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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Kajian ini dilaksanakan oleh UNDP Indonesia, di bawah Proyek Good Growth Partnership (GGP), untuk 
menentukan daerah prioritas perlindungan skala lanskap di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.  
Penilaian lanskap dilakukan dengan menggunakan pendekatan NKT (HCV=High Conservation Value) 
dan SKT (HCS=High Carbon Stock) dengan menambahkan instrumen pembobotan untuk mendeliniasi 
kawasan yang layak dikonservasi dan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya. Hasil 
penilaian lanskap ini akan memberikan rekomendasi perbaikan atau harmonisasi perencanaan 
penggunaan lahan/zonasi tata ruang yang telah tersedia dalam rangka membantu Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pelalawan untuk memenuhi kewajiban mempertahankan hutan dengan tepat (misalnya 
wilayah yang dikonservasi adalah wilayah dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, wilayah dengan 
stok karbon tinggi atau areal berhutan dengan nilai jasa ekosistem yang tinggi). 

Temuan Penting  

Land Use Change 

Analisa perubahan tutupan lahan dari interpretasi citra Landsat time series menunjukkan pada periode 
2005-2018 terjadi penurunan luas hutan alami1 sebesar 251,078.97 hektar yang sebagian besar 
dikonversi menjadi perkebunan (119,450.78 hektar) yang umumnya merupakan areal untuk 
perkebunan kelapa sawit (83.19%)2, hutan tanaman (71,860.27 hektar), pertanian lahan kering 
(26,737.55 hektar), dan lahan terbuka (22,594.92 hektar). Konversi hutan alami menjadi perkebunan 
banyak terjadi di sisi barat dari Sungai Kampar, sedangkan konversi hutan alami menjadi pertanian 
lahan kering banyak terjadi di sekitar kawasan TN Tesso Nilo. Tutupan hutan alami yang dikonversi 
menjadi hutan tanaman dan lahan terbuka terjadi di sisi luar wilayah Semenanjung Kampar.  

Rentang waktu 2005-2013 merupakan periode konversi hutan alami terbesar di Kabupaten Pelalawan. 
Dalam dua periode tersebut, tutupan hutan alami berkurang seluas 216,641.38 hektar: yang 
terkonversi menjadi belukar/belukar rawa seluas 98,452.93 hektar, hutan tanaman seluas 70,757 
hektar, dan lahan terbuka seluas 22,671.02 hektar. Dalam periode tersebut, konversi hutan alami 
menjadi hutan tanaman secara masif terjadi di sisi luar wilayah Semenanjung Kampar.  

Temuan-temuan NKT 

Di wilayah Kabupaten Pelalawan masih mengandung seluruh komponen NKT, yakni NKT 1 sampai 
dengan NKT 6. Komponen NKT yang teridentifikasi sebagian besar beririsan atau tumpang susun 
dengan komponen lainnya. Luas areal di Kabupaten Pelalawan yang diidentifikasi memiliki NKT adalah 
590,718.93 hektar. Adapun luas masing-masing NKT tersebut diuraikan sebagai berikut: 

NKT 1: Keanekaragaman Spesies. Luas NKT 1 yang teridentifikasi sekitar 467,417.63 hektar. Lokasi-
lokasi yang memiliki NKT 1 berupa Hutan Konservasi dan Hutan Lindung beserta Kawasan 
penyangganya. Ditetapkan juga areal sebagai habitat spesies RTE (rare, threatened, endangered) 
berupa seluruh hutan alami dengan luas core area minimal  100 ha dan habitat bagi spesies temporer 
di hutan rawa gambut Semenanjung Kampar dan Kerumutan, secara khusus di sekitar Danau dan 
Sungai Serkap, Sungai Kampar, Sungai Kerumutan, Sungai Nilo, dan daerah rawa pasang surut di 
belakang Sungai Kampar. 

NKT 2. Ekosistem dalam Tingkat Lanskap Luas. Kawasan yang diidentifikasi sebagai NKT 2 seluas 
388,763.82 hektar. Lokasi yang memiliki NKT 2 adalah ekosistem hutan rawa gambut Semenanjung 
Kampar, SM Kerumutan dan TN Tesso Nilo. Selain sebagai daerah inti, ekosistem Semenanjung Kampar 
                                            
1 Hutan yang tumbuh secara alami atau hutan yang memiliki kerapatan vegetasi tertentu dan memiliki struktur 

tajuk. 
2 https://pelalawankab.bps.go.id/publication/2018/08/16/e9af4c1bc71ca0cc070d147b/kabupaten-pelalawan-

dalam-angka-2018.html 

https://pelalawankab.bps.go.id/publication/2018/08/16/e9af4c1bc71ca0cc070d147b/kabupaten-pelalawan-dalam-angka-2018.html
https://pelalawankab.bps.go.id/publication/2018/08/16/e9af4c1bc71ca0cc070d147b/kabupaten-pelalawan-dalam-angka-2018.html
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dan SM Kerumutan merupakan wilayah prioritas bagi habitat spesies Harimau Sumatera (Panthera 
tigris sumatrae), sedangkan TN Tesso Nilo dengan deliniasinya merupakan wilayah penting bagi habitat 
Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus). 

NKT 3. Ekosistem Langka dan Terancam. Luas wilayah NKT 3 yang teridentifikasi sekitar 354,425.57 
hektar. Berdasarkan hasil perhitungan dan justifikasi analitik menunjukkan bahwa seluruh kelas 
ekosistem untuk kondisi saat ini mengalami kehilangan hutan lebih dari 50% dan diprediksi akan 
kehilangan lebih dari 75% pada masa mendatang. Sehingga lokasi NKT 3 adalah seluruh hutan alami 
atau hutan sisa yang diduga masih mampu untuk memperbaiki kondisi dengan sendirinya. Lokasi yang 
memiliki NKT 3 adalah seluruh hutan alami atau hutan sisa yang memiliki core area minimal 100 hektar. 
Keadaan hutan tersebut diduga masih mampu untuk memperbaiki kondisi dengan sendirinya 

NKT 4. Jasa Ekosistem. Luas NKT 4 yang teridentifikasi sekitar 305,028.41 hektar. Adapun lokasi yang 
memiliki NKT 4 berupa : (1) 20 (dua puluh) sempadan sungai utama, hutan rawa gambut, dan 
ekosistem danau yang menyebar di setiap Kecamatan Kabupaten Pelalawan yang berfungsi sebagai 
kawasan perlindungan daerah tangkapan air; dan (2) kawasan hutan utuh dan sempadan sungai 
dengan lebar 30 m yang menjadi pembatas alam untuk mencegah meluasnya kejadian kebakaran 
hutan dan lahan. Lokasinya berupa sempadan Sungai Kampar, Sungai Nilo, Sungai Kerumutan, dan 
hutan rawa gambut utuh (intact peat swamp forest) di Semenanjung Kampar dan SM Kerumutan. 

NKT 5. Kebutuhan dasar. Kawasan yang diidentifikasi sebagai NKT 5 seluas 37,648.05 hektar. Lokasi 
yang memiliki NKT 5 di Pelalawan merupakan sungai-sungai yang merupakan habitat ikan, udang, dan 
sumber daya protein hewani lainnya serta lokasi yang digunakan oleh masyarakat sebagai areal untuk 
memenuhi kebutuhan air bersih baik untuk minum atau MCK. Lokasinya adalah Sungai Kampar, Sungai 
Kerumutan, dan Sungai Serkap.  

NKT 6. Nilai Budaya. Kawasan yang diidentifikasi sebagai NKT 6 seluas 94,98 hektar. Adapun lokasinya 
adalah hutan larangan Rimbo Baguo di Kecamatan Langgam dan hutan adat Desa Betung di Kecamatan 
Pangkalan Kuras. 

Dari seluruh temuan di atas, atribut NKT 1 merupakan wilayah yang terluas yakni 467,417.63 hektar. 
Luasan tersebut dapat mewakili komponen lainnya dikarenakan keberadaan ekosistem alami di 
dalamnya dapat mewakili keberadaan NKT lainnya. Daerah-daerah yang teridentifikasi sebagai NKT 1 
sebagian besar memiliki prioritas wilayah untuk dilindungi.  

Temuan SKT 

Daerah yang teridentifikasi sebagai wilayah SKT adalah seluruh kelas vegetasi MDF, LDF dan YRF 
dengan  daerah inti (core area) di atas 10 ha. Adapun luas wilayah SKT Kabupaten Pelalawan adalah 
354,989.50 ha. Berdasarkan perhitungan pada plot sampel, rata-rata nilai karbon (above ground) 
berturut-turut sebesar (i) 149.75 ton C/ha (MDF), (ii) 84.37 ton C/ha (LDF), dan (iii) 48.99 ton C/ha 
(YRF).  Hasil analisis patch mendapatkan sebanyak 222 patch hutan yang terbagi menjadi 94 patch 
dengan core area kurang dari 10 ha (low priority patch), 72 patch dengan core area antara 10-100 ha 
(medium priority patch), dan 56 patch dengan core area lebih dari 100 ha (high priority patch). 

Hasil overlay wilayah SKT & NKT  

Hasil analisis tumpang susun menujukkan bahwa wilayah yang telah teridentifikasi sebagai NKT serta 
memiliki kriteria sebagai wilayah SKT seluas 307,439.62 hektar. Artinya, terdapat sekitar 47,549 hektar 
areal yang teridentifikasi sebagai wilayah SKT, namun tidak memiliki atribut NKT di dalamnya. 

Wilayah yang memiliki atribut kompleks baik NKT maupun SKT umumnya terkonsentrasi di tegakan 
hutan Semenanjung kampar, SM Kerumutan, tegakan hutan TN Tesso Nilo serta areal berhutan yang 
menyebar dalam tapak-tapak kecil di sepanjang Sungai Kampar. Secara sederhana, luasan tersebut 
merupakan kondisi saat ini di Kabupaten Pelalawan yang masih memiliki ekosisitem alami atau hampir 
seluruhnya berupa tegakan hutan dengan kondisi berkerapatan rendah sampai dengan sedang. Daerah 
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irisan antara NKT dan SKT merupakan wilayah yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan wilayah 
lain dan berpotensi sebagai wilayah prioritas untuk dikonservasi.  

Prioritas No-go Area 

Prioritas I dan Prioritas II merupakan kawasan yang layak dipertahankan untuk pengelolaan konservasi 
(no-go area), namun untuk kawasan Prioritas II memiliki pertimbangan untuk dikaji lebih lanjut secara 
detail pada tingkat tapak tentang keberadaan nilai utama kawasannya, sehingga kawasan tersebut 
dapat dipertahankan sebagai wilayah yang dilindungi (no-go area) atau wilayah yang boleh 
dikembangkan (go area) dengan syarat penerapan praktik pengelolaan terbaik agar nilainya tetap ada 
dan lestari. Luas wilayah no-go area atau Kawasan Prioritas I adalah 347,467.20 ha atau 26% dari luas 
Kabupaten Pelalawan. Secara garis besar, lokasi no-go area tersebut terkonsentrasi pada tiga lanskap 
yakni lanskap Semenanjung Kampar, lanskap SM Kerumutan, dan TN Tesso Nilo. Ketiga wilayah 
tersebut meliputi Kecamatan Teluk Meranti (222,371 ha), Kecamatan Kerumutan (20,606.99 ha), 
Kecamatan Pangkalan Kuras (24,670.67 ha), Kecamatan Ukui (49,053.41 ha), Kecamatan Pelalawan 
(17,875.76 ha), Kecamatan Langgam (6,131.71 ha), dan Kecamatan Kuala Kampar (6,757.65 ha). 

Prioritas Go Area  

Pada wilayah yang diidentifikasi sebagai Prioritas II dan III, terdapat areal yang ditetapkan sebagai areal 
potensi rehabilitasi terutama pada areal yang memiliki tingkat kekritisan lahan agak kritis sampai 
sangat kritis. Areal-areal tersebut adalah areal disepanjang sempadan sungai atau sekitar sungai-
sungai besar yang umumnya telah mengalami degradasi tutupan lahan tinggi – sangat tinggi. Adapun 
luas areal tersebut adalah sebesar 69,620.26 ha untuk wilayah prioritas II dan 4,991.84 ha untuk 
wilayah prioritas III yang menjadi prioritas rehabilitasi. Areal-areal tersebut mungkin saja dapat 
menjadi areal no-go area apabila areal tersebut telah ditetapkan sebagai areal prioritas rehabilitasi 
oleh pemerintah (BPDAS-HL). 

Pada wilayah yang diidentifikasi sebagai Prioritas II dan III juga dilakukan analisa kesesuaian lahan 
berdasarkan Panduan Teknis Budidaya Perkebunan yang Baik sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundangan3 dengan mempertimbangkan ketersediaan data spasial untuk komoditas kakao, karet, 
kelapa sawit, kelapa, kopi, dan tebu giling. Karet merupakan komoditas yang teridentifikasi sangat 
sesuai (S1) dengan luas 925,301.65 hektar atau sesuai (S2) dengan luas 18,164.46 hektar pada hampir 
seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan. Wilayah di sebelah barat Sungai Kampar (Kecamatan Langgam, 
Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, Pangkalan Kerinci, Bandar Petalangan, Bandar Sekijang, dan 
Bunut) komoditas karet memiliki kelas sangat sesuai (S1). Adapun komoditas lain seperti kelapa sawit 
hanya memiliki kesesuaian untuk kelas sangat sesuai (S1) sebesar 1,103.50 Ha dan sesuai (S2) sebesar 
37,521.14 Ha. Terlebih, pembatas utama untuk tanaman kelapa sawit berupa lahan gambut yang 
terdapat di hampir dari setengah luas Kabupaten Pelalawan. Oleh karena itu, penanaman kelapa sawit 
di lahan gambut harus memperhatikan kriteria yang dapat menjamin kelestarian fungsi lahan gambut. 
Selain itu, aspek iklim juga menjadi pembatas untuk tanaman kelapa sawit. Menurut data RePPProT 
(1990), jumlah bulan kering di Kabupaten Pelalawan dapat mencapai 6 bulan. Kondisi iklim yang kering 
dapat mengakibatkan penurunan produksi yang tajam yang disebabkan meningkatnya jumlah tandan 
buah jantan. 

Begitupula untuk jenis lain seperti kelapa yang memiliki kelas kesesuaian paling tinggi S2 (sesuai) 
apabila dibudidayakan di wilayah Kabupaten Pelalawan. Artinya, kegiatan budidaya untuk kegiatan 
perkebunan selain karet, seperti kelapa sawit, kakao, kopi (arabika dan liberika), dan jenis komoditas 
unggulan lainnya tentu membutuhkan agro-input yang besar agar dapat meningkatkan produktivitas 
lahannya.

                                            
3 Permentan No 132 Thn 2013 tentang Pedoman Budidaya Karet yang Baik; Permentan No 131 Thn 2013 tentang Pedoman 
Budidaya Kelapa Sawit yang Baik; Permentan No 130 Thn 2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa yang Baik; Permentan No 
48 Thn 2014 tentang Pedoman Budidaya Kakao yang Baik; Permentan No 49 Thn 2014 tentang Pedoman Budidaya Kopi yang 
Baik; Permentan No 53 Thn 2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu giling yang Baik 
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BAB 1.  PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Pesatnya pembangunan ekonomi Indonesia yang sebagian besar mengandalkan sektor sumber daya 
alam mengakibatkan timbulnya ancaman terhadap keberadaan hutan tropis. Banyak ancaman 
tersebut mengakibatkan kerusakan terutama di wilayah kawasan konservasi yang sampai saat ini 
belum terlalu mampu memitigasi perubahan iklim dan menjamin kelestarian keanekaragaman hayati. 
Berbagai kegiatan dan penilaian lingkungan diharapkan mampu mengakomodasi pengelolaan hutan di 
luar kawasan konservasi atau wilayah pada sektor industri kehutanan maupun perkebunan secara 
lestari. Kawasan hutan atau atribut lainnya yang memiliki nilai penting di luar kawasan konservasi 
tersebut secara sederhana diartikan sebagai ekosistem esensial. Kondisi ekosistem esensial seperti 
hutan rawa gambut, hutan mangrove, habitat satwa atau koridornya terancam oleh berbagai 
kepentingan, termasuk diantaranya konversi kawasan hutan ke dalam penggunaan non-hutan. 
Konversi hutan yang terjadi secara terus-menerus meningkatkan tekanan lingkungan yang signifikan 
terhadap kawasan sensitif secara ekologis sehingga berdampak luas pada menurunnya 
keanekaragaman hayati, peningkatan fragmentasi habitat, degradasi lahan, erosi tanah, dan 
kebakaran lahan. Oleh karena itu perlu diterapkan praktik-praktik pengelolaan lingkungan dan sosial 
terbaik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keberlanjutan. Praktik-praktik pengelolaan tersebut 
tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat unit manajemen secara parsial, namun perlu dipadukan 
dengan memperhatikan faktor lainnya pada skala lanskap. Pengelolaan sumberdaya alam 
berkelanjutan yang didasarkan atas pendekatan lanskap telah menjadi topik utama wacana kebijakan 
nasional dan internasional dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan lanskap tersebut kini 
digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi ekonomi hijau dan pembangunan yang 
inklusif. 

Pemerintah Indonesia memiliki mandat untuk mendukung tercapainya pembangunan kelapa sawit 
yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam rangka mendukung Pemerintah Indonesia, UNDP 
melaksanakan sejumlah proyek terkait pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia, 
salah satunya adalah di Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau sebagai target lanskap untuk program 
Good Growth Partnership. Tahap awal dalam program ini adalah penilaian NKT dan SKT tingkat lanskap 
di Kabupaten Pelalawan. Penilaian lanskap ini dilakukan secara holistik dengan mengakomodasi 
berbagai penggunaan lahan dan kebutuhan stakeholder dalam suatu wilayah. Secara bersamaan, 
pendekatan penilaian lanskap digunakan untuk mencari sinergi antara tujuan pembangunan dan 
kepentingan konservasi. Hasil penilaian lanskap ini akan memberikan rekomendasi perbaikan atau 
harmonisasi perencanaan penggunaan lahan/zonasi tata ruang yang telah tersedia dalam rangka 
membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk memenuhi kewajiban mempertahankan 
ekosistem penting dengan tepat (misalnya wilayah yang dikonservasi adalah wilayah dengan nilai 
keanekaragaman hayati tinggi, wilayah dengan stok karbon tinggi atau areal berhutan dengan nilai jasa 
ekosistem yang tinggi). Melalui analisis lanskap dapat memberikan rekomendasi solusi pembangunan 
dengan mengidentifikasi wilayah potensial yang dapat ditingkatkan produktivitasnya untuk kegiatan 
budidaya (misalnya: kawasan terdegradasi atau lahan kritis yang tidak menjadi prioritas untuk 
direhabilitasi). 

1.2. Tujuan  

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan gambaran atau sebaran wilayah yang direkomendasikan 
untuk dipertahankan sebagai wilayah yang dilindungi/dikonservasi (no-go area) dan wilayah yang layak 
untuk dimanfaatkan sebagai areal budidaya (go area) dengan mempertimbangkan hasil kajian NKT dan 
SKT.
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BAB 2.  METODOLOGI 

2.1. Area of Interest 

Wilayah penilaian adalah Kabupaten Pelalawan yang berada pada posisi geografis 0° 43’ 27.90” LU – 
0° 24’ 17.31” LS dan 101° 30’ 37.32” – 103° 21’ 23.79” BT. Secara administratif, Kabupaten Pelalawan 
terbagi menjadi 12 kecamatan dengan sebaran desa sebanyak 112 desa dengan luas total 1,330,642.86 
hektar. Secara garis besar proses kegiatan ini dilakukan selama kurang lebih 11 bulan yakni bulan 
Februari sampai dengan Desember 2018. Kajian ini terbagi menjadi beberapa tahapan yakni pra-
penilaian, penilaian lapangan, konsultasi publik, dan pelaporan. Tahap pra-penilaian berupa 
penyusunan dokumen awal yang bersumber dari data sekunder serta penentuan metodologi 
pengambilan data; tahap penilaian lapangan merupakan kegiatan pengambilan data dan groundcheck; 
tahap konsultasi publik untuk menyampaikan hasil sementara kepada pihak yang berkepentingan; dan 
tahap laporan yang dimulai dari analisa data sampai dengan penyusunan laporan akhir. 

 

Gambar 1. Batas Administrasi Kabupaten Pelalawan 

Keberadaan Kawasan Hutan dan Non-Kawasan Hutan merupakan bagian dari rencana atau sudah 
diakui dan tercantum di dalam RTRW Provinsi Riau yang juga mencakup wilayah Kabupaten Pelalawan. 
Secara garis besar RTRTW Provinsi Riau membagi wilayah Kabupaten Pelalawan menjadi dua kelas 
utama yakni Protection Areas (Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Hutan Lindung) dan Production 
Areas (terdiri dari berbagai Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Perkebunan, Pertanian, Industri, Tambang, 
dan Pemukiman). 
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Gambar 2. RTRW Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan (September 2016) 

2.2. Penggunaan Metodologi 

Secara garis besar, pendekatan metodologi pada penilaian ini, menggunakan instrumen HCV/NKT 
(High Conservation Value) dan HCS/SKT (High Carbon Stock) dan International Finance Corporation 
(IFC) Performance Standard (January 2012) mengenai Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial, khususnya 
Performance Standard 6 yang berhubungan dengan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan 
Pengelolaan Sumberdaya Alam secara berkelanjutan. Performance Standard 6 ini mengakui bahwa 
melindungi dan mengkonservasi keanekaragaman hayati – berbagai kehidupan dalam semua 
bentuknya yang meliputi keragaman genetik, spesies, dan ekosistem – dan kemampuannya untuk 
berubah dan berkembang merupakan hal penting dalam pembangunan yang berkelanjutan.  

Ketiga alat penilaian ini memerlukan data sekunder untuk memudahkan penentuan wilayah-wilayah 
yang telah ditetapkan sebagai NKT atau SKT. Data tersebut dapat berupa dokumen atau peta sebaran 
areal konservasi dari berbagai Unit Manajemen (UM) yang telah melakukan kajian NKT maupun SKT. 

2.2.1. Metode NKT 

Penerapan metode NKT menggunakan Panduan Umum Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi HCVRN 
Tahun 20134. Panduan tersebut dipadukan dengan Perdirjen No P.5 Tahun 2017 tentang Area Bernilai 
Konservasi Tinggi (ABKT) dan Panduan Umum Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Versi 

                                            
4 https://www.hcvnetwork.org/resources 
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Indonesia Tahun 20085. Secara garis besar, NKT memiliki elemen-elemen yang mencakup 
keanekaragaman hayati, jasa lingkungan dan sosial budaya. 

   

Gambar 3. Elemen Nilai Konservasi Tinggi 

2.2.2. Metode SKT 

Penilaian SKT menggunakan Toolkit Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT) versi 2.0” (HCS Approach 
Steering Groups, May 2017)6. Hasil dari penilaian SKT akan digunakan sebagai salah satu komponen 
untuk menilai suatu kawasan hutan alam yang akan diprioritaskan untuk dilindungi atau dipertahankan 
keberadaanya. SKT tidak dimaksudkan untuk menghitung atau menduga stok karbon secara 
keseluruhan yang ada dalam sebuah area. Pendekatan SKT hanya menggunakan perkiraan biomassa 
di atas tanah dalam rangka memberikan gambaran bagi para pihak terkait tipologi dan kondisi aktual 
dari suatu tegakan (vegetasi). Secara umum, analisis SKT bertujuan untuk menunjukkan bahwa 
semakin tinggi kandungan karbon mengindikasikan vegetasi yang lebih rapat dan struktur yang lebih 
kompleks. Begitu juga sebaliknya, nilai karbon di atas tanah yang rendah mengindikasikan kondisi 
tegakannya telah terjadi gangguan yang signifikan. 

Dengan demikian, sesuai dengan toolkit SKT v.2.0, pengambilan data karbon hanya dilakukan pada 
tegakan di atas permukaan tanah (Above Ground Biomass - AGB) saja dengan ketentuan pengambilan 
data sampling berupa pohon yang ukurannya lebih besar atau sama dengan 5cm DBH (diameter 
setinggi dada), sedangkan kandungan biomassa dan karbon di bawah tanah dan vegetasi dengan 
diameter kecil (di bawah 5 cm) tidak diperhitungkan. 

                                            
5 https://www.nature.or.id/search/index.htm?q=common+guidance 
6 http://highcarbonstock.org/the-hcs-approach-toolkit/ 

Sources: HCVRN (2013) 
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2.2.3. Proses Penilaian 

Proses penilaian NKT-SKT dapat dikelompokkan dalam 6 tahap, yaitu: (1) Desktop Study (penilaian 
awal), (2) pengumpulan data primer (groundcheck), (3) konsultasi publik I, (4) analisis dan pemetaan, 
(5) konsultasi public II dan (6) penyusunan laporan. 

 

Gambar 4. Proses dan tahapan penilaian 

2.3. Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penilaian ini terdiri atas pengumpulan data 
sekunder dan data primer. Dalam hal ini, data sekunder berguna untuk mengidentifikasi kondisi umum 
wilayah studi atau sebagai data pendukung untuk melakukan kegiatan verifikasi lapangan. Jenis-jenis 
data sekunder berupa fisik kawasan seperti peta administrasi, sistem lahan, peta hidrologi, peta 
topografi, elevasi, dan peta tutupan lahan. Selain fisik kawasan dilakukan juga pengumpulan data 
tentang keanekaragaman hayati melalui studi literatur ataupun dokumen yang memuat informasi 
keanekaragaman hayati di wilayah studi. Pengumpulan data sekunder dilakukan tidak hanya terbatas 
pada tahap pra-penilaian atau desktop study, namun pengumpulannya tetap dilakukan sampai dengan 
kegiatan konsultasi publik. Beberapa contoh data sekunder yang dikumpulkan dari beberapa 
perusahaan (private sector) berupa peta sebaran NKT di wilayahnya masing-masing, sedangkan data 
sekunder yang dikumpulkan dari pihak Pemerintah diantaranya berupa sebaran lahan kritis dan daerah 
potensi rehabilitasi. Dukungan dari berbagai perusahaan dan lembaga pemerintah berupa data 
sekunder tersebut sangat membantu penyempurnan laporan. Selanjutnya kegiatan pengambilan data 
primer di lapangan dilaksanakan selama 16 hari (13 hari efektif kerja) yakni pada tanggal 30 April 
sampai dengan 15 Mei 2018. Proses pengambilan data lapangan meliputi pengamatan lapangan, 
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pengukuran karbon, wawancara, diskusi dengan pakar dan pihak yang terkait, konsultasi stakeholder, 
dan proses koreksi pemetaan. 

2.3.1. Pengumpulan Data Ekologi 

Pengumpulan data dan informasi fokus pada vegetasi, satwaliar dan habitatnya. Orientasi kajian aspek 
ekologi adalah mendeskripsikan kondisi ekologi dan keanekaragaman hayati berdasarkan hasil 
pengamatan langsung dan wawancara serta hasil dari desktop study. Beberapa elemen kunci yang 
harus diperhatikan dalam proses pengumpulan data ekologi adalah: 

Survei Vegetasi: Survei vegetasi difokuskan pada areal yang masih berhutan dengan menggunakan 
metodologi penilaian cepat. Ploting vegetasi kuantitatif akan mengikuti plot contoh SKT yang akan 
diuraikan pada sub-bab metode SKT. Dalam inventarisasi jenis vegetasi, dilakukan pencatatan 
informasi nama lokal yang kemudian digunakan sebagai rujukan sekunder untuk mempermudah dalam 
mengidentifikasi nama vegetasi sampai pada tingkat genus dan/atau spesies. 

Survei satwaliar: Survei satwaliar akan mengikuti plot contoh yang ditetapkan untuk pengambilan data 
SKT atau daerah yang berdekatan dengan lokasi tersebut. Selain hutan alam, pengamatan juga 
dilakukan pada hutan homogen dan lahan basah yang terbuka. Metode yang digunakan adalah metode 
jelajah dengan analisis data Encounter rates dan McKinnon List untuk mengetahui perbedaan 
kelimpahan jenis burung pada masing-masing lokasi pengamatan (MackKinnonn 1992). Sedangkan 
untuk mamalia menggunakan metode Recce yang merupakan modifikasi dari metode garis (line 
transect) untuk memudahkan pergerakan dan efisiensi waktu tempuh (Krebs 1989). Survei ini 
bertujuan untuk mencari data objektif yang memungkinkan probabilitas deteksi tinggi keberadaan 
mamalia besar khususnya spesies kunci (Blake dan Hedges 2004). Jenis mamalia kunci yang dimaksud 
dalam studi ini adalah Harimau Sumatera dan Gajah Sumaetra. Metode pendukung lainnya adalah 
metode wawancara yang berguna untuk menelaah berbagai ancaman seperti perburuan liar, 
pembalakan liar dan lain sebagainya. Selain verifikasi data dan informasi, juga dilakukan identikasi 
ancaman yang dapat mengganggu fungsi-fungsi lingkungan sehingga tidak dapat memberikan jasa 
yang maksimal. Identifikasi dilakukan dengan melihat berbagai gangguan di lapangan maupun melalui 
wawancara dengan para pihak yang berbeda. 

2.3.2. Pengumpulan Data Jasa Lingkungan 

Data dan informasi yang diambil untuk keperluan verifikasi aspek fisik adalah keberadaan dan kondisi 
jaringan sungai, kanal, jaringan jalan, batas wilayah, tipe dan jenis tanah, topografi wilayah, dan 
melakukan tinjauan wilayah yang dinilai secara keseluruhan. Berkenaan dengan jasa lingkungan, 
beberapa data yang perlu diverifikasi berupa: (i) kondisi tutupan lahan, (ii) kondisi kualitas air, warna, 
bau, dan kekeruhan, (iii) pemanfaatan sungai, sumber air, daerah rawa, (iv) data dan informasi 
terjadinya banjir dan genangan-genangan, (v) pengecekan areal yang mempunyai potensi tingkat 
bahaya erosi berat-sangat berat, dan (vi) pengecekan ekosistem yang berpotensi sebagai sekat bakar 
alami seperti rawa dan riparian. 

2.3.3. Pengumpulan Data Sosial Budaya 

Data dan informasi terkait sosial budaya dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan wawancara 
mendalam di lokasi-lokasi yang terpilih sehingga menghasilkan data deskriptif. Wawancara dilakukan 
secara terstruktur dan terfokus pada informasi yang ingin diperoleh. Wawancara dilakukan pada pihak-
pihak yang mengetahui seluk-beluk atau sejarah tempat tersebut seperti perangkat desa, pihak 
Muspika, dan perkumpulan adat. Beberapa informasi penting yang dikumpulkan adalah gambaran 
masyarakat di area kajian, sistem perekonomian, tingkat ketergantungan terhadap sumber daya alam, 
sistem budaya lokal yang dikembangkan, serta kawasan-kawasan yang digunakan sebagai sarana 
untuk pemenuhan kebutuhan budaya lokal. Informasi tentang sosial, ekonomi, dan budaya juga 
diperoleh melalui konsultasi publik.  Pengumpulan data sosial budaya ini tidak hanya ditujukan untuk 
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menyimpulkan keberadaan NKT dan SKT yang berhubungan dengan kebutuhan dasar dan sosial 
budaya, namun juga untuk memberikan gambaran kondisi di wilayah penilaian.  

2.3.4. Pengumpulan Data Karbon 

Jumlah plot sampel untuk pengukuran stok karbon ditetapkan berdasarkan pertimbangan lama waktu 
yang tersedia (diasumsikan jumlah hari efektif 13 hari), keterwakilan tegakan yang diamati, jumlah 
sampel minimal yang harus diamati, dan prestasi kerja pengamatan setiap hari (sekitar 3 unit contoh 
per hari). Jika menggunakan margin kesalahan sebesar 5%, peluang keberhasilan pengamatan sebesar 
0.5, dan selang kepercayaan 95% maka total sampel minimal yang harus diamati adalah 385 unit 
contoh. Namun demikian, mengingat adanya keterbatasan sumber daya, maka dipilih 39 unit contoh 
lokasi pengambilan data karbon dengan nilai intensitas sampling sebesar 10% dari total sampling yang 
seharusnya diamati. 

Ukuran dan bentuk plot sampling SKT terdiri dari dua jenis plot. Plot pertama yaitu sub-plot dengan 
luas 10m x 10m untuk mengukur vegetasi dengan diameter 5-15 cm. Plot kedua yaitu large plot untuk 
mengukur seluruh vegetasi yang berada di dalam kotak 10m x 50m dengan besaran diameternya diatas 
15 cm. Pengukuran biomassa menggunakan definisi dari IPCC (2006)7, Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventory in AFOLU (Agriculture, Forestry, and Other Land Use) Sector. Sedangkan data 
berat jenis mengacu kepada wood density datebase dari World Agroforestry Centre sesuai dengan 
nama latin jenis tersebut, dan apabila terdapat jenis yang tidak teridentifikasi, maka berat jenis 
menggunakan nilai sebesar 0.55 ton/m3 untuk spesies tropis8. 

Pendugaan nilai karbon tersimpan didapatkan dari hasil konversi nilai biomassa. Terdapat nilai 
koefisien yang digunakan dalam melakukan konversi ini sesuai dengan tipe penutupan lahan. Keluaran 
dari tahap ini adalah nilai densitas simpanan karbon untuk masing-masing tipe penutupan lahan 
dengan satuan ton karbon per hektar. Nilai karbon pada kajian ini mengacu pada panduan HCS v.2 
tahun 2017 yakni sebesar 47% dari biomasa tersimpan. 

2.3.5. Sebaran Titik Sampling 

Titik sampel pengamatan keanekaragaman hayati mengikuti jalur atau plot pengambilan contoh SKT 
yakni perwakilan dari masing-masing kelas kerapatan vegetasi. Titik pengambilan sampel untuk atribut 
jasa lingkungan berupa jaringan sungai utama dan danau. Selain itu, dilakukan juga pengamatan 
kondisi tutupan lahan untuk dapat memvalidasi data tutupan lahan hasil interpretasi citra satelit.  
Penentuan titik sampel direncanakan sebanyak 39 titik yang mewakili tegakan yang diamati, waktu, 
dan usaha pengambilan data. Sedangkan penempatan titik sampel tersebut mempertimbangkan 
kemudahan aksesibilitas. Namun pada saat kegiatan verifikasi lapangan terjadi perubahan jumlah dan 
posisi titik sampel. Realisasi pengambilan titik sampel di lapangan sebanyak 36 titik (intensitas 
sampling sebesar 9.35%) dengan merubah komposisi total pengambilan klasifikasi kelas vegetasi. 
Adapun pada kelas vegetasi hutan kerapatan tinggi, pengambilan data tidak dilakukan (Tabel 1). 
Perubahan ini terjadi karena beberapa lokasi unit contoh yang telah direncanakan mengalami kesulitan 
dalam aksesibilitas (perizinan dan transportasi). Oleh karena itu, penetapan perubahan titik sampel 
tersebut mempertimbangkan karakteristik tutupan lahan yang relatif sama, lokasi terletak berdekatan 
dengan titik sampel awal, keterwakilan wilayah, dan kemudahan dalam memperoleh izin dari unit 
manajemen bersangkutan. Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut maka realisasi unit contoh 
pengamatan disajikan pada Tabel 1 dan sebaran titik pengambilan sampel NKT dan SKT serta titik 
pengamatan kondisi tutupan lahan ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

                                            
7 https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/software/index.html 
8 http://db.worldagroforestry.org//species/ 
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Tabel 1. Jumlah Unit Contoh Pengamatan 

Kelas Vegetasi Jumlah Unit Contoh 

Rencana Realisasi 

HKR - Hutan Kerapatan Rendah/LDF 8 22 

HKS - Hutan Kerapatan Sedang/MDF 23 5 

HKT - Hutan Kerapatan Tinggi/HDF 4 0 

HRM- Hutan Regenerasi Muda/YRF 4 9 

Jumlah 39 36 

 

Gambar 5. Sebaran titik sampel NKT dan SKT serta pengamatan tutupan lahan 

 

2.3.6. Keterbatasan Data dan Informasi 

Penilaian ini merupakan penilaian bentang alam dengan luas sekitar 1.3 juta hektar. Pengumpulan data 
NKT 1 – 4 dapat dilakukan dengan baik mengingat banyak kajian sebelumnya yang berfokus pada 
keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem di Kabupaten Pelalawan. Lebih lanjut, banyak data-data 
spasial yang telah disusun oleh para pihak sehingga memudahkan untuk dilakukan verifikasi. Berbeda 
dengan penilaian NKT 5 dan NKT 6 dimana pengambilan data harus dilakukan secara site spesifik 
sehingga dalam kajian ini tidak 100% dapat menggambarkan kebutuhan masyarakat lokal yang 
bergantung kepada wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya alam untuk kebutuhan dasar dan 
sosial budaya. Kesimpulan keberadaan NKT 5 dan NKT 6 lebih didasarkan kepada pendekatan kehatian-
hatian, misalnya di mana ada wilayah NKT 4 yang berhubungan dengan keberadaan sungai di tengah 
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perkampungan, ada asumsi bahwa sungai tersebut juga memiliki NKT 5 karena digunakan oleh 
masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan air. 

Laporan hasil kajian sejenis yang telah dilakukan oleh berbagai pihak merupakan sumber informasi 
penting dalam rangka membantu dalam deliniasi keberadaan NKT. Pengumpulan data dilakukan 
melalui serangkaian proses konsultasi dan audiensi dengan pihak perusahaan. Setidaknya, lebih kurang 
30% dari luas Kabupaten Pelalawan telah teridentifikasi secara valid oleh Perusahaan yang dibuktikan 
dengan kepemilikan sertifikasi produk (misalnya FSC atau RSPO). Hasil deliniasi NKT yang dilakukan 
oleh masing-masing Perusahaan tersebut diasumsikan tetap ada apabila tidak terjadi perubahan 
tutupan lahan hutan yang signifikan pada areal NKT perusahaan tersebut. Adapun analisis validasi 
tersebut menggunakan analisis citra satelit Landsat dan Sentinel. 

2.4. Land Use Change 

Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit dan validasi di lapangan, pada tahun 2018, jenis tutupan 
lahan di Kabupaten Pelalawan didominasi oleh perkebunan, hutan alami, dan hutan tanaman dengan 
persentase berturut-turut sebesar 34.38%, 26.68%, dan 21.59% dari total luas wilayah kabupaten. 
Konsentrasi tutupan hutan alam terdapat di Semenanjung Kampar, SM Kerumutan, dan sebagian kecil 
di sisi Timur TN Tesso Nilo. Di Semenanjung Kampar, tutupan hutan alami dikelilingi oleh hutan 
tanaman yang berada di sisi utara dari Sungai Kampar. Sementara itu, tutupan hutan alami di SM 
Kerumutan dan TN Tesso Nilo berbatasan dengan perkebunan dan hutan tanaman. Sebagian besar 
lahan perkebunan berada di bagian barat Kabupaten Pelalawan, dari sisi barat Sungai Kampar sampai 
ke wilayah TN Tesso Nilo dan perbatasan Kabupaten Pelalawan – Indragiri Hulu. 

Analisa perubahan tutupan lahan dari interpretasi citra Landsat time series menunjukkan pada periode 
2005-2018 terjadi penurunan luas hutan alami sebesar 251,078.97 hektar yang sebagian besar 
dikonversi menjadi perkebunan (119,450.78 hektar), hutan tanaman (71,860.27 hektar), pertanian 
lahan kering (26,737.55 hektar), dan lahan terbuka (22,594.92 hektar). Konversi hutan alami menjadi 
perkebunan banyak terjadi di Kecamatan Langgam (30,889.58 hektar), Pangkalan Kuras (28,819.30 
hektar), Ukui (18,177.71 hektar), Teluk Meranti (14,270.61 hektar), dan Pelalawan (10,128.23 hektar), 
sedangkan konversi hutan alami menjadi pertanian lahan kering banyak terjadi di sekitar kawasan TN 
Tesso Nilo (Kecamatan Pangkalan Kuras 10,864.11 hektar, Langgam 8,698.11 hektar, dan Ukui 6,597.12 
hektar). Konversi tutupan hutan alami juga teridentifikasi di sisi luar wilayah Semenanjung Kampar 
yakni di Kecamatan Teluk Meranti seluas 42,684.42 hektar (hutan tanaman) dan 14,193.12 hektar 
(lahan terbuka). Selain itu, konversi hutan alami menjadi hutan tanaman juga teridentifikasi di sekitar 
kawasan TN Tesso Nilo. Gambar 6 menyajikan distribusi perubahan tutupan lahan dan Gambar 7 
menyajikan grafik persentase perubahan tiap kategori tutupan lahan dalam rentang tahun 2005-2018. 

Rentang waktu 2005-2013 merupakan periode konversi hutan alami terbesar di Kabupaten Pelalawan. 
Dalam dua periode tersebut, tutupan hutan alami berkurang seluas 216,641.38 hektar yang 
terkonversi menjadi belukar/belukar rawa seluas 98,452.93 hektar, hutan tanaman seluas 70,757 
hektar, dan lahan terbuka seluas 22,671.02 hektar. Dalam periode tersebut, konversi hutan alami 
menjadi hutan tanaman secara masif terjadi di wilayah Semenanjung Kampar. Peristiwa kebakaran 
lahan akibat pembukaan ladang perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat yang sebagian besar terjadi 
di sekitar kawasan TN Tesso Nilo9 diindikasikan juga turut berkontribusi terhadap berkurangnya luasan 
hutan alami tersebut. Setidaknya sebanyak 1,804 titik api teridentifikasi oleh data MODIS10 pada 
periode tersebut. 

                                            
9 Detik News Rabu, 16 Agustus 2006, Kebakaran Hutan di Riau Rambah Taman Nasional Tesso Nilo 
   https://news.detik.com/berita/657711/kebakaran-hutan-di-riau-rambah-taman-nasional-tesso-nilo 
10 https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov 

https://news.detik.com/berita/657711/kebakaran-hutan-di-riau-rambah-taman-nasional-tesso-nilo
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Gambar 6. Distribusi perubahan tutupan lahan 2005-2018 

 

Gambar 7. Grafik perubahan tutupan lahan di Kabupaten Pelalawan

2005 2008 2013 2015 2018

Water Body 39.820,68 40.090,54 40.242,65 40.242,65 40.242,65

Open Ground 73.636,54 82.834,15 106.577,63 156.072,90 44.330,42

Mining Areas 1.329,47 1.329,47 1.329,47 1.329,47 513,88

Settlement 13.313,89 13.313,89 13.697,94 12.080,40 24.120,44

Agriculture 89.081,38 92.642,69 200.801,91 99.728,57 99.454,74

Bush 109.640,71 184.576,30 82.604,27 74.242,82 22.199,01

Plantation 222.657,35 230.878,50 252.856,87 353.120,23 457.535,81

Industrial Forest 175.094,37 193.771,15 243.105,04 227.864,07 287.256,39

Natural Forest 606.068,47 491.206,17 389.427,09 365.961,76 354.989,50
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BAB 4.  HASIL TEMUAN NKT-SKT 

4.1. Hasil Penilaian NKT 

Salah satu prinsip dasar dari konsep NKT adalah bahwa areal-areal dengan atribut yang memiliki nilai 
konservasi tinggi tidak selalu harus menjadi areal dimana pembangunan tidak boleh dilakukan. 
Sebaliknya, konsep NKT mensyaratkan agar pembangunan tersebut dilaksanakan dengan cara yang 
dapat menjamin pemeliharaan dan/atau peningkatan NKT tersebut. 

Penetapan areal NKT ini dilakukan sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi wilayah 
pengelolaan, khususnya untuk memberikan informasi spasial yang memadai guna kepentingan zonasi 
go and no-go area, terutama areal yang mutlak harus dilindungi guna menjaga fungsinya masing-
masing seperti konservasi keanekaragaman hayati, sistem penyangga kehidupan, tata air dan 
integritas ekosistem hutan gambut, serta areal yang dapat dikembangkan berdasarkan pertimbangan 
ekonomi dan sosial budaya. Secara umum, pembahasan NKT 1, 2, dan 3 terkait dengan aspek 
keanekaragaman hayati yang berada dalam sebuah lanskap ataupun luasan yang lebih kecil. 
Pembahasan NKT 4 terkait atribut-atribut jasa lingkungan yang sangat penting. Pembahasan NKT 5 
memiliki kriteria yang dirancang untuk melindungi kebutuhan dasar yang diperoleh dari hutan atau 
sumberdaya alam lainnya. Kriteria utama NKT 6 berupa identitas budaya tradisional/masyarakat lokal. 

4.2. NKT 1 Keanekaragaman Spesies 

Titik-berat justifikasi penilaian NKT 1 adalah melakukan identifikasi kawasan yang berfungsi sebagai 
perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Kawasan tersebut dapat berupa wilayah 
keanekeragaman hayati utama ataupun wilayah pendukungnya seperti daerah penyangga dan 
sempadan sungai yang masih alami dan interkoneksi atau memiliki fungsi koridor dengan wilayah 
keanekaragaman hayati utama. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi flora dan fauna yang termasuk 
dalam kriteria NKT 1 beserta kondisi habitatnya. Indikator temuan NKT 1 di wilayah kajian ditunjukkan 
pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Ringkasan temuan NKT 1 

Indikator Temuan 

Kawasan lindung sebagai wilayah 
kenanekaragaman hayati utama 

Kawasan konservasi dan Hutan Lindung. 

Kawasan pendukung keanekaragaman 
hayati utama 

Zona penyangga dan sempadan sungai yang interkoneksi dengan 
wilayah kehati utama 

Habitat Spesies RTE 
Seluruh tutupan hutan dan ekosistem alaminya dengan core area 
minimal 100 hektar. 

Habitat Temporer 
Wilayah-wilayah lahan basah berupa hutan rawa gambut, rawa air 
tawar dan sungai besar 

4.2.1. Kawasan Lindung sebagai Wilayah Keanekaragaman Hayati Utama 

Wilayah Keanekaragaman Hayati Utama yang dimaksud adalah seluruh kawasan konservasi dan hutan 
lindung yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI. Melalui peta Kawasan Hutan Provinsi Riau SK. 903 
Tahun 2016, telah ditetapkan wilayah keanekaragaman hayati utama di Kabupaten Pelalawan 
sebanyak enam Kawasan Konservasi (HK) dan delapan Hutan Lindung (HL). Sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maka setiap bentuk pengelolaan sumberdaya yang berbatasan 
dengan kawasan konservasi maupun hutan lindung tersebut harus menyisihkan areal penyangga 
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(buffer zone) setidaknya 500 meter11 guna mendukung kelestarian keanekaragaman hayati beserta 
ekosistem yang ada di dalamnya. Selain buffer zone, ditemukan juga kawasan pendukung lainnya yakni 
sempadan sungai dengan kondisi berhutan yang interkoneksi dengan wilayah Kawasan Konservasi.  
Deskripsi singkat untuk masing-masing wilayah keanekaragaman hayati utama beserta daerah 
pendukungnya dijelaskan sebagai berikut: 

1. Taman Nasional Tesso Nilo (TN TN); TN TN ditunjuk sebagai Kawasan Pelestarian Alam dengan SK 
Menhut No 255/Menhut-II/2004 seluas 38,576 hektar dan kemudian diperluas lagi melalui SK Menhut 
No.663/Menhut/2009 menjadi ± 83,068 hektar. Keberadaan TN Tesso Nilo dialokasikan untuk tujuan 
perlindungan keanekaragaman hayati terutama untuk populasi spesies Gajah Sumatera. Umumnya 
kondisi tutupan lahan di kawasan ini telah banyak yang terdegradasi sedang sampai berat. Adapun 
wilayahnya yang masih berhutan hanya terkonsentrasi di sisi timur - selatan wilayahnya (Gambar 7). 
Kondisinya masih kompak atau sedikit terfragmentasi. Keberadaan jalan (open access) di seluruh sisi, 
membuat kawasan TN TN khususnya daerah yang masih berhutan mengalami tekanan dan ancaman 
yang sangat tinggi terhadap penebangan liar. Keberadaan tutupan berupa perkebunan dan hutan 
tanaman di dalam kawasan TN Tesso Nilo tidak lepas dari peran pemodal atau cukong. Pada Januari 
2018, Mongabay melakukan liputan di TN Tesso Nilo yang menemukan bahwa di dalam kawasan TN 
Tesso Nilo teridentifikasi 150 area sawit yang dikuasai pemodal/cukong, diantaranya berupa 44,000 
hektar kebun sawit dan 4,000 hektar kebun akasia12. Begitu juga dengan kondisi areal penyangganya 
yang kondisi saat ini didominasi oleh ekosistem buatan seperti kebun karet, sawit, dan ladang 
masyarakat. 

Keberadaan hutan tanaman industri di dalam Kawasan TN TN juga tidak lepas dari sejarah penunjukkan 
dan penetapannya. Sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional, Kawasan ini berstatus Hutan 
Produksi Terbatas. Kawasan ini kemudian ditunjuk menjadi Taman Nasional pada 19 Juli 200413 dengan 
luas 38,576 hektar dan kemudian diperluas menjadi 83,000 hektar pada 15 Oktober 200914 dengan 
mengambil konsesi Estate Ukui milik PT. RAPP di sebelah utara TN Tesso Nilo. Selanjutnya izin konsesi 
PT. RAPP ditetapkan sebagai taman nasional melalui perubahan fungsi dari Hutan Produksi Terbatas 
seluas 83,068 hektar oleh Kementerian Kehutanan. Tahap pertama berdasarkan SK Menteri Kehutanan 
Nomor SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38,576 ha. Tahap berikutnya berdasarkan 
SK Menteri Kehutanan Nomor Sk.633/menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas ± 44,492 hektar. 
Adapun luas sekitar 6,000 ha merupakan areal bekas PT. RAPP Estate Ukui. 

                                            
11 PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam & kawasan pelestarian alam dan Peraturan Bersama 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor PER 23 dan P 52 Tahun 2007 tentang Pelepasan 
Kawasan Hutan dalam Rangka Penyelenggaraan Transmigrasi 
12 http://www.mongabay.co.id/2018/01/12/fokus-liputan-silang-sengkarut-kebun-sawit-di-tesso-nilo-bagian-2/ 
13 SK.255/Menhut-II/2004 
14 SK.633/Menhut-II/2009 
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Gambar 8. Kondisi Tutupan Lahan di Taman Nasional Tesso Nilo 

2. Suaka Margasatwa Kerumutan; SM Kerumutan berada pada dua wilayah administrasi yaitu 
Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. Sementara dalam bentang alam DAS meliputi 
DAS/Sub DAS Kampar dan Indragiri. Penunjukan SM Kerumutan sebagai Kawasan Suaka Alam 
didasarkan atas SK Menteri Pertanian No. Kep13/3/1968 seluas 120,000 hektar, yang selanjutnya telah 
dikukuhkan sebagai suaka margasatwa seluas 93,223 hektar berdasarkan SK Menteri Pertanian 
No.350/Kpts/II/1979. Luas wilayah SM Kerumutan yang berada pada wilayah administrasi Kabupaten 
Pelalawan adalah 28,033.65 hektar. Berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang SM 
kerumutan (2018-2027) bahwa sebagian besar tipe ekosistemnya merupakan ekosistem hutan rawa 
gambut dengan ketebalan gambut dalam lebih dari 4 meter. Secara garis besar peruntukan kawasan 
ini dialokasikan untuk tujuan perlindungan ekosistem hutan rawa gambut dan perlindungan 
keanekaragaman hayati terutama untuk populasi spesies Harimau Sumatera.  

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan analisis citra satelit, nampak seluruh kondisi kawasannya 
berupa tegakan hutan (hutan kerapatan). Ancaman paling nyata terhadap SM Kerumutan adalah 
maraknya penebangan liar. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, di beberapa tempat terlihat 
adanya aktifitas pengambilan kayu komersil. Jenis-jenis utama yang diambil adalah Punak 
(Tetramerista glabra), Ramin (Gonystylus bancanus) dan Meranti (Shorea spp) (Gambar 9). Kondisi 
areal penyangganya berupa tanaman sawit, ladang masyarakat dan kebun karet campur belukar. 
Gambar 10 menyajikan kondisi tutupan lahan di Kawasan SM Kerumutan. 
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Gambar 9. Aktifitas pengambilan kayu di SM Kerumutan 

 

Gambar 10. Kondisi tutupan lahan di SM Kerumutan 

3. SM Tasik Serkap, SM Tasik Besar, SM Tasik Belat, dan SM Danau Pulau Besar; keempat SM ini 
merupakan bagian dari lanskap Semenanjung Kampar yang membentuk satu hamparan ekosistem 
hutan rawa gambut. Dari keempat SM tersebut, terdapat tiga yang ditunjuk berdasarkan SK Menhut 
No. 173/Kpts-II/1986 meliputi areal seluas 3,200 hektar untuk SM Tasik Besar; 6,900 hektar untuk 
luasan SM Tasik Serkap; dan 2,528 hektar untuk luasan SM Tasik Belat (571.74 hektar berada pada 
wilayah Kabupaten Pelalawan). Sedangkan SM Danau Pulau Besar ditunjuk melalui SK Menteri 
Pertanian No. 846 Tahun 1980 dan ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 1999 dengan SK Menhutbun 
No. 668/Kpts-II/1999 seluas 28,237.95 hektar, namun luasan yang termasuk wilayah administrasi 
Kabupaten Pelalawan hanya seluas 98.87 hektar. Secara garis besar peruntukan kawasan ini 
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dialokasikan untuk tujuan perlindungan ekosistem hutan rawa gambut dan perlindungan 
keanekaragaman hayati terutama untuk populasi spesies Harimau Sumatera. 

Berdasarkan penafsiran citra Landsat tahun 2017, bahwa keempat SM ini masih memiliki ekosistem 
alami dengan kondisi hutan yang masih baik berupa hutan primer dan hutan sekunder seluas 11,424.04 
hektar (Gambar 11). 

 

Gambar 11. Kondisi tutupan lahan Suaka Margasatwa di Semenanjung Kampar 

4. Hutan Lindung; Berdasarkan Status Kawasan Hutan Provinsi Riau, bahwa di Kabupaten Pelalawan 
terdapat Hutan Lindung meliputi areal seluas 9,333.94 hektar. Hutan Lindung di Kabupaten Pelalawan 
umumnya menyebar di bagian pesisir Kecamatan Teluk Meranti dan Kuala Kampar. Selain itu, terdapat 
juga hutan lindung yang berada pada Sungai Kampar yang terbentuk dari aliran sungai tua (old river 
beds) ataupun daerah sungai bermeander (meandering floodplains) sehingga membentuk pulau kecil 
di tengah-tengah sungai. Berdasarkan analisis citra satelit dan verifikasi lapangan, hampir seluruh 
kondisi hutan lindung di Kabupaten Pelalawan telah berubah menjadi belukar tua, semak, dan 
penggunaan lainnya. Kondisi yang sama terlihat pada masing-masing areal penyangganya berupa 
kebun campuran, ladang masyarakat, semak belukar, dan permukiman (Gambar 12). 
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Gambar 12. Kondisi tutupan lahan Hutan Lindung di Kabupaten Pelalawan 

Tabel 3. Luas masing-masing wilayah keanekaragaman hayati utama dan areal pendukungnya 

No Nama Lokasi Luas(Ha) Luas buffer (Ha) 

1 TN Tesso Nilo 83,068  6,611.16 

2 SM Kerumutan 28,033.65  3,358.11 

3 SM Tasik Serkap 6,900  1,687.87 

4 SM Tasik Besar  3,200 1,450.56 

5 SM Tasik Belat 571.74  388.26 

6 SM Danau Pulau Besar 98.87  283.07 

7 Hutan Lindung 9,333.94  6,715.11 

8 Sempadan Sungai Serkap - 1,245.76 

9 Sempadan Sungai Kerumutan - 1,773.29 

10 Sempadan Sungai Nilo - 2,060.05 

 

4.2.2. Kawasan yang memiliki Spesies Langka, Terancam atau Terancam 

Punah dan Endemik 

A. Kekayaan Jenis 

Berdasarkan hasil ground check dan serangkaian data yang dikumpulkan dari berbagai dokumen 
penelitian, bahwa di wilayah kajian setidaknya terdapat 526 flora-fauna dari 144 famili (Gambar 13) 
yang tersebar pada dua biofisiografi utama yaitu daerah rawa dan daerah dataran berbukit. Jumlah 
tersebut didominasi oleh jenis yang berada di daerah rawa dikarenakan luasan tutupan hutan lebih 
besar dibandingkan daerah non-rawa. Jumlah tersebut merupakan jumlah minimal yang terdapat di 
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dalam lanskap Kabupaten Pelalawan dan kemungkinan akan bertambah seiring dengan penambahan 
data dan informasi keanekaragaman hayati. 

 

Gambar 13. Kekayaan Spesies di Kabupaten Pelalawan 

B. Perlindungan Jenis 

Dari seluruh jumlah flora dan fauna tersebut, masih dijumpai jenis-jenis yang tergolong kriteria NKT 1 
atau jenis-jenis yang masih dilindungi. Status perlindungan jenis mengacu kepada 3 kategori yakni 
Redlist IUCN versi 2018-01, Appendix CITES Versi Oktober 2017, dan Peraturan Pemerintah RI (Gambar 
14). Redlist IUCN memuat daftar jenis yang tergolong langka dan terancam (threatened species), 
sementara CITES menyusun jenis yang akan terancam punah jika diperdagangkan ataupun 
dieksploitasi. Untuk regulasi Pemerintah terkait perlindungan satwa dan tumbuhan yaitu Peraturan 
Pemerintah Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 yang selanjutnya revisi lampirannya melalui Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 jo 
P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. 

 

Gambar 14. Jumlah Jenis dilindungi pada tumbuhan dan masing-masing kelas spesies vertebrata. 
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Mamalia 

Pada kelompok mamalia, teridentifikasi sebanyak 13 jenis yang termasuk kategori redlist IUCN, yaitu 
3 jenis sangat terancam punah (Critically Endangered/CR), 3 jenis terancam (Endangered/EN) dan 7 
jenis rentan (Vulnerable/VU). Jenis yang termasuk CR yakni Harimau Sumatera (Panthera tigris 
sumatrae), Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus), dan Trenggiling (Manis javanica). Jenis 
yang termasuk EN adalah Kucing dampak (Prionailurus planiceps), Owa ungko (Hylobates agilis) dan 
Berang-berang (Lutra sumatrana); sedangkan jenis-jenis yang termasuk kategori VU terdiri atas Lutung 
budeng (Trachypithecus auratus), Beruk (Macaca nemestrina), Rusa sambar (Rusa unicolor), Kukang 
(Nycticebus coucang), Sero (Aonyx cinereus), Beruang madu (Helarctos malayanus) dan Binturung 
(Arctictis binturong). 

Berdasarkan Appendix CITES, ditemukan 7 jenis yang tergolong Appendix I dan 10 jenis Appendix II. 
Jenis Appendix I umumnya berupa jenis yang tergolong kritis seperti Harimau Sumatera, Gajah 
Sumatera dan Trenggiling. 

Burung 

Pada kelompok burung, ditemukan 3 (tiga) jenis yang tergolong Redlist IUCN, yaitu Mentok rimba 
(Cairina scutulata) dengan status berupa EN, Bangau tong-tong (Leptoptilus javanicus), dan Elang 
Wallace (Nisaetus nanus). Mentok rimba merupakan jenis burung yang hanya bisa ditemukan di 
daerah lahan basah, yakni hutan rawa gambut. 

Sebanyak 3 jenis tergolong Appendix I dan 27 jenis Appendix II. Jenis Appendix tersebut umumnya dari 
kelompok raptor dan rangkong. Berdasarkan lampiran terbaru PP No. 7 Tahun 1999, ditemukan 
sebanyak 32 jenis yang dilindungi oleh Pemerintah RI.  Beberapa jenis temuan yang dikeluarkan dari 
daftar tersebut diantaranya adalah jenis dari kelompok Alcedinidae dan sebagian besar dari kelompok 
burung madu. Adapun jenis temuan yang termasuk dalam daftar baru seperti kelompok cica daun dan 
paruh bengkok. 

Herpetofauna 

Pada kelompok herpetofauna (reptil & amfibi) tidak terdapat jenis yang tergolong CR, namun 
berdasarkan hasil penelusuran serangkaian data sekunder, masih ditemukan jenis yang tergolong 
Redlist IUCN yakni sebanyak 3 jenis EN, yakni kura-kura nanas (Heosemys spinosa), kura-kura besar-
asia (Manouria emys), labi-labi cantori (Pelochelys cantorii); serta 3 jenis tergolong VU yakni bulus atau 
labi-labi (Amyda cartilaginea), kura-kura batok (Cuora amboinensis), dan buaya supit (Tomistoma 
schlegelii). 

Tumbuhan 

Pada habitus tumbuhan masih dijumpai 7 jenis yang termasuk Redlist IUCN yakni 3 jenis CR, 3 jenis EN, 
dan 2 jenis untuk VU. Tiga jenis yang termasuk sangat terancam punah (CR) adalah Shorea macrantha, 
Vatica cf. havilandii, dan Ramin (Gonystylus bancanus). Ketiga jenis ini merupakan jenis khas hutan 
rawa gambut atau sebaranya terbatas pada ekosistem hutan rawa gambut. Jenis tumbuhan yang 
termasuk EN adalah Resak (Vatica pauciflora), Mersawa (Anisoptera marginata), dan Meranti lilin 
(Shorea teysmanniana). Selanjutnya untuk jenis-jenis dengan status rentan (VU) adalah Meranti bakau 
(Shorea uliginosa), Jelutung (Dyera polyphylla), dan Prepat (Combretocarpus rotundatus). Untuk 
kelompok tumbuhan, tidak ditemukan jenis dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. 

C. Justifikasi Habitat Spesies RTE 

Menurut definisi, hanya spesies yang terindikasi memiliki jumlah populasi yang mampu bertahan hidup 
(minimum viable population) dalam jangka panjang yang termasuk dalam NKT 1. Namun pada 
praktiknya,  di Indonesia hanya beberapa spesies yang telah dilakukan kajian untuk menilai jumlah 
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populasi minimal dimana suatu spesies dapat bertahan hidup (viability threshhold)15, sehingga 
penilaian NKT ini harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari pernyataan bahwa suatu populasi 
dianggap non-viable sedangkan pada kenyataannya viable. Oleh karena itu, dilakukan pendekatan 
melalui pendekatan luas dan kualitas habitat. Walaupun luasnya habitat yang diperlukan untuk 
memelihara satwa sangat beragam dan bergantung pada tiap-tiap jenis, tetapi areal yang berukuran 
luas, tidak terfragmentasi dan memiliki beragam tipe ekosistem, memiliki potensi yang lebih besar 
untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbagai jenis dibandingkan dengan areal yang 
berukuran kecil, terfragmentasi dan dengan keragaman tipe ekosistem yang terbatas. Lebih lanjut, jika 
sebuah habitat dengan ukuran tertentu mengalami penurunan ukuran dan kualitas melebihi ambang 
batas tertentu, maka habitat tersebut dipastikan tidak akan mampu mendukung sejumlah populasi 
untuk tetap bertahan hidup sehingga dipastikan bahwa areal tersebut bukan merupakan NKT 1. Oleh 
karena itu, ukuran pendekatan (proxy) sederhana dari potensi daya dukung untuk kebutuhan spesies 
NKT 1 adalah semua hutan yang luas dengan core area minimal 100 hektar dianggap mencukupi secara 
ukuran dan kondisi, untuk memelihara populasi spesies-spesies NKT 1. Walaupun terdapat spesies 
dengan wilayah jelajah tinggi seperti Harimau dan Gajah, namun penentuan ukuran hutan tersebut 
berguna bagi cover area dan penyediaan pakan.  

4.2.3. Kawasan dengan Konsentrasi Spesies secara Spasial dan Temporal 

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan analisis data sekunder, setidaknya terdapat dua indikator 
yang dapat dijadikan sebagai kawasan untuk spesies secara spasial dan temporal. Indikator tersebut 
berupa habitat lahan basah yang berfungsi sebagai tempat berkembang biak dan/atau bersarang bagi 
burung-burung air (wader) dan habitat di sepanjang jalur migrasi. Selain mengidentifikasi kawasannya, 
indikator penting dalam penetapan NKT 1 untuk kriteria ini adalah mengidentifikasi kehadiran spesies 
migran di kawasan tersebut. 

Wilayah kajian berpotensi berada pada jalur terbang Asia Timur Australia (East-Asia Australasia Fly 
Way). Untuk wilayah Sumatra, habitat kunci bagi spesies migran pada jalur tersebut (raptor & wader) 
adalah Semenanjung Sembilang dan Banyuasin di pesisir utara Sumatra. Berdasarkan data yang 
dikeluarkan oleh Birdlife International 2017, di Kabupaten pelalawan terdapat daerah IBA (Important 
Bird Area) bagi jenis-jenis burung yakni hutan rawa gambut Semenanjung Kampar dan hutan rawa 
gambut Kerumutan16. Kedua kawasan ini merupakan habitat kunci bagi beberapa jenis satwa liar yang 
digunakan secara temporer, baik untuk mencari makan maupun berbiak. Di kawasan Semenanjung 
Kampar, umumnya dijumpai di daerah sekitar Danau dan Sungai Serkap dan sungai-sungai besar 
lainnya yakni Sungai Kampar, Sungai Kerumutan, dan Sungai Nilo. Selain itu, lokasi lain yang 
teridentifikasi sebagai habitat penting adalah daerah rawa pasang surut di belakang sungai Kampar. 

4.2.4. Kesimpulan NKT 1 

Berdasarkan hasil justifikasi NKT 1, maka seluruh kriteria yang diuraikan di atas masih ditemukan di 
Kabupaten Pelalawan. Secara keseluruhan, wilayah yang diidentifikasi sebagai NKT 1 seluas 467,417.63 
hektar. Adapaun sebarannya ditunjukkan pada Gambar 15. 

                                            
15 Reed DH, O’Grady JJ, Brook BW, Ballou JD, Frankham R. 2003. Estimates of minimum viable population sizes 
for vertebrates and factors influencing those estimates. Biological Conservation 113:23–34. 
16 http://datazone.birdlife.org/site/mapsearch 



 
 

 10 

 

 

Gambar 15. Sebaran Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 1 di Kabupaten Pelalawan 

 

4.3. NKT 2 Ekosistem dalam Tingkat Lanskap Luas 

Identifikasi NKT 2 mencakup lanskap besar yang memiliki daerah inti dengan kondisi tutupan yang tidak 
terganggu atau hanya sedikit terfragmentasi untuk menjaga proses dinamika populasi bagi spesies 
kunci seperti Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera. Pada tahap ini juga, sangat perlu menambahkan 
lanskap hutan utuh (IFL) untuk mengidentifikasi bentang alam luas yang memiliki kemiripan fisiografis 
dan ekologisnya. Indikator temuan NKT 2 di wilayah kajian ditunjukkan pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 4. Ringkasan temuan NKT 2 

Indikator Temuan 

Daerah inti pada lanskap luas minimal 20,000 ha  Hutan rawa gambut Semenanjung Kampar 

Spesies alami dengan habitat alami yang cukup luas Harimau Sumatera & Gajah Sumatera 

Spesies top predator Harimau Sumatera 

Zona Intact Forest Landscape Hutan rawa gambut Semenanjung kampar 
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4.3.1. Daerah Inti (Core Area) pada Lanskap Luas 

Penentuan luasan daerah inti (core area) sebagai kawasan yang mampu menjamin dinamika hidupan 
liar adalah seluas minimal 20,000 hektar ditambah dengan daerah penyangga paling sedikit 3 km dari 
daerah bukaan. 

Berdasarkan hasil analisis tutupan lahan, kawasan yang memiliki kriteria di atas adalah bagian tengah 
dari ekosistem hutan rawa gambut Semenanjung Kampar (Gambar 19). Formasi vegetasi hutan 
gambut tersebut berupa tiang kerdil (low pole forest) yang belum terganggu (RAPP, 2010). Hasil 
perhitungan menggunakan perangkat lunak GIS menunjukkan bahwa luas daerah inti yang 
teridentifikasi dengan kondisi sedikit terfragmentasi memiliki luas 152,663 ha, sedangkan luas total 
daerah penyangganya adalah 47,481.84 ha. 

4.3.2. Spesies Alami dengan Habitat yang Cukup Luas 

Tiga indikator utama untuk mengidentifikasi populasi spesies alami dengan habitat yang luas adalah: 
(1) kawasan yang mengandung populasi predator tingkat tinggi, (2) kawasan yang mengandung 
populasi spesies lain yang diketahui memerlukan ruang habitat yang luas untuk bertahan hidup karena 
secara alami hidup pada kepadatan yang rendah, dan (3) wilayah yang memiliki dua kriteria 
sebelumnya tetapi akan mengalami kepunahan setempat (local extinction) akibat penangkapan atau 
perburuan satwa tersebut secara berlebihan. Berdasarkan tiga indikator di atas, maka di wilayah kajian 
terdapat dua spesies/sub-spesies yang memenuhi kriteria tersebut yakni Gajah Sumatera dan Harimau 
Sumatera. 

1. Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) 

Gajah Sumatera ditetapkan sebagai spesies NKT 2 karena memerlukan ruang habitat yang luas untuk 
bertahan hidup karena secara alami hidup pada kepadatan yang rendah.  Populasi Gajah Sumatera di 
Kabupaten Pelalawan hanya terkonsentrasi padadi lanskap TN Tesso Nilo. Populasi tersebut 
merupakan ukuran populasi tertinggi untuk seluruh wilayah Riau yakni berkisar antara 70-80 individu 
(Desai & Samsuardi 2009). Berdasarkan hasil survei dan data dari beberapa penelitian seperti WWF 
(2013) dan Sukmantoro W (2018), diperoleh gambaran mengenai sebaran dan distribusi gajah di 
Kabupaten Pelalawan. Data tersebut menunjukkan bahwa populasi Gajah Sumatera di Kabupaten 
Pelalawan hanya terkonsentrasi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan sekitarnya. Berdasarkan 
overlay antara tutupan lahan dengan data sebaran gajah nampaknya intensitas pergerakannya lebih 
sedikit di wilayah yang masih berhutan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rood et al (2010) yang 
menyatakan bahwa sebagian besar gajah cenderung menggunakan wilayah pinggir hutan hampir 
dalam seluruh aktifitas pergerakannya. Perkiraan luas jelajah Gajah Sumatera bervariasi antara 20-200 
hektar. Luas tersebut didapatkan dari hasil GPS Collar 2012-2014 dengan hasil interpretasi berdasarkan 
responden masyarakat (Sukmantoro W, 2018). Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan 
masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga (Kecamatan Ukui), bahwa kelompok gajah pernah ditemukan 
pada bulan Februari 2018 dengan jumlah 6 sampai 20 ekor di tepian kawasan TN Tesso Nilo yang 
kondisi tutupannya berupa karet atau kebun campuran. 

2. Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) 

Harimau Sumatera ditetapkan sebagai spesies NKT 2 karena spesies ini merupakan predator tertinggi 
serta memiliki cakupan wilayah jelajah yang cukup luas. Berdasarkan hasil survei (wawancara dengan 
masyarakat) dan serangkaian data hasil penelitian seperti kajian NKT RAPP (2010), penelitian Harimau 
Sumatera (Sunarto, 2011) dan hasil analisis potensi sebaran Harimau Sumatera oleh IUCN (2017) 
bahwa, populasi utama Harimau Sumatera di wilayah kajian terkonsentrasi di kawasan-kawasan besar 
yang masih berhutan dengan gangguan yang rendah. Adapun sebarannya terindikasi lebih luas dari 
kawasan hutan-besar tersebut. 

Di Semenanjung Kampar, Harimau Sumatera masih sering dijumpai di beberapa tempat, terutama di 
daerah pinggiran, antara lain: di Futong, Teluk Meranti, dan Teluk Lanus. Penyebaran Harimau 
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Sumatera di Semenanjung Kampar terkonsentrasi di hutan gambut campuran, baik yang sudah 
terganggu maupun yang masih utuh, yang umumnya terdapat di bagian tepi mengelilingi seluruh 
semenanjung (RAPP, 2010).  

Sunarto (2011) menyebutkan habitat kunci Harimau Sumatera khususnya di Kabupaten Pelalawan 
meliputi tiga lanskap utama yakni Semenanjung Kampar, Suaka Margasatwa Kerumutan, dan Taman 
Nasional Tesso Nilo. Dalam penelitian tersebut didapatkan 178 independent tiger pictures dari 10,690 
jumlah usaha hari perangkap (trap nights). Berdasarkan penelitian tersebut, perkiraan kepadatan 
populasi Harimau Sumatera di hutan rawa gambut SM Kerumutan sebesar 0.52 individu/100 km2, 
sedangkan di TN Tesso Nilo kepadatan populasinya diperkirakan sebesar 1.7 individu/100 km2. Pada 
lanskap Semenanjung Kampar, populasi Harimau Sumatera tidak diketahui dengan pasti, namun 
kepadatan populasinya diperkirakan 0.3 individu/ 100 km2 (Sunarto, 2011).  Selain itu, belum diketahui 
secara pasti apakah populasi yang menempati ekosistem Semenanjung Kampar merupakan bagian dari 
kelompok populasi harimau di SM Kerumutan. 

4.3.3. Zona Intact Forest Landscape (IFL) 

Data yang dipublikasi oleh Global Forest Watch menunjukkan bahwa di wilayah kajian masih terdapat 
kawasan yang dikategorikan sebagai IFL17. Terdapat dua hamparan yang teridentifikasi sebagai IFL 
yakni bagian dari wilayah Semenanjung Kampar dan kawasan SM Kerumutan. Kedua hamparan ini 
memiliki kesamaan lanskap, yaitu berupa ekosistem hutan rawa gambut dengan kondisi hutannya 
sedikit terfragmentasi. Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit, terlihat bahwa lokasi IFL 
Semenanjung Kampar mendapatkan gangguan atau tekanan lebih kecil jika dibandingkan dengan 
lokasi IFL di SM kerumutan. Hal ini juga diperkuat dengan temuan di lapangan yang menunjukkan 
bahwa di kawasan SM Kerumutan terdapat aktifitas penebangan liar seperti tunggul-tunggul pohon 
bekas penebangan baru dan jalan-jalan setapak sebagai sarana pengangkutan kayu. 

4.3.4. Kesimpulan NKT 2 

Berdasarkan hasil justifikasi di atas, maka di wilayah Kabupaten Pelalawan memiliki Nilai Konservasi 
Tinggi 2 yaitu daerah inti beserta penyangganya, populasi spesies alami dengan habitat yang luas, dan 
Intact Forest Landscape dengan luas total 388,763.82 hektar. Adapun sebaran kawasannya disajikan 
pada Gambar 16. 

                                            
17 http://www.intactforests.org/world.map.html 
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Gambar 16. Sebaran Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 2 di Kabupaten Pelalawan 

4.4. NKT 3 Ekosistem Langka dan Terancam 

Proses identifikasi NKT 3 pada kajian ini menggunakan dua pendekatan (proxy) yakni pendekatan 
kehati-hatian dan pendekatan analitik. Keduanya masing-masing memerlukan data pemetaan 
ekosistem yang berguna sebagai tolok ukur pendekatan, yaitu kondisi iklim, sifat tanah/hidrologis, dan 
bentuk lahan yang ada dalam sebuah unit biofisioografis. Indikator temuan NKT 3 di wilayah kajian 
ditunjukkan pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 5. Ringkasan temuan NKT 3 

Indikator Temuan 

Kelas ekosistem terancam  Seluruh sisa hutan alami 

Ekosistem langka Tidak ada 

4.4.1. Pemetaan Ekosistem 

Dalam pendekatan analitik kriteria yang digunakan untuk menilai terancam dan langkanya suatu 
ekosistem adalah:  

(1) apabila dalam suatu unit bio-fisiogeografis suatu ekosistem sudah mengalami kehilangan 50% 
atau lebih dari luas semulanya,  

(2) apabila di dalam suatu unit bio-fisiogeografis terdapat ekosistem yang mengalami kehilangan 
75% atau lebih dari luas semulanya berdasarkan asumsi semua kawasan konversi dalam tata 
ruang yang berlaku dapat dikonversikan, dan  
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(3) karena faktor alami atau manusia, ekosistem alami mencakup kurang dari 5% luas areal total 
suatu unit biofisiografis, maka di anggap langka. 

Salah satu acuan yang dapat digunakan untuk pemetaan ekosistem adalah program RePPProT 
(Regional Physical Planning Programme for Transmigration) yang telah mendefinisikan dan 
memetakan 414 sistem lahan di seluruh Indonesia melalui padu-serasi dari faktor-faktor topografi, 
geologi, iklim, hidrologi/tata air, tanah, dan organisme dengan cara tertentu. Kelas-kelas di sistem 
lahan RePPProT dapat dikombinasikan dengan tutupan lahan dan peta topografi untuk menciptakan 
peta tipe-tipe ekosistem (Panduan Penilaian NKT, 2008). Berdasarkan data sebaran sistem lahan atau 
kelas ekosistem bahwa di Kabupaten Pelalawan terdapat 13 sistem lahan. Adapun daftar sistem lahan 
tersebut disajikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 6. Daftar kelas ekosistem/sistem lahan di Kabupaten Pelalawan 

Sistem Lahan Singkatan Deskripsi 

Bakunan BKN Dasar-dasar lembah kecil diantara bukit-bukit 

Beliti BLI Dataran-dataran banjir danau lembah-lembah sempit 

Gambut GBT Rawa gambut dalam 

Kahayan KHY Dataran-dataran pasir paduan sungai/muara 

Kajapah KJP Dataran lumpur antar pasang surut di bawah bakau 

Klaru KLR Dataran-dataran banjIr bergambut yang tergenang tetap 

Muara Beliti MBI Dataran-dataran sedimen berbatu tufa yang berombak sampai bergelombang 

Mendawai MDW Rawa gambut dangkal 

Sungai Aur SAR Dataran-dataran endapan bertufa yang berbukit 

Sebangau SBG Jalur meander sungai-sungai besar dengan tanggul-tanggul lebar 

Sikladipanjang SLP Teras-teras laut tua yang rendah berpasir  dan bertanah liat 

Sungai Manau SMN Teras-teras sungai yang sempit dalam lembah-lembah kecil 

Sungai Napuk SPK Teras-teras tertoreh berpasir 

Existing Forest Cover 

Hasil uji kelangkaan dan keterancaman setiap ukuran pendekatan ekosistem telah dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan analitis seperti yang digambarkan dalam Panduan Penilaian NKT 2008. 
Secara ringkas temuan dari hasil uji keterancaman tersebut mendapatkan hasil bahwa hampir seluruh 
kelas ekosistem (12 dari 13 sistem lahan) mengalami kehilangan tutupan hutan alami sebesar 50%. 
Kelas ekosistem tersebut adalah Bakunan/BKN (100%), Beliti/BLI (69.10%), Gambut/GBT (68.87%), 
Kahayan/KHY (68.80%), Klaru/KLR (59.13%), Mendawai/MDW (68.68%), Muara Beliti/MBI (78.32%), 
Sebangau/SBG (88.03%), Sikladipanjang/SLP (99.26%), Sungai Aur/SAR (99.62%), Sungai Napuk/SPK 
(81.16%) dan Teweh/TWH (79%). Hasil perhitungan tersebut didapatkan dari perbandingan tutupan 
hutan masa lampau (1990) dengan tutupan hutan tahun 2015. 

Berdasarkan cakupan luasan dalam satuan unit biofisiografis, maka kelas ekosistem MDW dan GBT 
mengalami kehilangan tutupan hutan yang paling luas. Kedua kelas tersebut merupakan ekosistem 
lahan basah berupa hutan rawa gambut dalam (GBT) dan hutan rawa gambut dangkal (MDW). 

Estimated Future Forest Cover (2031) 

Perhitungan analitik terkait prediksi hutan menggunakan panduan penilaian NKT 2008. Analisis spasial 
untuk perhitungan tersebut dilakukan dengan overlay peta penggunaan lahan, sistem lahan, dan status 
kawasan untuk memprediksi kemungkinan kehilangan luasan hutan pada tahun 2031, dengan asumsi 
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seluruh areal hutan selain kawasan konservasi dan hutan lindung akan dikonversi18. Berdasarkan hasil 
perhitungan, hampir seluruh kelas ekosistem dalam satuan unit biofisiografis diprediksi akan 
mengalami kehilangan tutupan hutan lebih dari 75%, kecuali kelas ekosistem Klaru yang diprediksi 
akan kehilangan tutupan hutan sebesar 64.86%. 

Berdasarkan perhitungan kehilangan hutan saat ini dengan prediksi keberadaan hutan tahun 2031, 
maka seluruh ekosistem di wilayah kajian termasuk kategori terancam. Jika dilihat dari konteks 
regional dan sejarah, sisa hutan alami terutama kelas GBT dan MDW di Kabupaten Pelalawan sangat 
penting untuk dikonservasi karena mengalami keterancaman. Hal ini juga diiperkuat dari data spasial 
bahwa tutupan hutan alami telah sangat berkurang sejak awal 1990-an. Sisa hutan untuk kedua kelas 
tersebut dalam satuan unit biofisiografis pada tahun 2031 hanya seluas 205,593.30 hektar atau 
mengalami kehilangan hutan dari tahun 1990 seluas 2,787,112.67 hektar (>90%). 

Tabel 7. Perhitungan masing-masing kelas ekosistem Kabupaten Pelalawan dalam satuan unit 
biofisiografis 

No 
  

Biofisiografis/ 
Kelas Ekosistem  

Forest in 1990 
  

Forest in 
2015  

Predicted 
Forest in 

2031 

% Loss in 
2015  

% Predicted 
loss in 2031  

A Eastern Coastal Swamps           

1 Bakunan 14,613.92 0 0 100.00% 100.00% 

2 Beliti 18,534.39 4,216.57 2,764.25 69.10% 85.09% 

3 Gambut 1,755,316.37 516,923.71 125,562.73 68.87% 92.85% 

4 Kahayan 491,074.71 51,957.32 10,823.65 68.80% 97.80% 

5 Kajapah 385,040.15 124,531.09 23,706.94 31.28% 93.84% 

6 Klaru 98,027.74 28,621.42 24,555.28 59.13% 74.95% 

7 Mendawai 2,252,810.64 413,705.22 79,856.85 68.68% 96.46% 

8 Muara Beliti 77,109.28 12,126.10 4,695.95 78.32% 93.91% 

9 Sebangau 93,839.26 5,469.99 1,088.92 88.03% 98.84% 

10 Sikladipanjang 236,632.00 1,882.70 5,860.85 99.26% 97.52% 

11 Sungai Aur 1,537.96 5.7 25.54 99.62% 98.34% 

12 Sungai Napuk 826.78 45.5 16.62 81.16% 97.99% 

13 Teweh 136.23 38.75 0.00 79.00% 100.00% 

B Eastern Hils & Plains           

1 Bakunan 37,016.62 1,866.82 5,671.83 0.91 84.68% 

2 Beliti 21,270.18 632.77 256.27 0.97 98.80% 

3 Gambut 3,376.51 22.95 42.09 0.99 98.75% 

4 Klaru 10,889.90 158.2 90.63 0.96 99.17% 

5 Mendawai 51,052.13 467.96 24.95 93.62% 99.95% 

6 Muara Beliti 1,662,310.23 16,963.23 108,109.84 97.14% 93.50% 

7 Sebangau 19,267.44 356.36 88.00 92.93% 99.54% 

8 Sikladipanjang 64,383.43 33.09 577.21 99.94% 99.10% 

9 Sungai Aur 1,018,442.08 17,235.57 66,330.28 95.29% 93.49% 

10 Sungai Manau 712.85 0 424.68 100.00% 40.43% 

11 Sungai Napuk 161,322.24 2,713.98 1,057.83 97.07% 99.34% 

12 Teweh 22,427.15 2,951.99 3,551.58 87.41% 84.16% 

                                            
18 Kegiatan pembukaan lahan diasumsikan hanya dilaksanakan apabila aspek legal terpenuhi. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015, perubahan peruntukan kawasan hanya dapat dilakukan pada status 

kawasan hutan produksi atau hutan produksi terbatas. Lebih lanjut, pelepasan kawasan hutan menjadi areal 

penggunaan lain hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi. Artinya secara legal formal, 

konversi areal menjadi lahan budidaya tidak dibenarkan di dalam Kawasan Konservasi atau Hutan Lindung. 
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Gambar 17. Peta perubahan luasan tutupan hutan 1990-2015 dan prediksi tahun 2031 

Berdasarkan hasil analisis dan justifikasi di atas, maka seluruh kelas ekosistem di Kabupaten Pelalawan 
dikategorikan sebagai ekosistem terancam. Deliniasi untuk NKT 3 adalah tutupan yang masih berupa 
hutan atau hutan sisa yang diduga masih mampu untuk memperbaiki kondisi dengan sendirinya. 
Kondisi tutupan seperti alang-alang, semak belukar atau bekas kebakaran tidak termasuk dalam 
kriteria NKT 3. 

4.4.2. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil justifikasi di atas, maka di wilayah Kabupaten Pelalawan memiliki Nilai Konservasi 
Tinggi 3 yaitu ekosistem terancam seluas 354,425.57 hektar. Adapun sebaran kawasannya disajikan 
pada Gambar 18. 
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Gambar 18. Sebaran Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 3 di Kabupaten Pelalawan 

4.5. NKT 4 Jasa Ekosistem 

Titik-berat pada tahapan penilaian NKT 4 adalah melakukan identifikasi kawasan yang masih mampu 
memberikan jasa ekosistem dasar, termasuk perlindungan tangkapan air serta pengendalian erosi 
tanah dan lereng yang rentan. Adapun indikator temuan NKT 4 di wilayah kajian ditunjukkan pada 
Tabel di bawah ini. 

Tabel 8. Ringkasan temuan NKT 4 

Indikator Temuan 

Perlindungan daerah tangkapan air  Sempadan sungai, termasuk ekosistem lahan basah lainnya 

seperti danau dan hutan rawa gambut 

Kontrol erosi pada tanah dan lereng 

yang rentan 

Tidak ada 

Jalur hijau atau sungai lebar untuk 

membatasi meluasnya kejadian 

kebakaran hutan dan lahan  

Sungai Kampar, Sungai Kerumutan, Sungai Nilo dan ekosistem 

hutan rawa gambut utuh. 

4.5.1. Perlindungan daerah tangkapan air 
Sempadan Sungai 

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan analisis data sekunder, diketahui di wilayah kajian ditemukan 
sebanyak 20 aliran sungai. Aliran sungai yang diidentifikasi pada saat ground check umumnya 
merupakan sungai-sungai besar atau sungai utama untuk wilayah sekitarnya. Seluruh sungai tersebut 
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merupakan bagian dari DAS Kampar. Sebagian besar sungai besar atau sungai utama yang 
teridentifikasi memiliki kondisi vegetasi riparian dan membentuk formasi hutan rawa periodik. 
Riparian dapat berupa lembah aluvial yang besar dengan lebar puluhan kilometer di daerah basah atau 
vegetasi tepian sungai dengan lebar sempit di daerah kering. Wilayah ini memiliki karakter yang khas, 
karena merupakan perpaduan lingkungan perairan dan daratan. Komunitas tumbuhan dicirikan oleh 
tumbuhan-tumbuhan yang beradaptasi dengan perairan, yakni jenis-jenis tumbuhan hidrofilik. Sungai-
sungai dengan karakter tersebut diantaranya Sungai Kampar, Sungai Kerumutan, Sungai Nilo, Sungai 
Serkap, Sungai Turip, Sungai Segati, Sungai Seminai, Sungai Napuh, Sungai Tolam, dan Sungai Kerinci. 
Aliran sungai yang teridentifikasi pada saat verifikasi lapangan ditunjukkan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Daftar Sungai Besar atau Sungai Utama di Wilayah Kajian 

Nama Sungai Sempadan (m) Luas Sempadan (Ha) 

Sungai Air Hitam 50 256.85 

Sungai Bengkarai 50 321.15 

Sungai Bunut 50 76.81 

Sungai Bunut Toalam 50 39.85 

Sungai Kampar 100 6,427.28 

Sungai Keluang 50 137.33 

Sungai Kerinci 50 127.98 

Sungai Kerumutan 100 1,789.73 

Sungai Kundur 50 108.95 

Sungai Napuh 50 352.11 

Sungai Nilo 100 2,054.13 

Sungai Pamai 50 228.03 

Sungai Pengarutan 50 160.98 

Sungai Segati 50 425.93 

Sungai Seminai 50 85.94 

Sungai Serkap 100 1,158.12 

Sungai Sinduan 50 140.78 

Sungai Telayap 50 157.51 

Sungai Tolam 50 221.06 

Sungai Turip 100 546.90 

20 aliran sungai tersebut memiliki luas total sempadan berkisar 14,817.41 hektar. Sebanyak lima aliran 
sungai ditetapkan sempadannya selebar 100 meter karena memiliki lebar badan sungainya lebih dari 
30 m. Penetapan lebar sempadan tersebut mengikuti berbagai aturan Pemerintah RI tentang 
pemberian sempadan sungai. Diantaranya Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan 
Lindung, PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, PP No 38 Tahun 2011 
tentang Sungai, dan Peraturan Menteri PU No 63/Prt/1993 tentang Garis Sempadan Sungai. 

Seluruh sungai tersebut memiliki fungsi sebagai daerah tangkapan air, pemelihara kualitas dan 
penyedia air. Beberapa sungai yang memiliki fungsi sebagai jasa penyedia air bersih adalah Sungai 
Kampar, Sungai kerumutan dan Sungai serkap. Selanjutnya, keberadaan parit-parit alami dan kanal 
perlu diberikan perhatian, khusunya aliran yang berada di dalam konsesi dan perkebunan kelapa sawit. 
Keberadaan parit ataupun kanal berperan penting dalam mengatur fungsi hidrologis, terutama pada 
musim penghujan yakni dapat mengurangi dampak luapan sungai-sungai utama. 

Hutan Rawa Gambut 

Selain sungai, ditemukan juga wilayah yang memiliki fungsi untuk mengatur fungsi hidrologis dalam 
skala yang lebih luas yakni hamparan hutan rawa gambut. Kawasan bergambut dengan tutupan yang 
masih berhutan umumnya terkonsentrasi di wilayah Semenanjung Kampar (Teluk Meranti) dan SM 
Kerumutan. Sedangkan kawasan gambut dengan tutupan penggunaan lain (non-hutan) umumnya 
terkonsentrasi di sepanjang sungai besar (Sungai Kampar dan Sungai Nilo) atau lokasi-lokasi dengan 
akses yang mudah dijangkau. 
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Selain ditetapkan sebagai ekosistem tercancam, hutan rawa gambut dalam skala yang luas juga 
memiliki fungsi sebagai pengendali banjir bagi daerah hilir dan memiliki peran dalam siklus hidrologi 
lokal yang luar biasa penting dan perlu diperhatikan secara khsusus. 

Beberapa payung hukum yang mengatur terkait perlindungan rawa gambut diantaranya Keppres No 
32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional, dan PP No 57 Tahun 2016. Ekosistem hutan rawa gambut di Kabupaten Pelalawan 
umumnya terkonsentrasi pada lanskap Semenanjung Kampar yang secara khusus telah diatur 
perlindungannya melalui Perpres No 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatra 
bahwa Semenanjung Kampar merupakan daerah pelestarian kawasan bergambut yang bernilai 
konservasi tinggi. 

Peraturan lainnya terkait ekosistem gambut adalah Instruksi Presiden RI tentang Moratorium Lahan 
Gambut yang tertuang melalui peta PIPPIB revisi XII. Berdasarkan peta tersebut, lahan gambut di 
Kabupaten Pelalawan yang mendapatkan moratorium seluas 106,034.33 hektar dengan kondisi yang 
masih berhutan seluas 15,439.54 hektar. Sebagian besar luas moratorium tersebut berada di luar 
lanskap Semenanjung Kampar.  

Lahan gambut terkait kriteria perlindungan tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih 
yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa. Poin tersebut, hingga saat ini telah memberikan 
pemisah antara gambut yang berstatus dilindungi dengan gambut yang berstatus budidaya. 
Berdasarkan data baseline, luas tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih di seluruh 
wilayah kabupaten Pelalawan seluas 539,702.30 hektar dengan kondisi yang masih berhutan seluas 
263,433.57 hektar. 

Ekosistem Danau 

Berdasarkan analisis citra satelit dan hasil verifikasi lapangan, bahwa di wilayah kajian masih dijumpai 
setidaknya tiga danau yakni Danau Serkap, Danau Kajuid, dan Danau Betung. Danau-danau tersebut 
memiliki karakteristik yang berbeda. Danau Serkap merupakan bagian tengah dari hutan rawa gambut 
Semenanjung Kampar (peat dome) dan hulu bagi Sungai Serkap. Sedangkan Danau Kajuid merupakan 
aliran tua dari Sungai Kampar yang membentuk sebuah tubuh air yang baru (oxbow lake). Masing-
masing danau tersebut perlu ditetapkan sempadannya selebar 100 meter. Hal ini disesuaikan dengan 
regulasi yang berlaku yakni Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 

4.5.2. Kontrol Erosi pada Tanah dan Lereng yang Rentan 

Erosi memberikan konsekuensi ekologi dan ekonomi yang sangat penting dalam skala lanskap. Erosi 
permukaan (surface erosion) menyebabkan menipisnya lapisan top soil yang berdampak pada 
merosotnya produktifitas lahan. Salah satu indikator penilaian NKT 4 adalah mengidentifikasi daerah 
yang memiliki potensi erosi berat sampai dengan sangat berat.  

Tingkat bahaya erosi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama yakni jenis tanah, kelerengan dan 
kondisi tutupan lahan. Di wilayah kajian terdapat 13 jenis tanah yang didominasi oleh Troposaprists, 
Tropohemists dan Tropodults yang artinya sebagian besar wilayah kajian merupakan daerah rawa 
gambut. Di wilayah kajian juga tidak ditemukan daerah yang berlereng lebih dari 25% yang artinya 
seluruh lokasi bertopografi datar sampai dengan agak curam. Faktor kelerengan merupakan faktor 
yang paling mempengaruhi tinggi-rendahnya bahaya erosi. Berdasarkan perhitungan sederhana 
dengan menggunakan Rumus USLE (Universal Soil Loss Equation), maka di wilayah kajian memiliki 
tingkat bahaya erosi antara sangat rendah sampai dengan berat. Sehingga di Kabupaten Pelalawan 
secara umum, tidak memiliki daerah dengan tingkat bahaya erosi yang sangat berat atau tingkatan 
yang ditetapkan sebagai indikator NKT 4. Selanjutnya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh  BNPB 
(Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bahwa secara keseluruhan Kabupaten Pelalawan memiliki 
Indeks Erosi dengan tingkat resiko yang Rendah. Adapun potensi tingkat bahaya erosi di Kabupaten 
Pelalawan ditunjukkan pada Gambar 19. 
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Gambar 19. Sebaran potensi tingkat bahaya erosi di Kabupaten Pelalawan 

4.5.3. Kawasan pembatas kebakaran hutan dan lahan 

Kawasan yang mampu melindungi dan mencegah kebakaran lahan atau hutan dalam skala yang luas 
merupakan salah satu kriteria sebagai NKT 4. Beberapa keadaan alam seperti sungai besar memiliki 
atribut fisik yang mampu menghalangi menjalarnya api dari sisi yang berseberangan. Atribut-atribut 
lain yang juga mempunyai kemampuan sebagai sekat bakar apabila terjadi kebakaran seperti hutan 
rawa gambut dengan sistem hidrologi yang utuh (intact peat swamp forest), hutan rawa, daerah 
genangan, dan jalur-jalur hijau (green belt). 

Pada wilayah kajian terdapat beberapa atribut alami yang berpotensi sebagai sekat bakar yaitu Sungai 
Kampar, Sungai Nilo dan Sungai Kerumutan. Ketiga sungai tersebut memiliki lebar lebih dari 30 meter, 
yang diduga mampu menahan loncatan-loncatan api. Selain sempadan sungai, terdapat atribut hutan 
rawa gambut utuh yakni hamparan ekosistem Semenanjung Kampar dan ekosistem SM Kerumutan. 
Gambar 20 menyajikan sebaran titik api di Kabupaten Pelalawan dalam kurun waktu 2013 – 2017. 
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Gambar 20. Sebaran titik api 2013 – 2017 di Kabupaten Pelalawan 

4.5.4. Kesimpulan NKT 4 

Berdasarkan hasil justifikasi di atas, maka di Kabupaten Pelalawan mengandung NKT 4 yakni sempadan 
sungai, hutan rawa gambut utuh, dan danau. Luas total NKT 4 adalah 305,028.41 hektar. Adapun 
sebarannya disajikan pada Gambar 21. 
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Gambar 21. Sebaran Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 4 di Kabupaten Pelalawan 

4.6. NKT 5 Kebutuhan Dasar 

Kajian NKT 5 fokus pada tempat dan sumberdaya yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan dasar 
penduduk setempat atau masyarakat adat yang teridentifikasi melalui keterlibatan dengan penduduk 
atau masyarakat adat tersebut. Kebutuhan dasar tersebut meliputi karbohidrat, protein, vitamin, 
mineral, air, obat-obatan, bahan bakar, bahan bangunan, pakan ternak dan pendapatan terbatas untuk 
pembelian kebutuhan dasar tersebut. 

4.6.1. Hal Mendasar Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

Pengambilan data dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak di tingkat kecamatan 
dan desa. Kecamatan yang dikunjungi adalah Pangkalan Kuras, Bunut, Pelalawan, Langgam, Bandar 
Petalangan, Ukui, Kerumutan dan Teluk Meranti. Sampel desa yang dikunjungi merupakan desa-desa 
yang masih memiliki hutan sisa untuk setiap kecamatan yang dikunjungi. Adapun ringkasan hasil 
identifikasi NKT 5 disajikan pada tabel 10. 
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Tabel 10. Ringkasan temuan NKT 5 di wilayah kajian 

Indikator Ketergantungan Justifikasi 

Kebutuhan Pangan-Karbohidrat Tidak Ada Jenis karbohidrat yang dikonsumsi adalah beras yang 
didapatkan sebagian besar dengan cara membeli, dan 
sebagian kecil dari sawah. Jenis lainnya seperti jagung 
dan umbi-umbian berupa tambahan dan tidak 
dikonsumsi secara teratur 

Kebutuhan Pangan-Protein  Ada Sumber protein umumnya berupa ikan. Pemenuhan 
kebutuhannya dengan cara tangkapan dari sungai, 
membeli dan budidaya. Jenis protein lainnya seperti 
daging dan telur. 
Tingkat ketergantungan terhadap Sungai Kerumutan 
sangat tinggi untuk kebutuhan mencari ikan, namun 
sebgaian besar hasil tangkapannya untuk dijual dan 
sebagaian lainnya untuk dikonsumsi. Jika hasil 
penjualan tersebut dibutuhkan untuk pemenuhan 
kebutuhan dasar maka Sungai Kerumutan berpotensi 
sebagai atribut NKT 5 

Kebutuhan Air-Air Minum Ada Tingkat ketergantungan yang penting adalah: 
1. Sebagian masyarakat Teluk Meranti 
memanfaatkan sungai Kampar sebagai air bersih. 
Walaupun telah banyak air kemasan, namun 
beberapa keluarga masih memilik air Sungai Kampar 
untuk kebutuhan air bersih. 
2. Sungai Kerumutan digunakan sebagai air bersih 
bagi nelayan Desa Teluk Meranti. Tingkat 
ketergantungan terhadap Sungai Kerumutan sangat 
tinggi untuk kebutuhan mencari ikan, walaupun 
hasilnya sebagian besar untuk dijual. 
3. Sungai Serkap dimanfaatkan oleh karyawan 
perusahaan dan masyarakat yang mencari ikan 
sebagai air bersih 

Kebutuhan Air-MCK Ada Pemenuhan kebutuhan air untuk mandi, mencuci, 
kakus dan keperluan lain diperoleh dari sungai, air 
hujan, PDAM, dan sumur bor.   

Kebutuhan Sandang/Pakaian Tidak Ada Diperoleh dengan cara membeli. Tidak ada yang 
mengambil bahan-bahan tertentu di alam untuk 
kebutuhan sandangnya 

Kebutuhan Papan Tidak Ada Umumnya didapatkan dengan cara membeli. Bagi 
warga yang memiliki ladang yang berisi kayu 
pertukangan, maka beberapa kebutuhan kayu dapat 
diambil dari ladang. 
Kebanyakan pengambilan kayu di lokasi-lokasi pinggir 
sungai, seringkali juga didapatkan dari kawasan 
konservasi dan atau hutan lindung 

Kebutuhan Obat-obatan Tidak Ada Sarana pelayanan kesehatan puskesmas, puskesmas 
pembantu, posyandu, dan poskesdes. Tidak terdapat 
lokasi khusus di alam yang digunakan sebagai sumber 
obat-obatan bagi warga. 

4.6.2. Kesimpulan NKT 5 

Identifikasi keberadaan NKT5 ini lebih didasarkan pada pendekatan kehati-hatian (precautionary 
approach) dan wawancara terbatas dengan para pihak yang menjadi kunci dalam penilaian ini. 
Berdasarkan ringkasan tabel di atas, maka di wilayah kajian masih terdapat NKT 5. Atribut NKT 5 
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tersebut adalah Sungai Kampar, Sungai Kerumutan, dan Sungai Serkap seluas 37,648.05 hektar. 
Adapun sebaran lokasinya disajikan pada Gambar 22. 

 

Gambar 22. Sebaran Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 5 di Kabupaten Pelalawan 
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4.7. NKT 6 Nilai Budaya 

Kajian NKT 6 mengidentifikasi tempat, sumberdaya, habitat dan lanskap yang memiliki nilai penting 
budaya, arkeologis, atau historis secara global atau nasional, atau nilai budaya, ekonomi atau 
religi/suci yang sangat penting bagi penduduk setempat atau masyarakat adat, yang teridentifikasi 
melalui keterlibatan dengan penduduk atau masyarakat adat tersebut. Adapun ringkasan hasil 
identifikasi NKT 6 disajikan pda tabel dibawah ini. 

Tabel 11. Ringkasan temuan NKT 6 di wilayah kajian 

Indikator Ada/Tidak Ada Justifikasi 

Situs yang diakui oleh kebijakan 
dan legislasi nasional memiliki 
nilai kultural yang tinggi 

Tidak Ada  

Situs yang memiliki penetapan 
resmi dari pemerintah Nasional 
dan atau lembaga Internasional 
seperti Unesco 

Tidak Ada  

Situs dengan nilai histori dan 
kultur penting yang diakui, 
bahkan apabila tidak diakui oleh 
legislasi 

Ada Di wilayah kajian terdapat situs 
berupa hutan yang memiliki nilai 
histori dan kultur yang penting. 
Hutan tersebut adalah Hutan 
Larangan Rimbo Baguo yang 
berada di wilayah kecamatan 
Langgam dan hutan adat desa 
betung di wilayah kecamatan 
Pangkalan Kuras. Kedua Situs ini 
dilindungi secara lokal dan diakui 
oleh Kabupaten sebagai hutan 
kota. Hingga saat ini, lokasi 
tersebut masih dilindungi oleh 
masyarakat setempat seperti 
tidak boleh mengambil kayu dari 
hutan tersebut. 

Situs religi atau sakral, lahan 
pemakaman, atau situs yang 
dijadikan lokasi penyelenggaraan 
upacara adat yang memiliki peran 
penting bagi masyarakat lokal 
atau adat 

Tidak Ada  

Sumberdaya tumbuhan atau 
hewan yang memiliki nilai totem 
atau digunakan dalam upacara 
adat 

Tidak Ada  
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4.7.1. Kesimpulan NKT 6 

Identifikasi keberadaan NKT 6 ini didasarkan pada pendekatan kehati-hatian dan wawancara terbatas 
dengan para pihak di tingkat kecamatan dan desa. Berdasarkan ringkasan tabel di atas, maka di wilayah 
kajian masih terdapat NKT 6 atau wilayah dengan signifikansi budaya yang memiliki peranan tradisional 
yang penting bagi masyarakat lokal atau adat. Atribut NKT 6 tersebut adalah Hutan Larangan Rimbo 
Baguo di Kecamatan Langgam seluas 53.17 ha dan Hutan Adat Desa Betung di Kecamatan Pangkalan 
Kuras seluas 41.81 ha. Adapun sebaran lokasinya disajikan pada Gambar 23. 

 

Gambar 23. Sebaran Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 6 di Kabupaten Pelalawan 

 

4.8. Hasil Penilaian SKT 

4.8.1. Data Penginderaan Jauh yang Digunakan 

Untuk menghasilkan peta penutupan lahan, kajian ini menggunakan komposit citra satelit Sentinel 2A 
dan 2B dengan resolusi spasial 20-meter akuisisi bulan Januari - Mei 2018 (Gambar 24). Selain itu, 
digunakan juga komposit citra Landsat-7 dan Landsat-8 untuk mengidentifikasi perubahan tutupan 
lahan pada saat desktop study. 
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Gambar 24. Citra satelit Sentinel 2A dan 2B 

4.8.2. Uji Tingkat Akurasi 

Secara keseluruhan, terdapat 275 ground check points untuk keperluan verifikasi kelas penutupan 
lahan di wilayah kajian. Metode dalam menentukan sebaran ground check points ini menggunakan 
random sampling berdasarkan kelas penutupan lahan yang telah dibuat sebelum verifikasi lapangan 
dengan mempertimbangkan aksesibilitas serta keterwakilan dari setiap kelas penutupan lahan. Hasil 
dari perhitungan tingkat ketelitian dan ketepatan atau accuracy assessment menunjukkan hasil yang 
sangat baik yakni dengan nilai ketelitian pemetaan sebesar 95.27% atau 262 titik yang terkoreksi. Hasil 
dari uji akurasi tersebut menghasilkan perbaikan peta tutupan lahan seperti disajikan pada Gambar 
25. 
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Gambar 25. Tutupan lahan setelah dilakukan verifikasi lapangan 

4.8.3. Nilai Karbon 

Lokasi pengambilan sampel merupakan kawasan-kawasan yang masih tertutup vegetasi dengan kelas 
tutupan berupa Medium Density Forest (MDF), Low Density Forest (LDF), dan Young Regeneration 
Forest (YRF). Letak administratif plot sampel berada di wilayah Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan 
Kerumutan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Pelalawan, 
Kecamatan Bunut dan Kecamatan Langgam. Pemilihan lokasi mempertimbangkan kemudahan akses 
ke lokasi-lokasi tempat pengambilan sampel serta kemudahan proses perizinan. 

Medium Density Forest (MDF) 

Rata-rata terbobot nilai stok karbon pada kelas vegetasi MDF mencapai 149.75 ton C/ha. Nilai tersebut 
lebih banyak didapatkan dari hasil pengukuran pada plot kelas diameter di atas 15 cm yakni mencapai 
143.24 ton C/ha. Sementara untuk kategori diameter di antara 5-15 cm, memiliki stok karbon hanya 
sebesar 6.51 ton C/ha. Ilustrasi perbandingan stok karbon dari masing-masing carbon pool untuk kelas 
vegetasi MDF tersaji pada gambar berikut. 
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Gambar 26. Grafik nilai rata-rata terbobot stok karbon kelas vegetasi MDF 

MDF – Medium Density Forest atau bisa disebut juga sebagai Hutan Kerapatan Sedang. Seluruh plot 
sampel MDF merupakan ekosistem hutan rawa gambut yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air 
sungai. Kondisi tegakannya berupa hutan sekunder tingkat lanjut yang didominasi oleh pohon 
berdiameter rata-rata 30 cm, namun sesekali masih ditemukan individu pohon dengan diameter 50 
cm. Pada tegakan kelas vegetasi ini tidak ditemukan bekas kegiatan penebangan baru, hanya 
ditemukan sisa atau tunggul phon yang sudah lapuk bekas tebangan lama. Selain itu, jenis-jenisnya 
dominan non-komersil seperti bongku (Madhuca sp) sehingga berdampak pada sedikitnya aktifitas 
pengambilan kayu. Hampir seluruh plot sampel pada kelas vegetasi ini memiliki kondisi lantai hutannya 
bersih atau tingkat pertumbuhan pancang dan semai sangat sedikit. Hal ini juga mengindikasikan 
tingkat kerapatan tajuknya sangat tinggi. 

Low Density Forest (LDF) 

Rata-rata terbobot nilai stok karbon pada kelas vegetasi LDF mencapai 84.37 ton C/ha. Nilai tersebut 
lebih banyak didapatkan dari hasil pengukuran pada plot kelas diameter di atas 15 cm yakni mencapai 
73.64 ton C/ha. Sementara untuk kategori diameter di antara 5-15 cm, memiliki stok karbon lebih kecil 
yakni sebesar 10.73 ton C/ha. Ilustrasi perbandingan stok karbon dari masing-masing carbon pool 
untuk kelas vegetasi LDF tersaji pada gambar berikut. 
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Gambar 27. Grafik nilai rata-rata terbobot stok karbon kelas vegetasi LDF 

LDF – Low Density Forest atau bisa disebut juga Hutan Kerapatan Rendah. Sabagian besar plot sampel 
LDF merupakan ekosistem hutan rawa gambut dan sebagian lainnya berada pada ekosistem tanah 
mineral. Kondisi tegakannya berupa hutan sekunder yang memiliki tingkat kerusakan yang cukup tinggi 
akibat dari aktifitas pegambilan kayu. Di beberapa plot sampel terlihat jelas bekas-bekas jalan sarad 
dan aktifitas penebangan yang masih baru. LDF di hutan tanah mineral merupakan hutan sisa yang 
sengaja dipertahankan oleh masyarakat sebagai hutan kas desa ataupun hutan adat. 

Young Regeneration Forest (YRF) 

Nilai stok karbon pada kelas vegetasi YRF lebih kecil dibandingkan dengan dua kelas vegetasi lainya 
yakni rata-rata terbobot sebesar 48.99 ton C/ha. Sama halnya dengan kelas vegetasi lainnya, nilai stok 
karbon terbesar didapatkan dari hasil pengukuran pada plot kelas diameter di atas 15 cm yakni sebesar 
36.10 ton C/ha. Sedangkan untuk kategori diameter di antara 5-15 cm, memiliki stok karbon sebesar 
12.89 ton C/ha. Ilustrasi perbandingan stok karbon dari masing-masing carbon pool untuk kelas 
vegetasi YRF ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Gambar 28. Grafik nilai rata-rata terbobot stok karbon kelas vegetasi YRF 
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YRF – Young Regeneration Forest atau bisa disebut juga Hutan Regenerasi Muda. Plot sampel YRF di 
hutan tanah mineral merupakan hutan yang tumbuh kembali dan masih muda, tetapi sesekali masih 
dijumpai pohon tua atau pohon induk yang tersisa. Sedangkan plot sampel YRF di hutan rawa gambut 
merupakan hutan sekunder yang memiliki kerusakan sangat parah, sehingga tegakan yang tersisa rata-
rata memiliki diameter relatif kecil. 

Tabel 12. Ringkasan Nilai Karbon per Kelas Vegetasi 

Kelas 
Vegetasi 

Jumlah 
Plot 

Batang/ha Basal area Rata-rata stok 
karbon ton C/ha 

Total SEoM 

5-15 cm > 15 cm m2/ha 5-15 cm > 15 cm 

MDF 5 400 536 62.30 6.51 143.24 149.75    4.46  

LDF 22 659 327 55.01 10.73 73.64 84.37    1.77  

YRM 9 989 293 39.21 12.89 36.10 48.99    4.25  

4.8.4. Patch Analysis 

Berdasarkan hasil analisis patch menunjukkan bahwa di wilayah studi terdapat tiga kelas prioritas 
patch. Ketiga kelas tersebut adalah low priority patch dengan kriteria core of patch kurang dari 10 
hektar, medium priority patch dengan kriteria core of patch 10-100 hektar, dan high priority patch 
dengan kriteria core of patch lebih dari 100 hektar. Berdasarkan analisis spasial, 222 patch hutan telah 
diidentifikasi dengan pembagian 94 patch hutan yang memiliki core area kurang dari 10 hektar, 72 
patch hutan dengan luas core area antara 10-100 hektar, dan 56 patch hutan dengan core area lebih 
dari 100 hektar. Kisaran luas masing-masing patch seperti ditunjukkan pada Tabel berikut. 

Tabel 13. Jumlah Patch hutan di Kabupaten Pelalawan 

Patch Priority Jumlah Patch Luas Patch Area (ha) Luas Core Area (ha) 

High Priority Patch 56 178.38 - 240,343.66 116.8 - 231,997.27 

Medium Priority Patch 72 30.81 - 272.9 10.77 - 97.95 

Low Priority Patch 94 6.49 - 113.74 0 - 9.97 

Kelas prioritas di atas memiliki karakteristik yang berbeda dari tingkat kerentanannya. Oleh karena itu, 
dalam studi ini melibatan faktor aksesibilitas dan jarak dari jaringan jalan, jaringan sungai, serta 
desa/kampung terdekat. Low risk akan menjadi Indicative Conserve, sedangkan Medium Risk dan High 
Risk berada pada keadaan sebaliknya. Secara keruangan, lokasi keberadaan low risk patch akan berada 
lebih jauh dari aksesibilitas dibandingakan dengan medium risk dan high risk, sehingga keberadaannya 
memiliki prioritas tinggi untuk dikonservasi. Walaupun demikian keberadaan patch tersebut tidak 
terlepas dari pertimbangan lainnya seperti status dan fungsi kawasan. Adapun sebaran patch hutan di 
wilayah studi disajikan pada Gambar 29. 
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Gambar 29. Sebaran Patch Hutan di Kabupaten Pelalawan 

Beberapa catatan penting dalam studi ini diantaranya: (1) tutupan vegetasi dapat digunakan secara 
luas untuk memperkirakan tingkat stok karbon, terutama di wilayah provinsi Riau maupun Pulau 
Sumatera; (2) terlihat perbedaan stok karbon yang signifikan di berbagai kelas vegetasi SKT; dan (3) 
metodologi yang digunakan hanya mampu mengungkapkan nilai stok karbon dari biomassa di atas 
tanah (Above Ground Biomass), sehingga nilai stok karbon di bawah tanah tidak diperhitungkan.
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BAB 5. SINTESIS GO & NO-GO AREAS 

5.1. NKT-SKT 

Nilai Konservasi Tinggi – Seluruh komponen NKT (1-6) masih ditemukan di Kabupaten Pelalawan. 
Komponen NKT yang teridentifikasi sebagian besar beririsan atau tumpang susun dengan komponen 
lainnya. Luas keseluruhan kawasan NKT atau Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Kabupaten 
Pelalawan adalah 590,718.93 hektar. Dari luasan tersebut terdapat daerah-daerah yang saling 
tumpang susun, seperti daerah Semenanjung Kampar yang merupakan bagian dari NKT 1, NKT2, NKT3 
dan NKT 4. Begitu juga dengan kawasan konservasi yang teridentifikasi sebagai NKT 1, namun di sisi 
lain teridentifikasi juga sebagai komponen NKT2, NKT3 maupun NKT 4 . Sehingga jika luasan tersebut 
dibagi berdasarkan masing-masing komponen NKT akan memiliki luas sebagai berikut: 

• NKT 1 seluas 467,417.63 hektar 

• NKT 2 seluas 388,763.82 hektar 

• NKT 3 seluas 354,425.57 hektar 

• NKT 4 seluas 305,028.41 hektar  

• NKT 5 seluas 37,648.05 hektar  

• NKT 6 seluas 94.98 hektar 

Stok Karbon Tinggi – Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan wilayah SKT 
diantaranya adalah aspek legalitas, sosial ekonomi, nilai stok karbon, analisis patch, dan nilai penting 
ekologis. Mempertimbangkan kerumitan masalah ini, maka ada beberapa prinsip utama yang dapat 
dikembangkan untuk memandu dalam proses penentuan wilayah SKT. Prinsip-prinsip tersebut berupa: 
(1) memaksimalkan core of area dari suatu patch hutan yang relatif tidak atau sedikit terpengaruh efek 
tepi; (2) memaksimalkan tingkat keterkaitan antara patch untuk menciptakan skenario koridor dan 
hubungan antara patch; (3) wilayah-wilayah patch yang memiliki nilai konservasi tinggi (ekologi, jasa 
lingkungan, dan sosial budaya) seharusnya dapat dijadikan sebagai wilayah SKT; dan (4) Penentuan 
ambang batas sementara untuk wilayah SKT memiliki nilai sebesar 35 ton C/ha, sehingga kelas 
vegetasi MDF, LDF dan YRF terutama yang memiliki daerah inti (core area) tentunya dapat 
dipertimbangkan sebagai wilayah konservasi SKT. Hal ini juga sejalan dengan Strategi Nasional REDD 
bahwa stok karbon rendah adalah tutupan lahan dengan cadangan karbon kurang dari 35 ton C/ha 

Gambar 30 menunjukkan seluruh sebaran NKT dan SKT yang dioverlay dengan wilayah NKT yang 
teridentifikasi oleh berbagai pihak perusahaan yang telah melakukan penilaian NKT/SKT.   
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Gambar 30. Sebaran KBKT dan SKT di Kabupaten Pelalawan 

5.2. Pemeringkatan Daerah Prioritas Perlindungan 

Penetapan daerah atau kawasan prioritas perlindungan merupakan upaya untuk memberikan 
peringkat perlindungan terhadap suatu kawasan berdasarkan berbagai kriteria (Multiple Criteria). 
Analisis multi kriteria (Multiple Criteria Analysis/MCA) merupakan evaluasi yang memberi peringkat 
atau skor terhadap setiap opsi keputusan pengelolaan berdasarkan beberapa kriteria yang secara 
kolektif membentuk matriks evaluasi (Hajkowicz 2007). Kriteria perlu didefinisikan secara jelas 
sehingga dapat menunjukkan perbedaan antara satu kriteria dengan kriteria lainnya (Huysegoms & 
Cappuyns 2017).  Selain itu, kriteria perlu dirinci ke dalam kategori indikator-indikator penilaian (Claire 
2011). Nilai yang diberikan pada setiap indikator diberikan menggunakan skala ordinal, yakni dalam 
bentuk skor. Selanjutnya, setiap indikator dan kriteria diberikan bobot untuk menunjukkan tingkat 
kepentingan relatifnya dengan kriteria atau indikator lain yang digunakan (Hajkowicz 2007). Total 
penjumlahan dari skor yang dikalikan dengan bobot menghasilkan nilai prioritas. 

Terminologi lanskap jarang digunakan dalam konsep pembangunan beberapa dekade lalu. Namun kini, 
pendekatan lanskap menjadi populer dalam menyelaraskan pembangunan, perubahan iklim, 
ketahanan pangan, dan isu global lainnya. Tetapi bagaimana sebenarnya pendekatan lanskap 
dilakukan agar tercipta pengelolaan lanskap berkelanjutan? Bisakah kita memastikan bahwa 
pengambil kebijakan dan institusi tidak hanya membuat label baru pada ide-ide lama? Dengan 
mendefinisikan secara jelas konsep kunci dari pendekatan lanskap dalam mengidentifikasi daerah-
daerah prioritas untuk dilindungi, diharapkan konsep pengelolaannya menjadi lebih jelas, produktif, 
dan mendukung inovasi nyata. 
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Hasil pemetaan NKT-SKT pada studi ini diharapkan akan menjadi landasan yang sangat penting untuk 
memetakan Daerah Prioritas Perlindungan. Selain NKT-SKT, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan 
untuk mendapatkan rekomendasi wilayah yang boleh (go area) dan tidak boleh (no-go area) untuk 
dikembangkan. Dokumen ini telah mengembangkan metodologi yang berguna untuk mengklasifikasi 
wilayah prioritas tersebut melalui pembobotan untuk setiap aspek yang mempengaruhi tingi-
rendahnya nilai setiap kawasan NKT-SKT. Adapun prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam 
melakukan proses pembobotan adalah: 

1. Objektif, hasil penilaian diharapkan menggambarkan kondisi faktual lanskap yang ada. Apabila 
diperlukan dapat dilakukan verifikasi dengan beberapa informasi pendukung untuk meyakinkan 
gambaran yang diberikan dalam penilaian. 

2. Transparan, proses dan hasil penilaian dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam 
lanskap yang dinilai. Hal ini sebagai salah satu pertanggungjawaban atau akuntabilitas 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepada publik. 

3. Partisipatif, proses penilaian dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan baik 
internal maupun eksternal.    

4. Independen, pembobotan kawasan prioritas lindung digunakan murni untuk kepentingan 
pengelolaan, sehingga bebas dari kepentingan-kepentingan lainnya. 

Penetapan kategori Daerah Prioritas Perlindungan dilakukan melalui penilaian tingkat kepentingan 
yang didasarkan atas enam komponen utama, yakni: (1) status kawasan, (2) keutuhan kawasan, (3) 
ancaman terhadap kelestarian kawasan, (4) nilai konservasi tinggi, (5) ekologi, dan (6) cadangan karbon 
tinggi. 

Status Kawasan. Merupakan komponen pertama yang terdiri atas status berdasarkan RTRW dan fungsi 
kawasan hutan Provinsi Riau tahun 2016. Status kawasan merupakan hal kewenangan wilayah atau 
kewenangan pengelolaan suatu kawasan atas dasar jangkauan wilayah administrasi pemerintahan. 
Jangkauan wilayah pengelolaan akan sangat mempengaruhi tingkat kompleksitas pengeloaan, 
sehingga kategori atau komponen status kawasan sangat penting ditetapkan karena memiliki status 
dan kepastian hukum yang jelas terhadap kawasan yang dikelola. 

Keutuhan Kawasan. Komponen kedua memiliki peubah berupa luasan kawasan, batas Kawasan, dan 
konflik kawasan. Ketiga peubah tersebut merupakan gabungan antara aspek ekologi (forest cover) dan 
aspek sosial (interaksi antara masyarakat dengan kawasan). Keutuhan kawasan diprioritaskan untuk 
menilai tingkat kerentanan suatu kawasan yang berpengaruh terhadap fungsi untuk mendukung 
keanekaragaman hayati di dalamnya serta mempertahankan keseimbangan ekologi. 

Ancaman terhadap kelestarian kawasan. Komponen ini memiliki peubah yang secara garis besar 
berupa tingkat aksesibilitas, laju pertumbuhan, laju deforestasi, dan rencana pengembangan wilayah. 
Ancaman akan penting dianalisa guna mewaspadai kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan 
terjadi pada saat mendatang. Mengetahui tingkat ancaman juga merupakan upaya untuk 
mempertahankan eksistensi kawasan yang dipangkunya. 

Nilai Konservasi Tinggi. Komponen ini bertujuan untuk melakukan pemetaan sebaran kawasan yang 
memiliki nilai konservasi tinggi dan didalamnya termasuk bagian dari komponen Ekologi. Prinsip yang 
digunakan adalah semakin banyak nilai yang ditemukan, maka semakin tinggi pula kawasan tersebut 
diprioritaskan untuk dilindungi. 

Stok Karbon Tinggi. Daerah atau kawasan yang memiliki nilai karbon tinggi akan mendapatkan skor 
yang tinggi seperti hutan yang berkerapatan. Hal ini dimaksudkan agar kawasan yang masih memiliki 
tegakan hutan alami memiliki nilai bobot untuk diperhitungkan sebagai kawasan yang 
direkomendasikan untuk dipertahankan. 
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Penilaian dilakukan terhadap setiap satuan unit lahan, yang selanjutnya disusun peringkat prioritas 
perlindungan areal untuk kelestarian sumberdaya alam. Ringkasan kriteria pembobotan ditunjukkan 
pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 31. Elemen dan komponen pembobotan 

Keunggulan perangkat pembobotan adalah relatif mudah dan cepat menentukan daerah prioritas 
perlindungan dengan tidak mengesampingkan berbagai regulasi pemerintah ataupun status hukum 
lahan. Perangkat ini merupakan hasil sintesa dari berbagai macam aspek yang mempengaruhi tinggi-
rendahnya nilai suatu kawasan. Namun perhitungan pembobotan ini nampaknya memiliki 
keterbatasan dan bias yang mungkin mempengaruhi hasil akhir pemetaan NKT dan SKT. Kelemahan 
tersebut diantaranya: 1) atribut yang teridentifikasi sebagai NKT dan SKT dapat menjadi prioritas 
rendah dikarenakan rendahnya hasil dari faktor bobot dan skoring untuk kawasan tersebut; 2) bias 
pada setiap komponen terutama ancaman dapat terjadi karena beberapa kawasan tidak memiliki 
informasi lengkap selama penilaian, seperti contoh tidak ada keterangan tentang besarnya ancaman 
dan menyiratkan bahwa ancaman kecil maupun besar dihitung sama dan; 3) jumlah dan komposisi 
indikator pembobotan akan kurang proporsional jika dipandang sebagai aspek yang berbeda sehingga 
memberikan bias antara masing-masing nilai. 
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BEBERAPA KAWASAN YANG SEMESTINYA DILINDUNGI SECARA UNDANG-UNDANG BISA JADI TIDAK 

TERMASUK KAWASAN DENGAN PRIORITAS I DIKARENAKAN NILAI PENTINGNYA TELAH MENURUN JIKA 

DIDASARKAN PERHITUNGAN PEMBOBOTAN. OLEH KARENANYA, PERLU ADANYA TAMBAHAN 

INSTRUMEN BARU BAGI KAWASAN YANG KURANG PROPORSIONAL UNTUK MENELUSURI KANDUNGAN 

NILAI UTAMA DENGAN TUJUAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN. 
 
CONTOH KASUS : TERDAPAT WILAYAH TN TESSO NILO TERPETAKAN KE DALAM KAWASAN 

PRIORITAS II, AKAN TETAPI DAERAH TERSEBUT MERUPAKAN KAWASAN KONSERVASI DAN 

MERUPAKAN HABITAT ATAU WILAYAH JELAJAH BAGI SUB SPESIES GAJAH SUMATERA. 
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Tabel 14. Luas masing-masing Daerah Prioritas Perlindungan Kabupaten Pelalawan 

No Kawasan Rentang Nilai Kategori kelas Luas (hektar) 

1 Prioritas I 381 - 475 Kawasan no-go areas  347,467.20 

2 Prioritas II 225 - 380 
Dapat dipertimbangkan menjadi kawasan no-go 
areas atau go-areas dengan penerapan 
sustainable/best management practice 

717,180.47 

3 Prioritas III 100 - 191 Kawasan go-areas 265,995.19 

Kisaran nilai prioritas tersebut merupakan hasil perkalian antara bobot dengan skor setiap peubah. 
Penentuan rentang nilai pada setiap prioritas dalam kajian ini didasarkan atas pembagian kuartil dalam 
jangkauan (range) antara nilai terkecil dan nilai terbesar yang dapat dihasilkan dari setiap kawasan 
atau patch. Dalam hal ini, nilai terkecil yang dapat dihasilkan adalah 100, sedangkan nilai terbesar yang 
dapat dihasilkan adalah 475. Jangkauan nilai yang digunakan dalam kajian ini adalah sebesar 475–100 
= 375. Fraktil (yang mencakup kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3) untuk penetapan prioritas dimulai dari 
nilai terbesar hingga terkecil, dimana suatu patch atau kawasan yang memiliki hasil penilaian terletak 
antara nilai kuartil 1 hingga nilai maksimum ditetapkan sebagai Prioritas I. Kawasan yang memperoleh 
hasil penilaian terletak antara nilai kuartil 1 hingga kuartil 2 ditetapkan sebagai Prioritas II, sedangkan 
Prioritas III merupakan kawasan yang memperoleh hasil penilaian dibawah nilai kuartil 2.  

Nilai kuartil 1 adalah (1/4) x 375 = 93.75 sehingga dibulatkan menjadi 94, sedangkan kuartil 2 adalah 
(1/2) x 375 = 187.5 dan dibulatkan menjadi 188. Dengan demikian, Prioritas I merupakan patch yang 
memiliki nilai terletak antara 475 dan 475–94 atau antara  381 hingga 475; Prioritas II merupakan patch 
yang memiliki nilai terletak antara 380 dan 475 – 188 = 192 atau antara 192 hingga 380; sedangkan 
patch yang memiliki nilai kurang dari 192 merupakan Prioritas III, yakni dengan nilai antara 100 – 191.  

Berdasarkan hasil sintesa perhitungan pembobotan, didapatkan gambaran umum terkait Daerah 
Prioritas Perlindungan atas dasar elemen yang telah disebutkan di atas. Seperti yang tertera pada Tabel 
14, maka wilayah Kabupaten Pelalawan memiliki Daerah Prioritas I seluas 286,012.47 hektar, Daerah 
Prioritas II seluas 510,327 hektar dan Prioritas III seluas 534,302.42 hektar. 

Prioritas I dan Prioritas II merupakan kawasan yang layak dipertahankan untuk pengelolaan konservasi 
(no-go area), namun untuk kawasan Prioritas II memiliki pertimbangan untuk dikaji lebih lanjut secara 
detail pada tingkat tapak tentang keberadaan nilai utama kawasannya, sehingga kawasan tersebut 
dapat dipertahankan sebagai wilayah yang dilindungi (no-go area) atau wilayah yang boleh 
dikembangkan dengan pengelolaan yang lestari. Sedangkan Prioritas III merupakan kawasan yang 
layak untuk dimanfaatkan sebagai areal budidaya (go area) yang sesuai dengan peruntukannya dan 
tentunya perlu dilakukan kajian dampak sosial (Social Impact Assessment) jika suatu areal pada 
kawasan ini akan dikembangkan. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa Prioritas II merupakan kawasan terluas atau sekitar 54% dari luas 
wilayah kabupaten Pelalawan. Prioritas III memiliki luas wilayah terkecil yakni 20% dari wilayah 
Kabupaten Pelalawan. Jika didasarkan pembagian perhitungan luasan, maka kawasan Prioritas I yang 
terluas berada pada Kecamatan Teluk Meranti. Sementara untuk Prioritas II didominasi oleh tiga 
kecamatan yakni, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Pelalawan, dan Kecamatan Langgam. Adapun 
luasan masing-masing Kawasan Prioritas ditunjukkan pada Tabel 15, sedangkan sebaran wilayahnya 
ditunjukkan pada Gambar 32. 
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 Tabel 15. Luas Kawasan Prioritas berdasarkan Administrasi Kecamatan 

Kecamatan Luas Prioritas Area (hektar) 

Prioritas I Prioritas II Prioritas III 

Bandar Petalangan 0.00 20,227.31 18,966.24 

Bandar Sekijang 0.00 16,029.60 18,355.75 

Bunut 0.00 30,406.33 11,885.77 

Kerumutan 20,606.99 52,739.05 23,984.49 

Kuala Kampar 6,757.65 35,521.88 28,802.50 

Langgam 6,131.71 109,670.20 29,484.50 

Pangkalan Kerinci 0.00 8,630.16 10,231.99 

Pangkalan Kuras 24,670.67 60,440.42 34,692.10 

Pangkalan Lesung 0.00 22,105.45 28,584.77 

Pelalawan 17,875.76 113,373.28 12,625.53 

Teluk Meranti 222,371.00 154,938.19 19,199.22 

Ukui 49,053.41 56,973.84 28,914.64 

Wilayah Sungai 0.00 36,124.76 267.69 

 

 

Gambar 32. Sebaran Daerah Prioritas Perlindungan di Kabupaten Pelalawan 

Warna hijau pada Gambar di atas menunjukkan sebaran Daerah Prioritas I dan secara garis besar 
terdapat di tiga lokasi utama yakni: 

TN Tesso Nilo. Hampir seluruh kawasan TN Tesso Nilo memiliki nilai dengan kriteria Prioritas I. 
Walaupun sebagian besar kondisinya bukan ekosistem alami, namun kawasan ini memiliki status 
kawasan yang tinggi nilai bobotnya berdasarkan fungsi kawasan ataupun rencana tata ruang. Selain 
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itu, keberadaan TN Tesso Nilo merupakan habitat penting dan wilayah jelajah bagi spesies Gajah 
Sumatera. 

SM Kerumutan. Merupakan perwakilan dari ekosistem hutan rawa gambut. Berdasarkan dokumen 
Rencana Pengelolaan SM Kerumutan, lokasi Prioritas ini termasuk bagian dari Blok Pemanfaatan 
(ditunjuk berdasarkan pertimbangan berpotensi untuk dikembangkan sebagai wahana pengembangan 
ilmu pengetahuan dan penelitian serta wisata alam terbatas). Selain blok pemanfaatan, bagian sisi luar 
SM Kerumutan merupakan Prioritas Blok Rehabilitasi karena memiliki tingkat tekanan kerusakan tinggi 
dan areal rentan/kritis yang disebabkan oleh perambahan lahan. 

Ekosistem Semenanjung Kampar. Hutan rawa gambut yang sampai saat ini keberadaannya masih 
dijaga oleh beberapa Unit Pengelola, baik Pemerintah (Suaka Margasatwa) maupun pihak swasta 
diantaranya adalah  Restorasi Ekosistem (RE) PT. GCN, RE PT. Global Alam Nusantara, RE PT. The Best 
One Unit Timber, dan RE PT. Sinar Mutiara Nusantara. 

Ketiga Daerah Prioritas I tersebut memiliki kemampuan untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati 
dan keunikan alam (landscape) untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan generasi sekarang dan 
generasi yang akan datang. Prinsip yang digunakan adalah keterwakilan dan keterancaman (ekosistem 
atau spesies) dari kepunahan. Lokasi-lokasi tersebut, diharapkan mampu memenuhi azas keterwakilan 
bagi ekosistem hutan rawa gambut mapun sebaran spesies kunci seperti gajah dan harimau. 

Berdasarkan perhitungan detail daerah prioritas untuk masing-masing atribut NKT, bahwa tidak semua 
wilayah NKT tersebut masuk ke dalam prioritas I. Hal ini disebabkan kompleksitas dari berbagai faktor 
pembobotan. Seperti contoh, sempadan sungai, sempadan danau, dan habitat bagi spesies RTE. 

Selanjutnya, wilayah yang diidentifikasi sebagai Prioritas II dan III, dilakukan analisa kesesuaian lahan 

berdasarkan Panduan Teknis Budidaya Perkebunan yang Baik (Good Agriculture Practice/GAP)19 

dengan mempertimbangkan ketersediaan data spasial untuk komoditas kakao, karet, kelapa sawit, 
kelapa, kopi, dan tebu giling. Karet merupakan komoditas yang teridentifikasi sesuai pada hampir 
seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan, berdampingan dengan komoditas lainnya dengan luas masing-
masing kelas kesesuaian sebesar 464,591.00 ha (S1), 6,662.83 ha (S2), dan 2,801.01 ha (S3) pada 
wilayah Prioritas II serta 523,954.85 ha (S1), 9,699.22 ha (S2), dan 0.01 ha (S3) pada wilayah Prioritas 
III. Pada wilayah di sebelah barat Sungai Kampar (Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Pangkalan 
Lesung, Pangkalan Kerinci, Bandar Petalangan, Bandar Sekijang, dan Bunut) komoditas karet memiliki 
kelas kesesuaian S1 bersama dengan komoditas lainnya yang memiliki kelas kesesuaian S3. Sebaran 
kesesuaian lahan disajikan pada Gambar 33 untuk komoditas karet dan kelapa sawit dan Gambar 34 
untuk komoditas kopi, kelapa, kakao, dan tebu. 

Selain kesesuaian lahan, masing-masing luasan Prioritas II dan Prioritas III di atas terdapat daerah yang 
perlu diarahkan pada pengembangan rehabilitasi lahan berdasarkan pemetaan lahan kritis. Sesuai 
dengan Permenhut P.32/Menhut-II/2009 bahwa rehabilitasi hutan dan lahan mencakup tiga aspek 
yakni upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsinya. Berdasarkan hasil 
overlay dengan Rencana Rehabilitasi Lahan Kritis yang dikeluarkan oleh BPDAS Indragiri Rokan, maka 
di Daerah Prioritas II memiliki luas rencana rehabilitasi 69,620.26 ha (9.71% dari luas Prioritas II), 
sementara Daerah Prioritas III memiliki rencana rehabilitasi seluas 4,991.84 ha atau 1.88% dari luas 
wilayah prioritasnya. Sebagian besar rencana rehabilitasi di Kabupaten Pelalawan berada pada 
karakteristik lahan gambut yang terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan 

                                            
19 Kakao (Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/OT.140/4/2014); 

  Karet (Peraturan Menteri Pertanian No. 132/Permentan/OT.140/12/2013); 

  Kelapa sawit (Peraturan Menteri Pertanian No. 131/Permentan/OT.140/12/2013); 

  Kelapa (Peraturan Menteri Pertanian No. 130/Permentan/OT.140/12/2013); 

  Kopi (Peraturan Menteri Pertanian No. 49/Permentan/OT.140/4/2014); dan 

  Tebu giling (Peraturan Menteri Pertanian No. 53/Permentan/KB.110/10/2015) 
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Pelalawan. Adapun sebaran rencana rehabilitasi lahan kritis di Daerah Prioritas ditunjukkan pada 
Gambar 35. 

 

Gambar 33.  Sebaran kesesuaian lahan untuk komoditas perkebunan karet dan kelapa sawit 

Pembatas utama untuk tanaman kelapa sawit berupa lahan gambut yang terdapat di hampir dari 
setengah luas Kabupaten Pelalawan, dimana lebih dari 270 ribu hektar berupa hutan rawa gambut20. 
Pada Pedoman Budidaya Kelapa Sawit21, disebutkan bahwa penanaman kelapa sawit pada lahan 
gambut harus memperhatikan kriteria yang dapat menjamin kelestarian fungsi lahan gambut, yakni: 

1. diusahakan pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya;  
2. tebal lapisan gambut kurang dari 3 meter;  
3. substratum tanah mineral di bawah gambut bukan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfat 

masam;  
4. tingkat kematangan gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang); dan  
5. tingkat kesuburan tanah gambut eutropik. 

Selain itu, aspek iklim juga menjadi pembatas untuk tanaman kelapa sawit. Menurut data RePPProT 
(1990), jumlah bulan kering di Kabupaten Pelalawan dapat mencapai 6 bulan. Kondisi iklim yang kering 
dapat mengakibatkan penurunan produksi yang tajam yang disebabkan meningkatnya jumlah tandan 
buah jantan (Pahan, 2006)22. 

                                            
20 Analisa data kedalaman lahan gambut (BBSDLP, 2012) dan tutupan lahan (interpretasi citra, 2018) 
21 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 
22 Pahan, I. 2006. Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir. Penebar Swadaya, Jakarta. 
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Gambar 34. Sebaran kesesuaian lahan untuk komoditas perkebunan lainnya 
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Gambar 35. Sebaran rencana rehabilitasi lahan berdasarkan daerah prioritas 
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BAB 6. REKOMENDASI PENGELOLAAN NO-GO AREA 

6.1. Rekomendasi Administratif 

Pemeliharaan dan peningkatan fungsi berbagai wilayah no-go areas yang didalamnya meliputi areal 
NKT-SKT tidak terlepas dari kekuatan atau pengaruh social, politik, dan ekonomi dalam bentang alam 
kajian. Pengaruh sosial politik yang dimaksud adalah terjadinya dinamika kondisi sosial dan kebijakan 
pembangunan sebagai keputusan politik terhadap areal dalam skala luas yang menjadi bagian dari 
perencanaan pembangunan untuk memperhatikan kelestarian wilayah potensi no-go area. 
Kepentingan sosial politik tidak terlepas dari kepentingan ekonomi berupa areal atau wilayah produksi. 
Sehingga, rekomendasi pengelolaan untuk wilayah tersebut sangat penting untuk disinergikan dengan 
elemen-elemen kebijakan pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten. 

Pengarus-utamaan hasil kajian dalam sistem perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah 
Kabupaten Pelalawan mencakup 3 fokus prioritas yang saling terkait dan melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan, yaitu: 

1. Menemukan entry point yang tepat sebagai langkah awal dalam menata tahapan pengarus-
utamaan.   

2. Mengarus-utamakan hasil kajian ke dalam proses kebijakan untuk untuk mengintegrasikannya ke 
dalam rencana tata ruang dan pembangunan daerah, serta rencana strategis seluruh 
sektor/bidang pembangunan berbasis lahan berdasarkan kondisi dan fakta spesifik lapangan. 

3. Mengatasi tantangan implementasi pengarus-utamaan melalui pelembagaan, implementasi, 
monitoring, dan menemukan adi-praktis perlindungan dan pengelolaan no-go areas. 

Faktor penting yang dapat menjamin proses perlindungan dan pengelolaan wilayah no-go area adalah 
kesepahaman deliniasi dengan RTRW yang telah disepakati dan berjalan selaras dengan rencana 
pembangunan wilayah. Dalam hal ini, pemahaman atas keterkaitan antara kajian NKT-SKT dan no-go 
area dengan prioritas pembangunan daerah serta pemahaman atas konteks kepemerintahan, 
kelembagaan dan politik merupakan tahapan penting untuk menemukan pintu masuk yang tepat 
dalam sistem perencanaan daerah dan mengembangkan rencana kerja pengarus-utamaan. 

Setidaknya terdapat 3 kebijakan terkait tata ruang dan pembangunan wilayah yang perlu dicermati 
dalam pengarus-utamaan hasil kajian no-go area. Kebijakan tersebut diantaranya  (i) Peraturan Daerah 
Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 
(RTRW Provinsi Riau), RTRW Provinsi Riau menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang 
Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang dan Perencanaan Zonasi (RDTR & PZ) Kabupaten Pelalawan 
yang masih dalam proses penyusunan; (ii) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-
2021; (iii) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pelalawan. 

Posisi Hasil Kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 

RTRW Provinsi Riau (Perda No 10 Tahun 2018) telah membagi rencana pola ruang menjadi dua fungsi 
utama yakni peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan fungsi budidaya. Pemanfaatan 
ruang terhadap pola ruang tersebut dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan potensial 
sebagai kawasan lindung dan kawasan pengembangan budidaya berdasarkan kriteria penetapan 
kawasan lindung dan kawasan budidaya (Permen PU Nomor 15 Tahun 2009) yang disesuaikan dengan 
kondisi pengembangan wilayah Provinsi Riau saat ini. Berdasarkan RTRWP tersebut, Kabupaten 
Pelalawan memiliki Kawasan Lindung seluas 129,879.24 hektar yang terdiri atas kawasan hutan 
lindung, kawasan bergambut, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, dan kawasan 
rawan bencana alam. Sedangkan Kawasan Budidaya di Kabupaten Pelalawan seluas 1,200,365.52 
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hektar yang terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, 
pertambangan dan geologi, industri, pariwisata, permukiman, dan peruntukan lainnya. 

Jika disandingkan dengan hasil identifikasi no-go area atau luasan NKT-SKT keseluruhan maka terdapat 
perbedaan yang signifikan terhadap fungsi dan pola ruang kabupaten pelalawan. Luasan NKT-SKT yang 
terdapat pada wilayah Kawasan Lindung sebesar 127,733.34 hektar, sementara luasan NKT-SKT di 
wilayah Kawasan Budidaya jauh lebih luas yakni 490,556.06 hektar dengan wilayah prioritas I (no-go 
area) terluas berada pada kawasan hutan produksi tetap seluas 227,637.68 hektar. Hal ini juga selaras 
dengan sebaran berdasarkan status dan fungsi kawasan (SK 903) yang didominasi pada Kawasan Hutan 
Produksi maupun Kawasan Konservasi. Sedangkan pada kawasan APL setidaknya terdapat sebaran NKT 
51,347.47 hektar dengan nilainya sebagian besar berupa sempadan sungai.  Luasan NKT-SKT 
berdasarkan RTRW Provinsi Riau ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 16. Luas peruntukan kawasan berdasarkan RTRWP dan NKT-SKT 

No Peruntukan Kawasan RTRWP Riau (ha) Deliniasi NKT-SKT (ha) 

1 Kawasan Lindung 129,879.24 127,733.34 

2 Kawasan Budidaya 1,200,365.52 490,556.06 

Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dalam penyusunan RTRW ditetapkan 
kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai. Di wilayah 
Kabupaten Pelalawan terdapat sebanyak 9 DAS dan sub-DAS, yakni: Danai, Indragiri, Kampar, Kateman, 
Labu, Rawa, Serapung, Siak, dan Tiga dengan total luas wilayah mencapai 1,299,550.77 ha. Oleh karena 
itu, luas areal berhutan yang harus ada di wilayah Kabupaten Pelalawan adalah 389,865.23 ha. Di sisi 
lain berdasarkan kajian NKT-SKT, total luas areal yang tergolong no-go area dan termasuk Prioritas I 
adalah 347,467.19 ha sehingga masih terdapat kekurangan luas areal untuk memenuhi syarat minimal 
30% seluas 42,398.04 ha. 

Pemenuhan syarat minimal luas areal yang harus dipertahankan sebagai kawasan hutan dapat 
dilakukan melalui berbagai alternatif, antara lain sebagai berikut: 

a). Pemulihan ekosistem gambut; luas lahan bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih di 
seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan adalah 539,702.30 ha, dimana 263,433.57 ha (51.19%) 
diantaranya dengan kondisi yang masih berhutan. Pemulihan ekosistem gambut melalui 
penanaman jenis-jenis vegetasi asli setempat yang sesuai dengan kondisi ekosistem dapat 
meningkatkan peran dan fungsi ekosistem  gambut, sekaligus dapat memenuhi persyaratan luas 
minimal kawasan berhutan. 

b). Rehabilitasi dan restorasi areal-areal sempadan sungai; kondisi areal sempadan sungai di sebagian 
besar wilayah Kabupaten Pelalawan telah terbuka dan vegetasi yang tumbuh di areal sempadan 
sungai mengalami kerusakan. Upaya rehabilitasi dan restorasi areal sempadan sungai dapat 
meningkatkan fungsi dan peran sempadan sungai sebagai koridor pergerakan satwatwaliar, 
penurunan erosi dan sedimentasi, serta dapat menambah luasan areal berhutan. 

c). Peningkatan fungsi dan peran areal-areal yang ditetapkan sebagai NKT di perkebunan; Areal-areal 
yang ditetapkan sebagai NKT perlu didukung pengelolaannya sehingga dapat berfungsi sebagai 
areal perlindungan keanekaragaman hayati maupun jasa ekosistem. 

Hasil kajian NKT SKT ini masih dapat ditingkatkan persentase kesesuaiannya dengan RTRWP/RTRWK 
dengan beberapa rekomendasi sebagai berikut: (i) Rencana tata ruang yang belum disusun, maka 
dapat langsung diintegrasikan dengan kajian potensi Go and No-Go Area sebagai kajian substantive 
melalui proses konsultasi publik dan audiensi; (ii) Rencana tata ruang yang masih dalam proses 
penyusunan (sampai tahap persetujuan substansi), dapat dilakukan pendampingan untuk 
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mengintegrasikan kajian potensi Go and No-Go Area; (iii) Rencana tata ruang yang sudah dalam proses 
Raperda atau sudah Perda, dapat mengintegrasikan hasil kajian pada saat dilakukan peninjauan 
kembali yang pertama (sekitar 5 tahun setelah ditetapkan); 

Posisi Hasil Kajian terhadap Rencana Pembangunan Wilayah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 - 2021, visi 
Kabupaten Pelalawan adalah Inovasi Menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi Mandiri, Aman dan 
Sejahtera). Visi ini memiliki pengertian bahwa Pelalawan diharapkan dapat mencapai kondisi 
perekonomian yang mandiri yang ditopang potensi dan kemampuan sumber daya daerah yang dimiliki, 
keadaan yang aman dimana terjalinnya hubungan yang harmonis antar masyarakat, terciptanya 
kondusivitas daerah, serta sejahtera dalam arti terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual 
masyarakat. 

Tahapan pembangunan dan arah kebijakan pembangunan nasional memandatkan untuk 
memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan pendekatan pembangunan yang 
berkelanjutan. Secara garis besar arah kebijakan Kabupaten Pelalawan berdasarkan RPJMD Tahun 
2016-2021 mengacu pada upaya (i) penguatan prakarsa inovasi di lingkungan aparatur dan 
masyarakat, (ii) peningkatan tata kelola pemerintahan, (iii) peningkatan ekonomi daerah, (iv) 
peningkatan rasa aman, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta (v) peningkatan keterpaduan 
program pembangunan yang inovatif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan masyarakat yang 
aman dan sejahtera. 

Beberapa arah kebijakan penting yang terkait dengan isu pembangunan yang lestari diantaranya 
adalah (i) pelibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan; (ii) penataan 
lingkungan; dan (iii) pembangunan dan pengelolaan potensi wisata. Selain itu, terdapat juga muatan 
arah kebijakan pembangunan wilayah yang mensyaratkan untuk bekerjasama dengan Kabupaten 
lainya demi memfasilitasi penyusunan masterplan kawasan-kawasan strategis. Dengan demikian, hasil 
kajian no-go area telah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Pelalawan 
terutama terkait pembangunan lestari. 

KLHS sebagai entry point pengarusutamaan hasil kajian terhadap rencana tata ruang dan 
pembangunan wilayah 

Terdapat satu dokumen lain yang perlu diintegrasikan dalam pengambilan keputusan terkait penataan 
ruang dan pembangunan wilayah, yakni Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan 
mandat UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). 
KLHS  adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa 
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu 
wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 

Dalam UU No. 32 tahun 2009 disebutkan bahwa KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pasal 14). Oleh karenanya, Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan 
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 
kebijakan, rencana, dan/atau program (pasal 15 ayat 1). 

Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 tahun 2012 
tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. 
Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam 
Penyusunan atau Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga 
sedang dalam proses penyusunan. 

Untuk penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang terkait penataan ruang, 
kewajiban penyelenggaraan KLHS melekat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam PP ini telah diatur bahwa penyusunan rencana 
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tataruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis. Disebutkan juga bahwa rumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah 
harus memperhatikan salah satunya yakni faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 
(pasal 27 untuk RTRW Provinsi, pasal 32 untuk RTRW kabupaten, dan pasal 35 untuk RTRW Kota). 

Selanjutnya KLHS menjadi alat dalam penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 
(pasal 27, 32, 35, 61, dan 67). Hal tersebut sesuai dengan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan penyelenggaraan KLHS dalam penyusunan dan 
evaluasi atau peninjauan kembali rencana tata ruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup. 

KLHS Pelalawan saat ini sedang dalam proses penyusunan, hasil kajian NKT-SKT dapat menjadi 
masukan serta tambahan informasi dan data dalam tahap penapisan KLHS sesuai isu-isu pokok yang 
tertera dalam tabel berikut: 

Tabel 17. Kedudukan hasil kajian terhdap isu pokok KLHS 

Isu-isu Pokok Penapisan KLHS 
(Permen LH 09/2011) 

Hasil Kajian NKT-SKT 

Perubahan iklim Dalam konteks bentang alam, penilaian  NKT-SKT yang kemudian 
ditetapkan sebagai wilayah no-go area bertujuan untuk membangun 
interkoneksi melalui areal berhutan sehingga setiap proses sistem 
(siklus) yang ada dapat berjalan dengan baik dan benar dengan 
memberikan kemanfaatan jasa lingkungan yang besar. Sebagai contoh 
menjaga siklus energi dan materi (jaring-jaring makanan) termasuk 
keanekaragaman hayati, aliran (siklus) air di hamparan hutan 
semenanjung kampar 

Kerusakan, kemerosotan, dan/atau 
kepunahan keanekaragaman hayati 
 

Keterhubungan antar wilayah no-go area maupun dengan wilayah di 
sekitarnya sangat penting sebagai salah satu upaya untuk membangun 
dan memelihara koridor bagi mobilitas satwa dilindungi, dengan 
demikian tersedia habitat yang cukup guna mendukung kehidupan 
keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna.  

Peningkatan intensitas dan 
cakupan wilayah bencana banjir, 
longsor, kekeringan, dan/atau 
kebakaran hutan dan lahan 

Perlindungan sempadan sungai besar dan intact peat swamp forest 
(hutan rawa gambut utuh) sebagai sekat bakar alami 

Peningkatan alih fungsi kawasan 
hutan dan/atau lahan 

Hasil kajian ini mendapatkan bahwa sebagian besar wilayah NKT-SKT 
berada pada fungsi budidaya, sehingga lokasi tersebut perlu diproteksi 
dari kerusakan dan alih fungsi lahan 

Peningkatan jumlah penduduk 
miskin atau terancamnya 
keberlanjutan penghidupan 
sekelompok masyarakat 

Teridentifikasinya atribut-atribut penting bagi kebutuhan dasar 
sekelompok masyarakat pesisir yakni air bersih dan perikanan tangkap 

Terintegrasinya hasil kajian dengan dokumen KLHS akan meningkatkan kepastian hukum akan 
perlindungan dan pengelolaan kawasan go and no-go area di Kabupaten Pelalawan. Karenanya, hal 
tersebut dapat didorong dengan keterlibatan aktif dalam proses publik maupun audiensi dengan pihak 
yang terkait dalam penyusunan KLHS Kabupaten Pelalawan. Memastikan hasil kajian terintegrasi 
dalam dokumen KLHS dapat menjadi entry point yang tepat untuk merekomendasikan kawasan no-go 
area agar terintegrasi dalam rencana tata ruang dan pembangunan wilayah di Pelalawan. 
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Mengarusutamakan Kajian NKT-SKT dan No-Go Areas dalam Perencanaan Tata Ruang dan 
Pembangunan Wilayah 

Kajian ini diharapkan mampu dielaborasi dengan peraturan daerah baik pada tingkat provinsi maupun 
tingkat kabupaten sehingga wilayah potensi no-go area maupun NKT-SKT menjadi bagian yang 
substantif dalam perbaikan dokumen tata ruang wilayah kabupaten. 

Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, maka kedudukan dari kajian ini diharapkan mampu menjadi data 
dan informasi acuan dalam penyusunan RTRWK sebagai upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW 
dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika 
pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. 

Strategi yang dapat dijalankan hingga proses tersebut dapat berjalan antara lain: 

1. Membangun kesepahaman dengan Kepala Daerah (Bupati) dan perangkatnya serta mendorong 
komitmen dalam rangka pembangunan hijau misalnya dengan mengeluarkan penetapan NKT-SKT 
atau mengakomodasi kajian ini sebagai bagian integral dalam penyusunan KLHS, RPJMD dan 
RTRWK. 

2. Melakukan koordinasi kelembagaan serta memberikan input data dan informasi yang lengkap 
mengenai hasil kajian dalam proses penyusunan KLHS dan RTRWK Pelalawan yang sedang berjalan 
untuk dilakukan integrasi dokumen dan spasial dalam muatan KLHS/RTRWK.   

3. Berkoordinasi untuk mengintegrasikan dokumen dalam proses penyusunan RDTR untuk 
memberikan dasar hukum yang lebih jelas terhadap no-go area karena memberikan penjabaran 
yang lebih detail termasuk zonasi Kawasan IUPHHK-RE. 

 

6.2. Rekomendasi Teknis Perlindungan dan Pengelolaan 

6.2.1. Kerangka Kelembagaan 

Karena perlindungan dan pemanfaatan wilayah go and no-go area yang lintas sektoral, maka perlu 
diidentifikasi para pemangku kepentingan di suatu lanskap atau wilayah unit pengelolaan no-go area. 
Unit pengelolaan yang baik di berbagai level akan mampu mendorong sinergi kebijakan tata kelola dan 
tata ruang yang mendukung perlindungan dan pelestarian terhadap nilai-nilai ekosistem penting di 
Kabupaten Pelalawan. 

Identifikasi Para Pihak (Stakeholder) 

Tujuan dari analisis stakeholder adalah untuk mengidentifikasi pihak yang terkait dan terkena dampak 
serta mengambil manfaat dari pengelolaan wilayah no-go areas Kabupaten Pelalawan yang 
merupakan bagian dari areal NKT-SKT yang terdeliniasi. Hasil dari analisis ini adalah daftar stakholder 
yang terkait berikut kategorinya, hubungan antar stakeholder, dan pengaruhnya terhadap pengelolaan 
wilayah no-go areas. Berdasarkan hasil penelusuran data dan audiensi dengan beberapa lembaga 
pemerintahan dapat diidentifikasi daftar stakeholder dalam pengelolaan wilayah no-go areas seperti 
pada Tabel 18. 

Proses kajian NKT-SKT yang kemudian membagi wilayah go and no-go areas ini tidak secara khusus 
melakukan kajian atas aspek legal, perizinan, dan wacana yang berkembang. Data dan informasi 
mengenai berbagai hal tersebut dianggap penting untuk dikemukakan dalam dokumen ini guna 
pemahaman yang lebih objektif dan menyeluruh dalam rangka pengembangan rekomendasi 
pengelolan kolaboratif khsususnya di wilayah no-go areas. 
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Tabel 18. Daftar stakeholder pengelolaan wilayah no-go areas Kabupaten Pelalawan 

Kategori Stakeholder Organisasi/Institusi 

Pemerintahan Pusat 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
a. Ditjen KSDAE 
b. Ditjen PHPL 
c. Ditjen Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
d. Ditjen Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial 
e. Badan Litbang Kehutanan 

2. DPR RI 

Pemerintahan Daerah 1. Dinas Kehutanan Provinsi Riau 
2. BBKSDA Provinsi Riau 
3. DPRD Provinsi Riau 
4. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau 
5. Dinas Pekerjaan Umum (Tata Ruang) Provinsi Riau 
6. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII 
7. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III 
8. BPDAS-LH Provinsi Riau 
9. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau 
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau 
11. DPRD Kab. Pelalawan 
12. Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan 
13. Dinas Perkebunan Kab. Pelalawan 
14. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang Kab.  Pelalawan 
15. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Pelalawan 
16. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Pelalawan 
17. Bappeda Kab. Pelalawan 
18. BPDAS-LH 

Sektor Swasta 1. Pelaku usaha sektor kehutanan 
2. Pelaku usaha sektor perkebunan 

LSM/Ormas 1. LSM Lingkungan (JIKALAHARI, Yayasan Alam Sumatra, Perkumpulan 
Elang, Perkumpulan Kabut, KBH Riau, Yayasan Mitra Insani, Yayasan 
Riau Mandiri, WWF Riau, dll) 

2. Lembaga Penelitian Sosial-Budaya 
3. Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) 

Perguruan Tinggi/ Peneliti 1. Universitas Riau 

Masyarakat 1. Desa Kerumutan 
2. Desa Mak Teduh 
3. Desa Serapung 
4. Desa Teluk Beringin 
5. Desa Teluk Dalam 
6. Desa Segati (Kec. Langgam) 
7. Desa Kesuma (Kec. Pangkalan Kuras) 
8. Desa Delik (Kec. Pelalawan) 
9. Desa Kuala Tolam 
10. Desa Pelalawan 
11. Desa Ransang 
12. Desa Sungai Ara 
13. Desa Kuala Panduk 
14. Desa Pangkalan Terap 
15. Desa Petodaan 
16. Desa Pulau Muda 
17. Desa Teluk Binjai 
18. Desa Teluk Meranti 
19. Desa Air Hitam 
20. Desa Bagan Limau 
21. Desa Lubuk Kembang Bunga 
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Berdasarkan daftar di atas, maka dapat diidentifikasi berdasarkan kepentingan, kekuatan/pengaruh 
terhadap keputusan, cara kerja dan relasi antar stakeholder. Sehingga karakteristik lembaga-lembaga 
tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu stakeholder utama (primer), stakeholder pendukung 
(sekunder) dan stakeholder kunci. 

Stakeholder utama (primer) 

Stakeholder utama adalah stakeholder yang terkena dampak langsung baik positif maupun negatif oleh 
suatu inisiatif yang mempunyai kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Oleh karenanya 
stakeholder kategori ini harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam pengambilan keputusan. 
Berdasarkan definisi tersebut maka semua kelompok masyarakat (masyarakat lokal), pihak swasta 
yang berada dalam wilayah prioritas perlindungan, Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA), 
Balai Taman Nasional, termasuk ke dalam kategori ini. 

Kepentingan utama masyarakat yang perlu diperhatikan terhadap penetapan wilayah no-go area 
adalah sebagai tempat untuk pemenuhan kebutuhan, baik pangan maupun papan, sedangkan 
kepentingan langsung perusahaan terhadap kawasan ini adalah pemenuhan kebutuhan lahan untuk 
produksi dan bahan baku yang mereka butuhkan. Bagi BBKSDA dan Balai Taman Nasional sendiri, 
kawasan yang ditetapkan sebagai no-go area sangat penting dalam pelestarian keanekaragaman 
hayati dan ekosistemnya. 

Sebagian besar wilayah no-go area yang teridentifikasi merupakan ekosistem rawa gambut dan 
memberikan dampak penting bagi ketiga kelompok stakeholder utama ini. Artinya berbagai pihak 
tersebut harus memahami Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) 
sebagaimana yang dimandatkan dalam PP No. 71 Tahun 2014 mengacu pada sistem perencanaan 
pembangunan nasional (UU No 25/2004 Tentang SPPN), sehingga fungsi lindung dan fungsi budidaya 
yang telah ditetapkan dalam suatu KHG menjadi acuan untuk revisi RTRW Kabupaten. Untuk itu, jika 
pengelolaannya dilakukan dengan baik, kepentingan seluruh stakeholder dapat dipenuhi dengan baik. 
Sebaliknya jika tidak dilakukan dengan baik sesuai kaidah-kaidah yang disyaratkan dalam pengelolaan 
bentang alam, bukan tidak mungkin ancaman bencana yang akan diperoleh. 
a. Masyarakat Lokal 

Mayarakat yang terkait dengan wilayah no-go area adalah masyarakat yang permukimannya 
berbatasan langsung atau secara administratif berada di wilayah no-go area. Masyarakat tersebut 
terdiri atas 7 kecamatan dan 21 desa. 

b. Sektor Swasta 
Di wilayah no-go area, terdapat beberapa perusahaan yang berbasis sumber daya alam baik yang 
berada dalam maupun yang berbatasan langsung dengan no-go area. Beberapa perusahaan yang 
berada langsung di wilayah no-go area di kawasan Semenanjung Kampar yakni PT. GCN (SK 2012), 
PT. Global Alam Nusantara (SK 2014), PT. The Best One Unit Timber (SK 2014), dan PT Sinar Mutiara 
Nusantara (SK 2014). Keempat perusahaan tersebut menjadi unit pengelolaan Restorasi Ekosistem 
dengan basis pemanfaatannya Hasil Hutan Bukan Kayu. Seperti yang dilakukan oleh PT. GCN 
melakukan proteksi dan pengelolaan berupa pengamanan/patroli dan rehabilitasi kawasan. 
Mengingat kepentingan perusahaan terhadap lahan hutan terutama di Semenanjung Kampar 
sangat tinggi, maka keempat perusahaan tersebut merupakan stakeholder utama dalam 
pengelolaanno-go area wilayah Semenanjung Kampar. Dengan kata lain, pengaruh kegiatan 
pengelolaan terhadap kepentingan stakeholder dan pengaruh stakeholder terhadap keberhasilan 
kegiatan pengelolaan no-go area sangat tinggi. 

c. Lembaga Pemerintah 
Wilayah no-go area Kabupaten Pelalawan berada pada wewenang pihak pemerintah yang 
berbeda. Sebaran atau hasil deliniasi tersebut berada di bawah wewenang Balai Taman Nasional 
(BTN), Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA Riau), dan Balai Pengelolaan Hutan 
Produksi (BPHP) wilayah III. Adapun kawasan yang menjadi wewenang masing-masing lembaga 
tersebut disajikan pada Tabel berikut. 
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Tabel 19. Wilayah no-go area dan wewenang pengelolaan lembaga pemerintahan 
 

Lembaga Pemerintah Kawasan 

Balai Taman Nasional Taman Nasional Tesso Nilo 

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Suaka Margasatwa Kerumutan 

 Suaka Margasatwa Tasik Belat 

 Suaka Margasatwa Tasik Besar 

 Suaka Margasatwa Tasik Serkap 

 Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar-Danau Pulau 
Bawah 

 
Keberadaan kawasan-kawasan di atas menjadikan lembaga pemerintahan yang terkait sebagai 
stakeholder utama dalam pengelolaan wilayah no-go area. Hal ini dapat dipahami melalui 
pendekatan bentang lahan, karena kawasan tersebut terutama Semenanjung Kampar merupakan 
satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan dari keseluruhan dari bentang lahan. Keberhasilan 
pengelolaannya sangat berpengaruh terhadap kepentingan dari berbagai lembaga pemerintahan 
yang bersangkutan. 
 

Stakeholder pendukung (sekunder) 

Stakeholder pendukung merupakan stakeholder yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap 
wilayah no-go area tapi memiliki kepedulian. Mereka dapat menjadi intermediaries atau fasilitator 
dalam proses dan cukup berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Kelompok yang masuk dalam 
kategori stakeholder pendukung ini adalah LSM/Organisasi masyarakat dan institusi 
pendidikan/lembaga penelitian/peneliti. 

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat 

Cukup banyak lembaga swadaya masyarakat yang wilayah kerjanya di Provinsi Riau. LSM yang terlibat 
aktif dalam isu terutama isu gambut dan keanekaragaman spesies seperti WWF Riau dan LSM yang 
tergabung dalam Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (JIKALAHARI). 

LSM-LSM tersebut, secara umum melakukan advokasi penyelamatan hutan dan lingkungan secara 
umum, pemberdayaan ekonomi, penyadaran hak-hak masyarakat, dan penguatan kapasitas 
masyarakat sipil. Dengan demikian dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan pengelolaan 
wilayah no-go area secara kolaboratif, LSM tersebut merupakan salah satu unsur pendukung yang  
penting untuk dilibatkan.  

b. Institusi Pendidikan/Lembaga Penelitian/Peneliti 

Di Provinsi Riau sudah berdiri beberapa perguruan tinggi, diantaranya yaitu Universitas Riau (UNRI) 
dan Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim (UIN). Perguruan tinggi swasta yang besar setidaknya 
ada 2 yaitu Universitas Islam Riau (UIR) dan Universitas Lancang Kuning (Unilak). Perguruan tinggi 
tersebut mampu berperan penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 
bagi wilayah no-go area. Salah satu contoh, yakni tim peneliti dari UNRI pernah melakukan penelitian 
tentang regenerasi hutan rawa gambut menggunakan greenbelts di lingkungan hutan tanaman 
Pelalawan. 

Stakeholder Kunci 

Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan institusional dan legal dalam hal 
perizinan dan pengambilan keputusan. Dalam kajian ini, stakeholder kunci diidentifikasi berdasarkan 
kewenangannya terkait dengan penunjukan, pengukuhan, penetapan kawasan serta perizinannya.  
Lembaga yang termasuk dalam kategori ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPR dan 
DPRD. 
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Pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang dalam proteksi dan pengelolaan wilayah 
potensi no-go area yakni antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Riau, Bupati 
Pelalawan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau, Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) 
Wilayah III, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau, Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Bappeda 
Kabupaten Pelalawan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan, 
Dinas Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dll.  

Dari sekian banyak instansi pemerintahan, instansi pusat yang sangat berkepentingan terhadap 
pengelolaan wilayah no-go area dan memiliki pengaruh yang besar adalah Direktorat Jendral 
Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari (Ditjen PHPL), Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan 
Lingkungan (Ditjen PPKL), dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada 
Kementerian Kehutanan. Untuk tingkat provinsi dan kabupaten, instansi yang terkait langsung dengan 
pengelolaan wilayah no-go area adalah instansi-instansi yang menangani kehutanan dan lingkungan 
hidup, tata ruang, pertanian, perkebunan serta kebudayaan dan pariwisata. Instansi-instansi ini adalah  
instansi kunci yang harus dilibatkan dalam pengelolaan kolaboratif no-go area tanpa mengabaikan 
peran penting dari instansi lainnya. 

Estimasi Sikap Stakeholder 

Berdasarkan analisis  di atas,  stakeholder tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kuadran 
sesuai dengan tingkat kepentingan dan pengaruhnya dalam rekomendasi perlindungan dan 
pengelolaan wilayah no-go area. 
Keempat kelompok tersebut adalah: 
▪ Kelompok A - Kelompok yang memiliki pengaruh rendah dan tingkat kepentingan rendah.  

Kelompok ini adalah kelompok stakeholder yang paling rendah prioritasnya dan hanya perlu 
dimonitor sebagaimana biasanya. 

▪ Kelompok B - Kelompok yang pengaruhnya rendah tetapi memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. 
Kelompok ini adalah kelompok stakeholder yang penting tapi memerlukan pemberdayaan. 

▪ Kelompok C – Kelompok yang memiliki pengaruh tinggi  tetapi tingkat kepentingannya rendah. 
Kelompok ini adalah kelompok yang bermanfaat untuk merumuskan atau menjembatani opini dan 
pengambilan keputusan. 

▪ Kelompok D – Kelompok yang memiliki pengaruh dan tingkat kepentingan tinggi. Kelompok ini 
adalah kelompok stakeholder yang paling kritis dan perlu pengaturan yang seksama. 
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Gambar 36. Peta Potensi Stakeholder no-go area Kabupaten Pelalawan 

Keterangan:
1. Ditjen KSDAE 
2. Ditjen PHPL 
3. Ditjen Planologi  
Kehutanan & LH 
4. Badan Litbang &  
Inovasi KLHK 
5. DPR RI 
6. DPRD Provinsi/Kab 
7. Dishut Provinsi Riau 
8. Dinas PU  
(Tata Ruang) Prov/Kab 

9. BPKH wilayah XII 
10. BPHP Wilayah III 
11. BBKSDA Riau 
12. Balai Taman Nasional 
13. Disbudpar Prov/Kab 
14. Dinas Lingkungan  
Hidup Provinsi Riau 
15. Bappeda Kab. Pelalawan 
16. Dishut Kab. Pelalawan 
17. Dinas Pertanian & Tanaman 
Pangan  

18. RAPP 
19. APP Sinar Mas 
20. Empat kawasan Restorasi 
Ekosistem (RE) 
21. Perusahaan sawasta lain 
22. Kelompok LSM Lingkungan 
23.Akademisi/Perguruan Tinggi 
24. Masyarakat/Desa 
25. BPDAS-LH 

 

Tabel 19. Stakeholders kunci pengelolaan wilayah no-go area Kabupaten Pelalawan 

STAKEHOLDER TUGAS DAN FUNGSI PENGARUH ESTIMASI 
SIKAP 

Ditjen KSDAE Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang  
penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman 
wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, 
pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman 
buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan 
genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa 
lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan 
pengelolaan ekosistem esensial 

Sangat 
Tinggi 

Mendukung 

Ditjen Planologi 
Kehutanan & 
Lingkungan 

Hidup 

Melaksanakan penyusunan perencanaan makro di bidang 
kehutanan dan pemantapan kawasan hutan 

Tinggi Mendukung 

Ditjen PHPL Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang 
penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan 
produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman 
secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil 
hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan 
pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan 
produk hasil hutan bukan kayu 

Sangat 
Tinggi 

Mendukung 

Badan Litbang & 
Inovasi KLHK 

Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang 
kehutanan 

Rendah Mendukung 

DPR RI 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan 
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama 

Tinggi Mendukung 

 
 

C 
5, 6, 7, 14, 16, 25 

D 
1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 

19, 20, 25 

A 
21, 22, 4, 13, 15 

B 

17, 21, 24 



 
 

 11 

 

2. Membahas dan memberikan atau tidak memberikan 
persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang 

3. Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-
Undang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan 
bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah dan 
mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal 
pembicaraan tingkat I 

4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan 
Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan Rancangan Undang-Undàng yang berkaitan 
dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal 
pembicaraan tingkat I 

5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
bersama Presiden dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD 

6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang 
diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-
undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, 
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan 
pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama 

7. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan 
memperhatikan pertimbangan DPD 

8. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas 
pertanggungjawaban keuangan negara yang 
disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

9. Mengajukan, memberikan persetujuan, 
pertimbangan/konsultasi, dan pendapat 

10. Menyerap, menghimpun, menampung dan 
menindaklanjuti aspirasi masyarakat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dinas Kehutanan 
Provinsi Riau 

1.  Merumuskan kebijakan teknis bidang kehutanan 
2.  Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan 

pelayanan umum bidang kehutanan 
3.  Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang 

kehutanan 
4.  Melakukan pengawasan dan pengendalian bidang 

kehutanan, dan 
5.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Tinggi Mendukung 

BPDAS-LH 1. Penyusunan dan penyajian informasi daerah aliran 

sungai 

2. Pengembangan model pengelolaan daerah aliran 

sungai 

3. Pengembangan dan kemitraan pengelolaan daerah 

aliran sungai 

4. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran 

sungai 

Tinggi Mendukung 
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Dinas 
Kebudayaan dan 

Pariwisata 
Provinsi Riau 

1. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan/program 
dan kebijaksanaan teknis dibidang Kebudayaan dan 
Pariwisata.  

2. Menyelenggarakan pembinaan, kebudayaan, usaha 
pariwisata, pemasaran wisata dan kebudayaan, 
Permuseuman, hubungan antar lembaga budaya dan 
pariwisata serta penelitian pengembangan pariwisata.  

3. Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan 
Kebudayaan dan pariwisata sesuai ketetapan Kepala 
Daerah. 

Rendah Mendukung 

Dinas 
Lingkungan 

Hidup Provinsi 
Riau 

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian 
dampak lingkungan hidup. 

2. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam 
pengendalian dampak lingkungan hidup. 

3. Pengkajian dampak lingkungan, evaluasi dan pelaporan 
kualitas lingkungan. 

4. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 
hidup. 

5. Penegakan hukum dan peningkatan peran masyarakat 
dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

Tinggi Mendukung 

Dinas Pekerjaan 
Umum Bidang 

Penataan Ruang 
Provinsi Riau 

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan 
perencanaan  tata ruang, pemanfaatan dan 
pengendalian tata ruang dan bina jasa konstruksi 

2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan bina 
jasa konstruksi 

3. Penyiapan bahan perencanaan, bimbingan, pengaturan 
teknis pengembangan  tata ruang serta pengembangan 
informasi dan komunikasi tata ruang 

4. Penyiapan bahan penyelenggaraan  survey, pemetaan 
tata ruang serta pemanfaatan dan pengendalian tata 
ruang 

5. Penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan teknis 
operasional pelaksanaan ruang dan jasa konstruksi 

6. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Sangat 
Tinggi 

Mendukung 

Balai 
Pemantapan 

Kawasan Hutan 
(BPKH) Wilayah 

XII 

1. Pelaksanaan identifikasi lokasi dan potensi kawasan 
hutan yang ditunjuk.  

2. Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan 
hutan konservasi.  

3. Pelaksanaan identifikasi fungsi dan penggunaan 
dalam rangka penatagunaan kawasan hutan.  

4. Penilaian hasil tata batas dalam rangka penetapan 
kawasan hutan lindung dan hutan produksi.  

5. Pelaksanaan identifikasi dan penilaian perubahan 
status dan fungsi kawasan hutan.  

6. Pelaksanaan identifikasi pembentukan pengelolaan 
hutan konservasi serta hutan lindung dan hutan 
produksi lintas administrasi pemerintahan.  

7. Penyusunan dan penyajian dan informasi sumber 
daya hutan serta neraca sumber daya hutan.  

8. Pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan 
kehutanan.  

 

Sedang Mendukung 

Balai 
Pengelolaan 

Hutan Produksi 

Tugas: melaksanakan sertifikasi tenaga teknis bidang bina 
produksi kehutanan, penilaian sarana dan metode 
pemanfaatan hutan produksi serta pengembangan 

Tinggi Mendukung 
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(BPHP) Wilayah 
III 

informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pemanfaatan hutan produksi lestari. 
Fungsi: 
1. penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga 

teknis bidang bina produksi kehutanan  
2. penyiapan tenaga teknis bidang bina produksi 

kehutanan dan penyiapan rekomendasi pemberian ijin 
operasional teknis fungsional  

3. pemberian perpanjangan atau usulan pencabutan ijin 
operasional teknis fungsional  

4. penilian sarana dan pengembangan metode 
pemanfaatan hutan produksi yang digunakan oleh 
tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan  

5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja 
usaha pemanfaatan hutan produksi jangka panjang, 
rencana pemenuhan bahan baku industri, industri 
primer kapasitas di atas 6.000 m3 / tahun dan 
dokumen peredaran hasil hutan.  

6. pelaksanaan pengembangan informasi pemanfaatan 
hutan produksi lestari  

DPRD Provinsi 
Riau 

1. Fungsi Legislasi; diwujudkan dalam membentuk 
Peraturan Daerah bersama Gubernur 

2. Fungsi Anggaran; diwujudkan dalam menyusun dan 
menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. 

3. Fungsi Pengawasan; diwujudkan dalam pengawasan 
terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan 
Daerah, Keputusan Gubernur dan Kebijakan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Tinggi Mendukung 

Dinas Kehutanan 
Kabupaten 
Pelalawan 

Tugas: melaksakan urusan pemerintah daerah berdasarkan 
azaz otonomi dan tugas pembantuan dibidang kehutanan. 
Fungsi: penyusunan perencanaan dibidang kehutanan; 
perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;  
pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
dibidang kehutanan; pembinaan, koordinasi, pengendalian 
dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan 
hutan, pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan 
konservasi alam serta rehabilitasi hutan dan lahan; 
pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kehutanan; 
pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas kehutanan  
Kewenangan: Penyelenggaraan inventarisasi hutan dalam 
wilayah kabupaten/ kota, pengusulan penunjukan kawasan 
hutan, pengusulan perubahan status dan fungsi hutan, 
penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat 
kabupaten/kota, penyusunan sistem informasi kehutanan 
(numerik dan spasial) tingkat kabupaten/kota, 
pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian 
dan perpanjangan IUPHHK  dan IUPHHBK, pemberian 
perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan 
hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala 
kabupaten/kota, pemberian izin usaha pemanfaatan 
kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten/kota, 
pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil 
hutan kayu, pengawasan dan pengendalian penatausahaan 
hasil hutan skala kabupaten/kota. 

Tinggi Mendukung 

Dinas Pekerjaan 
Umum, Bidang 

Tugas:  membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di 
bidang pemukiman dan pengembangan prasarana wilayah.  

Tinggi Mendukung 
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Tata Ruang Kab. 
Pelalawan 

Fungsi: penyusunan, perencanaan bidang pekerjaan umum, 
perumahan dan penataan ruang; perumusan kebijakan 
teknis bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan 
ruang; pelaksana urusan pemerintah dan pelayanan umum 
bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang; 
pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengelolaan, 
pengawasan dan pengendalian, koordinasi dan fasilitasi 
pelaksanaan kegiatan bidang bina marga, cipta karya, 
pengairan, bina teknik, tata ruang serta kebersihan dan 
pertamanan. 
 

Dinas 
Kebudayaan, 
Pariwisata, 

Pemuda dan 
Olahraga 

Kabupaten 
Pelalawan 

Merumuskan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang 
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 
(budparpora); mengkoordinasikan, memadukan, 
menyelaraskan dan menyerasikan kebijakan dan kegiatan 
pengembangan budparpora; menyusun rencana kerja dan 
program pembangunan dibidang budparpora; memberikan 
dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana 
budparpora; pelaksanaan kebijakan teknis dan rencana 
yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokoknya; 
penyelenggaraan kerja sama internasional dibidang 
budparpora; pemberian Izin dan pembinaan usaha serta 
aktifitas dibidang budparpora; pemberian pengawasan dan 
pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pembinaan 
usaha; pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi 
terkait dibidang budparpora. 

Rendah Mendukung 

Bappeda 
Kabupaten 
Pelalawan 

Melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi 
kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal. Melakukan 
pelayanan untuk internal organisasi maupun pelayanan 
kepada publik; mewujudkan koordinasi pengumpulan 
database melalui penciptaan mekanisme infut dan output 
data pada setiap unit organisasi pemerintah pada unit 
organisasi lainya; mewujudkan pemerintahan daerah yang 
demokrasi, desentralistrik dan berorientasi pada 
transparansi melalui pendekatan perencanaan 
komprehensif yang terpadu. 

Rendah Mendukung 

Dinas Pertanian 
Tanaman 
Pangan 

Kabupaten 
Pelalawan 

Mendorong pembangunan pertanian yang tangguh dan 
berkelanjutan; mewujudkan ketahanan pangan melalui 
peningkatan produksi komoditas dan swasembada beras 
berkelanjutan; mendorong peningkatan peran sektor 
pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap 
perekonomian daerah; meningkatkan sarana prasarana 
pertanian yang memadai dengan teknologi tapat guna; 
Mengembangkan organisasi dan kelembagaan pertanian 
serta mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan tanaman. 

Sedang Mendukung 

DPRD Kabupaten 
Pelalawan 

1. Fungsi Legislasi; diwujudkan dalam membentuk 
Peraturan Daerah bersama Bupati/Walikota 

2. Fungsi Anggaran; diwujudkan dalam menyusun dan 
menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. 

3. Fungsi Pengawasan; diwujudkan dalam pengawasan 
terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan 
Daerah, KeputusBupati/Walikota dan Kebijakan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Tinggi Mendukung 
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6.2.2. Rekomendasi Perlindungan dan Pengelolaan 

Keberadaan Kawasan Lindung seperti Kawasan Bergambut sebagian besar berada pada fungsi Hutan 
Produksi Tetap. Sehingga penetapan dan pengelolaan wilayah no-go area terutama ekosistem gambut 
pada kawasan Hutan Produksi harus difokuskan pada upaya-upaya pelestarian fungsi resapan air 
dengan mengembangkan prinsip-prinsip konservasi tanah dan air. Kondisi demikian mengharuskan 
pengembangan tanaman pokok di sekitar no-go area yang dalam pengelolaannya harus 
mempertimbangkan peranan lahan gambut sebagai penyimpanan air melalui penerapan tata air 
(water managemet). 

Atribut no-go area lainya seperti ekosistem sungai dan danau yang berada di luar kawasan konservasi 
juga mempunyai fungsi penting dalam mendukung kehidupan mahluk hidup, baik sebagai habitat flora 
dan fauna perairan, pemenuhan kebutuhan air, dan jasa lingkungan dari daerah hulu ke daerah hilir. 
Oleh karena itu, NKT dan SKT yang telah diidentifikasi dan sebagian besarnya merupakan wilayah 
potensi no-go area harus dapat dipertahankan atau ditingkatkan nilai dan fungsinya dengan cara 
melakukan pengelolaan secara tepat. Dalam melakukan pengelolaan NKT-SKT maupun no-go area 
harus memperhatikan ancaman dan peluang yang ada. Ancaman, baik yang bersifat internal maupun 
eksternal harus dapat diminimalisir sehingga target-target yang diharapkan dalam pengelolaan dapat 
tercapai. Peluang-peluang yang bersifat mendukung kelestarian seluruh wilayah no-go area termasuk 
NKT-SKT harus dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

Kegiatan pengelolaan harus selalu diikuti dengan kegiatan pemantauan secara memadai agar dapat 
diketahui perkembangan kondisi dari suatu periode ke periode, sehingga pengelolaan on the track 
dalam mencapai tujuannya. Sebelum implementasi pengelolaan no-go area di lapangan, maka 
beberapa hal yang menjadi catatan yaitu: 

1. Pengelolaan NKT-SKT terutama wilayah yang termasuk no-go area harus tersosialisasi secara baik 
dan terintegrasi dengan berbagai program atau kebijakan pemerintah lainnya. Kebijakan 
perlindungan dan pengelolaan wilayah no-go area harus dipahami dan disadari mulai dari level 
pusat sampai dengan tingkat tapak di lapangan, sehingga tidak ada gap pemahaman terhadap 
pentingnya wilayah no-go area yang dapat menghambat implementasinya. 

2. Terdapat struktur organisasi dan sumberdaya manusia yang memadai dan berkompeten dalam 
perlindungan dan pengelolaan wilayah no-go area termasuk areal NKT lainnya baik pada level 
pusat maupun di lapangan. 

3. Perlu segera menindaklanjuti rekomendasi pengelolaan dan pemantauan dengan menyusun 
pedoman rencana perlindungan dan pengelolaan wilayah no-go area. 

4. Melakukan deliniasi dan tata batas kawasan yang teridentifikasi sebagai no-go area pada tingkat 
Unit Manajemen agar perlindungan dan pengelolaannya lebih mudah dan terjamin 
kelestariannya. 

Proses pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi beserta kawasannya harus bersifat adaptif yang 
mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama 
masyarakat lokal. Pola manajemen adaptif yang dapat diterapkan dalam perlindungan dan 
pengelolaan wilayah no-go area maupun NKT-SKT lainnya disajikan  pada Gambar berikut. 
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Gambar 37. Konsep Pengelolaan Adaptif yang dapat diterapkan di tingkat tapak/unit pengelolaan 

Konsep pengelolaan adaptif tersebut harus dikembangkan secara profesional mengingat luasnya dan 
kompleksnya cakupan yang harus dikelola, cepat perubahan tutupan lahan di sekitar kawasan UM 
serta rentang waktu pengelolaannya yang bersamaan dengan tetap eksisnya unit manajemen. 
Program pengelolaan ini harus didukung oleh struktur organisasi yang baik, kualitas sumberdaya 
manusia yang profesional dengan jumlah yang memadai, alokasi dana yang memadai, serta program 
pengelolaan yang baik dan benar. 
 

Identifikasi NKT-SKT 

Potensi Go Area Potensi No-Go Area 

Land Suitability 

Best Practice 
Management 

Penilaian Dampak - 
Analisis ancaman 

Strategi/Teknik 
Pengelolaan NKT-

SKT 

Monitoring 

Evaluasi Trend NKT-
SKT 

Siklus Pengelolaan 
Adaptif 
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Tabel 20. Rekomendasi teknis perlindungan dan pengelolaan go and no-go area berdasarkan prioritasnya 

Lokasi NKT/SKT Tujuan Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan Indikator Keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan 

Pelaksana 
2

0

1

9 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

2

0

2

7 

2

0

2

8 

2

0

2

9 

2

0

3

0 

SM Kerumutan, SM Tasik 
Belat, SM Tasik Besar, 
SM Tasik Serkap, SM 
Danau Pulau Besar-
Danau Pulau Bawah 
 
Lokasi-lokasi tersebut 
mencakup zona 
penyangganya  

NKT1, 
NKT2, 
NKT3, 
NKT4, 
SKT 
 

Terjaganya ekosistem 
hutan rawa gambut 
SM Kerumutan 
sebagai habitat 
Harimau Sumatera 

Membangun sistem perlindungan dan 
pengamanan kawasan yang terintegrasi 
dengan cara: 
1. Patroli keamanan terestrial 

2. Patroli pencegahan kebakaran 

3. Pengadaaan sarana prasarana 

perlindungan dan pengamanan 

kawasan (pondok kerja, perahu) 

4. Pemeliharaan batas/rekonstruksi 

batas kawasan 

5. Patroli pengamanan kawasan 

Rendahnya/tidak adanya 
gangguan terhadap 
kawasan suaka 
margasatwa 

   
 

 
 

   
 

  
  

  
  

     
BBKSDA Riau 

   Penguatan kelembagaan KPHK untuk 
masing-masing Suaka Margasatwa 
dengan cara: 
1. Peningkatan jumlah dan kapasitas 

SDM (pelatihan, inhouse training, 

studi banding) 

2. Pengadaan sarana dan prasarana 

pendukung pengelolaan 

Tersedianya sumberdaya 
manusia yang handal 
dalam mengelola 
ekologi/lingkungan dan 
sosekbud pada masing-
masing kawasan 

 
 

           BBKSDA Riau 

   Mendorong partisipasi aktif para pihak 
dalam perlindungan dan pengamanan 
kawasan dengan cara: 
1. Pembentukan dan pembinaan MMP 

(Masyarakat Mitra Polhut) 

2. Pembentukan dan Pembinaan 

Penggiat 

Lingkungan/Forum/Kelompok 

Masyarakat 

Terbentuknya Kelompok 
Kerja (POKJA) antara TN 
TN dengan masyarakat 
sekitar 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   BBKSDA Riau 
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Lokasi NKT/SKT Tujuan Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan Indikator Keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan 

Pelaksana 
2

0

1

9 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

2

0

2

7 

2

0

2

8 

2

0

2

9 

2

0

3

0 

3. Patroli Terpadu bersama masyarakat 

dan kelompok penggiat lingkungan 

   Pemulihan dan perbaikan ekosistem SM 
pada blok rehabilitasi dengan cara: 
1. Penyusunan dokumen rencana 

pemulihan ekosistem 

2. Pemulihan ekosistem melalui suksesi 

alam dan penanaman 

3. Aksi penanaman bersama penggiat 

lingkungan/masyarakat/para pihak 

Terciptanya kondisi 
strata tajuk minimal 50% 
pada blok rehabilitasi 
dalam kurun waktu 5 
tahun kedepan 
 

            BBKSDA Riau 

  Peningkatan peran 
serta masyarakat 
sekitar kawasan Suaka 
Margasatwa dalam 
perlindungan 
ekosistem hutan rawa 
gambut 

Peningkatan penyadartahuan 
masyarakat tentang pentingnya Suaka 
Margasatwa dengan cara: 
1. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi 

2. Pembuatan papan informasi dan 

rambu-rambu kawasan 

Masyarakat sekitar 
kawasan telah sadar 
sepenuhnya tentang 
nilai penting kawasan 

            BBKSDA Riau 

   Pengembangan dan pembinaan daerah 
penyangga melalui program Model Desa 
Konservasi/ Bina Desa 

Terbentuknya 
kelompok-kelompok 
binaan di Desa sekitar 
kawasan 

            BBKSDA Riau 

   Pengembangan investasi pemanfaatan 
dan pengusahaan jasa lingkungan 
seperti program wisata alam bebas 

Tercipatanya kerjasama 
secara resmi dengan 
pihak investor 

            BBKSDA Riau 

  Membangun dan 
meningkatkan 
basisdata kawasan 
suaka margasatwa 

Peningkatan basisdata potensi 
keanekaragaman hayati dan 
permasalahan kawasan dengan cara: 
1. Inventarisasi dan monitoring potensi 

flora dan fauna 

2. Penguatan basisdata Harimau 

Sumatera melalui perhitungan 

Telah tersedianya data 
series terkait daftar jenis 
maupun populasi 
Harimau Sumatera serta 
terpetakan daerah 
rawan konfilik 

            BBKSDA Riau 
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Lokasi NKT/SKT Tujuan Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan Indikator Keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan 

Pelaksana 
2

0

1

9 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

2

0

2

7 

2

0

2

8 

2

0

2

9 

2

0

3

0 

populasinya dengan cara 

pemasangan kamera/video trap 

secara berkal 

3. Identifikasi dan pemetaan 

kerawanan kawasan 

Taman Nasional Tesso 
Nilo Beserta Daerah 
Penyangganya 

NKT1, 
NKT2, 
NKT3, 
SKT 

Meningkatkan 
efektifitas pengelolaan 
TN Tesso Nilo 

Penguatan kapasitas kelembagaan 
dengan cara: 
1. Memfasilitasi penyusunan struktur 

organisasi yang kuat dan efisien 

sesuai dengan kebutuhan dan nilai 

Taman Nasional 

2. Pembangunan dan Penguatan 

Basisdata Taman Nasional 

3. Pembangunan dan peningkatan 

kapasitas petugas pengelola kawasan 

Terciptanya kapasitas 
kelembagaan yang baik 
dari struktur organisasi, 
basisdata maupun 
kapasitas seluruh 
petugas pengelola 

            Balai TN TN 

   Penelitian dan Pengembangan melalui: 
1. Pembentukan kelompok kerja 

(POKJA) Peneliti yang terdiri dari 

berbagai pihak seperti Staf TN TN, 

perguruan tinggi, Litbang Kehutanan 

dan WWF Riau 

2. Pelaksanaan penelitian secara 

menyeluruh tentang flora fauna, 

hidrologi, sosekbud dan pencemaran 

limbah perusahaan yang ada di 

sekitar TN 

3. Pengembangan hasil penelitian yang 

ditujukan untuk peningkatan nilai 

ekonomi masyarakat zona penyangga 

1. Terbentuknya 

kelompok kerja 

(POKJA) peneliti 

2. Terkumpulnya data-

data dari hasil 

penelitan 

3. Telah berjalannya 

beberapa program 

dari hasil 

pengembangan 

penelitian 

            Balai TN TN 
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Lokasi NKT/SKT Tujuan Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan Indikator Keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan 

Pelaksana 
2

0

1

9 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

2

0

2

7 

2

0

2

8 

2

0

2

9 

2

0

3

0 

   Pendidikan dan Pelatihan melalui: 
1. Pendidikan konservasi dan 

interpretasi lingkungan kepada 

seluruh pihak yang berkepentingan, 

khususnya masyarakat yang berada 

di sekitar kawasan 

2. Pelatihan kepada seluruh pegawai 

Taman Nasional berupa inhouse 

training dan studi banding 

3. Pelatihan kepada masyarakat sekitar 

kawasan berupa pelatihan 

pengolahan madu, pelatihan 

penangkaran tanaman hias ataupun 

pelatihan lain yang sesuai dengan 

sumberdaya dalam Taman Nasional 

Masyarakat yang 
berbatasan langung 
dengan kawasan telah 
berperan aktif dan ikut 
serta dalam program-
program konservasi dan 
budidaya 

            Balai TN TN 

   Pembuatan dan peningkatan kualitas 
sarana dan prasarana melalui: 
1. Pembuatan sarana persemaian untuk 

menunjang kegiatan restorasi dan 

rehabilitasi dalam kawasan maupun 

daerah penyangga 

2. Pembangunan sarana pusat 

penelitian dan informasi 

3. Pembangunan sarana pusat 

konservasi gajah 

4. Pembentukan Daerah Operasi 

(Daops) Manggala Agni untuk 

menghadapi ancaman kebakaran 

hutan dan lahan 

5. Pengembangan sarana ekowisata 

melalui desain tapak 

6. Pembuatan papan informasi Taman 

Nasional 

Seluruh sarana dan 
prasarana telah dibuat 
dan dikembangkan 

            Balai TN TN 
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7. Pembuatan SOP untuk kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan 

   Penguatan kapasitas keberlanjutan dana 
malalui kerjasama kemitraan untuk 
mendukung keberlanjutan dana dalam 
pengelolaan kawasan dengan 
perusahaan-perusahaan lokal seperti 
kegiatan restorasi ekosistem dengan 
pola adopsi pohon 

Adanya mekanisme 
pendanaan yang jelas 
dengan pihak lain untuk 
keberlanjutan program 
kegiatan pengelolaan  

            Balai TN TN 

  Mewujudkan 
keseimbangan antara 
kepentingan 
perlindungan, 
pelestarian dan 
pemanfaatan SDAE 

Pemanfaatan kawasan TN TN secara 
lestari melalui: 
1. Identifikasi sumber ekonomi penting 

di dalam kawasan maupun di daerah 

penyangga berupa produksi madu 

hutan 

2. Desain tapak untuk pengembangan 

ekowisata pada zona tertentu (zona 

pemanfaatan) 

 

Telah berjalannya 
program pemberdayaan 
masyarakat terkait 
pemanfaatan madu 
hutan 

            Balai TN TN 

   Pendidikan lingkungan yang ditujukan 
kepada pemberdayaan perempuan di 
desa-desa daerah penyangga dengan 
mengiplementasikan program-program 
pemanfaatan sumber daya alam non 
kayu 

Telah terbentuknya 
kelompok-kelompok 
pemberdeayaan 
perempuan 

            Balai TN TN & 
WWF 

   Pembinaan habitat, terutama habitat 
gajah yang mencakup ketersediaan 
pakan, ketersediaan air, dan ketersedian 
pelindung (cover) 

             Balai TN TN & 
WWF 
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   Restorasi ekosistem terdegradasi 
dengan cara sistem jangka benah, yaitu 
pemulihan dengan cara bertahap hingga 
areal tersebut pulih seperti semual 

Pulihnya lahan 
terdegradasi minimal 
50% dari luas wilayah 
degradasi atau seluas 
26,500 hektar 

            Balai TN TN 

   Pengendalian jenis akasia atau invasive 
alien species di dalam kawasan TN. Tesso 
Nilo 

             Balai TN TN 

  Pemantapan kawasan 
TN Tesso Nilo sebagai 
perwakilan sumber 
keanekaragaman 
hayati hutan dataran 
rendah 

Menyelesaikan proses penataan batas 
yang sampai saat ini telah definitif 
sepanjang 131.8 km dari 137 km  

Telah dilakukan sisa tata 
batas sepanjang 5.2 km 

            Balai TN TN 

   Melakukan proses penataan zonasi yang 
terdiri atas zona inti, zona rimba, zona 
rehabilitasi, dan zona tradisional 

Seluruh zona telah 
dilakukan penataan  

            Balai TN TN 

   Malakukan pengukuhan kawasan dan 
zonasi yang diusulkan kepada 
kementerian lingkungan hidup dan 
kehutanan 

Proses pengukuhan 
telah selesai pada tahun 
2020 

            Balai TN TN 

   Pembuatan tanda batas di lapangan 
untuk memberikan informasi yang jelas 
kepada semua pihak 

Tanda batas telah 
terpasang seluruhnya di 
lapangan 

            Balai TN TN 

   Sosialisasi tata batas di lapangan dengan 
melibatkan berbagai pihak yakni Pemda, 
BPN, aparat penegak hukum, 
masyarakat adat dan sekitar kawasan, 
BPKH dan perusahaan yang berbatasan 
langsung dengan kawasan TN 

Seluruh stakeholder 
menerima dan 
memahami keberadaan 
kawasan TN TN dengan 
batas yang jelas 

            Balai TN TN 
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  Meningkatkan 
perlindungan kawasan 
TN Tesso Nilo dari 
berbagai tekanan dan 
gangguan  

Mendorong pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah untuk membuat 
kebijakan/peraturan khusus yang 
berkaitan dengan pengelolaan TN Tesso 
Nilo 

Terbitnya peraturan 
khusus terkait 
pengelolaan TN TN 

            Balai TN TN 

   Penerapan peraturan bagi pengunjung, 
peneliti, masyarakat berdasarkan zonasi 

Seluruh pihak yang 
berkunjung memahami 
fungsi masing-masing 
zonasi 

            Balai TN TN 

   Penguatan kapasitas masyarakat peduli 
api (MPA) dan masyarakat mitra polhut 
(MMP) dengan cara pemberian 
pelatihan pencegahan, pengendalian 
pengendalian sistem peringatan dini 
kebakaran hutan 

             Balai TN TN 

   Penyuluhan dan sosialisasi peraturan 
kehutanan terutama pada masyarakat 
dan perusahaan sekitar, termasuk 
kegiatan yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan dalam kawasan 

Terlaksananya kegiatan 
penyuluhan dan soialisai 
kepada seluruh 
masyarakat dan 
perusahaan sekitar 

            Balai TN TN 

   Penyelanggaraan pelatihan pengelolaan 
tanpa pembakaran untuk desa 
penyangga dan memberikan insentif 
bagi kelompok masyarakat yang 
melakukan pencegahan terhdap 
pembukaan lahan di kawasan TN TN 

Tidak terjadinya 
kebakaran yang 
disebabkan oleh 
pembukaan lahan di 
sekitar kawasan 

            Balai TN TN 

   Melakukan pengamanan kawasan 
melalui patroli rutin yang dilaksanakan 
oleh polhut TN Tesso Nilo 

Terlaksananya patroli 
rutin setiap satu kali 
dalam seminggu 

            Balai TN TN 

   Melakukan mitigasi konflik gajah 
terutama areal pemukiman penduduk  

Terlaksananya mitigasi 
konflik gajah sesuai 
dengan permenhut No 
P.48/Menhut-II/2008 
tentang Pedoman 
Penanggulangan Konflik 

            Balai TN TN 
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antara Manusia dan 
Satwaliar 

   Identifikasi daerah rawan konflik di 
sekitar kawasan TN Tesso Nilo berupa 
konflik perambahan, penjualan lahan, 
konflik dengan perusahaan sekitar 

Tersusunnya peta 
kawasan rawan konflik 

            Balai TN TN 

  Mewujudkan TN Tesso 
Nilo sebagai pusat 
konservasi gajah yang 
mampu menciptakan 
keharmonisan antara 
gajah dan manusia 

Mendukung dan mengalokasikan 
tempat dibangunnya Pusat Konservasi 
Gajah (PKG) 

Terbangunnya PKG 
seluas kurang lebih 94 ha 
di SPTN wilayah I dan 
sesua dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan 
Nomor P. 73/Menhut-
II/2006 

            Balai TN TN & 
WWF 

   Meningkatkan kinerja penanggulangan 
konflik gajah dan manusia melalui 
pembentukan flying scuad dan 
pembuatan parit gajah. 

Telah terbentuknya 
kebutuhan jumlah flying 
squad sebanyak 6 
kelompok dan terealisasi 
pembuatan parit gajah. 

            Balai TN TN & 
WWF 

   Pengembangan kegiatan ekowisata 
berupa atraksi wisata Mandi Balimau 
Potang Mogang bersama Gajah 

Tersusunnya rencana 
tapak kegiatan 
ekowisata tersebut 

            Balai TN TN & 
WWF 

Daerah Inti dan 
Penyangganya/Core 
Conservation Ekosistem 
Hutan Rawa Gambut 
Semenanjung Kampar 

NKT1, 
NKT2, 
NKT3, 
NKT4, 
SKT 
 

Membangun lembaga 
khusus yang 
mengelola Core 
Conservation 
Ekosistem 
Semenanjung Kampar 
(ESK)  

Mendorong pemerintah pusat dan 
daerah untuk mengeluarkan 
kebijakan/peraturan bahwa lanskap ESK 
sebagai wilayah lindung dalam RTRWP 
dan RTRWK 
 

Terpetakan dalam 
RTRWP sebagai kawasan 
lindung 

            POKJA ESK 
yang terdiri 
dari BBKSDA, 
RAPP, 
Sinarmas, 
Dinas LH, 
BPHP, 
Perguruan 
tinggi dan 
LSM 
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   Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) 
yang terdiri dari pihak Ditjen KSDAE, 
BBKSDA, BPHP, BPKH, Dinas LH, RAPP 
dan Sinarmas dengan Restorasi 
Ekosistemnya, Perguruan Tinggi dan 
LSM untuk menyusun arrah strategi 
konservasinya 

Tim penyusun strategi 
konservasi telah 
terbentuk berdasarkan 
kebutuhan potensi 
sumberdaya Ekosistem 
Semenanjung Kampar 
(ESK) 

            POKJA ESK 
yang terdiri 
dari BBKSDA, 
RAPP, 
Sinarmas, 
Dinas LH, 
BPHP, 
Perguruan 
tinggi dan 
LSM 

   Memfasilitasi penyusunan struktur 
organisasi yang kuat dan efisien sesuai 
dengan kebutuhan dan nilai Core 
Conservation Semenanjung Kampar 

Terciptanya kapasitas 
kelembagaan yang baik 
berdasarkan struktur 
organisasi 

            POKJA ESK 
yang terdiri 
dari BBKSDA, 
RAPP, 
Sinarmas, 
Dinas LH, 
BPHP, 
Perguruan 
tinggi dan 
LSM 

  Meningkatkan 
perlindungan Core 
Dome atau Core 
Conservation 
Ekosistem Hutan 
Rawa Gambut 
Semenanjung Kampar 
(ESK) sebagai KHG 
dalam bentang alam 
DAS 

Deliniasi mikro dan makro terhadap 
areal bentang alam yang memiliki core 
area tersebut 
 

Terpetakan secara detail 
kedalaman gambut dan 
anak-anak sungai di 
dalam core dome 

            POKJA ESK 
yang terdiri 
dari BBKSDA, 
RAPP, 
Sinarmas, 
Dinas LH, 
BPHP, 
Perguruan 
tinggi dan 
LSM 

   Proteksi wilayah dengan melakukan 
patroli berkala yang terintegrasi dengan 
kegiatan-kegiatan pihak Restorasi 
Ekosistem (RE) dengan petugas BBKSDA 
di wilayah Semenanjung Kampar. 

Tidak terjadinya 
perambahan atau 
penebangan liar dalam 
wilayah core dome ESK 

            POKJA ESK 
yang terdiri 
dari BBKSDA, 
RAPP, 
Sinarmas, 
Dinas LH, 
BPHP, 
Perguruan 
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tinggi dan 
LSM 

   Meningkatkan fungsi perlindungan 
hutan dengan cara mitigasi kebakaran 
hutan 

Frekuensi hotspot per 
1,000 hektar cenderung 
berkurang setiap tahun 
walaupun ada korelasi 
dengan data hujan 
bulanan 

            POKJA ESK 
yang terdiri 
dari BBKSDA, 
RAPP, 
Sinarmas, 
Dinas LH, 
BPHP, 
Perguruan 
tinggi dan 
LSM 

   Melakukan kegiatan penanaman 
kembali areal yang terkena dampak 
kegiatan penebangan dengan tanaman 
lokal 

Adanya regenerasi 
pertumbuhan dan 
realisasi  penanaman 
minimal tercapai  60 % 
dari rencana. 
 

            POKJA ESK 
yang terdiri 
dari BBKSDA, 
RAPP, 
Sinarmas, 
Dinas LH, 
BPHP, 
Perguruan 
tinggi dan 
LSM 

   Mengidentifikasi aktifitas masyarakat 
terhadap core dome ESK 

Adanya basisdata 
aktifitas masyarakat di 
Ekosistem Semenanjung 
Kampar 

            POKJA ESK 
yang terdiri 
dari BBKSDA, 
RAPP, 
Sinarmas, 
Dinas LH, 
BPHP, 
Perguruan 
tinggi dan 
LSM 
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   Peningkatan fungsi para pihak seperti 
BBKSDA, BPHP, Dinas LH, Pihak Swasta 
(RAPP dan Sinarmas) dan masyarakat 
untuk pengelolaan dan pemanfaatan 
potensi hasil hutan bukan kayu. 

Terciptanya Kelompok 
Kerja dan Rencana Aksi 
untuk pengelolaan dan 
pemanfaatan HHBK di 
ESK 

            POKJA ESK 
yang terdiri 
dari BBKSDA, 
RAPP, 
Sinarmas, 
Dinas LH, 
BPHP, 
Perguruan 
tinggi dan 
LSM 

  Melindungi dan 
melestarikan jenis-
jenis dilindungi 
terutama komunits 
jenis Critically 
Endangered 

Inventarisasi populasi Harimau 
Sumatera melalui pemasangan 
kamera/video trap  

Terkumpulnya basis data 
populasi Harimau 
Sumatera di ESK 

            POKJA ESK 
yang terdiri 
dari BBKSDA, 
RAPP, 
Sinarmas, 
Dinas LH, 
BPHP, 
Perguruan 
tinggi dan 
LSM 

   Mengalokasikan areal yang menjadi 
koridor dan teritori bagi lintasan/habitat 
spesies Harimau Sumatera yang 
interkoneksi dengan Unit Manajemen di 
sekitarnya 

Kesepakatan bersama 
para pihak untuk 
menetapkan dan 
mengalokasikan daerah 
koridor bagi Harimau 
Sumatera 

            POKJA ESK 
yang terdiri 
dari BBKSDA, 
RAPP, 
Sinarmas, 
Dinas LH, 
BPHP, 
Perguruan 
tinggi dan 
LSM 

   Mempertahankan areal yang berisi 
komunitas jenis-jenis tumbuhan yang 
termasuk CR seperti Gonystylus 
bancanus dan shorea macrantha 
sehingga diperlukan kegiatan 
inventarisasi secara berkala. 
 

Terpetakannya lokasi-
lokasi yang berfrekuensi 
tinggi untuk jenis 
tumbuhan CR  

            POKJA ESK 
yang terdiri 
dari BBKSDA, 
RAPP, 
Sinarmas, 
Dinas LH, 
BPHP, 
Perguruan 
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tinggi dan 
LSM 

   Mempelajari dan mengaplikasikan 
teknik silvikultur untuk jenis tumbuhan 
RTE, terutama jenis-jenis CR. 
 

Terbangunnya 
persemaian untuk jenis-
jenis tumbuhan CR 

            POKJA ESK 
yang terdiri 
dari BBKSDA, 
RAPP, 
Sinarmas, 
Dinas LH, 
BPHP, 
Perguruan 
tinggi dan 
LSM 

   Sosialisasi kepada masyarakat sekitar 
kawasan bahwa Ekosistem 
Semenanjung Kampar merupakan 
habitat penting bagi spesies RTE 

Terealisasinya sosialisasi 
kepada seluruh 
masyarakat sekitar 

            POKJA ESK 
yang terdiri 
dari BBKSDA, 
RAPP, 
Sinarmas, 
Dinas LH, 
BPHP, 
Perguruan 
tinggi dan 
LSM 

Sempadan Sungai 
Kerumutan, Sempadan 
Sungai Serkap, 
Sempadan Sungai 
Kampar, Sempadan 
Sungai Nilo 

NKT1, 
NKT4, NKT5 
 

Mempertahankan dan 
meningkatkan fungsi 
daerah sempadan 
sebagai koridor yang 
interkoneksi dengan 
kawasan konservasi 

Meminimalkan pembangunan jalan, 
kanal serta infrastruktur lainnya dengan 
minimum impact pada saat konstruksi 
dan operasionalisasi, seperti pembuatan 
saluran atau gorong-gorong pada 
jembatan yang dilalui aliran sungai 

Tidak terganggunya 
aliran sungai utama 
terhadap pembangunan 
di sekitarnya 

            POKJA yg 
terdiri atas 
Lembaga 
Pengelola 
Kawasan 
Konservasi 
dengan UM 
Perkebunan/
HTI 

   Pemetaan tutupan lahan untuk 
mengidentifikasi areal-areal yang 
terbuka atau rawang dan perlu 
dilakukan untuk kegiatan rehabilitasi 

Tersusunnya rencana 
rehabilitasi berdasarkan 
peta tutupan lahan  

            POKJA yg 
terdiri atas 
Lembaga 
Pengelola 
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atau enrichment planting. Program 
rehabilitasi terhadap sempadan sungai 
perlu diintegrasikan dengan program 
pengelolaan daerah aliran sungai oleh 
BPDAS 

Kawasan 
Konservasi 
dengan UM 
Perkebunan/
HTI 

   Membuat tanda/pal batas yang jelas 
untuk masing-masing sempadan sungai. 
Hal ini dapat diinstruksikan ke seluruh 
pihak Unit Manajemen yang 
kawasannya terdapat aliran sungai yang 
dimaksud. 

             POKJA yg 
terdiri atas 
Lembaga 
Pengelola 
Kawasan 
Konservasi 
dengan UM 
Perkebunan/
HTI 

   Menghindari penggunaan pestisida di 
sekitar sempadan sungai dan 
mengindari pembuangan minyak di 
perairan. 

Kualitasi air sungai tidak 
mengalami penurunan 

            POKJA yg 
terdiri atas 
Lembaga 
Pengelola 
Kawasan 
Konservasi 
dengan UM 
Perkebunan/
HTI 

   Melakukan pengamatan muka air sungai 
dengan water pole di lokasi sungai yang 
berpotensi banjir atau luapan air sungai 

Beda elevasi muka air 
pada musim hujan dan 
musim kemarau tidak 
lebih dari kondisi awal 
 

            POKJA yg 
terdiri atas 
Lembaga 
Pengelola 
Kawasan 
Konservasi 
dengan UM 
Perkebunan/
HTI 

  Mempertahankan 
keberlangsungan 
fungsi ekosistem alami 
berupa sungai dan 
ripariannya Sebagai 
sekat bakar alami 

Pemulihan dan perbaikan ekosistem 
sempadan sungai dengan cara 
merehabilitasi atau pengkayaan jenis 
dengan jenis lokal 

Terbentuknya strata 
tajuk tegakan pada blok 
rehabilitasi 

            POKJA yg 
terdiri atas 
Lembaga 
Pengelola 
Kawasan 
Konservasi 
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dengan UM 
Perkebunan/
HTI 

   Pembentukan dan Penguatan 
masyarakat peduli api untuk 
menghadapi ancaman kebakaran hutan 
dan lahan 

 

Terbentuknya kelompok 
masyarakat peduli api 
dengan berbagai sarana 
dan prasarananya 

            POKJA yg 
terdiri atas 
Lembaga 
Pengelola 
Kawasan 
Konservasi 
dengan UM 
Perkebunan/
HTI 

   Pembuatan menara pantau api pada 
radius wilayah hotspot 

Terbangunnya menara 
pantau, minimal 1 
menara untuk masing-
masing sempadan sungai 

            POKJA yg 
terdiri atas 
Lembaga 
Pengelola 
Kawasan 
Konservasi 
dengan UM 
Perkebunan/
HTI 

  Mempertahankan 
keberlangsungan 
fungsi ekosistem alami 
berupa sungai dan 
ripariannya untuk 
memenuhi kebutuhan 
dasar masyarakat 
lokal 

Sosialisasi kepada seluruh pihak 
terutama pada masyarakat secara 
berkala terkait tentang keberadaan 
ekosistem sungai yang menjadi tempat 
sumber air bersih maupun sumber 
perikanan tangkap 

 

Program sosialisasi 
terlaksana secara 
berkala 

            Seluruh Unit 
Pengelola 
yang dilewati 
oleh aliran 
sungai NKT 5 

   Melakukan pemasangan papan 
himbauan dan informasi di sempadan 
yang dibutuhkan sebagai air bersih 

 

Adanya pemasangan 
papan himbauan dan 
informasi untuk masing-
masing sungai 

            Seluruh Unit 
Pengelola 
yang dilewati 
oleh aliran 
sungai NKT 5 
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Lokasi NKT/SKT Tujuan Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan Indikator Keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan 
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   Pengembangan pola-pola pemanfaatan 
sumberdaya alam potensial sebagai 
mata pencaharian masyarakat perikanan 
tangkap yang berbasis kelestarian 
ekosistem seperti tidak melakukan 
penyetruman dan racun dalam metode 
penangkapannya 

 

Pendapatan masyarakat 
nelayan meningkat 
tanpa menggunakan 
metode racun dan 
penyetruman 

            Seluruh Unit 
Pengelola 
yang dilewati 
oleh aliran 
sungai NKT 5 

   Tidak menggunakan pupuk sintetis dan 
pestisida serta B3 di sekitar sungai dalam 
kegiatan budidaya tanaman industry dan 
perkebunan 

 

Seluruh unit manajemen 
tidak menggunakan 
aplikasi kimia di 
sempadan sungai 

            Seluruh Unit 
Pengelola 
yang dilewati 
oleh aliran 
sungai NKT 5 

   Normalisasi dengan melakukan 
pembersihan jenis-jenis rumput rawa 
yang menutupi badan sungai yang 
mengganggu tranportasi sungai  
 

Tidak adanya sungai 
yang tertutup oleh 
semak dan rumput 

            Seluruh Unit 
Pengelola 
yang dilewati 
oleh aliran 
sungai NKT 5 

   Pengamatan rutin terhadap kualitas air 
sungai kerumutan, sungai Kampar, 
sungai serkap dan sungai nilo  

Kualitas air sungai tidak 
mengalami penurunan 

            Seluruh Unit 
Pengelola 
yang dilewati 
oleh aliran 
sungai NKT 5 

Sungai Air Hitam, Sungai 
Bunut, Sungai Bunut 
Toalam, Sungai Keluang, 
Sungai Kerinci, Sungai 
Kundur, Sungai Napuh, 
Sungai Pamai, Sungai 
Pengarutan, Sungai 
Segati, Sungai Seminai, 
Sungai Sinduan, Sungai 
Telayap, Sungai Tolam, 
Sungai Turip 

NKT 4 Mempertahankan 
atau meningkatkan 
fungsi sempadan 
sungai sebagai 
pengendali erosi, 
sedimentasi dan 
fungsi trapping  

Penataan dan penandaan batas areal 
sempadan sungai yang diikuti dengan 
pemasangan papan keterangan lokasi, 
pemasangan rambu-rambu yang berisi 
larangan dan himbauan, terutama 
pencegahan perladangan serta 
penebangan pohon 

Masing-masing sungai 
telah memiliki 
penandaan batas dan 
papan informasi 

            Seluruh Unit 
Manajemen 
yang dilewati 
oleh aliran 
sungai utama 
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Lokasi NKT/SKT Tujuan Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan Indikator Keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan 
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   Perlu dilakukan penyuluhan dan 
sosialisasi kepada masyarakat sekitar, 
karyawan, buruh harian lepas dan 
kontraktor tentang pentingnya sungai 
dan sempadannya 

Seluruh pihak turut aktif 
memilindungi ekosistem 
sempadan sungai 

            Seluruh Unit 
Manajemen 
yang dilewati 
oleh aliran 
sungai utama 

   Pengendalian penggunan bahan kimia 
sintetik (pupuk dan pestisida), terutama 
di blok-blok tanaman yang berdekatan 
dengan badan-badan air seperti sungai, 
sehingga tidak menyebabkan 
menurunnya kualitas air 

Kualitas air sungai tidak 
mengalami penurunan 

            Seluruh Unit 
Manajemen 
yang dilewati 
oleh aliran 
sungai utama 

   Rehabilitasi sempadan sungai dengan 
jenis-jenis tumbuhan asli setempat dan 
dapat dikombinasikan dengan jenis lain 
yang sudah beradaptasi dan tidak 
bersifat invasif 

Adanya persen tumbuh 
dan pembentukan strata 
tajuk dari hasil 
rehabilitasi 

            Seluruh Unit 
Manajemen 
yang dilewati 
oleh aliran 
sungai utama 

   Untuk mengendalikan pencemaran 
pupuk dan bahan-bahan kimia lainnya ke 
badan-badan air, maka untuk areal-areal 
yang terletak di blok-blok dekat sungai 
tidak melakukan pembersihan cover 
crop (tanaman penutup tanah) 

Meningkatnya 
pertumbuhan tanaman 
penutup tanah 

            Seluruh Unit 
Manajemen 
yang dilewati 
oleh aliran 
sungai utama 

   Melakukan pengerukan bagian-bagian 
sungai yang terindikasi adanya 
sedimentasi 

Berkurangnya badan-
badan sungai yang 
mengalami 
pendangkalan 

            Seluruh Unit 
Manajemen 
yang dilewati 
oleh aliran 
sungai utama 

Danau Kajuit NKT 4 Mempertahankan 
ekosistem Danau 
Kajuit sebagai potensi 
destinasi wisata air 
Kabupaten Pelalawan 

Membangun dan meningkatkan sarana 
dan prasarana penunjang wisata air 

Tersedianya berbagai 
sarana dan prasarana 
penunjang wisata air 

            Disbudpar 

   Membentuk struktur kelembagaan 
pengelolaan wisata Danau Kajuit 

Adanya lembaga khusus 
yang mengelola wisata 
Danau Kajuit 

            Disbudpar 
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Lokasi NKT/SKT Tujuan Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan Indikator Keberhasilan 

Tahun Pelaksanaan 
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   Menyusun program-program wisata air 
melaui desain tapak 

Adanya masterplan 
wisata Danau Kajuit 

            Disbudpar 

   Melakukan patroli secara berkala 
terhadap sempadan danau agar tidak 
terjadi penebangan liar 

Terlindunginya 
sempadan danau dari 
perambahan dan 
penebangan liar 

            Disbudpar 

Hutan Adat Danau 
Betung dan Hutan 
Larangan Rimbo Baguo 
Kecamatan Langgam 

NKT4,  
NKT6 

Mempertahankan 
keberadaan kawasan 
yang berfungsi sebagai 
identitas budaya 
masyarakat lokal 

Melakukan pemetaan partisipatif 
bersama dengan masyarakat khususnya 
Hutan Larangan Rimbo Baguo sehingga 
lokasi ini tercatat dalam dokumen 
RPJMD Kabupaten Pelalawan  
  

Terakomodasinya Hutan 
Larangan Rimbo Baguo 
ke dalam dokumen 
RPJMD Kabupaten 
Pelalawan 

            Disbudpar 

   Melakukan pemasangan dan pemugaran 
papan informasi dan himbauan terkait 
lokasi yang mengandung NKT 6 

Pemugaran papan 
informasi telah dilakukan 

            Disbudpar 

   Melakukan sosialisasi secara rutin 
berkala kepada masyarakat yang 
berhubungan langung dengan lokasi NKT 
6 tersebut. Agar seluruh elemen 
masyarakat setara dalam hal 
pemahaman untuk melestarikan wilayah 
adat tersebut 

Realisasi program 
sosialisasi berjalan 
secara berkala 

            Disbudpar 
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Lampiran 1. Resume Konsultasi Stakeholder 

1. Audiensi dengan instansi Pemerintah  

No Nama/Lembaga Masukan Respon & Tindak Lanjut 

1 
Dinas Lingkungan 
Hidup Prov. Riau 

Isu kerusakan lingkungan di Provinsi Riau saat ini adalah kebakaran lahan dan 
penambangan pasir. Penambangan pasir di Kabupaten Pelalawan skalanya tidak 
sebesar di kabupaten Kuantan Sengingi dan Kampar. 

Kegiatan penambangan pasir akan dimasukkan 
sebagai salah satu ancaman terhadap NKT. 

2 
Dinas Lingkungan 
Hidup Prov. Riau 

a. Secara umum, kita belum tegas memaksa semua konsesi untuk mematuhi aturan 
sempadan sungai terkait 50 m dan 100 m.  

b. Namun beberapa perusahaan sawit sudah menjalankan pengelolaannya untuk 
tidak melakukan aktivitas seperti pemupukan kimia di sempadan sungai yang 
dijadikan HCV. 

c. Di beberapa konsesi HTI yang dijadikan HCV bukan yang bernilai tinggi melainkan 
areal yang konflik dengan masyarakat. 

Poin-poin yang disampaikan sangat penting 
untuk didiskusikan dan dicari pemecahannya di 
antara para pihak terkait di Kabupaten 
Pelelawan. Hasil penilaian ini perlu 
ditindaklanjuti dengan pertemuan para pihak 
yang akan merumuskan tentang peran dan 
tanggungjawab mereka dalam mengelola dan 
memantau wilayah-wilayah tersebut.  

3 
Dinas Lingkungan 
Hidup Kab Pelalawan 

Untuk Pelalawan, perlu dilhat di dalam RTRW daerah KBKT tersebut apakah berada di 
kawasan budidaya atau lindung. Kemudian di areal budidaya jangan-jangan ada 
kriteria lindung juga. Jika yang mutlak jadi kawasan lindung ditandai dan aktifitas apa 
saja yang diperbolehkan disana. 

4 

Direktorat Bina 
Pengelolaan Ekosistem 
Esensial, Ditjen KSDAE - 
KLHK 

Harus diperjelas terkait kawasan lindung, karena berdasarkan tata ruang, kawasa 
lindung yang dimaksud berada di wilayah yang rentan rawan bencana. Sehingga untuk 
kebutuhan dokumen ini, kedepannya tidak perlu menggunakan istilah kawasan 
lindung, tetapi cukup memakai NKT saja. 

5 
Dinas Lingkungan 
Hidup Kab Pelalawan 

Sebenarnya, kriteria kawasan lindung selalu menjadi poin utama dalam kajian 
lingkungan berbasis lahan. 

6 
Dinas Lingkungan 
Hidup Kab Pelalawan 

Istilah HCV lebih populer di perkebunan sawit, di kehutanan beda istilah saja tapi 
tujuannya sama yakni memproteksi kawasan yang harus dilindungi. 

7 
Dinas Lingkungan 
Hidup Prov. Riau 

Beberapa kendala terkait kawasan konservasi masih sedikit petugas lapangan seperti 
polhut. 

Akan dimasukkan sebagai salah satu kriteria 
pembobotan kawasan NKT-SKT. 

8 
Dinas BPDAS-LH 
Indragiri-Rokan 

Terkait dengan program sawit berkelanjutan, ada beberapa isu penting terkait daerah 
aliran sungai yakni kewajiban bagi masyarakat untuk melindungi sempadan sungai. 
hal ini akan bentrok dengan pendapatan ekonomi atau hasil panennya berkurang jika 
sempadan 50-100 meter diwajibkan bagi lahan mereka.  

Untuk menuju sawit berkelanjutan ada 3 
komponen besar yang kami kejar yakni 1) 
perbaikan tata kelola dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah; 2) sistem dukungan bagi 
pekebun. Pekebun dilarang membuka wilayah 
tertentu tapi diberikan solusi. Jika tidak boleh 
membuka apa yang boleh dilakukan untuk 
meningkatkan produktivitasnya, jika harus 
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No Nama/Lembaga Masukan Respon & Tindak Lanjut 

terpaksa membuka wilayah mana saja yang 
boleh dibuka tentunya dengan perimbangan 
biofisik; 3) terkait konservasi, wilayah mana 
yang secara kehati dan sosbud penting untuk 
dilindungi. 
 
Kondisnya pihak pekebun (masyarakat) tidak 
diminta untuk ditebang pokok sawit yang telah 
tertanam di dalam sempadan. Namun 
pengelolaan dan pemanfaatannya tidak 
melakukan pemupukan dan penyemprotan agar 
tidak mencemari wilayah perairan. 

9 
Dinas BPDAS-LH 
Indragiri-Rokan 

Data-data sungai, data rehabilitasi dan data sebaran lahan kritis di wilayah Kab. 
Pelalawan dapat kami berikan. Silahkan di akses. 
Terkait ploting lokasi dalam peta lahan kritis, maka jika dikategorikan kritis dan sangat 
kritis akan direkomendasikan untuk direhabilitasi, jika tidak kritis maka bisa 
dialokasikan untuk lainnya. 

Data terkait lahan kritis dapat disinkronisasi 
dengan peta sebaran NKT-SKT, sehingga akan 
menjadi poin penting untuk komponen 
pembobotan prioritas perlindungan. 
Terkait jenis-jenis rehabilitasi apakah ada SK 
yang mengaturnya? Perlu rekomendasi jenis-
jenis apa saja yang digunakan untuk rehabilitasi. 

10 
Dinas BPDAS-LH 
Indragiri-Rokan 

Ada banyak komoditas untuk rehabilitasi berupa jenis multi fungsi (MPTS) seperti 
alpukat, rambutan, durian dll. Konteks dasar hukumnya tidak ada, hanya kajian ilmiah 
saja.  

Poin penting yang perlu ditindaklanjuti dengan 
pertemuan multi pihak di Kabupaten Pelelawan.  

11 
Dinas BPDAS-LH 
Indragiri-Rokan 

Dalam tata ruang ada batasan kawasan hutan dan non kawasan hutan, jika dalam 
kawasan kewenangannya KPH, jika diluar kawasan kewenangannya provinsi. 

Informasi diterima dan akan digunakan sebagai 
bagian penyusunan kewenangan terkait 
rekomendasi pengelolaan wilayah. 

12 
Dinas BPDAS-LH 
Indragiri-Rokan 

Bagaimana kita melakukan penyadaran masyarakat agar mau menanam MPTS(Multy 
Purpose Tree Species). Di Sumatra Barat menerapkan sawit berkolaborasi yakni 
dikombinasikan dengan tanaman kayu, kita sudah mencoba sawit dikombinasikan 
dengan meranti, hasilnya bagus dan tidak mengganggu pertumbuhan sawit, malah 
menimbukan iklim mikro yang bagus. Ada modelnya di Rokan Hulu. 
Batasan untuk fungsi ekologis dan ekonomi terkait pembangunan kelapa sawit adalah 
kondisi Biofisik. Jika sudah tidak memungkinkan maka jangan dibangun untuk sawit. 
Lebih kesesuaian lahanya. 

Perlu dilakukan analisis khususnya manfaat 
ekonomi jangka pendek dan jangka panjang, 
termasuk potensi jaringan pasar sehingga 
masuarakat tergerak untuk mencoba. 
Pemaksaan program biasanya hanya bertahan 
seumur program tersebut, namun memberikan 
bukti berupa manfaat langsung terkait program 
penanaman MPTS ke masyarakat tentu 
menjadikan program ini akan bertahan lama. 
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No Nama/Lembaga Masukan Respon & Tindak Lanjut 

13 

Direktorat Bina 
Pengelolaan Ekosistem 
Esensial, Ditjen KSDAE - 
KLHK 

a. Perpres 88 2017 ttg masalah hutan tidak mengakomodir sawit, hanya sawah 
tambak dan kebun campuran. penyelesaian sawit dalam kawasan hutan menjadi 
sangat rumit karena dasar hukumnya tidak ada 

b. Perkebunan sulit berkompromi masalah sawit. Petani sawit sudah merambah 
kawasan hutan, dan yang disalahkan dinas kehutanan yang tidak mengakomodasi 
data. Mereka cari solusinya mengeluarkan kawasan hutan jadi APL. 

 

Perlu diklarifikasi lebih lanjut dengan peraturan-
peraturan yang lebih operational sebagai 
turunan dari Perpres ini.  

14 
BPHP Wilayah III 
Pekanbaru 

a. Semenanjung kampar berada di wilayah pengelolaan KPH Tasik Besar dan KPH 
Sorek. 

b. Dengan memperhatikan data areal Hutan Tanaman (HT) di wilayah Semenanjung 
Kampar kemungkinan besar banyak terkena peta indikatif gambut, namun masih 
dalam bentuk analisa kajian secara akademis dan belum dilakukan survey lapangan. 
Informasi tambahan bahwa pembentukan tim sedang dilkukan untuk analisis 
gambut, dan hasilnya berupa penetapan gambut yang dapat dibudidaya atau 
kawasan gambut yang harus dilindungi. Hal ini masih dalam proses pengkajian. 

 

Informasi dan data tentang analisis gambut 
tindak lanjutnya melalui Dirjen PPL.  

15 
BPHP Wilayah III 
Pekanbaru 

Terkait izin-izin Hutan Tanaman di wilayah Semenanjung Kampar masih berlaku. 
Beberapa izin konsesi terdapat juga yang berdekatan dengan Taman Nasional Tesso 
Nilo, namun tidak berada dalam zona penyangganya. 

Tindak lanjut terkait data peta izin Hutan 
Tanaman di wilayah Semenanjung Kampar 

16 
BPHP Wilayah III 
Pekanbaru 

Terkait dengan izin konsesi yang terkena moratorium gambut, pada dasarnya masih 
bisa dilakukan pemanenan hanya satu daur saja, artinya penanaman kembali atau 
replanting tidak boleh dilakukan. 

Informasi akan diverifikasi lebih lanjut melalui 
analisis kajian peraturan perundangan. 

17 
BPHP Wilayah III 
Pekanbaru 

a. Data dan laporan pengelolaan Restorasi Ekosistem di Semenanjung Kampar belum 
kita miliki. 

b. Sejauh ini, jumlah RE di Semenanjung Kampar sebanyak 5 RE, namun yang masuk 
dalam wilayah Kabupaten Pelalawan sebanayak 4 RE yakni PT. GCN (SK 2012), PT. 
Global Alam Nusantara (SK 2014), PT. The Best One Unit Timber (SK 2014) dan PT 
Sinar Mutiara Nusantara (SK 2014). 

c. Selain menjaga ekosistem Semenanjung Kampar, keempat RE rencananya akan 
melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu seperti 
penjualan karbon.  Artinya perusahaan hanya meyakinkan pihak ketiga bahwa 
perusahaan telah melakukan proses pemeliharaan untuk pemasukan karbon.  

d. PT. GCN telah secara de facto telah dibiayai oleh APRIL, ketika dilakukan penilaian 
kinerja terhadap RE PT GCN harus memiliki usaha bukan-kayu dan tidak boleh 

a. Tindak lanjut terhdap data atau batas 
kawasan masing-masing RE di Semenanjung 
Kampar. Dan jika memungkinkan untuk 
mendapatkan data karbon di wilayah 
Semenanjung Kampar melalui pengukuran 
dari masing-masing RE. 

b. Data karbon below ground hutan rawa 
gambut bisa ditindak lanjuti ke dinas LH 
Provinsi Riau 

c. Data terkait rehabilitasi RE PT. GCN ditindak 
lanjuti melalui RAPP, yang berguna untuk 
penyusunan rekomendasi pengelolaan bagi 
jenis-jenis yang sesuai. 
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No Nama/Lembaga Masukan Respon & Tindak Lanjut 

berupa usaha kayu. Sampai saat ini RE PT. GCN hanya melakukan pengamanan dan 
rehabilitasi kawasan. 

e. Data-data perhitungan karbon untuk masing-masing RE sedang dalam proses kajian 

 

2. Audiensi dengan sektor swasta 

No Instansi Masukan Respon & Tindak Lanjut 

1 Sinar Mas Forestry 
Ada tanda keberadaan harimau di Desa Pulau Muda dan Desa 
Kampung Danau. 

Wilayah jelajah harimau sumatera agar diperluas lagi sesuai 
dengan masukan dari beberapa wawancara dengan masyarakat, 
lembaga pemerintah dan pihak swasta. 

2 Sinar Mas Forestry 

Secara status TN Tesso Nilo dapat masuk kategori NKT 1, namun 
melihat daya dukungnya tidak dapat masuk kategori NKT 2 karena 
sudah terdeforestasi. 

TN Tesso Nilo merupakan Kawasan konservasi. Oleh karena itu, ia 
memiliki prioritas I untuk dilindungi dan direhabilitasi/ direstorasi. 
Adapun terkait pelanggaran perambahan di dalamnya, pemerintah 
baik pusat atau daerah harus berkomitmen untuk menegakkan 
hukum, termasuk mencari peluang-peluang penyelesaian konflik 
non-litigasi. 

3 Sinar Mas Forestry 

Sejak 2013, SMF tidak menebang hutan di dalam area yang 
dilindungi dalam konsesi mereka termasuk area yang diidentifikasi 
sebagai SKT. Area tersebut dimonitor setiap 2 minggu sekali dan 
dilakukan sosialisasi mengenai area yang dilindungi. 

Data SKT areal konsesi Sinar Mas Forestry di wilayah Kabupaten 
Pelalawan dapat disinkronisasi dengan hasil SKT studi ini. 

4 Sinar Mas Forestry 

Perusahaan berharap bahwa area yang mereka lindungi tidak 
dirambah oleh masyarakat. Untuk itu mereka berharap bahwa area 
tersebut dapat diintegrasikan dan diakui oleh RTRW Kabupaten. 

Sepakat. Oleh karena itu, diharapkan NKT-SKT diakomodir menjadi 
salah satu kriteria perlindungan oleh RTRW Kabupaten, sehingga 
ada upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat 
pelanggaran seperti perusakan Kawasan NKT-SKT. 

5 Sinar Mas Forestry 

Data NKT-SKT yang telah dibagikan oleh tim konsultan akan 
ditindaklanjuti secara internal. 

Ini menjadi bagian dari tahapan analisis, dimana hasil kajian 
hendaknya diverifikasi ulang oleh Unit Manajemen untuk 
memperoleh konfirmasi akhir keberadaan NKT-SKT sebelum 
finalisasi laporan oleh tim penyusun. 

6 RAPP (APRIL) 
NKT 2 di Semenanjung Kampar tidak terbagi menjadi 2 blok hutan 
karena ekosistemnya masih terjaga 

Tindak lanjut dengan melakukan koreksi terhdap deliniasi daerah 
inti dan penyangganya menjadi satu hamparan. 

7 RAPP (APRIL) 
Studi inventarisasi biodiversitas TN Tesso Nilo untuk mengkaji 
signifikansi ekosistem 

Tindak lanjut dengan menelusuri data sekunder berupa RPTN 
Tesso Nilo. 

8 RAPP (APRIL) 
Jika wilayah Restorasi Ekosistem telah kembali pulih, KLHK dapat 
menariknya kembali  

Terkait perizinan tentu keputusan akan kembali kepada pemberi 
izin. Namun demikian, dalam peraturan perundangan terkait RE. 
Kawasan yang telah pulih dapat diberikan izin untuk pemanfaatan 
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kayu di dalamnya meskipun dengan mekanisme tebang pilih dan 
penerapan prinsip RIL (Reduce Impact Logging). 

9 RAPP (APRIL) 

Data NKT-SKT yang telah dibagikan oleh tim konsultan akan 
ditindaklanjuti secara internal 

Ini menjadi bagian dari tahapan analisis, dimana hasil kajian 
hendaknya diverifikasi ulang oleh Unit Manajemen untuk 
memperoleh konfirmasi akhir keberadaan NKT-SKT sebelum 
finalisasi laporan oleh tim penyusun. 

10 Musim Mas 
Musim Mas memiliki proyek perlindungan gajah (flying squad untuk 
mitigasi konflik gajah, berkolaborasi dengan WWF di dekat wilayah 
TN Tesso Nilo 

Akan sangat berguna, jika laporan mitigasi perlindungan gajah 
dapat di sinkronisasi dengan laporan NKT-SKT sebagai penunjang 
rekomendasi pengelolaan NKT 2 dan lanskap yang luas.  
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3. Konsultasi Publik I (July 2018) 

No Nama Instansi Masukan Respon & Tindak Lanjut 

1 Bapak Dadang RAPP 

a. Dalam penilaian NKT agar juga memperhatikan kondisi 
tutupan lahan actual. Artinya wilayah penilaian 
dioverlay dengan landcover sehingga terlihat apakah 
NKT 1 sampai NKT 6 yang teridentifikasi kondisinya 
sudah terdegradasi, lahan terbuka atau masih 
berhutan sehingga kita bisa melakukan 
langkah/tindakan bersama 

b. Dalam peta NKT-SKT agar memasukkan batas konsesi 
HTI/perkebunan sehingga tumpang susun tersebut 
akan menunjukkan kondisi terkini terhadap aktifitas 
dalam konsesi. Jadi kita dapat menentukan siapa saja 
stakeholder yang berperan dalam pengelolaannya. 
Kedepannya diharapkan dibentuk forum stakeholder 
Pelalawan. 

a. Hasil dari overlay tersebut akan digunakan sebagai 
pembahasan dalam HCS terkait skenario 
kemampuan penyerapan karbon. 

b. Hasil kajian awal ini masih berupa kajian scientific, 
nantinya akan dioverlay dengan kondisi ril. 
Konteksnya pada akhirnya bahwa hasil kajian ini 
akan memberikan rekomendasi yang diharapkan 
dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten 
Pelalawan terkait tata ruangnya 

c. Pemda dan Bupati sudah berkomitmen agar semua 
komoditas yang dihasilkan dari Kab. Pelalawan 
sustainable  

d.  

2 Ibu Mira 

Direktorat Bina 
Pengelolaan 
Ekosistem 
Esensial, Ditjen 
KSDAE - KLHK 

a. Dalam Bahasa Inggris, ABKT bisa masuk istilah critical 
land areas. Tetapi dalam UU Konservasi Tanah dan Air 
dalam BPDAS, definisinya berbeda. Sehingga agar 
dibenahi istilah CLAnya agar tidak rancu. 

b. Harap memperhatikan hubungan antar patch, misal 
koridor gajah di dalam areal HTI dan sawit, sehingga 
perusahaan atau stakeholder lainnya perlu 
menyiapkan enabling condition bagi gajah melintas 

c. Penetapan ABKT adalah di luar Kawasan Konservasi. 
Penilaian dilakukan pada tingkat lanskap yang luas 
(lanskap Kampar atau Riau) 

d. Harap meng-overlay hasil penilaian NKT-SKT dengan 
Peta Strategi Rencana Aksi Konservasi Spesies dan Peta 
Tata Ruang apakah ABKT yang disepakati jadi kawasan 
lindung dalam tata ruang budidaya. 

e. Harap memperhatikan regulasi yang digunakan 
sebagai dasar penilaian ditambahkan juga  PP 37/2014 
tentang KTA, PP 71/2014 Gambut dan diperbaharui 
melalui PP 51/2018 tentang Gambut, sehingga nanti 
dapat dilihat masalah ini jadi kewenangan siapa. 

a. Data wilayah jelajah gajah yang sudah ada, akan di 
sinkronisasi dengan tutupan lahan terkini, sehingga 
dapat diketahui ragam kondisi habitatnya. 
Selanjutnya akan di overlay dengan batas konsesi 
HTI/perkebunan untuk mengetahui stakeholder 
yang bertanggung jawab dalam hal rekomendasi 
pengelolaanya 

b. Beberapa peta akan dibahas dalam konteks lanskap 
yang lebih luas lagi seperti wilayah kesatuan 
hidrologis gambut, wilayah jelajah bagi jenis-jenis 
yang memerlukan habitat luas dan hubungan patch 
hutan yang berpotensi sebagai koridor satwa. 

c. Tindak lanjut terhadap kebutuhan peta SRAK Gajah 
dan Harimau (KKH-Ibu Indra) dan peta Tata Ruang  

d. Dasar hukum yang digunakan untuk pembahasan 
gambut menggunakan yang terbaru yakni PP 
51/2018. 

e. Untuk kebutuhan rekomendasi pengelolaan, 
kebutuhan data untuk masing-masing KPH Model 
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No Nama Instansi Masukan Respon & Tindak Lanjut 

f. Warna peta sebaiknya mengikuti standar peta yang 
dikeluarkan One Map One Policy 

g. Di wilayah kajian tanggungjawab pengelolaan hutan 
ada di 2 KPH 

h. Dokumen SRAK dapat melihat hubungan antara 
Kawasan Konservasi dengan ABKT yang berada di luar 
kawasan. 

i. Diharapkan ada studi mengenai luas lahan kritis di 
dalam dan di luar kawasan hutan di bawah 
kewenangan KPH. 

(sinkronisasi rencana pengelolaan) di wilayah kajian 
perlu ditindak lanjuti 

3 Ibu Yulianti 

Pusat 
Pengendalian 
Pembangunan 
Ekoregion 
Sumatra 

a. P3E bertugas menyusun Peta Daya Dukung dan Daya 
Tampung Lingkungan berbasis Jasa Ekosistem skala 
1:50,000 dan tersedia di Dinas LH Kab.Pelalawan. 
Inputnya adalah Ekoregion dan Tutupan Lahan. Jasa 
ekosistem yang digunakan berdasarkan Millenium 
Assessment. Ada 20 jasa yang telah dipetakan. 12 
kecamatan telah dibuat petanya (2 telah divalidasi di 
lapangan). 

b. NKT-SKT terkait dengan jasa ekosistem, yakni: jasa 
penyediaan (pangan, air bersih, serat, bahan bakar, 
sumberdaya genetik, jasa pengaturan (iklim, tata aliran 
air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari 
bencana alam, pemurnian air, pengolahan dan 
penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, 
penyerbukan alami, pengendalian hama dan penyakit), 
jasa budaya (tempat tinggal dan ruang hidup, rekreasi 
dan ekowisata, estetika), dan jasa pendukung lainnya 
(pembentukan lapisan tanah dan kesuburan, siklus 
hara dan produksi, biodiversitas) 

c. Kita dapat melihat pada lanskap yang lebih luas, misal 
provinsi 

d. Peta Riau tersedia di skala 1:50,000 dan Sumatra 
1:250,000 

e. UU 32/2009, PP tentang Gambut (71 dan 56) belum 
dimasukkan 

a. Perlu ditindak lanjuti data peta daya dukung 
lingkungan berbasis ekosistem (skala 1:50,000) 

b. Data jasa ekosistem akan dijadikan data tambahan 
untuk pembahasan jasa lingkungan 

c. Menindak lanjuti peta ekoregion Riau (skala 
1:50,000) dan Pulau Sumatra (Skala 1:250,000) dan 
tutupan lahan (BPKH Wil. IX Pekanbaru) 
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No Nama Instansi Masukan Respon & Tindak Lanjut 

f. Hasil penilaian NKT-SKT perlu dioverlay dengan Peta 
Status Kawasan 

4 Bapak Ibnu Bappeda Riau 
a. Perda No. 10/2017 tentang RTRWP Riau telah 

disahkan, acuannya adalah tata ruang provinsi. Data 
dapat diperoleh dengan menghubungi Pak Didik 

a. Menindak lanjuti peta tata ruang kabupaten 
pelalawan dengan menghubungi pak didik. 

5 Bapak Zulhamri 
PT. Surya 
Bratasena 

a. Perkebunan sudah melakukan kajian NKT dalam rangka 
ISPO/RSPO. Bagaimana kedudukan NKT di tiap Unit 
Pengelolaan terhadap NKT hasil penilaian? 

b. Belum ada payung hukum untuk pengawasan wilayah 
yang teridentifikasi sebagai NKT 

a. Sebaran hcv untuk setiap Unit manajemen akan 
dipetakan, sehingga kelengkapan data terkait hcv 
masing-masing UM sangat perlu ditindak lanjuti 

6 Bapak Davis 
Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Pelalawan 

a. Perusahaan sudah mengidentifikasi dan berusaha 
menjaga NKT dengan adanya skema sertifikasi ISPO 
dan RSPO, namun belum ada payung hukum 
pengawasan NKT untuk mengatasi perambahan yang 
terjadi di lapangan 

b. Diluar kawasan perkebunan sulit untuk menjaga tetap 
lestari sementara perkebunan masyarakat sangat 
banyak, komitmen law inforcement sangat penting 
untuk kawasan non konsesi 

c. Ada 4 konsesi Restorasi Ekosistem di Semenanjung 
Kampar, bagaimana kontribusi keempatnya dalam 
menjaga ekosistem di dalamnya? 

a. Tersedianya data dan batas pengelolaan masing-
masing RE akan membantu penyusunan 
rekomendasi pengelolaan di wilayah tersebut. 

 

7 Bapak Zulkhanova 
Dinas Lingkungan 
Hidup Provinsi 
Riau 

a. Cadangan karbon tinggi sebesar 60% ada di wilayah 
gambut dan mangrove 

b. Provinsi Riau memiliki Peta Kesatuan Hidrologis 
Gambut 

a. Tindak lanjut terhadap data karbon (gambut dan 
mangrove) di dinas LH 

b. Tindak lanjut terhadap Peta KHG, untuk sinkronisasi 
data yang telah tersedia saat ini. 

8 
Bapak Tandya 
Tjahjana 

Direktur Bina 
Pengelolaan 
Ekosistem 
Esensial, Ditjen 
KSDAE - KLHK 

a. Harap dipertimbangkan solusi untuk wilayah jelajah 
spesies yang tumpang tindih dengan wilayah budidaya 
masyarakat 

b. KEE dapat digunakan untuk melindungi wilayah yang 
teridentifikasi sebagai NKT di dalam wilayah 
perusahaan 

 

9 Bapak Zulhelmi  
Staf Ahli Bupati 
Pelalawan 

a. Pemerintah Kabupaten Pelalawan sangat 
berkomitmen terhadap pembangunan, lingkungan, 
dan sosial. Diharapkan agar penilaian NKT-SKT menjadi 
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No Nama Instansi Masukan Respon & Tindak Lanjut 

rekomendasi yang pembahasannya melibatkan 
perusahaan dan instansi terkait agar tidak terjadi 
permasalahan di kemudian hari terutama menyangkut 
penggunaan data. Dipersilahkan jika membutuhkan 
koordinasi lebih lanjut dengan SKPD terkait 

10 Bapak Masykur 
Bappeda Provinsi 
Riau 

a. Berharap agar hasil kajian tidak hanya sekedar jadi 
dokumen yang disimpan di rak buku 

b. Satu Data Satu Peta Pelalawan sudah diluncurkan. Hasil 
analisa NKT-SKT agar dapat dimasukkan ke dalam 
sistem tersebut 

c. Pada NKT 5 pemanfaatan air untuk minum dan MCK 
tumpang-tindih. Hal ini tidak sesuai dengan SDG-6. 
Disarankan agar full assessment sampai tingkat rumah 
tangga 

a. Tindak lanjut terhadap Satu Data Satu Peta 
Pelalawan dengan menghubungi Bappeda Kab. 
Pelalawan 

b. Data kebutuhan air minum dan MCK akan sangat 
sulit pada tingkat rumah tangga. Hal tersebut perlu 
dilakukan dalam jangka yang cukup lama. 

 

11 
Ibu Erni 
Wulandari 

P3E Sumatra 
a. Kajian 2017: jasa ekosistem di kawasan hutan KPH TBS 

(pengaturan iklim, kualitas udara, dan biodiversitas) 
a. Perlu menindaklanjuti data terkait jasa ekosistem di 

kawasan hutan KPH TBS 

 

 

4. Konsultasi Publik II (Desember 2018) 

 

No Nama Instansi Masukan/Pertanyaan Respon & Tindak Lanjut 

1 Bapak Zulhelmi 

Asisten 
Administrasi 
Bidang 
Pembangunan 
Setdakab 
Pelalawan 

Sejauh mana kajian ini akan menyelamatkan TNTN terkait 
rekomendasi kepada KLHK 

Berdasarkan hasil penelitian ini, wilayah TNTN 
dikategorikan sebagai areal no-go area. Arahanya juga 
telah sesuai dengan RPJMD yakni TNTN sebagai 
perwakilan ekosistem hutan dataran rendah yang 
perlu diselamatkan dan merupakan habitat/wilayah 
jelajah gajah sumatera. 

2 Bapak Heri 
DPMPTSP Kab 
Pelalawan 

Alur proses agar disajikan dan pewarnaan peta agar 
sesuai dengan peraturan di KLHK. Tata urutan proses 
bawa ke peta asli kemudian overlay, harus bisa 
menggambarkan pola tata ruangnya. Jika memungkinkan 
overlay dengan peta perizinannya (HTI maupun 

Dalam kajian ini, luasan masing-masing NKT-SKT 
dioverlay dengan peta RTRW Provinsi Riau. Secara garis 
besar, NKT-SKT berada di dominasi pada kawasan 
budidaya yakni seluas kurang lebih 400,000 hektar. 
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perkebunan). Selanjutnya berapa persenkah luasan NKT-
SKT yang berada di kawasan hutan maupun di APL? 
Perubahan alih komodiri sudah tidak dimungkinkan.  

Sedangkan pada hutan konservasi seluas 130,000 
hektar. 

3 Bu Mira 

Direktorat Bina 
Pengelolaan 
Ekosistem 
Esensial, Ditjen 
KSDAE - KLHK 

Peta harap menyesuaikan dengan pedoman KLHK. 

Seharusnya ekosistem penting dipetakan di provinsi 
mengacu pada lanskap. Pedoman kajian NKT mengacu 
pada lanskap terdekat. Ekosistem penting lokasinya 
dipetakan, nanti akan terlihat, ekosistem penting di HP 
menjadi urusannya KPH. Ekosistem penting di kawasan 
konservasi menjadi urusannya KLHK. Ekosistem penting 
di APL menjadi domainnya DLH. Pengelolaan TNTN, KLHK 
berkoordinasi dengan Pemda. 

Ekosistem penting yang teridentifikasi di APL harus 
dibuat koridor. Hal ini akan terkait dengan pemberian 
izin, perusahaan dapat diberikan izin tapi harus 
memperhatikan koridor tersebut. Harapannya adalah 
misalnya gajah lewat koridor tersebut tidak dianggap 
sebagai hama. 

Kajian NKT-SKT akan menjadi dasar kebijakan Pemda 
dalam pembangunan daerahnya. 

Kantong-kantong wilayah harimau atau gajah 
harapannya tidak disebarluaskan supaya pemburu tidak 
dapat mengaksesnya. 

 

4 Bapak Heri 
DPMPTSP Kab 
Pelalawan 

Produktivitas sawit di Pelalawan rendah, sulit untuk 
mencapai 2 ton/ha. Apakah ada di Indonesia ada 
produktivitas 4-6 ton/ha? 

Di Pelalawan dominasi gambut, unsur haranya rendah. 
Unsur hara diperoleh dari air hujan. Tanpa diberikan 
agroinput, produktivitas sawit di tanah mineral lebih 
tinggi daripada di tanah gambut. Strategi di Pelalawan 
untuk meningkatkan produktivitas lahan dibahas di 
Forum Kemitraan. 

5 Bapak (……) Private sector 
Susunan tim tidak terlihat anggota dengan kepakaran di 
bidang sosial. 

Kepakaran di bidang sosial diwakili Ibu Aisyah sebagai 
HCV Assessor yang dibantu oleh Bapak Mulyadi dari 
pihak Pemerintah Daerah. 



 
 

 96 

 

No Nama Instansi Masukan/Pertanyaan Respon & Tindak Lanjut 

NKT 2 (jenis-jenis dilindungi) tidak terlihat adanya 
informasi mengenai herpetofauna. 

NKT 5, tidak terlihat ikan sebagai sumber protein yang 
penting. Kondisi riil ikan adalah hal yang penting 
terutama bagi masyarakat di dekat Sungai Kampar. 

Informasi herpetofauna bersumber dari data sekunder 
dan penelitian sebelumnya (daftar spesies disajikan 
dalam laporan, termasuk herpetofauna). Berdasarkan 
pengamatan, hanya sedikit yang ditemukan langsung, 
sebagian besar data juga diperoleh dari hasil 
wawancara dengan penduduk setempat. 

Dalam analisa sudah dimasukkan mengenai ikan 
sebagai sumber protein dengan KBKTnya berupa sungai 
kerumutan, sungai kampar dan sungai serkap  

6 Bapak Eko 
Dinas LH 
Kabupaten 
Pelalawan 

Dari metodologi belum terlihat pendekatan yang 
dilakukan dalam penilaian karbon stok. 

Di Pelalawan terdapat 4 konsesi RE, harapannya tidak 
dieksplorasi/dieksploitasi. 

Metodologi HCS tidak ditampilkan dalam presentasi 
ini, namun telah dipresentasikan pada konsultasi 
publik I bulan Juli. Pendekatan yang digunakan HCS 
Toolkit 2017 versi 2. Metode tersebut bertujuan untuk 
memisahkan tutupan hutan (hutan kerapatan dan 
hutan regenerasi) dan non-hutan. Semakin tinggi 
kerapatan, nilai karbon semakin tinggi. Nilai karbon 
yang dihitung adalah yang di atas permukaan (above-
ground). 

Teknis di lapangan: digunakan plot besar (10x50 
meter) dan sub-plot (10x10 meter). 

7 Bapak Afroh UNDP 

 Setelah kajian ini UNDP akan membantu Bappeda 
untuk memberikan informasi terkait dampak sosial 
ekonomi seperti apa. Akan ada perhitungan mengenai 
pendapatan yang hilang/naik. Terkait konteks sosial, 
akan ada rekomendasi-rekomendasi pengelolaan 
TNTN, nantinya Pemda sendiri yang akan memilih 
kebijakan mana yang akan diambil. Kajian ini belum 
mengkaji potensi ancaman terhadap TNTN, hal 
tersebut akan digali lebih dalam (kasus-kasus di dalam 
TNTN) dan dicari rekomendasinya. Komunikasi dengan 
tim penyelamatan TNTN, bagaimana strategi yang 
tepat. 
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Tata warna akan diperbaiki sesuai Perdirjen PKTL. 

Terkait APL dan kawasan, hasil analisa akan dioverlay 
dengan areal konsesi. Hal krusial adal wilayah 
Sem.Kampar (konsesi restorasi ekosistem: wilayah 
dilindungi, saat wilayah sudah banyak kayunya boleh 
ditebang dengan prinsip tebang-pilih), akan dicari 
strateginya seperti apa, terkait PP 57. Rekomendasi 
jenis-jenis komoditas alami dan lokal, masih kesulitan 
terkait dengan potensi gambut lindung dan hak kelola 
RE. 

Perubahan status fungsi kawasan tidak dibahas, 
namun bagaimana fungsi dan konsesi tetap ada, serta 
mampu memenuhi 30% kawasan hutan untuk 
perlindungan. 

Perubahan komoditas tidak akan disinggung. Hasil 
analisa kesesuaian lahan menggambarkan bahwa 
Pelalawan secara alami sesuai untuk karet. Sawit 
sesuai pada kelas S2, artinya butuh agroinput tinggi 
untuk menaikkan produktivitas. Target produktivitas 
(35 ton dalam RPJMD) akan sulit dicapai jika 
kesesuaian lahan masuk kelas S3. Hasil analisa 
didasarkan pada peraturan (best practice). 

8 Ibu Pisca UNDP 

 Dari awal proses kajian, pelibatan dan berbagi data 
dengan perusahaan sudah dilakukan. Harapannya 
perusahaan lain dapat ikut berbagi data. 

Kajian ini berbasis ilmiah, rencana UNDP pada 2019 
ada kajian untuk pembangunan berkelanjutan di 
Pelalawan, akan banyak masukan dari stakeholder. 

Laporan akan dibuat detail dan dapat diakses publik 
secara online serta dikirimkan kepada Pemerintah 
Daerah. 



 
 

 98 

 

Lampiran 2. Daftar Jenis Flora dan Fauna yang Dilindungi 

 

No Nama Indonesia Nama Ilmiah Famili PP RI  CITES IUCN 

A Mamalia           

1 Lutung budeng Trachypithecus auratus Cercopithecidae Dilindungi App II VU 

2 Lutung kokah Presbytis femoralis Cercopithecidae   App II NT 

3 Monyet beruk Macaca nemestrina Cercopithecidae   App II VU 

4 Monyet ekor panjang Macaca fascicularis Cercopithecidae   App II   

5 Rusa sambar Rusa unicolor Cervidae Dilindungi   VU 

6 Gajah Sumatera Elephas maximus sumatranus Elephantidae Dilindungi App I CR 

7 Harimau Sumatera Panthera tigris sumatrae Felidae Dilindungi App I CR 

8 Kucing batu Pardofelis marmorata Felidae Dilindungi App I NT 

9 Kucing kuwuk Prionailurus bengalensis Felidae Dilindungi App II   

10 Kucing tandang Prionailurus planiceps Felidae Dilindungi App II EN 

11 Owa Ungko Hylobates agilis Hylobatidae Dilindungi App I EN 

13 Kukang bukang Nycticebus coucang Lorisidae Dilindungi App I VU 

14 Trenggiling Manis javanica Manidae Dilindungi App I CR 

15 Berang-berang Sumatra Lutra sumatrana Mustelidae Dilindungi App II EN 

16 Sero Aonyx cinereus Mustelidae   App II VU 

17 Kalong besar Pteropus vampyrus Pteropodidae   App II NT 

18 Jelarang bilalang Ratufa affinis Sciuridae   App II NT 

19 Kancil Tragulus kanchil Tragulidae Dilindungi     

20 Napu Tragulus napu Tragulidae Dilindungi     

21 Beruang madu Helarctos malayanus Ursidae Dilindungi App I VU 

22 Binturung Arctictis binturong Viverridae Dilindungi   VU 

B Burung           

1 Kuntul cina Egretta eulophotes Ardeidae Dilindungi     

2 Bangau tong-tong Leptoptilos javanicus Ciconiidae Dilindungi   VU 
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No Nama Indonesia Nama Ilmiah Famili PP RI  CITES IUCN 

3 Mentok rimba Cairina scutulata Anatidae Dilindungi App I EN 

4 Elang tiram Pandion haliaetus Accipitridae Dilindungi App II   

5 Baza hitam Aviceda leuphotes Accipitridae Dilindungi App II   

6 Elang Bondol Haliastur indus Accipitridae Dilindungi App II   

7 Elang alap shikra Accipiter badius Accipitridae Dilindungi App II   

8 Elang brontok Nisaetus cirrhatus Accipitridae Dilindungi App II   

9 Elang ikan kepala kelabu Ichthyophaga ichthyaetus Accipitridae Dilindungi App II   

10 Elang laut perut putih Haliaeetus leucogaste Accipitridae Dilindungi App II   

11 Elang paria Milvus migrans Accipitridae Dilindungi App II   

12 Elang perut karat Hieraaetus kienerii Accipitridae Dilindungi App II   

13 Elang tikus Elanus caeruleus Accipitridae Dilindungi App II   

14 Elang ular bido  Spilornis cheela Accipitridae Dilindungi App II   

15 Elang kelelawar Macheiramphus alcinus Accipitridae Dilindungi App II   

16 Elang wallace Nisaetus nanus Accipitridae Dilindungi App II VU 

17 Sikep madu asia Pernis ptilorhynchus Accipitridae Dilindungi App II   

18 Alap-alap capung Microhierax fringillarius Falconidae Dilindungi App II   

19 Betet ekor-panjang Psittacula longicauda Psittacidae Dilindungi App II   

20 Serindit melayu Loriculus pusillus Psittacidae Dilindungi App II   

21 Pungguk coklat Ninox scutulata Strigidae   App II   

22 Beluk ketupa Ketupa ketupu Strigidae   App II   

23 Kukuk beluk Strix leptogrammica Strigidae   App II   

24 Luntur kasumba Harpactes kasumba Trogonidae Dilindungi     

25 Enggang kelihingan Anorrhinus galeritus Bucerotidae Dilindungi App II   

26 Julang emas Aceros undulatus Bucerotidae Dilindungi App II   

27 Julang jambul hitam Aceros corrugatus Bucerotidae   App II   

28 Kangkareng perut putih Anthracoceros albirostris Bucerotidae Dilindungi App II   

29 Kangkareng hitam Anthracoceros malayanus Bucerotidae Dilindungi App II   
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No Nama Indonesia Nama Ilmiah Famili PP RI  CITES IUCN 

30 Rangkong badak Buceros rhinoceros Bucerotidae Dilindungi App II   

31 Enggang papan Buceros bicornis Bucerotidae Dilindungi App I   

32 Pelatuk ayam Dryocopus javensis Picidae   App I   

33 Cica daun kecil Chloropsis cyanopogon Chloropseidae Dilindungi     

34 Cica daun sayap biru Chloropsis cochinchinensis Chloropseidae Dilindungi     

35 Burung madu leher merah Anthreptes rhodolaema Nectariniidae Dilindungi     

36 Burung madu sepah raja Aethopyga siparaja Nectariniidae Dilindungi     

37 Tiong emas Gracula religiosa Sturnidae Dilindungi App II   

C Herpetofauna           

1 Labi-labi Amyda cartilaginea Trionychidae   App II VU 

2 Buaya muara Crocodylus porosus Crocodylidae Dilindungi App I   

3 Buaya senyulong Tomistoma schlegelii Crocodylidae Dilindungi App I VU 

4 Baning Cuora amboinensis Geoemydidae     VU 

5 Kura-kura nanas Heosemys spinosa Geoemydidae   App II EN 

6 Kura-kura besar Manouria emys Testudinidae   App II EN 

7 Ular kobra Naja sp. Elapidae   App II   

8 Labi-labi cantori Pelochelys cantorii Trionychidae   App II EN 

9 Ular sanca Python reticulatus Pytonidae   App II   

10 Biawak Varanus salvator Varanidae   App II   

D Tumbuhan           

1 Perepat Combretocarpus rotundatus Anisophyllaceae     VU 

2 Ramin Gonystylus bancanus Thymelaeaceae   App II CR 

3 Ramin Daun Besar Gonystylus maingayi  Thymelaeaceae   App II   

4 Kantong Semar Nepenthes ampullaria Nepenthaceae   App II   

5 Kantong Semar Nepenthes gracilis Nepenthaceae   App II   

6 Kantong Semar Nepenthes mirabilis Nepenthaceae   App II   

7 Meranti Shorea teysmanniana Dipterocarpaceae     EN 
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No Nama Indonesia Nama Ilmiah Famili PP RI  CITES IUCN 

8 Meranti Shorea uliginosa Dipterocarpaceae     VU 

9 Meranti Shorea macrantha  Dipterocarpaceae     CR 

10 Resak Vatica cf. havilandii  Dipterocarpaceae     CR 

11 Resak Vatica pauciflora Dipterocarpaceae     EN 

12 Mersawa Anisoptera marginata Dipterocarpaceae     EN 

13 Jelutung Dyera polyphylla Apocynaceae     VU 
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Lampiran 3. Hasil Pengukuran Stok Karbon 

A. Hasil Pengukuran Plot Medium Density Forest 

No Plot  TL 
Nilai Karbon per hektar Basal Area Kerapatan 

5-15cm >15cm Total  5-15cm   >15cm  Total 5-15cm >15cm 

1 PLWN-HK2 Plot 01 Hutan Kerapatan Sedang 5.16 140.97 146.13             7.40         76.35  83.75 700 340 

2 PLWN-HK2 Plot 02 Hutan Kerapatan Sedang 10.58 93.53 104.10          12.70         57.59  70.29 700 380 

3 PLWN-HK2 Plot 03 Hutan Kerapatan Sedang 4.53 143.87 148.40             5.61         51.24  56.85 300 740 

4 PLWN-HK2 Plot 04 Hutan Kerapatan Sedang 2.24 108.28 110.52             2.55         41.63  44.18 100 680 

5 PLWN-HK2 Plot 05 Hutan Kerapatan Sedang 4.48 115.56 120.04             5.10         51.31  56.41 200 540 

Rata-rata 5.40 120.44 125.84     62.30 400.00 536.00 

B. Hasil Pengukuran Plot Low Density Forest 

No Plot  TL 
Nilai Karbon per hektar Basal Area Kerapatan 

5-15cm >15cm Total  5-15cm   >15cm  Total 5-15cm >15cm 

1 PLWN-HK1 Plot 1 Hutan Kerapatan Rendah 10.20 87.35 97.54          13.73         47.59  61.32 500 260 

2 PLWN-HK1 Plot 2 Hutan Kerapatan Rendah 11.89 81.69 93.58          13.05         43.83  56.88 400 240 

3 PLWN-HK1 Plot 3 Hutan Kerapatan Rendah 7.36 78.44 85.80             8.53         46.60  55.12 400 340 

4 PLWN-HK1 Plot 4 Hutan Kerapatan Rendah 6.63 79.90 86.53             8.70         46.76  55.46 400 320 

5 PLWN-HK1 Plot 5 Hutan Kerapatan Rendah 10.77 65.34 76.12          11.29         36.69  47.98 600 220 

6 PLWN-HK1 Plot 6 Hutan Kerapatan Rendah 6.86 70.64 77.50             7.60         42.16  49.76 300 320 

7 PLWN-HK1 Plot 8 Hutan Kerapatan Rendah 14.37 61.26 75.63          13.86         34.04  47.90 700 260 

8 PLWN-HK1 Plot 10 Hutan Kerapatan Rendah 7.05 68.93 75.98             8.15         44.08  52.23 800 320 

9 PLWN-HK1 Plot 12 Hutan Kerapatan Rendah 5.50 68.33 73.83             6.98         41.04  48.02 600 360 

10 PLWN-HK1 Plot 13 Hutan Kerapatan Rendah 15.16 61.34 76.50          15.67         38.04  53.71 900 400 

11 PLWN-HK1 Plot 14 Hutan Kerapatan Rendah 8.94 68.65 77.59          10.18         40.61  50.79 700 280 

12 PLWN-HK1 Plot 15 Hutan Kerapatan Rendah 7.78 76.93 84.71             8.18         44.60  52.78 600 300 

13 PLWN-HK1 Plot 16 Hutan Kerapatan Rendah 8.79 86.73 95.53             9.44         44.81  54.26 400 320 

14 PLWN-HK1 Plot 17 Hutan Kerapatan Rendah 5.94 90.13 96.07             5.66         44.80  50.47 300 320 

15 PLWN-HK1 Plot 18 Hutan Kerapatan Rendah 17.40 57.08 74.48          17.50         37.01  54.51 800 300 
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No Plot  TL 
Nilai Karbon per hektar Basal Area Kerapatan 

5-15cm >15cm Total  5-15cm   >15cm  Total 5-15cm >15cm 

16 PLWN-HK1 Plot 19 Hutan Kerapatan Rendah 11.44 73.88 85.32          12.29         51.28  63.57 700 280 

17 PLWN-HK1 Plot 20 Hutan Kerapatan Rendah 11.40 82.18 93.57          11.58         42.01  53.59 600 440 

18 PLWN-HK1 Plot 21 Hutan Kerapatan Rendah 7.27 84.36 91.63             8.88         41.51  50.39 700 360 

19 PLWN-HK1 Plot 22 Hutan Kerapatan Rendah 8.81 87.43 96.24          10.74         55.22  65.96 900 500 

20 PLWN-HK1 Plot 24 Hutan Kerapatan Rendah 28.11 49.18 77.30          29.57         34.45  64.02 1700 400 

21 PLWN-HK1 Plot 28 Hutan Kerapatan Rendah 12.19 69.46 81.65          16.27         47.29  63.57 800 320 

22 PLWN-HK1 Plot 31 Hutan Kerapatan Rendah 12.13 70.81 82.94          14.21         43.64  57.85 700 340 

Rata-rata 10.73 73.64 84.37     55.01 659.09 327.27 

 C. Hasil Pengukuran Plot Young Regeneration Forest 

No Kode Plot  TL 
Nilai Karbon per hektar Basal Area Kerapatan 

5-15cm >15cm Total  5-15cm   >15cm  Total 5-15cm >15cm 

1 PLWN-HRM Plot 03 Hutan Regenerasi Muda 8.13 50.78 58.90 9.14 28.63 37.78 600 220 

2 PLWN-HRM Plot 04 Hutan Regenerasi Muda 8.08 17.39 25.47          11.56         16.72  28.29 1000 260 

3 PLWN-HRM Plot 05 Hutan Regenerasi Muda             14.11              30.54  44.65          15.95         26.75  42.70 1000 440 

4 PLWN-HRM Plot 06 Hutan Regenerasi Muda             18.23              38.31  56.54          18.50         26.61  45.11 900 360 

5 PLWN-HRM Plot 07 Hutan Regenerasi Muda 13.66 44.94 58.60          16.89         27.61  44.50 1300 260 

6 PLWN-HRM Plot 08 Hutan Regenerasi Muda 7.41 45.82 53.23          10.06         27.25  37.31 900 280 

7 PLWN-HRM Plot 09 Hutan Regenerasi Muda 19.08 24.72 43.80          21.72         19.11  40.84 1200 300 

8 PLWN-HRM Plot 10 Hutan Regenerasi Muda 17.04 34.27 51.30          19.99         23.90  43.88 1100 300 

9 PLWN-HRM Plot 11 Hutan Regenerasi Muda 10.28 38.17 48.45          11.72         20.80  32.52 900 220 

Rata-rata 12.89 36.10 48.99     39.21 988.89 293.33 
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Lampiran 4. Tabel Perhitungan Pembobotan 

No Peubah Bobot Skor Definisi 

1.1. 
Kawasan Lindung 
berdasarkan RTRW 

8 

4 CA, SM & TN 

3 Hutan Lindung 

2 TWA & TAHURA 

1 Kawasan Perlindungan Setempat 

1.2. 
Kawasan Budidaya 
berdasarkan RTRW 

5 

5 Kawasan peruntukan Hutan Adat/Rakyat, Perairan & HPT beserta holding zonenya 

4 Kawasan peruntukan RTH, Pariwisata, HP & HTR beserta holding zonenya 

3 Kawasan peruntukan perkebunan besar dan HPK beserta holding zonenya 

2 Perkebunan rakyat dan pertanian beserta holding zonenya 

1 Kawasan peruntukan Pemukiman, Industri, pertambangan & lainnya beserta holding zonenya 

1.3. Penunjukkan Kawasan 6 

5 Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 

4 Kawasan Hutan Lindung 

3 Kawasan Hutan Produksi & Hutan Produksi Terbatas 

2 Kawasan Hutan Produksi Dikonversi 

1 Areal Penggunaan Lain 

2.1. Luas Kawasan 8 

5 Merupakan areal yang kompak dengan luas >100 ha 

4 Merupakan areal yang kompak dengan luas antara 80 ha hingga <100 ha 

3 Areal dalam bentuk patch-patch berukuran antara 20 hingga < 80 ha, serta terdapat koridor 

2 Areal dalam bentuk patchy dengan luas antara 10 ha hingga < 20 ha, atau <80 ha dan tidak terdapat koridor 

1 Areal dalam bentuk patchy berukuran <10 ha 

2.2. Batas Kawasan 8 

5 Telah memiliki batas areal yang jelas, dan tanda batas areal telah temu gelang 

3 Telah memiliki batas areal yang jelas, tetapi tanda batas areal belum temu gelang 

1 Belum memiliki batas areal yang jelas 

2.3. Konflik Kawasan 7 

4 Merupakan areal yang bebas konflik 

3 Terdapat indikasi konflik kawasan yang ringan 

2 Terdapat indikasi konflik kawasan yang sedang 

1 Terdapat indikasi konflik kawasan yang berat 

3.1. 

Jarak areal potensial 
dilindungi 
dari wilayah permukiman 
terdekat 

8 

5 Ancaman sangat rendah jika areal potensial dilindungi berjarak > 10 km 

4 Areal potensial dilindungi berjarak 5 km < Jarak ≤ 10 km 

3 Areal potensial dilindungi berjarak 2 km < Jarak ≤ 5 km 

2 Areal potensial dilindungi berjarak 1 km < Jarak ≤ 2 km 

1 Areal potensial dilindungi berjarak ≤ 1 km 
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No Peubah Bobot Skor Definisi 

3.2. 

Jarak areal potensial 
dilindungi 
dari jalan utama atau sungai 
utama 

7 

5 Ancaman sangat rendah jika areal potensial dilindungi berjarak ≥ 10 km dari jalan atau sungai utama 

4 Areal potensial dilindungi berjarak 5 km ≤ Jarak < 10 km dari jalan atau sungai utama 

3 Areal potensial dilindungi berjarak 2 km ≤ Jarak < 5 km dari jalan atau sungai utama 

2 Areal potensial dilindungi berjarak 1 km ≤ Jarak < 2 km dari jalan atau sungai utama 

1 Areal potensial dilindungi berjarak < 1 km dari jalan atau sungai utama 

3.3. 

Laju pertumbuhan 
penduduk 
sekitar areal potensial 
dilindungi 

5 

5 Laju pertumbuhan penduduk (r) per tahun: r<0,45 

4 Laju pertumbuhan penduduk (r) per tahun: 0,45≤r<1,00 

3 Laju pertumbuhan penduduk (r) per tahun: 1,00≤r<1,35 

2 Laju pertumbuhan penduduk (r) per tahun: 1,35≤r<1,50 

1 Laju pertumbuhan penduduk (r) per tahun: 1,50≤r 

3.4. Laju deforestasi  7 

5 Laju deforestasi <0,5% per tahun[3]) 

4 Laju deforestasi 0,5% hingga <1,0% per tahun 

3 Laju deforestasi 1,0% hingga <1,5% per tahun 

2 Laju deforestasi 1,5% hingga <2% per tahun 

1 Laju deforestasi ≥ 2% per tahun 

3.5. Perburuan satwaliar  4 

5 Jumlah pemburu satwa <1,0% dari total penduduk desa sekitar 

4 Jumlah pemburu satwa 1,0% hingga <2,0% dari total penduduk desa sekitar 

3 Jumlah pemburu satwa 2,0% hingga <3,5% dari total penduduk desa sekitar 

2 Jumlah pemburu satwa 3,5% hingga < 5% dari total penduduk desa sekitar 

1 Jumlah pemburu satwa ≥ 5% dari total penduduk desa sekitar 

3.6. Rencana pengembangan 6 

5 Keseluruhan areal perlindungan tidak termasuk dalam rencana strategis pengembangan wilayah 

4 Kurang dari 5% areal perlindungan  termasuk dalam rencana strategis pengembangan wilayah 

3 
Areal perlindungan yang termasuk dalam rencana strategis pengembangan wilayah seluas 5% hingga kurang dari 
20%  

2 
Areal perlindungan yang termasuk dalam rencana strategis pengembangan wilayah seluas 20% hingga kurang dari 
50%  

1 Areal perlindungan yang termasuk dalam rencana strategis pengembangan wilayah  50% atau lebih 

4.1. 
Cakupan Nilai Penting 
Kawasan 

5 

5 Kawasan mencakup 5 nilai penting 

4 Kawasan mencakup 4 nilai penting 

3 Kawasan mencakup 3 nilai penting 

2 Kawasan mencakup 2 nilai penting 

1 Kawasan mencakup 1 nilai penting 

4.2. Nilai Spesifik Kawasan 4 4 Kawasan sebagai kebutuhan dasar masyarakat (NKT5) 
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No Peubah Bobot Skor Definisi 

3 Kawasan sebagai budaya masyarakat (NKT6) 

2 Kawasan memiliki ekosistem terancam dan langka (NKT3) serta keanekaragaman hayati (NKT1) 

1 
Kawasan merupakan lanskap yang utuh dan berfungsi sebagai habitat spesies dengan wilayah jelajah yang luas 
(NKT2) serta penyedia jasa lingkungan (NKT4) 

5.1. Habitat Satwaliar 2 

5 
Areal menjadi wilayah jelajah dan/atau habitat spesifik bagi jenis satwaliar hampir punah (CR) menurut IUCN 
dan/atau spesies endemik lokal 

3 
Areal menjadi habitat bagi jenis satwaliar genting (EN) dan rentan (VU) menurut IUCN serta dilindungi oleh 
peraturan pemerintah atau habitat temporer 

1 
Areal tidak menjadi habitat atau wilayah jelajah jenis satwaliar terancam punah menurut IUCN, atau dilindungi 
oleh peraturan pemerintah. 

5.2. 
Kekayaan spesies 
satwaliar terancam 

2 

5 Jumlah spesies mamalia terancam punah (CR, EN, VU) ≥ 11 spesies 

4 Jumlah spesies mamalia terancam punah (CR, EN, VU) sebanyak 9 hingga < 11 spesies 

3 Jumlah spesies mamalia terancam punah (CR, EN, VU) sebanyak 6 hingga < 9 spesies 

2 Jumlah spesies mamalia terancam punah (CR, EN, VU) sebanyak 3 hingga < 6 spesies 

1 Jumlah spesies mamalia terancam punah (CR, EN, VU) sebanyak < 3 spesies 

5.3. 
Kekayaan spesies 
tumbuhan terancam  

2 

5 Jumlah spesies tumbuhan terancam punah (CR, EN, VU) ≥ 7 spesies --- hutanrawa gambut 

4 Jumlah spesies tumbuhan terancam punah (CR, EN, VU) sebanyak 6 hingga < 7 spesies 

3 Jumlah spesies tumbuhan terancam punah (CR, EN, VU) sebanyak 4 hingga < 6 spesies 

2 Jumlah spesies tumbuhan terancam punah (CR, EN, VU) sebanyak 2 hingga < 4 spesies 

1 Jumlah spesies tumbuhan terancam punah (CR, EN, VU) sebanyak < 2 spesies --- non hutanrawa gambut 

6.1. Kondisi Gambut 2 

4 Wilayah kubah gambut (doom) atau gambut dalam lebih dari 3 meter 

3 Kedalaman gambut dalam lebih dari 3 meter 

2 Kedalaman gambut antara 1.5-3 meter 

1 Kedalaman gambut <1.5 meter 

6.2. Nilai Karbon 2 

4 Areal dengan nilai karbon lebih dari 192 ton C/ha (HDF) 

3 Areal dengan nilai karbon rata-rata 128 ton C/ha (MDF) 

2 Areal dengan nilai karbon rata-rata 75 ton C/ha (LDF) 

1 Areal dengan nilai karbon rata-rata 45 ton C/ha (YRF) 

6.3. Pola Patch 2 

4 Single Large Forest (core area min 20,000 ha) 

3 Patch dengan core area lebih dari 100 hektar 

2 Patch dengan core area antar 10-100 hektar 

1 Patch dengan core area kurang dari 10 hektar 
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Lampiran 5. Tabel Perhitungan Tingkat Akurasi Tutupan Lahan 

Ground Check 
Point 

Hasil Interpretasi 

Belukar 
Belukar 
Rawa 

LDF MDF YRF 
Hutan 

Tanaman 
Lahan 

Terbuka 
Perkebunan Permukiman 

Pertanian Lahan 
Kering 

Tubuh Air Total 

Belukar 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

Belukar Rawa 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

HK1 0 0 20 3 0 1 0 1 0 2 0 27 

HK2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 5 

HRM 0 0 0 3 6 0 0 1 0 0 0 10 

Hutan Tanaman 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 

Lahan Terbuka 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Perkebunan 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0 153 

Permukiman 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 

Pertanian 
LhnKering 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Tubuh Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

Total 22 11 21 9 6 8 2 155 25 4 12 275 

                      correct 262 

                      %accuracy 95.27% 
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Lampiran 5. Rekapitulasi wilayah prioritas berdasarkan atribut nilai konservasi tinggi 

NKT Lokasi  Prioritas I 
Prioritas 

II 
Prioritas 

III 
Total 

1 

TN Tesso Nilo 17,775.30 63,630.12 0.00 81,405.41 

SM Kerumutan 27,651.71 381.94 0.00 28,033.65 

SM Tasik Belat 571.74 0.00 0.00 571.74 

SM Tasik Besar 4,438.70 558.97 0.00 4,997.68 

SM Tasik Serkap 6,668.68 0.00 0.00 6,668.68 

SM Danau Pulau Besar-Danau Pulau Bawah 98.87 0.00 0.00 98.87 

Hutan Lindung Kecamatan 46.20 5,045.78 139.92 5,231.91 

Daerah Penyangga TN Tesso Nilo 116.17 5,948.87 546.12 6,611.16 

Daerah Penyangga SM Kerumutan 2,335.52 1,002.76 19.83 3,358.11 

Daerah Penyangga SM Tasik Belat 388.26 0.00 0.00 388.26 

Daerah Penyangga SM Tasik Besar  1,450.56 0.00 0.00 1,450.56 

Daerah Penyangga SM Tasik Serkap 1,683.57 4.30 0.00 1,687.87 

Daerah Penyangga SM Danau Pulau Besar-
Danau Pulau Bawah 

283.07 0.00 0.00 283.07 

Daerah Penyangga Hutan Lindung 0.95 5,823.06 891.10 6,715.11 

Sempadan Sungai Kerumutan 534.16 523.72 715.41 1,773.29 

Sempadan Sungai Nilo 166.81 883.25 1,009.98 2,060.05 

Sempadan Sungai Serkap 1,058.88 186.88   1,245.76 

Habitat bagi spesies RTE 286,548.73 64,855.67 1,376.19 352,780.58 

Kawasan dengan Konsentrasi Spesies secara 
Spasial dan Temporal 

120,972.24 44,018.66 4,449.38 169,440.28 

            

2 

Daerah inti dan penyangganya 33,225.46 58,752.01 496.97 92,474.45 

Wilayah jelajah gajah   235,878.82 53,454.48 0.00 289,333.31 

Wilayah jelajah harimau  58,854.30 1.13 0.00 58,855.43 

Intact Forest Landscape 2016 198,124.74 2,020.10 0.00 200,144.84 

            

3 Ekosistem langka dan terancam 279,655.13 72,625.69 2,144.75 354,425.57 

            

4 Sempadan Sungai Air Hitam 7.22 187.60 62.02 256.85 

 Sempadan Sungai Bengkarai 0.00 216.73 104.43 321.15 

 Sempadan Sungai Bunut 0.00 6.10 70.71 76.81 

 Sempadan Sungai Bunut Toalam 0.00 0.00 39.85 39.85 

 Sempadan Sungai Kampar 1.53 5,328.83 993.78 6,324.14 

 Sempadan Sungai Keluang 0.00 103.96 33.38 137.33 

 Sempadan Sungai Kerinci 0.00 0.00 127.98 127.98 

 Sempadan Sungai Kerumutan 341.14 1,208.06 240.53 1,789.73 

 Sempadan Sungai Kundur 0.00 108.95 0.00 108.95 

 Sempadan Sungai Napuh 0.00 213.83 138.28 352.11 

 Sempadan Sungai Nilo 296.80 1,732.75 24.58 2,054.13 

 Sempadan Sungai Pamai 0.00 228.03 0.00 228.03 

 Sempadan Sungai Pengarutan 0.00 96.90 64.08 160.98 

 Sempadan Sungai Segati 0.00 390.71 35.23 425.93 

 Sempadan Sungai Seminai 0.00 0.00 85.94 85.94 

 Sempadan Sungai Serkap 817.15 340.93 0.03 1,158.11 

 Sempadan Sungai Sinduan 0.00 44.65 96.13 140.78 

 Sempadan Sungai Telayap 0.00 140.72 16.79 157.51 

 Sempadan Sungai 0.00 121.03 100.02 221.06 

 Sempadan Sungai Turip 295.44 251.45 0.00 546.90 
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NKT Lokasi  Prioritas I 
Prioritas 

II 
Prioritas 

III 
Total 

 Hutan Rawa Gambut 251,012.68 21,109.36 46.76 272,168.80 

 Sempadan Danau Betung 0.00 36,100.16 237.88 36,338.04 

 Sempadan Danau Serkap  50.62 510.34 131.72 692.68 

 Sempadan Danau Tajwid 443.04 174.29 0.00 617.33 

      

5 

Sungai Kampar 0.00 35,690.37 647.67 36,338.04 

Sungai Kerumutan 47.49 215.91 429.27 692.68 

Sungai Serkap 500.93 116.39 0.00 617.33 

            

6 Hutan larangan Rimbo Baguo 0.00 38.48 3.33 41.81 

  Hutan Adat Betung 0.00 0.00 53.17 53.17 
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