Consulting (Paoli and 
Wells, 2009). Mengikuti metoda tersebut telah disusun proxy ekosistem oleh tim penyusun 
HCV toolkit untuk seluruh Sumatera dan Kalimantan. Sehingga untuk identifikasi 
keberadaan ekosistem langka atau terancam di areal konsesi TPJ, dilakukan dengan 
menggunakan data peta proxy ekosistem tersebut. 

 

Ekosistem yang memenuhi satu atau lebih dari kriteria berikut dapat dianggap terancam 
dalam definisi NKT 3: 

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

2. dalam suatu unit bio-fisiogeografis terdapat ekosistem yang akan mengalami 
kehilangan 75% atau lebih dari luas semulanya berdasarkan asumsi semua kawasan 

Pada Hutan Alami 

 

lindung kerjasama 
dengan 
instansi 

terkait 

foto hasil temuan 
untuk 

ditindaklanjuti

Menghindari 
Gangguan Akibat 
Pemanenan 

Kegiatan 
pemanenan

Pemeriksaan  pada 
lahan untuk 
memantau status 
aktivitas.Pemantauan 
terhadap kondisi 
spesies langka 

Evaluasi SOP 
pengelolaan 

hutan

Tim 
Perencana, 

dan tim 
pemanenan 

tahunan. 

Melaporkan pada 
manajer produksi, 

lingkungan, dan 
pengembangan 

masyarakat untuk 
melembagakan 

tindakan 
perbaikan yang 

diperlukan. 

Melakukan 
pengelolaan 
kolaboratif 
kawasan lanskap 
dengan pemangku 
kepentingan yang 
lain (Masyarakat 
sekitar, Pemilik 
perijinan lain dan 
Dinas terkait) 

Pelaksanaan 
sharing 

responsilibity 
dalam 

pengelolaan 
kawasan

Laporan 
kegiatan 

masing-masing 
pihak 

Tim lingkungan 
dan CD 

 

6 bulan 

Laporan 
disampaikan 

kepada distrik 
manager Forest 
Protection dan 

district manager, 
bila ada temuan 



 

 

konversi dalam tataruang yang berlaku dapat dikonversikan  
3. karena faktor alami atau manusia ekosistem alami mencakup kurangdari 5% luas 

areal total suatu unit bio-fisiografis. 

 

Di wilayah TPJ, terdapat banyak ekosistem yang terganggu dan rusak oleh kegiatan 
sebelum hutan tanaman Industri ternbangun maupun oleh kegiatan illegal saat ini.Dengan 
demikian, NKT 3 ditetapkan hanya dalam ekosistem langka atau terancam yang masih 
memiliki daya regenerasi alami. Hal ini dapat diukur melalui kajian vegetasi di berbagai 
penutupan lahan yang tditemukan dalam konsesi TPJ.  

Di dalam areal konsesi TPJ terdapat 2 ekosistem yang masuk kategori terancam yaitu: 

x Ekosistem rawa gambut 
x Hutan dataran rendah (dipterocarp) pada tanah aluvium 

 

Deliniasi KBKT/KPNKT 3 
Seluruh Ekosistem rawa gambut, Ekosistem hutan dipterocarp adalah KPNKT 3 

 

Tujuan Pengelolaan NKT 3 

Ekosistemproxy yanglangkadanterancam punahdipertahankandan tidakdikonversi 
menjadipenggunaan lahan lainnya. 

 

Analisis Ancaman Terhadap NKT 3 

x Pembukaan Lahan–rendah 
x Aktivitas transportasi balok kayu - Tinggi 

 

Rekomendasi Pengelolaan NKT 3 

Rekomen ancaman utama yang dapat dikelola  oleh TPJ adalah operasi penebangan kayu 
yang berdekatan dengan ekosistem langka atau terancam. Beberapa rekomendasi 
pengelolaan yang dapat dilakukan antara lain : 

Kerjasama Pengelolaan Lanskap 
TPJ disarankan melakukan pendekatan secara proaktif kepada pemerintah dan pemangku 
kepentingan lain yang berkepentingan pada lanskap untuk mengembangkan dan 
menerapkan rencana pengelolaan yang kolaboratif di tingkat lanskap, yang menjangkau 
keluar batasan konsesi. Langkah ini mungkin memerlukan kerjasama dengan badan 
pemerintah perencana tata ruang dan pihak lain yang dapat secara langsung 
memepengaruhi ukuran dan kesinambungan lanskap, dan dengan demikian pada jangka 
panjang menjaga populasi spesies yang umum terdapat di sana.  

Penegakkan Hukum dan Penetapan Kawasan Lindung Pada Hutan Alami 



 

 

Penjagaan hutan bersama masyarakat untuk meminimalisir pembalakan liar, sehingga bias 
meminimalisir gangguan akibat jalur logging. Memastikan perlindungan 100% ekosistem 
langka . 

 

Rekomendasi Pemantauan NKT 3 

Untuk memonitor hutan pada lanskap, dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi 
penginderaan jauh dengan pemeriksaan silang tambahan di lapangan untuk menilai 
gangguan keadaan. Pengecekan lapangan digunakan jika tidak tersedia gambar yang 
bebas awan. Proksi tersebut harus dimonitor secara berkala untuk menjamin bahwa lanskap 
tersebut masih utuh dan dapat mendukung perwakian species alami  

Kerjasama dengan perusahaan pemilik ijin yang lain dalam skala lanskap untuk melakukan 
monitoring bersama kawasan yang menjadi perbatasan antar wilayah perijinan guna 
menghindari  fragmentasi hutan dalam lanskap 

 

Tabel 9 Model Pengelolaan NKT 3 TPJ 

 

 

NKT 4 – Jasa Lingkungan 

 
NKT 4.1 – Jasa Penyediaan Air dan Pencegahan Banjir untuk Masyarakat 
Hilir 

 

Identifikasi dan Delineasi NKT 4.1 

Tindakan yang harus 
diambil 

Apa yang perlu 
diawasi 

Bagaimana 
memantaunya? 

Siapa yang akan 
bertanggung 
jawab? Kapan 
mereka akan 
melakukannya? 

Bagaimana orang yang 
bertanggung jawab akan 
melaporkan temuan 
mereka. 

Melakukan 
pengelolaan 
kolaboratif kawasan 
lanskap dengan 
pemangku 
kepentingan yang 
lain (Masyarakat 
sekitar, Pemilik 
perijinan lain dan 
Dinas terkait) 

Pelaksanaan sharing 
responsilibity dalam 
pengelolaan kawasan 

Laporan kegiatan 
masing-masing pihak  

Tim lingkungan dan 
CD 

 

6 bulan 

Laporan disampaikan 
kepada distrik manager 
Forest Protection dan 
district manager, bila ada 
temuan  

Penegakkan Hukum 
dan Penetapan 
Kawasan Lindung 
Pada Hutan Alami 

 

Transportasi logging Patroli secara periodik Bulanan 

Tim lingkungan 
kerjasama dengan 
instansi terkait 

Melaporkan pada manajer 
lingkungan disertai dengan 
foto hasil temuan untuk 
ditindaklanjuti 



 

 

 

NKT Pertanyaan Kunci Temuan 

4.1 Apakah terdapat ekosistem yang penting untuk 
pemeliharaan Air bersih dan pencegahan banjir? Ada 

 

Para pemangku kepentingan di APP, SMF dan mitranya mengatakan bahwa daerah gambut 
berfungsi sebagai reservoir dan mampu menahan air cukup substansial. Namun tanaman 
pokok di gambut membutuhkan drainase sehingga hidrologi gambut terganggu dan dapat 
mengakibatkan banjir saat ini karena kanal-kanal yang dibuat perusahaan mengakibatkan 
intensitas debit air menuju sungai menjadi tinggi.  

Riparian forest dan lahan basah ditemukan sepanjang Sungai Sembilang dibagian tengah 
selatan konsesi menjadi NKT 4.1.  Sungai ini adalah besar yang mengaliran langsung ke 
laut. Sempadan sungai ditentukan di atas berasal dari Keputusan Presiden 32/1990. Rincian 
pada lebar dalam keputusan ini tidak jelas sehingga terbuka untuk interpretasi. Namun 
dataran banjir terlihat dengan jelas lebih dari 50m, sehingga batas sempadan harus 
ditambahkan.  

Penyediaan sempadan di hulu DAS akan mepengaruhi pemeliharaan kualitas air 
dibandingkan sempadan di sungai bagian hilir karena sebagian besar air telah memasuki 
badan airnya dan memiliki sedikit interaksi dengan sempadan dan vegetasinya. Keberadaan 
sungai bagi masyarakat di wilayah konsesi merupakan sumber daya alam yang 
menyediakan air bersih dan sangat penting. 

 

Deliniasi KBKT/KPNKT 4.1 

Areal hutan gambut dan sempadan sungai TPJ 

 

Analisis Ancaman Terhadap NKT 4.1  

x Dranase / Pengeringan air gambut - RENDAH 
x Fragmentasi Sempadan sungai –MENENGAH 

 

Tujuan Pengelolaan NKT 4.1 

Seluruh area riparian dan gambut penting untuk pengaturan proses hidrologi di seluruh 
lanskap. 

 

Rekomendasi Pengelolaan NKT 4.1 

 



 

 

Rekomen ancaman utama yang dapat dikelola  oleh TPJ adalah operasi penebangan kayu 
yang berdekatan dengan ekosistem langka atau terancam. Beberapa rekomendasi 
pengelolaan yang dapat dilakukan antara lain : 

Penegakkan Hukum dan Penetapan Kawasan Lindung Pada Hutan Alami 

Penjagaan hutan bersama masyarakat untuk meminimalisir pembalakan liar. Memastikan 
perlindungan 100% pada daerah penyangga proses hidrologi 

Menjaga air tanah tetap tinggi 

Pembuatan drainase di wilayah gambut agar tetap memperhatikan tinggi air tanah. Dengan 
tidak membuat kanal baru dan membuka lahan diharapkan bias tetap menjaga tinggi air 
tanah. 

Kerjasama Pengelolaan Lanskap 
TPJ disarankan melakukan pendekatan secara proaktif kepada pemerintah dan pemangku 
kepentingan lain yang berkepentingan pada lanskap untuk mengembangkan dan 
menerapkan rencana pengelolaan yang kolaboratif di tingkat lanskap, yang menjangkau 
keluar batasan konsesi. Langkah ini mungkin memerlukan kerjasama dengan badan 
pemerintah perencana tata ruang dan pihak lain yang dapat secara langsung 
memepengaruhi ukuran dan kesinambungan lanskap, dan dengan demikian pada jangka 
panjang dapat menjaga kondisi tutupan lahan terutama di sempadan sungai. 

 

Rekomendasi Pemantauan NKT 4.1 

Untuk memonitor hutan pada lanskap, dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi 
penginderaan jauh dengan pemeriksaan silang tambahan di lapangan untuk menilai 
gangguan keadaan. Pengecekan lapangan digunakan jika tidak tersedia gambar yang 
bebas awan. Proksi tersebut harus dimonitor secara berkala untuk menjamin bahwa lanskap 
tersebut masih utuh dan dapat mendukung perwakian species alami  

Kerjasama dengan perusahaan pemilik ijin yang lain dalam skala lanskap untuk melakukan 
monitoring bersama kawasan yang menjadi perbatasan antar wilayah perijinan guna 
menghindari  pembukaan lahan di area sempadan sungai 

Water level manajemen harus diterapkan harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan, 
yang berarti UMH harus tetap menjaga kondisi air di wilayah kerja tetap tinggi. Pembuatan 
kanal bias mengeringkan air tanah di gambut, yang bias berakibat pada intrusi air laut.  

 

Tabel 10 Model Pengelolaan NKT 4.1 TPJ 

Tindakan yang harus 
diambil 

Apa yang perlu 
diawasi 

Bagaimana 
memantaunya? 

Siapa yang akan 
bertanggung 
jawab? Kapan 
mereka akan 
melakukannya? 

Bagaimana orang yang 
bertanggung jawab akan 
melaporkan temuan 
mereka. 

Menjaga air tanah 
tetap tinggi 

Tinggi air tanah Pemeriksaan  tinggi air 
tanah terutama di 
wilayah gambut.   

Tim Lingkungan 

Setahun2x, 
terutama pada 

perbedaan musim 

Melaporkan pada 
manager lingkungan 



 

 

 

NKT 4.2 – Jasa Pencegahan Erosi dan Sedimentasi 

 

Identifikasi dan Deliniasi NKT 4.2 

 

 

NKT Pertanyaan Kunci Temuan 

4.2 
Apakah terdapat ekosistem yang penting 
untukpencegahan erosi tanah dan sedimentasi yang 
berlebihan?  

Tidak Ada 

 

Sebagian besar areal konsesi TPJ merupakan daerah dataran rendah dan didominasi 
gambut. Kurang lebih 99% wilayah konsesi memiliki topografi antara 0-5% dengan kategori 
landai.  Sehingga daerah demikian diperkirakan tidak rawan terhadap bencana erosi.  
Berdasarkan wawancara dengan staf perusahaan dan juga masyarakat yang tinggal di 
dalam dan di sekitar konsesi, tidak pernah ada kejadian erosi di areal konsesi.  

 

 

 

 

 

 

 

NKT 4.3 – Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan 
atau lahan 

Melakukan 
pengelolaan 
kolaboratif kawasan 
lanskap dengan 
pemangku 
kepentingan yang 
lain (Masyarakat 
sekitar, Pemilik 
perijinan lain dan 
Dinas terkait) 

Pelaksanaan sharing 
responsilibity dalam 

pengelolaan 
kawasan 

Laporan kegiatan 
masing-masing pihak 

Pemantauan vegetasi  
diwilayah sempadan 

Tim lingkungan dan 
CD 

 

6 bulan 

Laporan disampaikan 
kepada distrik manager 

Forest Protection dan 
district manager, bila ada 

temuan 

Penegakkan Hukum 
dan Penetapan 
Kawasan Lindung 
Pada Hutan Alami 

 

Transportasi logging Patroli secara periodik Bulanan 

Tim lingkungan 
kerjasama dengan 

instansi terkait 

Melaporkan pada manajer 
lingkungan disertai 

dengan foto hasil temuan 
untuk ditindaklanjuti 



 

 

 

Identifikasi dan Deliniasi NKT 4.3 

 

NKT Pertanyaan Kunci Temuan 

4.3 
Apakah terdapat ekosistem yang penting 
untukpencegahan menyebarnya kebakaran hutan atau 
lahan? 

Ada 

Kawasan ini juga pernah mengalami musim kemarau menonjol pada tahun-tahun tertentu 
seperti tahun 1982 dan 1997 . Kebakaran lewat semak belukar dan jenis tumbuhan padang 
rumput adalah kejadian yang biasa terlihat yang juga dapat mengancam tepi hutan.Salah 
satu pemicu kebakaran yaitu pembukaan areal ladang oleh masyarakat lokal dengan cara 
membakar. Ini sering memicu kebakaran wilayah hutan yang luas, yang terlihat dari pohon 
kering berdiri mati. Bila kawasan hutan dibiarkan utuh (tidak dipanen oleh perusahaan atau 
masyarakat) dapat bertindak sebagai penghalang penting terhadap penyebaran api, atau 
setidaknya memperlambat meluasnya kebakaran. Sebaris penyangga 100 m dari tepi hutan 
yang berbatasan dengan jenis tumbuhan non-hutan harus dianggap sebagai KBKT 4.3.  

 

Analisis Ancaman Terhadap NKT 4.3 

x Peningkatan risiko kebakaran oleh pembukaan lahan untuk perkebunan masyarakat 
sekitar – tinggi 

x Pembalakan liar - tinggi 

 

Tujuan Pengelolaan untuk NKT 4.3 

Hutan yang penting untuk pencegahan penyebaran api ke dalam hutan NKT dari padang 
rumput maupun semak yang bernilai konservasi rendah) dilindungi untuk meminimalkan 
ancaman kebakaran. 

 

Pengelolaan NKT 4.3 

Penegakkan Hukum dan Penetapan Kawasan Lindung Pada Hutan Alami 
Penjagaan hutan bersama masyarakat untuk meminimalisir pembalakan liar. Memastikan 
perlindungan 100% pada daerah penyangga proses hidrologi. 

Peningkatan kesadaran masyarakat bahaya pembukaan lahan dengan pembakaran. 

Melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya pembukaan lahan yang 
dilakukan dengan membakar hutan. Dengan hal ini diharapkan masyarakat tidak lagi 
membuka hutan dengan cara membakar. 

 

Rekomendasi Monitoring untuk NKT 4.3 



 

 

Untuk memonitor hutan pada lanskap, dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi 
penginderaan jauh dengan pemeriksaan silang tambahan di lapangan untuk menilai 
gangguan di areal TPJ sekaligus memantau kondisi titk api; pengecekan lapangan 
digunakan jika tidak tersedia gambar yang bebas awan. Proksi tersebut harus dimonitor 
secara berkala untuk menjamin bahwa lanskap tersebut masih utuh dan dapat mendukung 
perwakilan species alami  

Kerjasama dengan masyarakat sangat penting dalam menangani masalah kebakaran hutan. 
Terutama mengoptimalkan kelompok masyarkat peduli api yang sudah ada. 

Tabel 11 Model Monitoring untuk NKT 4.3 

Tindakan yang 
harus diambil 

Apa yang perlu 
diawasi 

Bagaimana 
memantaunya? 

Siapa yang akan 
bertanggung 
jawab? Kapan 
mereka akan 
melakukannya? 

Bagaimana orang 
yang bertanggung 
jawab akan 
melaporkan temuan 
mereka. 

Penegakkan Hukum 
dan Penetapan 
Kawasan Lindung 
Pada Hutan Alami 

 

 

Batasan 
penyanggga api 

Patroli 

Survei “spot-check”  
dan kondisi kawasan 
hutan penyangga 
hasil dari Tim 
Produksi dan 
penebangan dan 
forest fire unit 

Tim lingkungan dan 
tim forest fire  

tahunan 

Laporan disampaikan 
kepada manager 
District  

Peningkatan 
kesadaran 
masyarakat bahaya 
pembukaan lahan 
dengan 
pembakaran. 

 

Efektivitas kegiatan 
peningkatan 
kesadaran 
masyarakat 

Sistem pelaporan 
mengenai kegiatan 
dan cara pembukaan 
hutan  

Tim lingkungan, 
dibantu dengan 
masyarakat peduli 
api dan comdev 

Laporan disampaikan 
kepada manager 
District  

 

NKT 5 –Kebutuhan DasarMasyarakat Lokal 

Pemilihan desa/Kampung berdasarkan pada : 

x Konektifitas wilayah adat masyarakat lokal/desa sekitar  dengan areal konsesi 
x Konektifitas wilayah desa dengan lansekap areal konsesi 
x Keterwakilan kebudayaan/suku yang dominan dalam satu desa 

 

Tabel Desa/Dusun Lokasi Survey NKT 5 dan 6 

Desa Nama Dusun Kecamatan Status Desa Etnis Kondisi 
Geografis 

Muara Merang Dusun 3 
(Pancoran) 

Bayung Lencir Berdekatan/ 
berbatasan langsung 
dengan konsesi 

Melayu, 
Jawa, 
Sunda, 
Batak,Bugis  

Daratan, rawa  
dan sepadan 
sungai/kanal 



 

 

Muara Medak Dusun 5 

 ( Muara Baru) 

Bayung Lencir Berdekatan/ 
berbatasan langsung 
dengan konsesi 

Melayu, 
Jawa, 
Sunda, 
Batak,Bugis  

Daratan, rawa  
dan sepadan 
sungai/kanal 

 
 
IdentifikasiNKT 5 

 

NKT Pertanyaan Kunci Temuan 

5 

Adakah sumberdaya alam (diperoleh dari kawasan 
di dalam dan sekitar wilayah konsesi) untuk 
memenuhi kebutuhan-dasar komunitas –yang 
penting-tidak tergantikan-dan dikelola lestari oleh 
komunitas? 

Ada 

 
Untuk mengevaluasi kebutuhan dasar yang memenuhi kriteria NKT 5, maka diterapkan 
kriteria untuk persentase kebutuhan yang diambil dari sumber daya hutan, ketersediaan 
alternatif, dan pengelolaan berkesinambungan. Tabel 12menyajikan ringkasan temuan. 

 

Tabel 12. Identifikasi NKT-5 

SUMBERDAYA 
ALAM POTENSIAL ATRIBUT 

TINGKAT 
KETERGAN 

TUNGAN 
>50% 

(YA/TIDAK) 

ALTERNATIF 
PENGGANTI 
(YA/TIDAK/ 

MUNGKIN) 

DIKELOLA LESTARI 
(YA/TIDAK/ 

MUNGKIN) 

NKT-5 
(YA/TIDA
K) 

Sumber air 
bersih untuk 
MCK 

Air Rawa  Ya Ada 

Air  sumur, air 
hujan. 

Tetapi tidak 
semua 
masyarakat 
mempunyai 
tandon air yang 
cukup besar, tidak 
semua 
masyarakat 
mempunyai sumur 

Ya 

Penggunaan hanya 
sebatas untuk 
kebutuhan MCK  dan 
masyarakat menjaga 
keberadaan rawa. 

    Ya 

Sumber air 
bersih untuk 
MCK 

Air Rawa  Ya Ada 

Air galon, air  
tadah hujan dan 
air sumur 

Walaupun 
demikian tidak 
semua 
masyarakat 
mampu untuk 
membeli air galon, 

Ya 

Masyarakat menggali 
tanah di sekitar rawa. 
Kemudian keluar 
airnya. Air itulah yang 
digunakan untuk 
minum. 

Ya 



 

 

SUMBERDAYA 
ALAM POTENSIAL ATRIBUT 

TINGKAT 
KETERGAN 

TUNGAN 
>50% 

(YA/TIDAK) 

ALTERNATIF 
PENGGANTI 
(YA/TIDAK/ 

MUNGKIN) 

DIKELOLA LESTARI 
(YA/TIDAK/ 

MUNGKIN) 

NKT-5 
(YA/TIDA
K) 

tidak semua 
masyarakat 
mempunyai 
tandon air yang 
cukup besar, tidak 
semua 
masyarakat 
mempunyai sumur 

Sumber air bersih 
untuk MCK   

Air Sungai 
Lalan 

Ya Ya 

Air tadah 
hujan dan air 
sumur 

Tetapi tidak 
semua 
masyarakat 
mempunyai 
tandon air yang 
cukup besar dan  
tidak semua 
masyarakat 
mempunyai sumur 

Ya 

Masyarakat 
sangat tergantung 
pada sungai Lalan, 
penggunaannya 
hanya sebatas 
keperluan sehari-hari 

Ya 

Sumber air bersih 
untuk minum 

Air Sungai 
Lalan 

Ya Ya 

Air galon, air 
tadah hujan dan 
air sumur 

Walaupun 
demikian tidak 
semua 
masyarakat 
mampu untuk 
membeli air galon, 
tidak semua 
masyarakat 
mempunyai 
tandon air yang 
cukup besar, tidak 
semua 
masyarakat 
mempunyai sumur 

Ya 

Masyarakat 
sangat tergantung 
pada sungai Lalan, 
penggunaannya 
hanya sebatas 
keperluan sehari-hari 

Ya 

Sumber 
pendapatan tunai 

Madu hutan Ya Tidak 

Belum ada yang 
membudidayakan 
lebah madu 

Ya 

Karena ada siklus 
untuk memanen m 

adu dan tata cara 
pengambilan madu 
yang lestari artinya 
sarang madu tetap 
disisakan supaya 
lebah madu masih 
bisa bersarang di 
tempat tersebut. 

Ya 

 



 

 

Analisis Ancaman Terhadap NKT-5 

 

 

 

 

Ancaman yang mungkin berdampak terhadap kawasan NKT 5 adalah sebagai berikut: 

x Pembalakan liar mendapat keuntungan sebesar-besarnya  –TINGGI 
x Rusaknya habitat lebah madu-  TINGGI 
x Pencemaran air rawa karena digunakan untuk berbagai macam kegiatan sehari-hari 

dan usaha- SEDANG 
x Pencemaran air S. Lalan - SEDANG 

 
 

7.2.5. Tujuan Pengelolaan untuk NKT 5 

Tujuan Pengelolaan NKT adalah kontrol pengelolaan dalam KBKT agar tidak berdampak 
negatif terhadap penghidupan masyarakat yang didukung oleh NKT tersebut. Supaya 
pelestarian sumber daya alam yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, agar tidak 
terjadi kesulitan dalam aspek-aspek penghidupan yang didukung NKT tersebut. 

NKT TUJUAN 

Sumber air bersih untuk 
MCK dan minum (air rawa) 

Supaya air rawa masih bisa digunakan dan kualitas airnya 
masih bisa ditolerir 

Sumber air bersih untuk 
MCK  dan minum (air sungai 
Lalan) 

Supaya air sungai Lalan masih bisa digunakan dan 
kualitas airnya masih bisa ditolerir 

Sumber pendapatan tunai 
(Madu) 

Mempertahankan dan meningkatkan habitat lebah madu 

 
1.1.1. Rekomendasi Pengelolaan untuk NKT 5 

 

 

 

 

 

Tabel 13. Pengelolaan dan Rekomendasi khusus untuk Pemantauan NKT 5 

Rekomendasi 

Pengelolaan 
Catatan pengelolaan 

Kebutuhan Dasar NKT 5 

yang Dicakup 

a. Penghijauan di sekeliling 
rawa 

a.  UP dan masyarakat merancang 
program penghijauan di sekitar rawa 

Air Rawa 

Ancaman internal dan eksternal apa saja yang dihadapi oleh 
setiap NKT-5? 

Bagaimana UP membuat keputusan pengelolaanyang sesuai 
untuk meminimalkan atau mengurangi ancaman terhadap NKT-5? 
Apakah NKT-NKT itu dipertahankan atau ditingkatkan oleh praktek 
pengelolaan yang ada sekarang? 



 

 

Rekomendasi 

Pengelolaan 
Catatan pengelolaan 

Kebutuhan Dasar NKT 5 

yang Dicakup 

b. Pengaturan peruntukan 
rawa. Misal tempat untuk 
mandi, memandikan ternak 
dll 

b. Masyarakat di  tingkat dusun/desa 
membuat aturan tentang pemanfaatan dan 
peruntukan rawa 

 Inisiasi UP untuk mengajak 
Para Pihak yaitu Perusahaan 
Lain, Aparat Desa dan 
masyarakat  dalam 
pengelolaan Sungai Lalan 

 

a. UP dan para pihak  membuat 
kesepakatan tentang segala sesuatu yang 
akan dialirkan ke Sungai Lalan  

Air Sungai Lalan  

Menetapkan kawasan habitat 
lebah madu 

Kawasan tersebut diupayakan  supaya 
mampu mendukung keberadaan sialang 

Habitat lebah madu 

a.Pendampingan bagi petani 
kebun 

b. Mengupayakan teknologi 
tepat guna yang dapat 
memberi sumber pendapatan 

Supaya warga tidak terpaku pada 
pembukaan lahan baru tetapi mengolah 
lahan yang ada secara intensif. 

Disamping itu dengan penerapan teknologi 
tepat guna dapat memberi tambahan 
penghasilan diluar penghasilan dari kebun. 

Pelibatan masyarakat dalam proses 
perencanaan dan pelaksanaan. 

Intensifikasi lahan 

a. Kerjasama antara 
kehutanan dan kepolisian 
untuk menanggulangi 
pembalakan liar. 

b. UP membuka lapangan 
pekerjaan alternatif dan 
melibatkan warga sekitar UP 
dalam proses produksi 

Keterlibatan masyarakat dalam proses 
perencanaan pelaksanaan dan evaluasi 
program . 

Pelibatan warga sekitar UP dalam proses 
produksi perusahaan 

Kayu dan Rotan 

 

1.1.2. Rekomendasi Pemantauan untuk NKT 5 

 

Pemantauan Kebutuhan Dasar 

Sumber daya yang digunakan untuk kebutuhan dasar masyarakat umumnya dicakup di 
bawah NKT lainnya, tetapi Pemantauan kebutuhan dasar ini harus diterapkan tahunan pada 
seluruh desa di dalam dan di sekitar konsesi melalui wawancara partisipatifdan kunjungan 
lapangan. 

Tim Community Development (CD) PT TPJ bersama LSM lokal dapat menjalankan tugas ini. 
Informasi yang terutama penting untuk tujuan Pemantauan adalah kecenderungan pada 
kebutuhan dasar akan sumber daya alam, dan penyebab kenaikan atau penurunan yang 
terdokumentasi. Apabila penyebab penurunan langsung disebabkan oleh perusahaan yang 
beroperasi di wilayah tersebut, pengelolaan remedial harus diterapkan untuk memperbaiki 
penyebabnya. 

 



 

 

Pemantauan Rekomendasi Pengelolaan Khusus untuk NKT 5 

Tabel 14 berikut menjelaskan kebutuhan Pemantauan untuk Rekomendasi Pengelolaan 
spesifik yang digambarkan di atas. 

Tabel 14. Model Pemantauan Untuk Pemeliharaan Kawasan Yang Penting Bagi Kebutuhan 
Dasar Masyarakat. 

Tindakan yang 

harus diambil 

 

Apa yang perlu 

diawasi 

 

Bagaimana 

memantaunya? 

 

Siapa yang 

akan 

bertanggung 

jawab? Kapan 

mereka akan 

melakukannya? 

 

Bagaimana orang 

yang bertanggung 

jawab akan 

melaporkan 
temuan 

mereka? 

1a.  UP dan 
masyarakat 
merancang program 
penghijauan di 
sekitar rawa 

 

Area reboisasi 
sejak masa tanam 
sampai 
pemeliharaan 

a.Ada jadual piket 
warga untuk 
pemeliharaan 
dengan 
dikoordinasi oleh 
Pokja Reboisasi 

 

1. Pokja Reboisasi 

2. CD perusahaan 

Ada mekanisme 
pertemuan antara 
Pokja Reboisasi 
dengan Perusahaan 
secara berkala 

1b. Masyarakat di  
tingkat dusun/desa 
membuat aturan 
tentang 
pemanfaatan dan 
peruntukan rawa 

Jalannya aturan 
pemanfaatan dan 
peruntukan rawa 

Ada jadual 
pemantauan 
untuk memastikan 
pemanfaataan 
dan peruntukan 
rawa 

1. Masyarakat 

2. Setiap tahun 
diadakan acara 
bersih Rawa 

Di setiap RT ada 
tim monitoring daya 
dukung terhadap 
kehidupan 
masyarakat 

2a. UP dan para 
pihak  membuat 
kesepakatan 
tentang segala 
sesuatu yang akan 
dialirkan ke Sungai 
Lalan n  

Air limbah/ air 
kanal yang akan 
dialirkan ke S. 
Pejudia sudah 
diolah terlebih 
dahulu 

Pihak pemerintah 
memastikan dinas 
terkait yang 
bertanggung jawab 
terhadap 
keberlanjutan S. 
Lalan untuk tetap 
bisa mendukung 
kehidupan 
masyarakat 

Ada pertemuan 
rutin para pihak. 

 

Ada penilaian 
kualitas air S. 
Lalan dalam 
periode 6 bulan 
sekali 

1. Perusahaan 

2. Pemerintah 

 

Kapan: 

Sesuai dengan 
jadual monitoring 

1. Pokja sungai di 
masing-masing 
desa 

2b. UP dan para 
pihak  membuat 
kesepakatan 
tentang segala 
sesuatu yang akan 
dialirkan ke Sungai 
Pejudian 

Air limbah/ air 
kanal yang akan 
dialirkan ke S. 
Pejudia sudah 
diolah terlebih 
dahulu 

Pihak pemerintah 
memastikan dinas 
terkait yang 
bertanggung jawab 
terhadap 

Ada pertemuan 
rutin para pihak. 

1. Perusahaan 

2. Pemerintah 

 

Kapan: 

Sesuai dengan 
jadual monitoring 

1. Pokja sungai di 
masing-masing 
desa 



 

 

Tindakan yang 

harus diambil 

 

Apa yang perlu 

diawasi 

 

Bagaimana 

memantaunya? 

 

Siapa yang 

akan 

bertanggung 

jawab? Kapan 

mereka akan 

melakukannya? 

 

Bagaimana orang 

yang bertanggung 

jawab akan 

melaporkan 
temuan 

mereka? 

keberlanjutan S. 
Pejudian untuk 
tetap bisa 
mendukung 
kehidupan 
masyarakat 

3. Kawasan tersebut 
diupayakan  supaya 
mampu mendukung 
perkembangbiakan 
lebah madu 

Kawasan yang 
ditetapkan sebagai 
perkembangbiakan 
lebah madu 

1. Adanya pokja 
petani madu di 
masing-masing 
kawasan yang 
akan memantau 
kawasan tersebut 

1. Pokja Petani 
Madu 

2. UP 

 

Kapan: 

Sesuai dengan 
jadual monitoring 

1. Ada laporan dari 
Pokja Petani Madu 
secara berkala  

4.Supaya warga 
tidak terpaku pada 
pembukaan lahan 
baru tetapi 
mengolah lahan 
yang ada secara 
intensif. 

Disamping itu 
dengan penerapan 
teknologi tepat guna 
dapat memberi 
tambahan 
penghasilan diluar 
penghasilan dari 
kebun. 

Pelibatan 
masyarakat dalam 
proses perencanaan 
dan pelaksanaan. 

Lahan-lahan yang 
ada diolah secara 
intensif 

1. Kelompok 
petani di masing-
masing UP 

1. Kelompok tani 

 

Kapan: 

Sesuai jadual 
monitoring 

1. Ada laporan dari 
kelompok tani 
secara berkala 

 

 

NKT 6 - IDENTITAS BUDAYA TRADISIONAL MASYARAKAT 
LOKAL 
 

Identifikasi NKT 6 

 



 

 

NKT Pertanyaan Kunci Temuan 

6 
Adakah sumberdaya alam/ benda/ lokasi/ tanda alam 
(didalam dan sekitar kawasan konsesi) yang 
menjadi/terkait dengan identitas budaya tradisional 
komunitas? 

Tidak ada 

 

 

 

 

 


