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Pendahuluan 
Rencana aksi konservasi (conservation actionable plan) merupakan sebuah kumpulan aksi-

aksi dalam upaya perlindungan target konservasi tertentu terhadap ancaman langsung atas 
keberadaan target konservasi tersebut, pada sebuah kawasan dan dalam rentang waktu 
tertentu. Perlindungan pada target konservasi tertentu ini menjadi pintu masuk untuk kegiatan 
konservasi lainnya dan diharapkan akan pula berimplikasi kepada konservasi kawasan secara 
keseluruhan. Aksi-aksi yang ada di dalam rencana aksi ini haruslah dapat diaplikasikan, baik 
secara teknis, kebijakan, kapasitas pelaksanaan dan ketersediaan pendanaan. 

Rencana aksi konservasi diharapkan dapat menjadi referensi ataupun acuan dalam 
melaksanakan aktivitas bagi para pihak (stakeholder) yang berkepentingan atas keberadaan fungsi 
suatu kawasan tertentu. Manfaat utama dari rencana aksi konservasi ini adalah peningkatan 
koordinasi diantara para pihak dalam mempertahankan fungsi suatu kawasan dan diharapkan 
dapat pula mengeliminasi konflik kepentingan yang ada di dalam kawasan tersebut. Dalam 
penyusunan maupun pelaksanaan rencana aksi konservasi, keterlibatan para pihak merupakan 
sesuatu yang mutlak. Inisasi penyusunan dan koordinasi pelaksanaan rencana aksi dapat saja 
dilakukan oleh salah satu pihak atau sebagian pihak, namun partisipasi aktif dari pihak-pihak 
lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penyusunan maupun pelaksanaan rencana aksi 
tersebut.  

Dalam penyusunan rencana aksi hutan batang toru blok barat (HBTBB), rencana yang 
dapat dilaksanakan ini memiliki jangka waktu selama tiga tahun. Rencana ini bukan sebuah 
rencana strategis dan juga bukanlah rencana yang disusun untuk mengatasi semua ancaman 
menyangkut keberadaan seluruh target konservasi, namun dengan memilih beberapa target 
konservasi kunci. Pemilihan target konservasi kunci ini dilakukan oleh para pihak melalui 
Lokakarya Multi Pihak dalam Pengembangan Rencana Aksi Konservasi untuk HBTBB, Parapat 
11-12 Desember 2007. Dimana terpilih tujuh target konservasi yang mana empat target 
konservasi berbasis kawasan, yakni: Sub DAS yang kaya, habitat yang kaya, vegetasi yang kaya 
dan koridor hutan serta tiga target konservasi lainnya yang berbasis spesies, yakni: Orangutan, 
Harimau dan Rangkong. Walaupun akhirnya, dengan mempertimbangkan hasil identifikasi pada 
ancaman keberadaan tipe habitat dan tipe vegetasi, serta banyak komponen yang saling 
bertautan dalam target konservasi tipe habitat dan sub DAS (yang lebih mengarah pada 
perlindungan sistem hidrologinya), tiga target konservasi ini disatukan perencanaan rencana 
aksinya.  

Selain menghasilkan identifikasi target konservasi kunci, lokakarya di atas juga 
menghasilkan pembentukan tim kecil yang diberikan mandat dalam menyusun rancangan dari 
rencana aksi ini. Tim kecil yang berasal dari perwakilan para pihak ini beranggotakan: Amri 
Yasin Nasution (Yayasan Lintas Cakrawala), Timbul Panggabean (Yayasan Samudera), Novelinna 
Limbong (Dinas Kehutanan Sumatera Utara), Fithri Noor Ch. (Balai Besar Konservasi Sumber 
Daya Alam Sumatera Utara), Iswar P. Harahap (Lembaga Adat Tapanuli Selatan), Melinda 
Siahaan (Diakonia, Huria Kristen Batak Protestan), Pahrian G. Siregar (Orangutan Conservation 
Services Program), Harmin Marpaung (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tapanuli 
Tengah), Torang Hutahuruk (Dinas Kehutanan Tapanuli Utara) dan Abadi Siregar (Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Tapanuli Selatan). 
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Sementara itu tahapan dalam penyusunan rencana aksi ini meliputi: 

a. Lokakarya Multipihak dalam pemilihan target konservasi 

b. Pemilihan daerah potensial intervensi yang didasari atas keragaman yang dimiliki dan 
ancaman kepada keberadaan keberagaman yang ada di dalam daerah tersebut 

c. Penyusunan draf rencana aksi melalui konsultasi dengan para pihak secara parsial dan para 
pakar teknis. 

d. Lokakarya Multipihak dalam memilih dan memfinalisasi rencana aksi konservasi yang disusun 

e. Sosialisasi dan identifikasi implementator potensial dari rencana aksi 

f. Pembuatan proposal kegiatan dan penggalangan dukungan implementasi 

Dimana secara lebih jelas menyangkut proses perencanaan hingga implementasinya dapat dilihat 
pada Gambar1.  

  

 
 
Gambar 1. Bagan Penyusunan Rencan Aksi Konservasi hingga Tahap Implementasinya 
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Dokumen lengkap tentang rencana aksi ini terdiri atas tiga bagian, dimana Buku Pertama 
adalah Kumpulan Rencana Aksi yang dapat diimplementasikan (Actionable plan), Buku Kedua 
adalah Dokumentasi dari Lokakarya Multi Pihak dan Survei Kawasan Prioritas Rencana Aksi, 
serta Buku Ketiga adalah Dokumen Dasar mengenai isu-isu dan informasi tentang kawasan 
hutan batang toru blok barat (HBTBB). Pada Buku Pertama akan menjelaskan kumpulan dari 
rencana aksi dari masing-masing target konservasi yang menjadi pintu masuk untuk konservasi 
kawasan ini. Selain itu, Buku Pertama ini juga memuat Output, Indikator dan Tahapan 
Monitoring dan Evaluasi, serta Rencana Waktu Pelaksanaannya. 
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Daerah Aliran  

Sungai 
 
Pengantar 

Sub daerah aliran sungai (sub DAS) menggambarkan sebuah sistem daerah tangkapan 
dari suatu jaringan sungai. Kawasan yang berada dalam wilayah sub DAS akan mengalirkan air ke 
jaringan sungai tersebut, biasanya pendugaan wilayah sub DAS menggunakan pendekatan 
topografi. Walaupun sering direlasikan kepada fungsi hidrologinya, sebuah sub DAS sejatinya 
juga mengambarkan apa yang ada di dalamnya, seperti: flora, fauna, vegetasi dan habibat satwa 
yang ada di dalamnya. Perlindungan yang harus dilakukan untuk keberadaan suatu sub DAS, 
harusnya tidak hanya menyangkut fungsi hidrologinya semata, tapi juga pada fungsi-fungsi 
lainnya. Keberadaaan sebuah sub DAS sangat penting bagi manusia maupun kehidupan liar yang 
ada di dalamnya, terutama menyangkut penyediaan air. Kehancuran di perhuluan sub DAS akan 
sangat mempengaruhi kehidupan yang ada di daerah hilirnya. Pendekatan memahami sub DAS 
dari hulu dan hilir menjadi sebuah keharusan untuk menjaga kelestariannya. Kondisi 
keragamanhayati pada sub DAS terkadang sangat beragam, walaupun berada dalam jarak yang 
berdekatan. Keragamanhayati tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya: topografi, 
kandungan tanah, jenis bebatuan induk, akumulasi aliran air dan kompleksitas sungai. 

Terdapat 60 sub DAS di dalam dan di sekitar kawasan HBTBB,  dengan total luasan 
daerah sebesar 211,690 hektare, dimana sub DAS terbesarnya adalah sub DAS Pinangsori 
seluas 9,209 hektare yang memiliki perimeter sepanjang 66,113 meter dan sub DAS terkecilnya 
adalah sub DAS Sialang dengan luas hanya 301.8 hektar dan perimeter sepanjang 14,959 meter. 
Secara lengkap keberadaan sub DAS yang ada di HBTBB dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 
1. Beberapa sub DAS yang berada di dalam kawasan HBTBB memiliki peran yang sangat penting 
bagi masyarakat di sekitarnya, dimana keberlanjutan dari pembangkit listrik tenaga air sebesar 
55 MW di Tapanuli Tengah dan penyediaan air untuk pertanian masyarakat sangat tergantung 
dari keberadaan jasa lingkungan jangka panjang yang dihasilkan oleh hutan yang ada di dalamnya. 

Pada lokakarya Multi Pihak dalam Pengembangan Rencana Aksi Konservasi untuk 
HBTBB, Parapat 11-12 Desember 2007, dalam upaya konservasi HBTBB teridentifikasi tujuh 
target konservasi, dimana empat diantaranya merupakan target konservasi berbasis areal 
diantaranya: sub DAS, tipe habitat, tipe vegetasi dan koridor. Setelah melihat lebih jauh 
menyangkut hasil identifikasi pada ancaman keberadaan tipe habitat dan tipe vegetasi, dipandang 
perlu untuk melakukan penggabungan kedua target konservasi ini, karena keduanya merupakan 
sebuah hal yang tak mungkin dipisahkan. Vegetasi merupakan bagian dari habitat, jika kita 
bermaksud melestarikan vegetasi, berarti kita juga akan mengkonservasi habitat yang 
melingkupinya. Sementara, karena banyak komponen yang saling bertautan dalam target 
konservasi tipe habitat dan sub DAS (yang lebih mengarah pada perlindungan sistem 
hidrologinya), untuk menjadikan pendekatan intervensi kepada kedua target konservasi ini 
menjadi lebih terintegrasi, maka dalam pembahasannya kedua target konservasi ini dilakukan 
secara bersamaan. Sehingga dalam penyusunan rencana aksi untuk target konservasi sub DAS 
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ini, terdapat dua hal yang menjadi tujuannya, yakni perlindungan kepada pada habitat yang ada di 
dalam sub DAS dan juga pada sistem hidrologinya. 

Berdasarkan analisa sistem informasi geografi (geographic information system, GIS) 
menyangkut keragaman hayati yang ada di dalamnya, berdasarkan beberapa kriteria, yang 
dipadukan dengan survei lapangan untuk melihat eksistensi ancaman,  OCSP menilai dua sub 
DAS yang dapat dijadikan daerah target untuk intervensi penting (secara lengkap menyangkut 
pemilihan ini dapat dilihat pada laporan yang terpisah di Buku 2. Kedua sub DAS tersebut adalah 
Sub DAS Parihanan dan Sub DAS Ulu Ala Na Godang. 

 

Tabel 1.  Nama Sub DAS, Luasan dan Perimeternya di HBTBB 

No Nama Sub DAS AREA 
(Ha) 

PERIMETER 
(Meter) 

No Nama Sub DAS AREA 
(Ha) 

PERIMETER 
(Meter) 

1 Agang 7,343.5 55,587 31 Poring 2,428.2 35,827 

2 Ayumi 4,396.0 44,322 32 Raisan 1,397.4 25,300 

3 Badiri 6,710.0 60,388 33 Rau 3,527.2 48,754 

4 Barebe 3,149.5 39,889 34 Rinakator 1,978.9 39,520 

5 Bargot 3,332.0 53,925 35 Sabaon 1,711.2 26,408 

6 Batutunggal 1,972.9 29,548 36 Sapuran Hopang 3,285.1 37,304 

7 Baung 1,841.6 26,224 37 Sialang 301.8 14,959 

8 Binanga 664.2 24,192 38 Sibabangun 8,087.8 60,019 

9 Bongbongan 2,988.4 45,060 39 Sibau-bau Julu 6,062.0 54,848 

10 Bululaga 2,319.1 33,980 40 Sibuluan 4,546.9 58,357 

11 Bulutori 2,790.6 37,673 41 Sigompulan 702.5 14,774 

12 Garoga 4,406.3 46,168 42 Sigurung-gurung 1,180.9 21,976 

13 Godang 8,047.7 75,716 43 Simahasan 2,880.9 42,659 

14 Haporas 5,367.1 53,740 44 Simajumbu 8,357.2 63,528 

15 Harulak 3,594.6 35,088 45 Simasom 2,042.0 27,147 

16 Labu 3,983.4 34,903 46 Singkut 4,823.2 74,423 

17 Malakut 1,715.4 24,562 47 Sipurik-purik 2,692.5 38,227 

18 Mompang 724.7 17,175 48 Sirabun 1,723.1 26,039 

19 Na Pot Pot 4,262.2 39,151 49 Sitandiang 2,067.6 29,178 

20 Ngadol 2,413.7 29,548 50 Situmahap 3,564.7 33,795 

21 Pahu 3,207.5 32,687 51 Situnuk 4,830.0 45,984 

22 Pandan 5,419.2 58,541 52 Somangkar 488.5 17,359 

23 Parihanan 7,540.4 62,604 53 Sosopan 3,525.5 43,768 

24 Parihonan 2,469.1 32,318 54 Tapiannauli 5,188.1 60,942 

25 Parjalihotan 1,398.3 24,746 55 Tapus 2,406.9 41,367 

26 Parombunan 3,308.1 31,394 56 Tarutung 2,178.4 30,471 

27 Parsariran 6,476.4 45,245 57 Toras 1,324.9 27,886 

28 Partui-tuian 1,844.2 33,056 58 Ulu Ala Na Godang 6,976.0 69,437 

29 Paya 2,672.1 31,394 59 Ulu Ala Na Menek 3,930.5 53,001 

30 Pinangsori 9,209.0 66,113 60 Unsim 1,912.4 36,935 
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PETA SUBDAS
HUTAN BATANG TORU BLOK BARAT

SKALA  1 : 300.000
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Gambar 2. Sub DAS di dalam HBTBB 

 

Sistem Hidrologi Sub DAS 

Erosi merupakan penurunan kualitas air yang menimbulkan permasalahan utama bagi 
sebuah sub DAS dalam memberikan layanan jasa lingkungannya kepada masyarakat. Erosi akan 
mengakibatkan pendangkalan pada badan air yang berakibat merugikan, misalnya: pada badan air 
yang digunakan sebagai jalur transportasi, erosi dapat akibatkan kebutuhan pengerukan pada 
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masa yang panjang, ataupun pada waduk untuk PLTA dan irigasi, tingginya erosi dapat 
mengakibatkan penurunan umur waduk dari umur disainnya dan kapasitas tampungnya, yang 
akan berpengaruh pada kinerja waduk tersebut. Selain akibat pembukaan lahan yang tidak 
mengindahkan kaidah konservasi tanah, salah satu aktivitas yang berpengaruh besar pada 
terjadinya erosi adalah aktivitas penambangan di badan sungai, seperti: penambangan batu dan 
pasir. Penurunan kualitas air dapat juga disebabkan oleh sebab lainnya, seperti: pembuangan 
limbah industri dan rumah tangga serta penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan dari 
aktivitas pertanian. 

Permasalahan kesalahkelolaan sub DAS dapat mengakibatkan sungai tidak mampu 
menampung air yang berasal dari tingginya curah hujan di musim penghujan, sementara pada 
musim kemarau, sungai tak dapat menyediakan air atau mengalami kekeringan. Kejadian banjir 
bandang/ besar yang banyak menimbulkan kerugian, baik harta maupun jiwa, merupakan salah 
satu fenomena dari ketidaksetimbangan aliran sungai. Ketidaksetimbangan aliran sungai ini 
merupakan akibat dari penurunan kemampuan sebuah sub DAS menahan air, yang biasanya 
bermuara pada masalah penurunan tutupan hutan dan konversi kawasan. 

Fungsi hidrologi sub DAS tetap dapat terlayani dengan baik pada kawasan hutan yang 
termodifikasi dan kawasan agroforestri, serta tidak terlampau berbeda dengan saat kawasan 
masih berupa hutan alami. Hutan yang telah termodifikasi dan kawasan agroforestri (kebun 
lindung) yang telah ada di sepanjang Sumatera (dan daerah lainnya di Indonesia) dapat menjaga 
tutupan tanah secara permanen, perbaikan struktur tanah dan kesesuaiannya, kedalaman 
perakaran untuk mempertahankan tanah pada kemiringan (Rinieri et al., 2004; Van Noordwijk 
et al., 2004). Walaupun bukan berarti konversi hutan alam menjadi areal agroforestri harus 
terus dilakukan, karena masih banyak fungsi-fungsi lainnya yang terganggu akibat perubahan ini. 
Agroforestri bisa jadi merupakan opsi yang tepat bagi pemulihan kawasan-kawasan yang berada 
dalam kondisi kritis. Karakter agroforestri ini, keadaan nilai konservasi saat ini, opsi dari 
pengembangan dan keberlanjutan jangka sangat panjang dengan dominasi tanamanan penopang 
kehidupan masyarakat di dalamnya dan pola pengelolaan (pertanian rotasi atau agroforestri 
permanent) dengan peremajaan tanaman (Joshi et al. 2004).  

 

Habitat di dalam Sub DAS 

Meskipun fungsi hidrologi sub DAS tidak terlampau berbeda antara hutan alam dan areal 
agroforestri, namun dalam pelestarian keragamanhayati, hutan alam masih sangat dibutuhkan. 
Setidaknya bagi biota yang bertoleransi sangat rendah terhadap kehadiran manusia dan 
modifikasi dari lingkungan hutan. Hubungan antara konservasi keragamanhayati dan bentuk 
agroforestri masih dalam perdebatan pada konteks hipotetis intensifikasi. Di satu sisi, 
ekstensifikasi keragaman tipe penggunaan lahan dengan struktur yang menyerupai hutan alam, 
tampak dapat mengintegrasikan fungsi konservasi. Namun di sisi yang lain, bentuk yang lebih 
intensif akan mengurangi penggunaan lahan, sehingga ada areal yang dapat disisihkan (set asides) 
untuk menjadi sebuah kawasan konservasi yang utuh. Fakta menyangkut kondisi ini sangat 
beragam di Sumatera (Murdiyarso et al. 2002; Van Schaik dan Van Noordwijk, 2002, Joshi et al., 
2004). 
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Ancaman Keberadaan Sub DAS  di HBTBB 

Lokakarya Multi Pihak di Parapat berhasil mengidentifikasikan ancaman langsung maupun 
tidak langsung dari keberadaan sub DAS di HBTBB (lihat Gambar 2). Teridentifikasikan tujuh 
ancaman langsung keberadaan sub DAS di dalam HBTBB adalah: (1) Perubahan habitat (sistem 
hidrologi dan tipe habitat); (2) Erosi dan sedimentasi (sistem hidrologi dan tipe habitat); (3) 
Pertanian organik di lereng bukit (sistem hidrologi); (4) Pengambilan Galian C (sistem 
hidrologi); (5) Bencana Alam (sistem hidrologi); (6) Limbah Rumah Tangga, Pertanian dan 
Industri (sistem hidrologi dan tipe habitat); (7) Pengambilan Hasil Hutan non Kayu (tipe 
habitat). Sementara itu, dari ancaman langsung tersebut, ancaman yang berada pada tingkat 
ancaman serius (bernilai 3) dan sangat serius (bernilai 4) adalah: Perubahan habitat (sangat 
serius) dan Erosi dan sedimentasi (serius) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Matrik indentifikasi ancaman keberadaan Sub DAS (sistem hidrologi dan 
tipe habitatnya) di dalam HBTBB 



 

 

 9 

Rencana Aksi Yang Direncanakan 
 

Tujuan Sasaran Aktivitas 
Mendeskripsikan rona awal habitat 1. Survei vegetasi 

• Analisa GIS untuk menentukan unsupervised grouping dari kawasan hutan yang 
ada 

• Survei lapangan pada training site 

• Pembuatan peta supervised classification dari vegetasi yang ada 
2. Menghasilkan peta pra habitat 
3. Pemetaan partisipatif 

• Pemetaan desa 

• Lokakarya di tingkat desa 
4. Penilaian cepat kondisi ekologi 

• Deskripsi tipe tanah (kesuburan, kandungan mineral, ketebalan dan jenis 
serasah) 

• Distribusi spesies flora (jenis, basal, struktur) dan fauna (jenis-jenis yang 
dilindungi yang dijumpai, span) 

• Deskripsi gangguan/ ancaman, yang meliputi: sumber gangguan (seperti: 
kebakaran, penebangan, dll dan tingkat gangguan (frekuensi) 

Mengurangi/ 
Mencegah Perubahan 
Habitat 

Mencegah fragmentasi habitat 1. Mengurangi pembangunan jaringan jalan pada kawasan Sub DAS yang 
berhutan  

• Memetakan jaringan jalan yang ada 

• Melakukan survei kepentingan masing-masing jalan dalam konteks 
pergerakan masyarakat dan ekonomi lokal 

• Mengajak masyarakat untuk memikirkan jalan-jalan yang bisa ditutup (karena 
tidak diperlukan atau melintas di tempat yang penting untuk konservasi 
dan/atau adat) 

2. Perencanaan Tata Ruang Multi Pihak  

• Pemetaan partisipatif yang meliputi: identifikasi kepemilikan, penggunaan 
lahan, potensi lahan dan rencana pemanfaatan ke depan 

• Memasukkan pertimbangan ekologis dalam perencanaan pembangunan jalan 
dalam rencana tata ruang (mikro desa, RTRWK) - Penyadartahuan aspek 
penting sistem ekologi pada lansekap desa bagi kelanjutan ekonomi desa dan 
kualitas kehidupan masyarakat. 
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Tujuan Sasaran Aktivitas 
Mencegah fragmentasi habitat 
(lanjutan) 

• Perencanaan multi pihak partisipatif untuk Perencanaan Spasial dan Konservasi 
(Multi Stake Holder Participatory Conservation planning / Land Use Spatial Planning) 
pada level mikro untuk sub DAS yang terancam di masyarakat di lokasi / desa 
yang tingkat fragmentasi hutannya tinggi. Melalui aktivitas ini diharapkan hal-hal 
yang berkaitan dengan penyebab fragmentasi dapat dirumuskan pencegahannya.  

• Memberikan dasar legalitas atas tata  ruang mikro dan pemanfaatannya (dalam 
kaitan dengan pembangunan infrastruktur, seperti: jalan) 

3. Penguatan kelembagaan (sistem utuh) di tingkat desa dalam pengelolaan/ 
konservasi sumber daya alam  

• Penciptaan lingkungan yang memadai di tingkat desa dalam kaitan dengan 
konservasi sumber daya alam 

• Memfasilitasi kelembagaan desa agar dapat terlibat melaksanakan skema-skema 
alternatif pembangunan pemerintah (dan mendapatkan akses pendanaan untuk 
itu) 

• Membangun kelompok kerja antar desa dalam setiap sub DAS. 
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan (capacity building) masyarakat desa 

• Sosialisasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan konservasi dan 
perlindungan hutan dan satwa liar 

• Pembinaan lembaga ekonomi ataupun koperasi di masyarakat dalam meningkatkan 
perekonomian. 

Mencegah masuk dan 
berkembangnya spesies hama/ 
penganggu  

1. Inventarisasi dan identifikasi daerah sebaran spesies hama/ penganggu 
yang paling penting untuk ditanggulangi  

• Analisa perubahan tutupan vegetasi 

• Pengujian lapangan (ground thruth) peta vegetasi dan Pemetaan detail sebaran 
spesies eksotis 

2. Pemilihan intervensi yang strategis dan pelibatan masyarakat dalam 
penyadartahuan dan penanganan 

3. Penyadartahuan pada perusahaan yang berbasis areal untuk tidak 
menggunakan spesies hama/ penganggu dalam kegiatan penghijauan dan 
juga turut terlibat mengendalikan  perkembangan spesies / penganggu di 
kawasan tersebut 

Mengurangi/ 
Mencegah Perubahan 
Habitat 

Memastikan kegiatan pembalakan 
oleh perusahaan HPH agar sesuai 
dengan aturan (HCVF, Sertifikasi, 
RIL, Menghormati hak-hak adat, dll) 

1. Mendorong dan membantu HPH untuk menggunakan penilaian kawasan 
hutan penting bagi konservasi (High Conservation Value Forest 
assesment) di dalam penentuan kawasan yang disisihkan (set-aside)  

2. Pemantauan hutan independen dalam kaitan mendorong pemerintah 
melakukan fungsi pengawasan. 
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Tujuan Sasaran Aktivitas 
Menghentikan kegiatan pembalakan 
liar 

1. Identifikasi faktor pendorong pembalakan liar 

• Identifikasi ini akan meliputi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pasar, 
misalnya: sisi penawaran (supply side) dan sisi permintaan demand; siapa saja aktor 
yang terlibat; kondisi ekonomi masyarakat; faktor-faktor kultural.  

• Identifikasi kebutuhan penggunaan kayu untuk konsumsi energi, baik di tingkat 
rumah tangga maupun industri rumah tangga,  

• Identifikasi kebijakan perijinan izin penggunaan kayu masyarakat  

• Melakukan proses pembelajaran ke tempat lain yang telah berhasil dalam 
menekan atau menghentikan kegiatan pembalakan liar. 

2. Identifikasi potensi lokasi monitoring transportasi kayu 
3. Menata sisi permintaaan dalam upaya minimalisasi pembalakan liar  

Mengurangi/ 
Mencegah Perubahan 
Habitat 

Mengendalikan dan mengurangi 
konversi hutan untuk menjadi areal 
perladangan masyarakat 

1. Membangun model pengelolaan kawasan yang sudah dikonversi 

• Membangun kesepakatan mengenai “hak pengelolaan dengan perjanjian tertentu” 
dilengkapi dengan penjelasan batasan-batasan kawasan konversi yang sudah 
disepakati bersama. 

• Membangun sistem penegakan aturan melalui ‘peraturan desa’  

• Membangun sistem monitoring independen (third party independent monitoring 
system) 

2. Melakukan upaya penegakan hukum (law enforcement) bekerja sama 
dengan instansi pemerintahan yang berwenang. 

3. Mengendalikan pembukaan dan pengolahan lahan yang menggunakan 
teknologi tebas-bakar (slash and burn)  

4. Mengupayakan bentuk-bentuk usaha lain sebagai alternatif sumber 
pendapatan masyarakat yang ramah terhadap penggunaan lahan. 

Mengurangi Erosi dan 
Sedimentasi 

Mengurangi/Mencegah Perubahan 
Habitat 

1. Lihat Aktivitas pada Bagian Tujuan Mencegah/ Mengurangi Perubahan 
Habitat 

2. Pemantauan cepat kondisi hidrologi pada sungai  

• Survei Mata Air  dan Debit dari setiap mata air 

• Survei Kawasan Resapan Air 

• Survei informasi dasar kuantitas dan kualitas mata air di mata air dan beberapa 
sungai  

• Survei informasi dasar kondisi irigasi yang mengaliri persawahan masyarakat 

• Membangun sistem sederhana pemantauan kualitas air agar masyarakat bisa 
melakukan survei pemantauan kualitas air secara mandiri dan berkala,  

• Membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap bahaya bencana 
erosi.  
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Rencana Aksi Sub DAS: Output, Indikator dan Tahapan Monitoring dan Evaluasi 

 

Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
kesuksesan 

Monitoring dan Evaluasi 
Milestone (Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

Tujuan 1 Mengurangi/Mencegah 
Perubahan Habitat 

Habitat di 2 sub DAS 
terpelihara atau 
terkonsevasi 

Laju perubahan habitat 
berkurang 50% 

Analisa laju perubahan Q1 dan 
Q12 

 

Sasaran 1 Mendeskripsikan rona awal 
habitat 

    

Aktivitas 1 Survei vegetasi  • Peta jenis vegetasi     

Aktivitas 2 Menghasilkan peta pra habitat  • Peta habitat awal    

Aktivitas 3 Pemetaan partisipatif • Peta penggunaan lahan 
berdasarkan klasifikasi 
tradisional/ komunitas 

   

Aktivitas 4 Penilaian cepat kondisi ekologi • Peta habitat final    

Sasaran 2 Mencegah fragmentasi 
habitat 

Habitat penting di 2 sub 
DAS tidak mengalami 

fragmentasi 

Tidak ada habitat baru 
yang terisolasi  

Analisa Perubahan Q1 dan 
Q12 

 

Aktivitas 1 Mengurangi pembangunan 
jaringan jalan pada kawasan Sub 
DAS yang berhutan 
 

• Semua jalan yang tidak 
penting ditutup dan jalan-jalan 
yang penting namun melintas 
di habitat penting berhasil 
disepakati untuk dibatasi 
penggunaannya 

• Jumlah jalan yang telah 
ditutup (Q4) 

• Jaringan jalan yang ada 
berikut arti pentingnya telah 
selesai didata dan tersedia 
dalam GIS. 

• Selesainya laporan yang berisi 
jalan-jalan yang dengan 
bersama masyarakat 
disepakati untuk ditutup (Q3) 

 

Aktivitas 2 Perencanaan Tata Ruang Multi 
Pihak 
 

• Disepakatinya sebuah 
perencanaan tata ruang 
kawasan hutan di 2 sub DAS 
penting bagi konservasi  

• Dokumen tata ruang 
diterima oleh para pihak  
dan terpublikasikan 

Draft released (Q6)  
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
kesuksesan 

Monitoring dan Evaluasi 
Milestone (Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

Aktivitas 3 Penguatan kelembagaan di 
tingkat desa dalam 
pengelolaan/konservasi sumber 
daya alam  

• Berjalannya fungsi-fungsi 
kelembagaan di tingkat desa 
yang menjaminkan nilai 
konservasi pada 2 sub DAS 

• 70% desa di dalam sub 
DAS mengadopsi 
pendekatan konservasi 
SDA. 

• 4 Desa mengadopsi 
pendekatan konservasi SDA 
(Q6) 

• 70 % Desa mengadopsi 
konservasi SDA (Q12) 

 

Aktivitas 4 Peningkatan kapasitas 
kelembagaan masyarakat 

• Meningkatnya kemampuan 
masyarakat dalam 
pengelolaan konservasi dan 
kemandirian ekonominya 

   

Sasaran 3 Mencegah masuk dan 
berkembangnya spesies 
hama/ penganggu  

Berkurangnya kepadatan 
spesies eksotis di dalam sub 

DAS 

Kepadatan spesies 
menurun 50% 

Analisa Perubahan Q1 dan 
Q6 

 

Aktivitas 1 Inventarisasi dan identifikasi 
daerah sebaran spesies hama/ 
penganggu 

Peta Distribusi Spesies Eksotik    

Aktivitas 2 Pemilihan intervensi yang 
strategis dan pelibatan 
masyarakat dalam 
penyadartahuan dan penanganan 

Terbentuknya strategi intervensi 
untuk mengatasi spesies eksotis  

2 lokakarya bersama 
masyarakat untuk 

mengidentifikasi intervensi 
pada spesies eksotis 

  

Aktivitas 3 Penyadartahuan pada 
perusahaan tidak menggunakan 
spesies hama/ penganggu dan 
juga pengendalian  spesies 
penganggu 

Prosedur Tetap (SOP) untuk 
menghindari masuk dan 

berkembangnya spesies eksotis 

Laporan rencana aksi yang 
dibangun bersama 

perusahaan 

2 Perusahan memiliki SOP 
(Q12) 

 

Sasaran 4 Memastikan kegiatan 
pembalakan oleh 
perusahaan HPH agar 
sesuai dengan aturan 
(HCVF, Sertifikasi, RIL, 
Menghormati hak-hak adat, 
dll) 

Perusahaan mempunyai 
rencana pengelolaan yang 
mempertimbangkan aspek-

aspek konservasi  

Diimplementasikannya 
rencana pengelolaan 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
kesuksesan 

Monitoring dan Evaluasi 
Milestone (Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

Aktivitas 1 Mendorong dan membantu HPH 
untuk menggunaan HCVF 
assesment di dalam penentuan 
kawasan yang tidak diekstraksi 
(set-aside) 
 

Dipergunakannya hasil analisa 
HCVF dalam penyusunan 

rencana pengelolaan 

HPH memiliki kawasan yang 
tidak diekstraksi (set-aside) 
dalam 2 sub DAS dengan 
mempertimbangkan tipe 

habitat penting dan spesies 
penting 

• Berlangsungnya lokakarya 
multipihak (Q1) 

• HCVF Assessment  (Q2) 

• Dokumen HCVF (Q3) 

• Revisi Dokumen Rencana 
Pengelolaan (Q6) 

 

Aktivitas 2 Pemantauan hutan independen 
dalam kaitan mendorong 
pemerintah melakukan fungsi 
pengawasan. 

Adanya organisasi yang 
melakukan pemantauan 

Terbentuknya organisasi 
dan adanya rencana kerja 

Tersedia data pemantauan (Q4) 
(Q8) (Q12) 

 

Sasaran 5 Menghentikan kegiatan 
pembalakan liar 

Menurunnya aktivitas 
pembalakan liar di 2 sub 

DAS  

pembalakan liar 
menurun 20 % 

Analisa Perubahan Q1 - Q4 ; 
Q4 – Q8 ; Q8 – Q12 

 

Aktivitas 1 Identifikasi faktor pendorong 
terjadinya pembalakan liar   

Terindentifikasikannya faktor 
pendorong pembalakan liar di 2 

sub DAS 

Adanya Laporan Identifikasi Draft (Q1), 
Final (Q2) 

 

Aktivitas 2 Indentifikasi potensi lokasi 
monitoring transportasi kayu  

Terindentifikasikannya potensi 
lokasi monitoring transportasi di 

2 sub DAS 

Adanya Laporan Identifikasi Draft (Q1), 
Final (Q2) 

 

Aktivitas 3 Memperkenalkan alternatif 
pengganti energi yang murah, 
ramah lingkungan dan suitable 
untuk kebutuhan komunitas 

Alternatif energi digunakan Konsumsi kayu bakar 
menurun 20 % 

Baseline (Q1) 
Teknologi alternatif dikenal (Q5) 

 

Aktivitas 4 Mendorong infrastruktur untuk 
investasi harus tidak berasal dari 
sumber illegal. 

Penggunaan kayu dari sumber-
sumber legal 

Terbangunnya sistem 
verifikasi sumber kayu pada 

2 perusahaan 

Draft sistem dihasilkan (Q3) 
Audit pengadaan kayu (Q8) 

 

Sasaran 6 Mengendalikan dan 
mengurangi konversi hutan 
untuk menjadi perladangan 
masyarakat 

Tidak ada lagi konversi 
hutan menjadi ladang 

Konversi nol (Q8 – Q12) Tutupan hutan (Q1), (Q4), 
(Q8) dan (Q12) 

 

Aktivitas 1 Membangun model pengelolaan 
kawasan yang sudah dikonversi  

Tidak bertambahnya areal hutan 
yang dikonversi 

Adanya model pengelolaan 
kawasan dengan perjanjian 

tertentu 

• Workshop multi pihak di 
tingkat sub DAS (Q2) 

• Dokumen model 
pengelolaan dan perjanjian 
tertentu (Q6) 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
kesuksesan 

Monitoring dan Evaluasi 
Milestone (Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

Aktivitas 2 Melakukan upaya penegakan 
hukum (law enforcement) bekerja 
sama dengan instansi 
pemerintahan yang berwenang 

    

Aktivitas 3 Mengupayakan bentuk-bentuk 
usaha lain sebagai alternative 
sumber pendapatan masyarakat 
yang ramah terhadap 
penggunaan lahan 

    

      

Tujuan 2. Mengurangi Erosi dan 
Sedimentasi 

Berkurangnya erosi dan 
sedimentasi akibat 

perubahan habitat di badan 
air dalam 2 sub DAS 

Tingkat erosi dan 
sedimentasi berkurang 
(>10 %) badan air dalam 

2 sub DAS 

  

Sasaran 1 Mengurangi/Mencegah 
Perubahan Habitat 

    

Aktivitas 1 Lihat Aktivitas pada Bagian 
Tujuan Mencegah/ Mengurangi 
Perubahan Habitat 

    

Aktivitas 2 Pemantauan cepat kondisi 
hidrologi pada sungai  
 

Adanya informasi dasar 
menyangkut kondisi hidrologi di 

2 sub DAS 

Adanya data dasar 
menyangkut kondisi 

hidrologi, GIS Database, dan 
peta resapan utama. 

Draft Laporan survei (Q4)  

Catatan: 
Nilai 1 = rendah dan Nilai 4 = tinggi 
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Rencana Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi Sub DAS 

 

Komponen Deskripsi Komponen 
Tahun 1/ 
Kuartal 

Tahun 2/ 
Kuartal 

Tahun 3/ 
Kuartal 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tujuan 1 Mengurangi/Mencegah Perubahan 

Habitat 
            

Sasaran 1 Mendeskripsikan rona awal habitat             
Aktivitas 1 Survei vegetasi              
Aktivitas 2 Menghasilkan peta pra habitat              
Aktivitas 3 Pemetaan partisipatif              
Aktivitas 4 Pemantauan cepat ekologi              
Sasaran 2 Mencegah fragmentasi habitat             
Aktivitas 1 Mengurangi pembangunan jaringan jalan 

pada kawasan Sub Das yang berhutan 
            

Aktivitas 2 Perencanaan Tataguna Lahan Multi Pihak              
Aktivitas 3 Penguatan kelembagaan di tingkat desa 

dalam pengelolaan/konservasi sumber 
daya alam  

            

Sasaran 3 Mencegah masuk dan 
berkembangnya spesies hama/ 
penganggu  

            

 
Aktivitas 1 

Inventarisasi dan identifikasi daerah 
sebaran spesies hama/ penganggu 

            

Aktivitas 2 Pemilihan intervensi yang strategis dan 
pelibatan masyarakat dalam 
penyadartahuan dan penanganan 

            

Aktivitas 3 Penyadartahuan pada perusahaan tidak 
menggunakan spesies hama/ penganggu 
dan juga pengendalian  spesies penganggu 

            

Sasaran 4 Memastikan kegiatan pembalakan 
oleh perusahaan HPH agar sesuai 
dengan aturan (HCVF, Sertifikasi, 
RIL, Menghormati hak-hak adat, dll) 

            

Aktivitas 1 Mendorong dan membantu HPH untuk 
menggunaan HCVF assesment di dalam 
penentuan kawasan yang tidak diekstraksi 
(set-aside) 

            

Aktivitas 2 Pemantauan hutan independen dalam 
kaitan mendorong pemerintah 
melakukan fungsi pengawasan. 

            

Sasaran 5 Menghentikan kegiatan pembalakan 
liar 

            

Aktivitas 1 Identifikasi faktor pendorong terjadinya 
pembalakan liar   

            

Aktivitas 2 Indentifikasi potensi lokasi monitoring 
transportasi kayu  

            

Aktivitas 3 Memperkenalkan alternatif pengganti 
energi yang murah, ramah lingkungan dan 
suitable untuk kebutuhan komunitas 

            

Aktivitas 4 Mendorong infrastruktur untuk investasi 
harus tidak berasal dari sumber illegal. 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Tahun 1/ 
Kuartal 

Tahun 2/ 
Kuartal 

Tahun 3/ 
Kuartal 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Sasaran 6 Mengendalikan dan mengurangi 

konversi hutan (menjadi 
perladangan masyarakat) 

            

Aktivitas 1 Membangun model pengelolaan kawasan 
yang sudah dikonversi  

            

Tujuan 2 Mengurangi Erosi dan Sedimentasi             
Sasaran 1 Mengurangi/Mencegah Perubahan 

Habitat 
            

Aktivitas 1 Lihat Aktivitas pada Bagian Tujuan 
Mencegah/ Mengurangi Perubahan 
Habitat 

            

Aktivitas 2 Pemantauan cepat kondisi hidrologi 
pada sungai 
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Koridor  Hutan 

Pengantar 

Keberadaan koridor sangat penting bagi konservasi kawasan dan spesies yang ada di 
dalamnya.  Beberapa nilai penting tersbut dari koridor ini di antaranya: (i) Pada sebuah kawasan 
hutan yang tidak memiliki koridor penghubung dengan hutan lainnya di sekitarnya, jika terjadi 
sebuah kebakaran atau ada bencana alam lainnya yang mengakibatkan semua populasi dari 
sebuah spesies tertentu di dalamnya habis, maka spesies tersebut akan benar-benar hilang atau 
punah di dalam kawasan hutan itu, akibat tidak adanya spesies sejenis yang  bermigrasi ke 
dalamnya; (ii) Spesies-spesies besar, seperti harimau dan gajah, mereka membutuhkan areal 
jelajah yang sangat luas dalam mencari makan atau mangsa, koridor hutan sangat membantu 
mobilitas spesies besar ini untuk berpindah dari satu blok hutan ke blok hutan lainnya, sehingga 
dapat menghindari konflik dengan manusia; (iii) Pada sebuah kawasan hutan yang kecil dan tidak 
memiliki koridor, spesies yang ada di dalamnya hanya akan melakukan perkawinan sedarah 
(inbreeding) yang secara genetik rentan mengakibatkan kepunahan pada populasi yang ada, 
karena tidak dapat melakukan perkawinan dengan populasi lainnya; dan (iv) Banyak hasil 
penelitian dan pengalaman kegiatan konservasi yang memperlihatkan bahwa koridor sangat 
membantu kelompok burung dalam bermigrasi dari satu blok hutan ke blok hutan lainnya. 

Pada banyak bentuk koridor alami biasanya berbentuk panjang dan tidak lebar, namun 
sangat rentan akan terjadinya: (i) Perubahan struktur vegetasi akibat diserang ternak besar, 
seperti: sapi dan kambing peliharaan masyarakat, kebakaran dan serangan tanaman hama; dan (ii) 
Rendahnya regenerasi tanaman alami karena dorminasi perkecambahan menjadi rendah, hal ini 
dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya: keberadaan ternak yang menstimulasi 
berlangsungnya kompaksi tanah dan kekencangan angin yang merubah iklim mikro melalui 
peningkatan suhu permukaan tanah. Oleh karena itu, dalam mengembangkan koridor buatan 
ataupun perbaikan koridor alami, koridor ideal hendaknya berukuran luas dan memiliki kawasan 
penyangga, seringga ketika ada ancaman tidak akan langsung berdampak pada koridor utama. 

Pada konservasi bagi HBTBB, terdapat beberapa koridor potensi, diantaranya: HBTBB 
dengan Blok Hutan Anggoli (Hutan Batang Toru Blok Timur) di daerah Hutaimbaru, HBTBB 
dengan Blok Hutan Adian Koting di daerah Lubu Pining dan daerah Tomauli, HBTBB dengan 
Blok Hutan Sorkam di daerah Sibunga-bunga dan daerah Aek Meranti,  HBTBB dengan Blok 
Hutan Sibual-buali di daerah Aek Nabara, serta dan HBTBB dengan Blok Hutan Lubuk Raya di 
daerah Hulu Tengah dan Hulu Atas Sungai Malakut, dimana secara lengkap dapat dilihat pada 
Gambar 4. 

Berdasarkan analisa sistem informasi geografi (geographic information system, GIS) 
menyangkut keragaman hayati yang ada di dalamnya, berdasarkan beberapa kriteria, yang 
dipadukan dengan survei lapangan untuk melihat eksistensi ancaman,  OCSP menilai tiga koridor 
yang dapat dijadikan daerah target untuk intervensi penting (secara lengkap menyangkut 
pemilihan ini dapat dilihat pada laporan yang terpisah di Buku 2), yakni: Lubu Pining di Utara, 
Hutaimbaru di Tengah dan Aek Nabara di Selatan.  
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Gambar 4.  Lokasi koridor potensial di sekitar Hutan Batang Toru Blok Barat 

 
Ancaman Keberadaan Koridor  di HBTBB 

Lokakarya Multi Pihak di Parapat berhasil mengidentifikasikan ancaman langsung maupun 
tidak langsung dari keberadaan koridor hutan di HBTBB (lihat Gambar 5). Teridentifikasikan tiga 
ancaman langsung keberadaan koridor hutan di dalam HBTBB adalah: (1) Perubahan habitat; (2) 
Infrastuktur (jalan dan pemukiman); (3) Tata ruang yang tidak memperhatikan aspek tanurial; (4) 
Perburuan satwa liar di dalam koridor; dan (5) Kebisingan. Sementara itu, dari ancaman langsung 
tersebut, ancaman yang berada pada tingkat ancaman serius (bernilai 3) dan sangat serius 
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(bernilai 4) adalah sebagai berikut: Perubahan habitat (sangat serius), Infrastuktur (sangat serius), 
Tata ruang yang tidak memperhatikan aspek tanurial (sangat serius) dan Perburuan satwa liar di 
dalam koridor (serius).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Matrik indentifikasi ancaman keberadaan Koridor Hutan di dalam 
HBTBB 
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Rencana Aksi Yang Direncanakan 
 

Tujuan Sasaran Aktivitas 
Mengurangi/Mencegah 
Perubahan Habitat 

1. Mengidentifikasi sistem tenurial pada koridor potensial  
Salah satu referensi metode yang akan dipergunakan dalam mengembangkan identifikasi 
sistem tanurial ini adalah metode RaTA (Rapid Land Tenure Assessment)  

2. Mengkaji kemungkinan pemberian hak pengelolaan dengan perjanjian tertentu 
(conservation-easement) baik secara sosial dan kebijakan  
Conservation easement merupakan sebuah proses transfer hak kelola dimana menciptakan 
preservasi lahan yang secara legal dapat ditegakkan. Perjanjian ini akan dilaksanakan antara 
pemilik lahan atau pemilik hak kelola sebuah kawasan dengan masyarakat yang ada di 
sekitarnya atau organisasi non pemerintah, dalam sebuah tujuan konservasi.  

3. Mengkaji pola kebakaran di kawasan koridor dan lokasi yang sering/ potensial 
kebakaran di masa yang akan datang.  

4. Mengkaji pola pengembalaan ternah yang dapat mengganggu keberadaan 
koridor. 

5. Mengkaji kemungkinan dan analisis kebutuhan pembentukan sistem dan tim 
kerja pengendalian kebakaran berbasis komunitas 

6. Identifikasi pola perladangan berpindah dan upaya penanggulangannya, 
khususnya yang berpotensi menganggu keberadaan koridor. 

Mengembalikan 
fungsi koridor pada 3 
lokasi 

Mengembalikan fungsi 
habitat sebagai koridor 

1. Identifikasi lokasi yang membutuhkan aktivitas restorasi dan teridentifikasinya 
sistem tenurial yang berlaku di masyarakat 

2. Identifikasi jenis tanaman yang sesuai dan tanaman eksotik penganggu fungsi 
koridor 

3. Identifikasi aktor potensial pelaksana restorasi, mekanisme restorasi dan 
perawatan 

4. Zonasi wilayah koridor  
Zonasi di dalam koridor akan bagi menjadi kawasan inti dan kawasan koridor. Penentuan 
tersebut dengan mempertimbangkan aspek teknis dan juga aspek sosial (dimana zone inti 
harusnya berada dalam kondisi dimana interaksi manusia sangat minimal) 

5. Aktivitas penanaman di kawasan koridor, dan pengendalian tanaman hama/ 
penganggu di kawasan koridor 
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Tujuan Sasaran Aktivitas 
Menghilangkan perburuan 
satwa di koridor 

1. Identifikasi ‘lokasi-lokasi perburuan’ di koridor  
Identifikas lokasi potensi perburuan, misalnya: daerah yang menjadi pelintasan Harimau, 
lokasi pakan utama Orangutan, lokasi sepan, di dalam kawasan ini akan sangat penting, 
dalam mendesai metode dan sistem patroli. 

2. Identifikasi kemungkinan pengembangan bentuk alternatif ‘jembatan’ yang 
sesuai dengan kebutuhan satwa.  
Ada beberapa alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan, diantaranya: pembangunan 
jembatan, tunnel di bawah tanah yang melintasi jalan raya, pohon besar pada dua sisi sungai, 
dsb. 

3. Memperkaya lokasi-lokasi “aman dari konflik dengan manusia” dengan tanaman 
pakan  

4. Membangun sistem monitoring pemantauan pada ‘lokasi-lokasi perburuan’ 
dengan pelibatan masyarakat  

5. Melakukan aktivitas penyadaran dan penegakan hukum terhadap perburuan 
satwa yang berlangsung 

Mengurangi dampak 
negatif dari keberadaan 
infrastruktur (Jalan dan 
bangunan) terhadap 
koridor 

1. Identifikasi dan analisis kontraindikasi (dampak negatif) antara fungsi jalan dan 
bangunan dengan fungsi koridor 

2. Merekomendasikan hasil identifikasi dan analisis dalam Rencata Tata Ruang 

Mengembalikan 
fungsi koridor pada 3 
lokasi 

Memasukkan aspek 
konservasi dan tenurial ke 
dalam Tata Ruang 
Wilayah (RTRWK) khusus 
wilayah koridor 

1. Analisa Tata Ruang yang Berlaku (khusus aspek konservasi)  

• Analisa status koridor 

• Ancaman dengan status kondisi yang ada 

• Indentifikasi intervensi yang harus dilakukan (tata guna yang ideal) 
2. Membangun model pengelolaan kawasan koridor  yang sesuai dengan kondisi 

dan status kawasan dan menganalisa model pengelolaan sebelumnya 
3. Diseminasi hasil assessment menyangkut tata guna yang ideal bagi koridor 

dalam kaitan perubahan atau pengukuhan status kawasan pada RTRWK 
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Rencana Aksi Koridor Hutan: Output, Indikator dan Tahapan Monitoring dan Evaluasi 

 

Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan Evaluasi 
Milestone (Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

Tujuan 1. Mengembalikan fungsi 
koridor pada 3 lokasi 

Habitat di 3 koridor 
terpelihara atau 
terkonsevasi 

Perubahan habitat nol  Analisa laju perubahan Q1 
dan Q12 

 

Sasaran 1 Mengurangi/Mencegah 
Perubahan Habitat  

    

Aktivitas 1 Mengidentifikasi sistem tenurial 
pada koridor potensial  

Sistem Tenurial di kawasan 
koridor terindentifikasi 

laporan, Database GIS Draft Laporan (Q3)  

Aktivitas 2 Mengkaji kemungkinan (opsi: 
sosial dan kebijakan) 
“conservation-easement” 

Terbangunnya kesepakatan 
pengelolaan koridor yang 

berkelanjutan dan berbasis 
masyarakat 

Adanya Model 
conservation-easement yang 

sesuai di satu koridor 

Konsepsi Model (Q7) 
Workshop multipihak (Q9) 

 

Aktivitas 3 Mengkaji pola kebakaran di 
kawasan koridor dan lokasi yang 
sering/ potensial kebakaran di 
masa yang akan datang. 

Dipahaminya trend kebakaran di 
kawasan koridor 

Laporan  Draft laporan (Q3)  

Aktivitas 4 Mengkaji kemungkinan dan 
analisis kebutuhan pembentukan 
sistem dan task force 
pengendalian kebakaran berbasis 
komunitas 

Intensitas kebakaran di kawasan 
koridor menurun  

Terbentuknya 2 taskforce di 
2 koridor 

Workshop multipihak 
pembentukan taskforce 

(Q8) 

 

Sasaran 2 Mengembalikan fungsi 
habitat sebagai koridor  

Kembalinya fungsi habitat 
sebagai koridor  

Meningkatnya fungsi 
habitat sebagai koridor 
antara 2 blok hutan di 1 

koridor 

Baseline (Q4), change 
analysis (Q8, Q12) 

 

Aktivitas 1 Identifikasi lokasi yang 
membutuhkan aktivitas restorasi 
dan teridentifikasinya sistem 
tenurial yang berlaku di 
masyarakat  

Lokasi potensial untuk restorasi 
dan sistem tenurial yang berlaku 
teridentifikasi 

Laporan dan database Draft laporan (Q3) 
Database (Q8) 

 

Aktivitas 2 Identifikasi jenis tanaman yang 
sesuai dan tanaman eksotik 
penganggu fungsi koridor 

Jenis tanaman untuk restorasi 
dan tanaman eksotis 
teridentifikasi 

Laporan Draft laporan (Q5)  
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan Evaluasi 
Milestone (Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

Aktivitas 3 Identifikasi aktor potensial 
pelaksana restorasi, mekanisme 
restorasi dan perawatan 

Terbangunnya sinergisitas dalam 
aktifitas restorasi kawasan 
koridor 
 

Adanya Perencanaan para 
pihak untuk restorasi 
kawasan koridor 

Draft Rencana Restorasi 
(Q6)  

 

Aktivitas 4 Zonasi wilayah koridor  Peta zonasi koridor Kesepakatan parapihak 
tentang zonasi di dalam 

koridor  

Draft peta zonasi (Q5)  

Aktivitas 5 Aktivitas penanaman di kawasan 
koridor, dan pengendalian 
tanaman eksotik di kawasan 
koridor 

Kembalinya fungsi habitat 
sebagai koridor  

Meningkatnya fungsi habitat 
sebagai koridor antara 2 
blok hutan di 1 koridor 

Baseline (Q4), change 
analysis (Q8, Q12) 

 

Sasaran 3 Menghilangkan perburuan 
satwa di koridor 

Tidak terjadi perburuan 
satwa di kawasan koridor 

Perburuan satwa di 
koridor nol 

Base line (Q4) 
Chane analysis = nol 

(Q8-Q12) 

 

Aktivitas 1 Identifikasi ‘lokasi-lokasi 
perburuan’ di koridor  

Peta sebaran satwa yang diburu 
di wilayah koridor. 

 Draft peta sebaran satwa 
(Q6) 

 

Aktivitas  2 Identifikasi kemungkinan 
pengembangan bentuk alternatif 
‘jembatan’ yang sesuai dengan 
kebutuhan satwa.  

Adanya koridor alternatif Dokumen rencana koridor 
alternatif di setiap koridor 

Draft rencana (Q8) 
 

 

Aktivitas 3 Memperkaya lokasi-lokasi “aman 
dari konflik dengan manusia” 
dengan tanaman pakan  

Wilayah koridor yang memiliki 
tanaman pakan yang cukup 

Realisasi 50 % rencana 
penanaman tanaman pakan 

Baseline (Q4), change 
analysis (Q8, Q12) 

 

Aktivitas 4 Membangun sistem monitoring 
pemantauan pada ‘lokasi-lokasi 
perburuan’ dengan pelibatan 
masyarakat  

Masyarakat terlibat dalam 
monitoring perburuan satwa 

Satuan tugas monitoring 
perburuan satwa 

Workshop (Q8) 
Laporan monitoring Satgas 

(Q8 – Q12) 

 

Sasaran 4 Mengurangi dampak negatif 
dari keberadaan 
infrastruktur (jalan dan 
bangunan) terhadap koridor 

Tetap terjaganya fungsi 
koridor di sekitar 

infrastruktur (jalan dan 
bangunan) 

Kerusakan koridor 
akibat infrastruktur 
berkurang 30 % 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan Evaluasi 
Milestone (Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

Aktivitas 1 Identifikasi dan analisis 
kontraindikasi antara fungsi jalan 
dan bangunan dengan fungsi 
koridor 

Tersedianya informasi 
menyangkut pengaruh 

keberadaan jalan dan bangunan 
pada eksistensi koridor 

3 koridor teridentifikasi Draft laporan (Q5)  

Aktivitas 2 Merekomendasikan hasil 
identifikasi dan analisis dalam 
Rencata Tata Ruang 

Rekomendasi diadopsi dalam 
Rencana Tata Ruang 

   

Sasaran 5 Memasukkan aspek 
konservasi dan tenurial ke 
dalam Tata Ruang Wilayah 
(RTRWK) khusus wilayah 
koridor 

Tertuangnya aspek 
konservasi dan tenurial ke 
dalam RTRWK khusus 

wilayah koridor 

   

Aktivitas 1 Analisis Eksisting Tata Ruang 
(khusus aspek konservasi)  

Teridentifikasinya status tata 
ruang koridor dan peluang 

intervensi 

Laporan Draft laporan (Q5)  

Aktivitas 2 Membangun model pengelolaan 
kawasan koridor  yang sesuai 
dengan kondisi dan status 
kawasan. 

Adanya pengelolaan kawasan 
koridor  

Model pengelolaan 
terlaksana 

Konsepsi Model (Q7) 
Workshop multipihak (Q9) 

 

Aktivitas 3 Diseminasi hasil assessment 
menyangkut tata guna yang ideal 
bagi koridor dalam kaitan 
perubahan atau pengukuhan 
status kawasan pada RTRWK 

Terbentuknya kesepakatan para 
pihak menjadikan koridor 

sebagai salah satu pertimbangan 
RTRWK 

Dokumen kesepakatan Workshop multipihak 
(Q10) 
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Rencana Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi Koridor 
 

No. 
Komponen 

Deskripsi Komponen 
Tahun 1/ 
Kuartal 

Tahun 2/ 
Kuartal 

Tahun 3/ 
Kuartal 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tujuan 1. Mengembalikan fungsi koridor pada 3 

lokasi 
            

Sasaran 1 Mengurangi/Mencegah Perubahan 
Habitat  

            

Aktivitas 1 Mengidentifikasi sistem tenurial pada koridor 
potensial  

            

Aktivitas 2 Mengkaji kemungkinan (opsi: sosial dan 
kebijakan) “conservation-easement” 

            

Aktivitas 3 Mengkaji pola kebakaran di kawasan koridor 
dan lokasi yang sering/ potensial kebakaran di 
masa yang akan datang. 

            

Aktivitas 4 Mengkaji kemungkinan dan analisis kebutuhan 
pembentukan sistem dan task force 
pengendalian kebakaran berbasis komunitas 

            

Sasaran 2 Mengembalikan fungsi habitat sebagai 
koridor  

            

Aktivitas 1 Identifikasi lokasi yang membutuhkan aktivitas 
restorasi dan teridentifikasinya sistem tenurial 
yang berlaku di masyarakat  

            

Aktivitas 2 Identifikasi jenis tanaman yang sesuai dan 
tanaman eksotik penganggu fungsi koridor 

            

Aktivitas 3 Identifikasi aktor potensial pelaksana 
restorasi, mekanisme restorasi dan perawatan 

            

Aktivitas 4 Zonasi wilayah koridor              
Aktivitas 5 Aktivitas penanaman di kawasan koridor, dan 

pengendalian tanaman eksotik di kawasan 
koridor 

            

Sasaran 3 Menghilangkan perburuan satwa di 
koridor 

            

Aktivitas 1 Identifikasi ‘lokasi-lokasi perburuan’ di 
koridor  

            

Aktivitas 2 Identifikasi kemungkinan pengembangan 
bentuk alternatif ‘jembatan’ yang sesuai 
dengan kebutuhan satwa.  

            

Aktivitas 3 Memperkaya lokasi-lokasi “aman dari konflik 
dengan manusia” dengan tanaman pakan  

            

Aktivitas 4 Membangun sistem monitoring pemantauan 
pada ‘lokasi-lokasi perburuan’ dengan 
pelibatan masyarakat  

            

Sasaran 4 Mengurangi dampak negatif dari 
keberadaan infrastruktur (Jalan dan 
bangunan) terhadap koridor 

            

Aktivitas 1 Identifikasi dan analisis kontraindikasi antara 
fungsi jalan dan bangunan dengan fungsi 
koridor 

            

Aktivitas 2 Merekomendasikan hasil identifikasi dan 
analisis dalam Rencata Tata Ruang 
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No. 
Komponen 

Deskripsi Komponen 
Tahun 1/ 
Kuartal 

Tahun 2/ 
Kuartal 

Tahun 3/ 
Kuartal 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Sasaran 5 Memasukkan aspek konservasi dan 

tenurial ke dalam Tata Ruang Wilayah 
(RTRWK) khusus wilayah koridor 

            

Aktivitas 1 Analisis Existing Tata Ruang (khusus aspek 
konservasi)  

            

Aktivitas 2 Membangun model pengelolaan kawasan 
koridor yang sesuai dengan kondisi dan status 
kawasan. 

            

Aktivitas 3 Diseminasi hasil assessment menyangkut tata 
guna yang ideal bagi koridor dalam kaitan 
perubahan atau pengukuhan status kawasan 
pada RTRWK 
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Orangutan 
 

Pengantar 

Orangutan merupakan satu-satunya primata kera besar (Great Apes) yang hidup di benua 
Asia, sedangkan tiga kerabat lainnya gorila, simpanse, dan bonobo hidup di benua Afrika. 
Orangutan adalah hewan yang khusus terdapat di hutan-hutan lebat dan menyukai hutan-hutan 
rawa dan dataran rendah. Selain itu orangutan juga dijumpai di hutan-hutan kaki bukit (Meijaard 
1999; Buij et al. 2002) 

Secara historis, orangutan sebelumnya hampir ditemukan di seluruh Sumatera (Rijksen 
dan Meijaard 1999). Tetapi, akibat perburuan dan konversi habitat, orangutan Sumatera saat ini 
hanya ditemukan di daerah-daerah hutan sebelah utara Danau Toba dan di beberapa blok hutan 
kecil di barat daya danau itu. Karena cepatnya proses konversi hutan di Sumatera, populasi 
orangutan semakin jauh menurun sehingga pada akhir tahun 2007 hanya 6.667 ekor yang 
diperkirakan bertahan di pulau ini (Departemen Kehutanan 2007). Orangutan sangat rentan 
terhadap kepunahan (Leighton et al. 1995), yang diakibatkan oleh: (1) kerusakan hutan yang 
terjadi dalam skala besar dan perburuan untuk tujuan diperdagangkan. (Rijksen and Meijaard 
1999); (2) ukuran tubuhnya yang relatif besar (Harvey et al. 1987); dan (3) interval kelahirannya 
yang panjang dimana kira-kira mencapai 8 tahun (Galdikas dan Wood 1990). Selain 
kerentanannya adalah bahwa orangutan tinggal dengan densitas yang rendah (mulai dari nol 
sampai tujuh ekor per km2 di Sumatera), sehingga membutuhkan ruang yang sangat luas dan 
karenanya orangutan membutuhkan blok-blok hutan yang luas dan khususnya daerah hutan 
hujan dataran rendah (Depatemen Kehutanan 2007). 

Keberadaan orangutan pada kawasan hutan Batang Toru sudah lama diketahui, salah satu 
catatan tertua yang menyatakan kondisi ini adalah publikasi Gustav Schneider pada tahun 1905. 
Kuswanda (2006) menyebutkan dugaan total populasi yang ada di kawasan hutan alam DAS 
Batangtoru adalah lebih kurang 170 individu dengan kepadatan di bagian Barat 0,8 individu /km2 
dan di bagian timur sebesar 0,3 individu/km2. Hasil ini, tidak berbeda jauh dengan survei yang 
difasilitasi oleh Conservation International yang dilakukan pada 16 lokasi dengan total panjang 
jalur pengamatan 40,6 km pada tahun 2005–2006 yang meliputi tiga kabupaten (Conservation 
International 2007). 

Kepadatan orangutan di hutan Batang Toru di atas dapat dikatakan rendah, jika 
dibandingkan dengan hutan Sumatera lain, seperti Aceh yang dapat mencapai kepadatan lebih 
dari 6 individu/km2 untuk hutan dataran rendah. Nilai tersebut kemungkinan akan menjadi lebih 
tinggi dalam periode musim buah pakan atau sebaliknya akan lebih rendah dalam periode buah 
pakan tidak melimpah atau jarang (Singleton 2000). Kualitas habitat dan ketersediaan pohon 
pakan tentunya merupakan faktor yang mempengaruhi kepadatan orangutan. 

 

Rencana Aksi Nasional Orangutan 

Rencana aksi untuk target konservasi Orangutan yang ditujukan kepada Hutan Batang 
Toru Blok Barat mengacu kepada “Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 
(Departemen Kehutanan, 2007). Dimana arahan di dalam rencana aksi ini adalah sebagai berikut: 
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Visi  :  Terjaminnya keberlanjutan populasi Orangutan dan habitatnya melalui kemitraan 
para pihak. 

Tujuan  :  Sebagai acuan bagi para pihak untuk menentukan prioritas kegiatan konservasi 
insitu dan eksitu, serta merancang program pembangunan yang tidak mengancam 
keberlanjutan populasi orangutan, sehingga kondisi Orangutan di alam menjadi 
lebih baik dalam sepuluh tahun mendatang.  

Sasaran  : 

1. Populasi dan habitat alam Orangutan Sumatera dan Kalimantan dapat dipertahankan atau 
dalam kondisi stabil. 

2. Rehabilitasi dan reintroduksi Orangutan ke habitat alamnya dapat diselesaikan pada 2015. 

3. Dukungan publik terhadap konservasi Orangutan sumatera dan kalimantan pada habitat 
alamnya meningkat. 

4. Pemerintah daerah dan pihak industri kehutanan dan perkebunan menerapkan tata kelola 
yang menjamin keberlanjutan populasi Orangutan dan sumber daya alam. 

5. Pemahaman dan penghargaan semua pihak terhadap keberadaan Orangutan di alam 
meningkat. 

 

Biologi 

Populasi, habitat dan distribusi 

Orangutan Sumatera (Pongo abelii) 

Saat ini hampir semua Orangutan ditemukan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi 
Nangroe Aceh Darussalam, dengan Danau Toba sebagai batas paling selatan dari penyebarannya. 
Hanya dua populasi yang relatif kecil berada di sebelah barat daya danau, yaitu Sarulla Timur dan 
hutan-hutan di Batang Toru Barat.  

Populasi Orangutan terbesar di Sumatera dijumpai di Leuser Barat (2.508 individu) dan 
Leuser Timur (1.052 individu), serta Rawa Singkil (1.500 individu). Populasi lain yang 
diperkirakan potensial untuk bertahan dalam jangka panjang (viable) terdapat di Batang Toru, 
Sumatera Utara dengan perkiraan sekitar 400 individu. Data jumlah populasi Orangutan di 
berbagai blok habitat di Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 2. 

Orangutan pada umumnya dapat hidup pada berbagai tipe hutan, mulai dari hutan 
dipterokarpus perbukitan dan dataran rendah, daerah aliran sungai, hutan rawa air tawar, rawa 
gambut, tanah kering di atas rawa bakau dan nipah, sampai ke hutan pegunungan. Di Sumatera, 
Orangutan dapat ditemukan di hutan pegunungan yang mencapai ketinggian pada 1.000 m dpl. 

 

 

 

 

 



 30 

Tabel 2. Perkiraan luas habitat dan jumlah Orangutan Sumatera 

No Unit Habitat 
Perkiraan 
Jumlah 

Orangutan 
Blok Habitat 

Hutan 
Primer 
(km2) 

Habitat 
Orangutan 

(km2) 
1. Seulawah  43 Seulawah 103 85 
2. Aceh Tengah Barat 103 Beutung (Aceh Barat) 

Inge 
1297 
352 

261 
10 

3. Aceh Tengah 
Timur 

337 Bandar-Serajadi 2117 555 

Dataran Tinggi Kluet 
(Aceh Barat Daya) 

1209 
 

934 
 

G. Leuser Barat 1261 594 
Rawa Kluet 125 125 
G. Leuser/Demiri Timur 358 273 

4. Leuser Barat 2508 

Mamas-Bengkung 1727 621 
5 Puncak Sidiangkat 134 Puncak Sidiangkat/Bukit 

Ardan 
303 186 

Tamiang 1056 375 
Kapi dan Hulu Lesten 592 220 
Lawe Sigala-gala 680 198 

6 Leuser Timur 1052 

Sikundur-Langkat 1352 674 
7 Tripa Swamp 280 Rawa Tripa (Babahrot) 140 140 
8 Trumon-Singkil 1500 Rawa Trumon-Singkil 725 725 
9 Rawa Singkil Timur 160 Rawa Singkil Timur 80 80 
10 Batang Toru Barat 400 Batang Toru Barat 600 600 
11 Sarulla Timur 150 Sarulla Timur 375 375 

Total 6667  14452 7031 

Sumber : Dephut 2007 (PHVA 2004 dan revisi PHVA, Wich dkk) 

 

Diet 

Distribusi Orangutan sangat tergantung oleh faktor ketersediaan pakan daripada faktor 
iklim. Orangutan termasuk satwa frugivora (pemakan buah), walaupun primata itu juga 
mengkonsumsi daun, liana, kulit kayu, serangga, dan terkadang memakan tanah dan vertebrata 
kecil. Di habitat yang berkualitas baik, antara 57% (jantan) dan 80% (betina) waktu makannya 
dihabiskan untuk memakan buah-buahan. Orangutan menyukai buah-buahan yang berdaging 
lembek, berbiji, termasuk buah berbiji tunggal dan buah beri. Orangutan juga lebih menyukai 
pohon-pohon yang berbuah lebat. Kedua faktor ini menunjukkan bahwa buah ara, terutama yang 
berasal dari tumbuhan pemanjat bertajuk lebar, merupakan makanan pokok atau favorit bagi 
Orangutan karena kapan saja dan dimana saja buah-buahan ini tersedia.   

 

Kepadatan 

Kepadatan Orangutan di Hutan Batang Toru Bagian Barat cenderung meningkat dengan 
pertambahan ketinggian. Pada hutan dataran tinggi berlumut dengan ketinggian 900-1200 m dpl 
memiliki kepadatan lebih tinggi (0,82 individu/km2) jika dibandingkan dengan hutan dataran 
rendah dengan ketinggian 100-400 m dpl (0.47 individu/km2). Faktor ketinggian merupakan salah 
satu faktor yang mempengaruhi keberadaan orangutan. Hal ini berbeda dengan penelitian van 
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Schaik dan Azwar (1991) yang mengatakan bahwa sebaran Orangutan umumnya berada pada 
hutan dataran rendah. Hal itu mungkin disebabkan oleh adanya gangguan terhadap habitat pada 
hutan dataran rendah. Sebagai akibatnya, ketersedian pohon sumber pakan dan pohon tempat 
bersarang menjadi terbatas. 

Kepadatan Orangutan di hutan Ekosistem Batang Toru dapat dikatakan rendah (0,13-
1,34 individu/km2) jika dibandingkan dengan hutan Sumatera lain seperti Aceh yang dapat 
mencapai kepadatan lebih dari 6 individu/km2 untuk hutan dataran rendah. Nilai tersebut 
kemungkinan akan menjadi lebih tinggi dalam periode musim buah pakan atau sebaliknya akan 
lebih rendah dalam periode buah pakan tidak melimpah atau jarang (Singleton 2000). Kualitas 
habitat dan ketersediaan pohon pakan tentunya merupakan faktor yang mempengaruhi 
kepadatan Orangutan. 

 

Ancaman Orangutan  

Ancaman terbesar terhadap Orangutan adalah pembukaan kawasan hutan, karena 
mempengaruhi fungsi ekosistem yang mendukung khidupan di dalamnya. Selama periode tahun 
1980-1990, hutan Indonesia telah berkurang akibat konversi menjadi lahan pertanian, 
perkebunan, dan pemukiman, kebakaran, serta praktek pengusahaan hutan yang tidak 
berkelanjutan. Pengembangan otonomi daerah dan penerapan desentralisasi pengelolaan hutan 
pada 1998 juga dipandang oleh banyak pihak sebagai penyebab peningkatan laju deforestasi di 
Indonesia. Pembangunan perkebunan dan izin usaha pemanfaatan kayu yang dikeluarkan 
pemerintah daerah turut berdampak terhadap upaya konservasi orang-utan. (Departemen 
Kehutanan, 2007) 

Dan dari pertemuan yang diselenggarakan di Berastagi dan Pontianak telah 
mengidentifikasi berbagai ancaman yang berpotensi meningkatkan risiko kepunahan orangutan di 
sumatera dan kalimantan. Berikut ringkasan jenis dan tingkatan ancaman yang teridentifikasi oleh 
para pihak yang hadir di pertemuan Berastagi dan Pontianak : 
 

Tabel 3. Ancaman terhadap Orangutan 
No Ancaman Tingkat 

Ancaman 
Dampak Utama 

1 Tekanan populasi 
penduduk 

Sedang Degradasi sumberdaya, kepunahan spesies 
khususnya akibat perburuan, peningkatan 
erosi, gangguan siklus hidrologi 

2 Perubahan Landuse – 
tata guna lahan 

Tinggi Degradasi dan kerusakan sumberdaya, 
kepunahan spesies, kehilangan fungsi hutan 

3 Kebakaran hutan Tinggi Degradasi habitat 
Kematian orangutan 

4 Pertambangan Sedang Perubahan dan degradasi habitat 
5 Penegakan aturan yang 

lemah 
Sedang Penebangan hutan dan perburuan tinggi 

6 Penebangan hutan Tinggi Habitat orangutan berkurang, perubahan 
vegetasi dan penurunan populasi 

7 Perburuan/Perdagangan 
illegal 

Tinggi Kepunahan spesies, perubahan struktur 
komunitas 

Sumber : Departemen Kehutanan 2007 
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Ancaman Orangutan di HBTBB 

Pada lokakarya Multi Pihak di Parapat telah mengidentifikasikan ancaman langsung maupun 
tidak langsung terhadap Orangutan di HBTBB (Lihat Gambar 6). Terdapat tiga ancaman langsung 
yang teridentifikasi, yakni: Perubahan habitat (nilai 4: tingkat ancaman sangat serius), Konflik 
dengan manusia (nilai 3: tingkat ancaman serius), Perburuan (nilai 4: tingkat ancaman sangat 
serius). 

 

 

Gambar 6.  Matrik indentifikasi ancaman keberadaan Orangutan di dalam HBTBB 
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Rencana Aksi Yang Direncanakan 
 

Tujuan Sasaran Aktivitas 
Mengurangi/mencegah fragmentasi habitat 1. Identifikasi dan evaluasi kawasan dengan nilai konservasi tinggi 

bagi Orangutan 

• Mengidentifikasi dan mengevaluasi kawaan-kawasan di Hutan Batang 
Toru Blok Barat yang memiliki nilai tinggi bagi konservasi Orangután 
dan bernilai rendah bagi penggunaan lainnya. 

• Mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan desa yang mengatur 
tentang perlindungan habitat Orangutan. 

2. Mengurangi ancaman fragmentasi akibat pembukaan jalan 

• Melakukan pemetaan jaringan jalan yang ada.  

• Mengidentifikasi dan menganalisis kontradiksi akses jalan yang melintasi 
daerah jelajah (home range) Orangutan. 

• Merekomendasikan hasil identifikasi dan analisis dalam penyusunan tata 
ruang. 

3. Mencegah perusakan kawasan habitat Orangutan di dalam 
wilayah pertambangan 

• Mendorong pihak pertambangan untuk dapat melahirkan SOP 
Penyelamatan Habitat Orangutan bagi setiap aktivitas pertambangan 

• Kampanye intensif dalam menolak perusakan habitat Orangutan di 
areal konsesi pertambangan 

Perubahan habitat 

Mengurangi dampak kegiatan penebangan 
oleh HPH terhadap perubahan habitat 
Orangutan. 

1. Pemetaan distribusi pohon-pohon utama yang menjadi sumber 
pakan dan bersarangnya Orangutan. 

2. Perlindungan terhadap pohon-pohon utama yang menjadi 
sumber pakan dan bersarangnya Orangutan. 

• Memberikan pemahaman dan bekerja sama dengan pihak pemegang 
konsesi mengenai pentingnya melindungi pohon-pohon utama bagi 
pakan dan sarang Orangutan. 

• Masuk dalam indikator penilaian kinerja HPH 

• Memiliki detail standar penanganan operasi (SOP) untuk masing-
masing satwa langka dan terancam punah 

• Memonitor implementasi dari SOP yang sudah dibuat oleh perusahaan 

• Menginformasikan pohon-pohon pakan Orangutan ke dalam data base 
KSDA dan/atau Departemen untuk dapat dilindungi. 

 
   



 34 

Tujuan Sasaran Aktivitas 
Mengurangi dampak kegiatan illegal logging 
terhadap perubahan habitat Orangutan   

1. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor pendorong terjadinya 
kegiatan illegal logging. 

• Analisa kebutuhan kayu lokal, seperti kayu bakar, pembangunan 
rumah, dan lain-lain. 

• Menganalisa tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan 
hutan. 

2. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar 
kawasan HBTBB  

• Membangun lembaga keuangan di tingkat desa (credit union, koperasi, 
dan lain-lain) 

• Pelatihan peningkatan keterampilan, pendidikan, dan aktivitas 
pengorganisasian rakyat. 

Perubahan habitat 

Mengurangi kegiatan-kegiatan konversi 
lahan yang memberikan dampak terhadap 
perubahan habitat   

1. Mengidentifikasi sistem tenurial pada daerah-daerah yang 
menjadi daerah jelajah (home range) orangutan. 

2. Identifikasi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 
konversi lahan 

• Mengidentifikasi migrasi penduduk pendatang yang membuka lahan 
(konversi) di dalam kawasan. 

• Menganalisis perubahan tutupan hutan akibat pembukaan lahan oleh 
penduduk pendatang 

3. Membangun model pengelolaan kawasan yang sudah dikonversi 
melalui ”hak pengelolaan dengan perjanjian tertentu” dan 
sistem penegakan peraturan melalui peraturan desa dan 
membangun sistem pengawasan 

4. Melakukan kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat tentang 
dampak konversi lahan yang dilakukan. 

Konflik Orangutan 
dengan manusia 

Mengidentifikasi dan menganalisa kawasan-
kawasan pemukiman yang terjadi konflik 
dengan Orangutan 
 

1. Identifikasi kasus-kasus konflik Orangutan dan lokasi-lokasi desa 
terjadinya konflik. 

2. Melakukan pertemuan-pertemuan dengan desa-desa untuk 
melahirkan rencana aksi penanganan konflik Orangutan 

3. Melakukan penyadartahuan dan pendidikan yang relevan dalam 
menanggulangi permasalahan konflik Orangutan. 
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Tujuan Sasaran Aktivitas 
Mengevaluasi dampak perburuan orangutan 1. Mengevaluasi distribusi dan kepadatan Orangutan di Hutan 

Batang Toru Blok Barat. 
2. Melakukan survei desa-desa yang berdekatan dengan kawasan 

Hutan Batang Toru Blok Barat  
3. Menginvestigasi kegiatan perburuan dan perdagangan Orangutan 

di Sumatera Utara. 
4. Melakukan upaya penegakan hukum terhadap kegiatan 

perburuan Orangutan. 

• Mengkomunikasikan informasi adanya kegiatan perburuan Orangutan 

• Berkolaborasi dan mengembangkan protokol pencegahan perburuan 
Orangutan di HBTBB bersama para pihak. 

• Melatih dan menempatkan Unit Patroli Perlindungan Orangutan di 
HBTBB dengan berkoordinasi dengan BKSDA 

Perburuan 
Orangutan 

Kolaborasi pencegahan perburuan dengan 
desa-desa yang memiliki pemburu-
pemburu Orangutan 

1. Melakukan penyadartahuan dan pendidikan ke desa-desa yang 
terdapat pemburu-pemburu orangutan mengenai arti penting 
Orangutan 

• Melakukan kampanye konservasi HBTBB dan satwa-satwa di dalamnya  
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Rencana Aksi Orangutan: Output, Indikator dan Tahapan Monitoring dan Evaluasi 

 

Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan Evaluasi 
Milestone (Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

Tujuan 1 Mengurangi ancaman 
langsung berupa perubahan 
habitat 

Habitat Orangutan yang 
tersisa berada dalam kondisi 
baik  

Perubahan habitat nol  Analisa laju perubahan Q1 
dan Q12 

4 

Sasaran 1 Mengurangi/Mencegah 
Fragmentasi  

   4 

Aktivitas 1 Identifikasi dan evaluasi kawasan 
dengan nilai konservasi tinggi 
bagi Orangutan 

 50 % kawasan teridentifikasi   

Aktivitas 2 Mengurangi ancaman fragmentasi 
akibat pembukaan jalan 

Fragmentasi habitat akibat 
pembukaan jalan tidak terjadi  

Kerusakan karena 
fragmentasi habitat akibat 
pembukaan akses jalan 
berkurang 50% 

Draft laporan (Q2)  

Aktivitas 3 Mencegah perusakan kawasan 
habitat Orangutan di dalam 
wilayah pertambangan 

Aktivitas pertambangan 
memberikan dampak yang 
minimal bagi fragmentasi habitat 

Masuk ke dalam rencana 
pengelolaan COW 
Agincourt 

Pertemuan (monitoring) 
rutin dengan Agincourt 
(Q2)  

 

Sasaran 2 Mengurangi dampak 
kegiatan penebangan oleh 
HPH terhadap perubahan 
habitat Orangutan 

   4 

Aktivitas 1 Pemetaan distribusi pohon-
pohon utama yang menjadi 
sumber pakan dan sarang 
orangutan 

Pohon-pohon utama sebagai 
sumber pakan dan sarang 
orangutan teridentifikasi 

Peta distribusi pohon-pohon 
pakan 

Survei lapangan (Q1) 
Data GIS lokasi pohon (Q4) 
Peta lokasi pohon utama 
akhir (Q12) 

 

Aktivitas 2 Perlindungan terhadap pohon-
pohon utama yang menjadi 
sumber pakan dan sarang bagi 
Orangutan 

Pohon-pohon utama di dalam 
kawasan terlindungi dan 
termonitor kondisinya 

Masyarakat memahami arti 
penting dari pohon-pohon 
utama yang menjadi sumber 
pakan 

Media outreach 
terselesaikan (Q1) 
Laporan monitoring pohon-
pohon pakan (Q5) 

 

Sasaran 3 Mengurangi dampak 
kegiatan illegal logging 
terhadap perubahan habitat 
Orangutan 

Tidak ada kegiatan illegal 
logging 

Kegiatan illegal logging 
menurun 40% 

Baseline (Q1) 
Analisa perubahan (Q8 – 
Q12) 

4 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan Evaluasi 
Milestone (Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

Aktivitas 1 Mengidentifikasi dan menganalisa 
faktor pendorong terjadinya 
kegiatan illegal logging  

Terindentifikasikannya faktor 
pendorong pembalakan liar di 2 
sub DAS 

Adanya Laporan Identifikasi Draft (Q1), 
Final (Q2) 

 

Aktivitas 2 Mengupayakan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di 
sekitar kawasan HBTBB  

    

Sasaran 4 Mengurangi dan 
mengendalikan kegiatan 
konversi lahan yang dapat 
memberikan dampak 
terhadap perubahan habitat 
Orangutan 

   4 

Aktivitas 1 Mengidentifikasi sistem tenurial 
pada daerah-daerah sebagai 
home range Orangutan 

Sistem Tenurial di daerah-
daerah home range orangutan 
terindentifikasi 

Laporan, Database GIS Draft laporan (Q3)  

Aktivitas 2 Identifikasi pelaku dan pihak-
pihak yang terlibat dalam 
kegiatan konversi lahan 

    

Aktivitas 3 Membangun model pengelolaan 
kawasan yang sudah dikonversi 
melalui ”hak pengelolaan dengan 
perjanjian tertentu” dan sistem 
penegakan peraturan melalui 
peraturan desa dan membangun 
sistem pengawasan 

Tidak bertambahnya areal hutan 
yang dikonversi 

Adanya model pengelolaan 
kawasan dengan perjanjian 
tertentu 

• Workshop multi pihak 
di tingkat sub DAS 
(Q2) 

• Dokumen model 
pengelolaan dan 
perjanjian tertentu 
(Q6) 

•  

Aktivitas 4 Melakukan kegiatan 
penyadartahuan kepada 
masyarakat tentang dampak 
konversi lahan yang dilakukan. 

Masyarakat mengetahui dampak 
dari konversi lahan 

   

Tujuan 2. Mengurangi konflik 
Orangutan dengan manusia 

Konflik Orangutan dengan 
manusia tidak ada 

Menurunnya 50% jumlah 
kasus konflik Orangutan 
dengan manusia 

Baseline (Q1) 
Analisa perubahan (Q8 – 
Q12) 

3 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan Evaluasi 
Milestone (Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

Sasaran 1 Mengidentifikasi dan 
menganalisa kawasan-
kawasan pemukiman yang 
terjadi konflik dengan 
Orangutan 

    

Aktivitas 1 Identifikasi kasus-kasus konflik 
orangutan dan lokasi-lokasi desa 
terjadinya konflik 

    

Aktivitas 2 Melakukan pertemuan-
pertemuan dengan desa untuk 
melahirkan rencana aksi 
penanganan konflik 

Desa-desa memiliki resolusi 
konflik Orangutan 

Adanya Rencana Aksi yang 
dimiliki desa 

Laboran Rencana Aksi (Q4)  

Aktivitas 3 Melakukan penyadartahuan dan 
edukasi yang relevan dalam 
menanggulangi permasalahan 
konflik orangutan 

    

Tujuan 3. Mengurangi perburuan 
terhadap Orangutan 

Jumlah perburuan 
Orangutan menurun 

Menurun 50 % Baseline (Q1) 
Analisa perubahan 
(Q12) 

4 

Sasaran 1 Evaluasi dampak perburuan 
Orangutan  

    

Aktivitas 1 Mengevaluasi distribusi dan 
kepadatan Orangutan di Hutan 
Batang Toru Blok Barat 

    

Aktivitas 2 Survei desa-desa yang 
berdekatan dengan habitat 
Orangutan untuk mengevaluasi 
dampak perburuan Orangutan  

 Laporan survei kawasan 
desa-desa yang berdekatan 
dengan HBTBB 

Laporan survei (Q4)  

Aktivitas 3 Investigasi kegiatan perburuan 
dan perdagangan Orangutan di 
Sumatera Utara 

 Laporan perburuan 
Orangutan di HBTBB dan 
sekitarnya tersedia 

Laporan investigasi (Q4)  
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan Evaluasi 
Milestone (Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

Aktivitas 4 Melakukan upaya penegakan 
hukum terhadap kegiatan 
perburuan Orangutan 

 Protokol penegakan hukum 
tersedia (Q4) 
Pelatihan Unit Patroli 
Perlindungan Orangutan 
selesai dilakukan (Q5) 
Data base operasional (Q8) 

  

Sasaran 2 Kolaborasi pencegahan 
perburuan dengan  desa-
desa yang memiliki 
pemburu-pemburu 
Orangutan. 

 Laporan  4 

Aktivitas 1 Melakukan penyadartahuan dan 
pendidikan kepada beberapa 
desa dimana terdapat kegiatan 
perburuan orangutan mengenai 
arti penting satwa Orangutan 
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Rencana Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi Koridor 
 
 

No. 
Komponen 

Deskripsi Komponen 
Tahun 1/ 
Kuartal 

Tahun 2/ 
Kuartal 

Tahun 3/ 
Kuartal 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tujuan 1. Mengurangi ancaman langsung berupa 

perubahan habitat 
            

Sasaran 1 Mengurangi/Mencegah Fragmentasi              
Aktivitas 1 Identifikasi dan evaluasi kawasan dengan nilai 

konservasi tinggi bagi Orangutan 
            

Aktivitas 2 Mengurangi ancaman fragmentasi akibat pembukaan 
jalan 

            

Aktivitas 3 Mencegah perusakan kawasan habitat Orangutan di 
dalam wilayah pertambangan 

            

Sasaran 2 Mengurangi dampak kegiatan penebangan 
oleh HPH terhadap perubahan habitat 
Orangutan 

            

Aktivitas 1 Pemetaan distribusi pohon-pohon utama yang 
menjadi sumber pakan dan sarang orangutan 

            

Aktivitas 2 Perlindungan terhadap pohon-pohon utama yang 
menjadi sumber pakan dan sarang bagi Orangutan 

            

Sasaran 3 Mengurangi dampak kegiatan illegal logging 
terhadap perubahan habitat Orangutan 

            

Aktivitas 1 Mengidentifikasi dan menganalisa faktor pendorong 
terjadinya kegiatan illegal logging  

            

Aktivitas 2 Mengupayakan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat di sekitar kawasan HBTBB 

            

Sasaran 4 Mengurangi dan mengendalikan kegiatan 
konversi lahan yang dapat memberikan 
dampak terhadap perubahan habitat 
Orangutan 

            

Aktivitas 1 Mengidentifikasi sistem tenurial pada daerah-daerah 
sebagai home range Orangutan 

            

Aktivitas 2 Mengidentifikasi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat 
dalam kegiatan konversi lahan.  

            

Aktivitas 3 Membangun model pengelolaan kawasan yang sudah 
dikonversi melalui ”hak pengelolaan dengan 
perjanjian tertentu” dan sistem penegakan peraturan 
melalui peraturan desa dan membangun sistem 
pengawasan 

            

Aktivitas 4 Melakukan kegiatan penyadartahuan kepada 
masyarakat tentang dampak konversi lahan yang 
dilakukan. 

            

Tujuan 2. Mengurangi konflik Orangutan dengan 
manusia 

            

Sasaran 1 Mengidentifikasi dan menganalisa kawasan-
kawasan pemukiman yang terjadi konflik 
dengan Orangutan 

            

Aktivitas 1 Identifikasi kasus-kasus konflik orangutan dan lokasi-
lokasi desa terjadinya konflik 

            

Aktivitas 2 Melakukan pertemuan-pertemuan dengan desa 
untuk melahirkan rencana aksi penanganan konflik 
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No. 
Komponen 

Deskripsi Komponen 
Tahun 1/ 
Kuartal 

Tahun 2/ 
Kuartal 

Tahun 3/ 
Kuartal 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Aktivitas 3 Melakukan penyadartahuan dan edukasi yang relevan 

dalam menanggulangi permasalahan konflik 
orangutan 

            

Tujuan 3. Mengurangi perburuan terhadap Orangutan             
Sasaran1 Evaluasi dampak perburuan Orangutan              
Aktivitas 1 Mengevaluasi distribusi dan kepadatan Orangutan di 

Hutan Batang Toru Blok Barat 
            

Aktivitas 2 Survei desa-desa yang berdekatan dengan habitat 
Orangutan untuk mengevaluasi dampak perburuan 
Orangutan  

            

Aktivitas 3 Investigasi kegiatan perburuan dan perdagangan 
Orangutan di Sumatera Utara 

            

Aktivitas 4 Melakukan upaya penegakan hukum terhadap 
kegiatan perburuan Orangutan 

            

Sasaran 2 Kolaborasi pencegahan perburuan dengan  
desa-desa yang memiliki pemburu-pemburu 
Orangutan. 

            

Aktivitas 1 Melakukan penyadartahuan dan pendidikan kepada 
beberapa desa dimana terdapat kegiatan perburuan 
orangutan mengenai arti penting satwa Orangutan 
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Harimau 
Pengantar 

Sejak tahun 1996, Harimau Sumatera dikategorikan sebagai sangat terancam kepunahan 
(critically endangered) oleh IUCN (Cat Specialist Group 2002). Pada tahun 1992, populasi 
Harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa 400 ekor di lima taman nasional (Gunung Leuser, 
Kerinci Seblat, Way Kambas, Berbak dan Bukit Barisan Selatan) dan dua suaka margasatwa 
(Kerumutan dan Rimbang), sementara sekitar 100 ekor lainnya berada di luar ketujuh kawasan 
konservasi tersebut (PHPA 1994). Jumlah tersebut diduga terus menurun. 

Penyebab utama dari penurunan di atas adalah peningkatan habitat Harimau Sumatera 
yang hilang. Pada 1950, 80% dari kawasan Sumatra masih dalam keadaan berhutan (namun pada 
2004 kondisi ini berkurang menjadi 37% dari tutupan lahan, dimana kawasan hutan dataran 
rendah di bawah 300 meter yang tersisa berkurang menjadi 26% (Wells, Franklin dan Hasiholan 
2006a). Pengurangan hutan ini mengakibatkan menurunnya habitat yang sesuai, 
terfregmentasinya habitat dan terisolasinya habitat bagi Harimau, penurunan ketersediaan hewan 
mangsa dan meningkatnya intensitas dari konflik antara Harimau dengan manusia. 

 

Tabel 4.  Perkiraaan jumlah population Harimau, luas tipe habitatnya dan perkiraan 
kepadatan Harimau per 100 km2 tipe habitatnya. (data dari Dephut 2007). 

Lokasi Penelaahan  
Populasi 

Perkiraan 
Populasi 
Harimau 

Luas 
Kawasan 
(ha) 

Perkiraan  
Kepadatan 
(per 100km2) 

Sibolga ? ? ? 
Rimbo Panti/Batang Gadis (Barat) 18 – 62 108,000 1.1 - 3.9 
Rimbo Panti/Batang Gadis (Timur) ? ? ? 
Taman  Nasional Leuser ? 1,094,692 ? 
Taman Nasional Kerinci Seblat  136 1,399,320 0.05 - 11.3 
Bukit Tigapuluh ? 144,223 ? 
Kerumutan ? ? 1.3 - 5.5 
Bukit Balai Rejang Selatan ? 388,400 ? 
Bukit Barisan Selatan 40 – 43 365,000 1.6 
Tesso Nilo ? 233,200 0.6 – 1.4 
Bukit Rimbang Baling ? ? 0.9 – 4.0 
Taman Nasional Berbak ? 162,700 ? 
Taman Nasional BD 1(camera trapped) 60,500  ? 
Taman Nasional Way Kambas 36 125,621 1.6 – 4.3 
SM Dangku 3(camera trapped) 21,752 ? 
Uluh Masen Ekosistim ? 750,000 ? 
Sungai Meranti/S.Kapas 2(camera trapped) 67,000 ? 
Senepis/Buluhala 31 – 42 106,000 3 – 4 

Catatan: Abu-abu merupakan daerah yang berada di Sumatra Utara 
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Saat ini, telah ditetapkan 12 bentang alam konservasi Harimau (Tiger Conservation 
Landscape) di Sumatera, dan hanya dua di antaranya yang dikategorikan sebagai prioritas global, 
yaitu bentang alam Kerinci Seblat dan Bukit Tigapuluh, serta dua bentang alam prioritas regional, 
yaitu Bukit Balai Rejang Selatan dan Kuala Kampar–Kerumutan (Sanderson dkk. 2006). 
Sementara itu, jumlah minimal Harimau Sumatera berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh 
berbagai lembaga adalah sekitar 250 individu dewasa yang diperkirakan hidup di 18 kawasan 
penting. Dimana 8 kawasan, yakni 5 kawasan taman nasional dan 3 kawasan suaka marga satwa, 
telah diestimasi dan disinyalir memiliki Harimau Sumatera, sedangkan terhadap 10 kawasan lain 
sisanya belum dilakukan estimasi populasi (Lihat Tabel 4). Berdasarkan data perkiraan antar 
waktu populasi Harimau Sumatera cenderung menurun dari tahun ke tahun. Apabila tidak 
dilakukan intervensi pengelolaan yang tepat, satu-satunya sub spesies Harimau yang tersisa di 
Indonesia ini diyakini akan punah dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

 

Rencana Aksi Nasional 
Rencana aksi yang dapat dilaksanakan untuk Harimau pada HBTBB ini mengacu dan 

diharapkan dapat berkontribusi kepada “Strategi dan Rencana Aksi Konservai Harimau 
Sumatera” (Departemen Kehutanan 2007). Adapun arahan dari rencana aksi nasional ini adalah 
sebagai berikut:  

Visi :  Populasi Harimau Sumatera dapat dilestarikan dan hidup berdampingan secara 
harmonis dengan aktivitas pembangunan di Sumatera. 

Tujuan :  Memberikan arah kepada para pelaku pembangunan dan pihak terkait lainnya dalam 
pengelolaan konservasi Harimau Sumatera, terutama pada kawasan-kawasan yang 
bersinggungan dengan bentang alam Harimau Sumatera. 

Target :  Populasi dan bentang alam konservasi Harimau Sumatera setidaknya dapat 
dipertahankan atau dalam kondisi stabil hingga tahun 2017. Dan, dukungan publik 
terhadap konservasi Harimau Sumatera pada bentang alamnya meningkat. 

 

Biologi 

Populasi 

Wells (2007) menyatakan bahwa harimau Sumatera berada pada 26 kawasan lindung, 
dengan luas mewakili 45,600 km2 dan merupakan 9.6% dari total area daratan Sumatera. 
Didasarkan atas  estimasi kepadatan harimau di dalam ekologi yang sama dan tambahan 
pengamatan dari staf Departemen Kehutanan, populasi dari harimau Sumatera liar diperkirakan 
mencapai 500 ekor, dimana kira-kira 100 ekor diantaranya hidup di luar  kawasan lindung. 
Populasi yang paling besar diidentifikasikan berada di dalam empat taman nasional utama di 
Sumatra, berkisar antara 110 ekor di Gunung Leuser hingga 20 ekor di Way Kambas. 

Pada 1992, berdasarkan sebuah analisas kapasitas populasi dan habitat  (population and 
habitat viability analysis, PHVA) di Sumatera berdasarkan Seal et al. (1994) and Tilson et al. 
(1994), diindikasikan bahwa populasi harimau dewasa hanya tersisa 100 ekor, dimana 50 ekor 
dalam keadaan aman namun membutuhkan proteksi dan pengelolaan genetika; 25 ekor dalam 
keadaan terancam punah pada masa menengah jika terus mengalami ancaman walaupun dengan 
tingkat ancaman yang sangat rendah, dan kurang dari 12 ekor akan mengalami kepunahan dalam 
waktu dekat. 
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Gambar 7.  Peta Kapasitas Harimau di Hutan Batang Toru Blok Barat dan 
sekitarnya. 

Wells (2007) melakukan analisa kapasitas keberlanjutan populasi dan habitat dengan 
menggunakan simulasi komputer (Vortex v9.72) pada populasi di Senepis, dimana diperkirakan 
untuk  31-42 ekor Harimau membutuhkan luasan yang lebih besar dari kawasan Batang Toru. 
Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa diantara faktor penyebab lainnya, perburuan merupakan 
sesuatu yang sangat sensitif bagi populasi harimau, walaupun hanya tingkat perburuan yang 
rendah, dimana kehilangan satu ekor harimau akan meningkatkan resiko kepunahan dua kali 
lipat. Selain  itu, perkawinan dengan kerabat dekat (inbreeding) dapat berdampak negatif, 
sehingga diperlukan upaya memasukkan harimau dari populasi lainnya (sekali dalam setiap 
sepuluh tahun) atau pemindahan antar populasi (sekali dalam setiap lima tahun). Jumlah populasi 
yang direkomendasikan penelitian ini untuk menjaga keberlanjutan keberadaan harimau 
berjumlah 40 ekor. 

Pada kawasan HBTBB, berdasarkan survei di kawasasan proyek Martabe (Anon 2003) 
dinyatakan bahwa walaupun tidak menemukan Harimau secara langsung, namun kawasan  ini 
merupakan kawasan yang kaya akan hewan mangsa Harimau, seperti Babi dan Kijang. 
Berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat diperoleh informasi bahwa hewan ini 
sudah jarang terlihat, walaupun demikian sebuah perangkap foto yang diletakkan di kawasan 
HPH Teluk Nauli pernah menangkap keberadaannya. Berdasarkan analisis tapak kaki 
diperkirakan hewan ini adalah jantan dewasa. Masyarakat menyatakan bahwa harimau pernah 
dan sangat sering terlihat di kawasan HBTBB, dan belum pernah ada laporan konflik antara 
Harimau dan manusia di kawasan ini. Anon (2003) melihat bahwa rendahnya keberadaan 
Harimau diakibatkan minimnya habitat dan rendahnya ketersediaan satwa mangsa di kawasan 
proyek Martabe dalam kawasan HBTBB. Tambahan lainnya, kawasan ini kini seperti 
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semenanjung yang tipis dari gugusan hutan di sekitarnya, yang dibatasi oleh sungai Batang Toru 
di satu sisi dan kawasan pertanian di sisi yang lain. 

 

Habitat  

Seperti halnya sub spesies Harimau lainnya, Harimau Sumatera adalah jenis satwa yang 
mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya di alam bebas, sepanjang 
tersedia cukup mangsa dan sumber air (Schaller 1967; Sunquist 1981; Seidensticker dkk. 1999), 
serta terhindar dari berbagai ancaman potensial. Di Sumatera, Harimau Sumatera terdapat di 
hutan hujan dataran rendah hingga pegunungan, dengan ketinggian antara 0–3.000 meter di atas 
permukaan laut dan menghuni berbagai jenis habitat, seperti hutan primer, hutan sekunder, dan 
padang ilalang. 

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi luas jelajah harimau Sumatera adalah 
ketersediaan satwa mangsa. Sebagai contoh, Santiapillai dan Ramono (1985) memperkirakan 
kepadatan rata-rata harimau sumatera dewasa berkisar antara 1 individu/100km2 pada hutan 
dataran tinggi dan meningkat hingga 1–3 individu/100 km2 pada hutan dataran rendah. Kajian lain 
memperkirakan kepadatan harimau sumatera adalah 1,1 individu/100 km2 pada hutan dataran 
tinggi (Borner 1978) dan meningkat tajam hingga 2,3–3 individu/100 km2 pada hutan dataran 
rendah (Nash dan Nash 1985). Griffith (1994) memperkirakan bahwa kecenderungan tersebut 
dipengaruhi oleh semakin berkurangnya ketersediaan satwa mangsa dengan semakin 
meningkatnya ketinggian. 

Kajian yang dilakukan oleh Franklin dkk. (1999) menunjukkan bahwa daerah jelajah 
Harimau Sumatera betina dewasa berkisar antara 40 – 70 km2. Sedangkan Griffith (1994 dalam 
Tilson dkk. 1994) memperkirakan bahwa daerah jelajah Harimau Smatera jantan dewasa sangat 
bervariasi, yaitu antara 180 km2 pada kisaran ketinggian antara 100–600 meter di atas 
permukaan laut (m dpl.), 274 km2 pada kisaran ketinggian antara 600–1.700 m dpl, dan 380 km2 
pada ketinggian di atas 1.700 m dpl. Daerah jelajah seekor Harimau jantan dewasa dapat 
mencakup daerah jelajah dua betina dewasa (Franklin dkk. 1999). 

Secara umum, Sunquist et al . (1999) mencatat bahwa Harimau menyukai situasi dimana 
ditemukannya tapak biomasa besar. Kondisi ini cenderung berlangsung di kawasan mosaik hutan 
dan padang rumput (Karanth dan Stith 1999), seperti pinggiran kawasan hutan yang sedang 
tumbuh dan berkembang akibat gangguan anthropogenik (seperti: kebakaran, pertanian intensitas 
rendah) 

Belum jelas dampak pembukaan lahan pada Harimau Sumatra dan mangsa mereka. 
Walaupun demikian, berdasarkan tinjauan literature dari Meijaard et al. (2005), disimpulkan 
bahwa hampir kebanyakan jenis mamalia akan meningkat seiring dengan penurunan penebangan. 
Jenis satwa yang toleran pada kegiatan penebangan adalah herbifora dan omnifora yang kerap 
menjadi mangsa dari Harimau. Dalam mendukung pandangan ini, Franklin (2002) mencatat 
habitat yang belum terganggu tidaklah hanya bernilai untuk habitat Harimau dan konservasi 
keragamaanhayati. Way Kambas merupakan kawasan penebangan komersial pada rentang 1954 
dan 1974, yang mengakibatkan terjadinya pembersihan lahan secara ektensif dalam kawasan 
perlindungan (Departemen Kehutanan 1995). Jika untuk banyak spesies akan mengalami 
penurunan populasi yang cepat dalam kondisi kerusakan yang besar, Harimau terlihat semakin 
berkembang dalam keadaan hutan skunder. 
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Jumlah Harimau di dalam HBTBB, yang hanya mempunyai habitat pada ketinggian di 
bawah 600 mdpl seluas 186 km2 dan 732 km2 di atas 600 mdpl, dengan menggunakan data 
kepadatan harimau dari Franklin (2004), diperkirakan memiliki daya dukung bagi keberadaan 
kira-kira 12 ekor harimau dewasa. Sementara itu, dengan luas kawasan hutan di sekitar HBTBB 
yang mencapai 489,800 ha pada ketinggian di bawah 600 mdpl dan 568,700 ha di atas 600 mdpl, 
dengan menggunakan data kepadatan Harimau yang sama, diperoleh hasil kemampuan daya 
dukung kawasan HBTBB dan kawasan sekitarnya adalah kurang dari 143 ekor Harimau dewasa 
(dikarenakan beberapa hutan di dalam kawasan ini terpecah-pecah dan berakibat kurang baik 
bagi Harimau). Populasi Harimau HBTBB sangat mungkin tidak berada dalam keadaan yang baik 
(viable) dalam rentang waktu yang pendek. Walaupun secara jangka panjang dalam keadaan yang 
baik, namun hal ini sangat tergantung dengan terpelihara/ terjaganya kawasan koridor dari 
kerusakan.  

 
Mangsa 

Pakan utama Harimau Sumatera adalah dari keluarga Cervidae berukuran besar dan 
Suidae (Seidensticker 1986), seperti Rusa Sambar (Cervus unicolor) dan Babi Hutan (Sus scrofa) 
(Wibisono 2006). Dalam keadaan tertentu Harimau Sumatera juga memangsa berbagai jenis 
mangsa alternatif lain, seperti Kijang (Muntiacus muntjac), Kancil (Tragulus sp), Beruk (Macaca 
nemestrina), Landak (Hystrix brachyura), Trenggiling (Manis javanica), Beruang Madu (Helarctos 
malayanus) dan Kuau Raja (Argusianus argus). 

Beberapa satwa mangsa utama Harimau Sumatera seperti Babi Hutan, Rusa, Kijang dan 
Kambing Hutan berturut-turut memiliki berat rata-rata 32 kg, 134 kg, 21 kg dan 120 kg 
(Karanth dan Sunquist 1992). Namun demikian, Harimau lebih memilih mangsa dengan berat 
antara 107 – 114 kg; menunjukkan kecenderungan pilihan Harimau terhadap mangsa bertubuh 
besar (Carbone dkk. 2001). 

Franklin (2002) mencatat bahwa spesies hewan mangsa potensial untuk Harimau di Way 
Kambas adalah Rusa. Walaupun, Rusa tidak muncul menjadi mangsa utama yang diburu Harimau. 
Hasil ini berkebalikan dengan prediksi yang selama ini berlangsung, dimana harimau akan 
mengutamakan berburu mangsa yang lebih besar dibandingkan mangsa yang berukuran sedang 
ataupun kecil dalam kondisinya yang sama-sama memungkinkan (Karanth dan Sunquist 1995).  
Hal lainnya yang menarik adalah ternyata Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) dan Beruk 
(Macaca nemestrina) merupakan bagian terbesar dari mangsa Harimau di Way Kambas. Terlebih 
karena Harimau merupakan hewan yang lebih banyak menghabiskan waktu di lantai hutan. 
Harimau Indo-cina di Huai Kha Khaeng, sebuah suaka margasatwa di Thailand, merupakan salah 
satu dari sedikit contoh dimana  primata menjadi komponen penting diet Harimau (Rabinowitz 
1989). 

 
Nilai Kultural  

Anon (2003b) melaporkan bahwa masyarakat desa di dalam dan di sekitar HBTBB 
mempunyai suatu sikap positif kepada Harimau dan kejadian penjeratan Harimau sangat jarang 
dilaporkan. Satu-satunya peristiwa yang dilaporkan terjadi di dalam areal Proyek Martabe, yakni 
terjeratnya seekor Harimau secara tidak sengaja pada sebuah jerat Babi di Hutamusuk. Kejadian 
lainnya, diduga dua Harimau pernah terjerat secara tidak sengaja di dalam kawasan hutan rawa 
di Desa Maropo, Tapanuli Tengah, yang berada di sebelah barat areal Proyek Martabe. Sikap 
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masyarakat lokal yang positif ini mungkin disebabkan oleh ketiadaan konflik yang timbul di 
kawasan tersebut. Banyak masyarakat lokal di Sumatra, yang menganggap bahwa berburu 
Harimau dapat mendatangkan kemalangan.  

Adapula kepercayaan bahwa masing-masing kampung mempunyai harimau sendiri, yang 
akan bertindak sebagai suatu penguasa atau bahkan algojo, jika terjadi masalah kesusilaan atau 
pelanggaran hukum adat. Di masyarakat Marancar Godang dan Aek Nabara, Harimau pernah 
dilaporkan memasuki perkampung saat hukum adat dilanggar- paling umum adalah ketika terjadi 
perzinahan pranikah. Harimau desa ini dipercaya menghormati manusia dan memelihara 
keseimbangan, sehingga manusiapun haruslah membalas menghormatinya. Dan memburu 
Harimau desa yang sangat dihormati ini merupakan sebuah perang terbuka kepada seluruh 
masyarakat desa. Wells (2007) menyatakan bahwa harimau secara kultural sangat penting bagi 
masyarakat Malayu di Sumatra. Di Dumai, terdapat rasa penghormatan dan juga ketakutan pada 
Harimau dan hal ini terlihat sebagai sebuah yang harus dipertahankan sebagai bagian dari 
mempertahankan identitas budaya Melayu dari kota tersebut. 

 
Ancaman Harimau di Sumatra 

Ancaman terbesar terhadap kelestarian Harimau Sumatera yang disebutkan di dalam 
Dephut (2007) adalah aktivitas manusia, terutama:  

Konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan. Deforestasi dan degradasi hutan di 
Pulau Sumatera merupakan salah satu ancaman yang signifikan terhadap kelestarian 
keanekaragaman hayati di pulau ini, terutama terhadap jenis-jenis mamalia besar yang memiliki 
daerah jelajah yang luas seperti Harimau. Hilangnya hutan yang cukup luas dan cepat pada 
dasawarsa terakhir menyebabkan luas habitat Harimau Sumatera berkurang dan terpecah 
menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah satu dengan yang lain. Holmes (2000) memperkirakan 
hampir 6.700.000 hektare tutupan hutan telah menghilang dari pulau ini antara 1985–1997. 
Sedangkan antara tahun 2000–2005 Departemen Kehutanan memperkirakan deforestasi di 
Pulau Sumatera mencapai 1.345.500 hektare, dengan rata-rata per tahun sebesar 269.100 
hektare. Beberapa aktivitas yang mendorong tingginya konversi kawasan hutan ini diantaranya: 
pembangunan perkebunan, eksploitasi untuk pertambangan, perluasan kawasan pemukiman, 
program transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya serta terjadinya fragmentasi 
habitat. 

Perburuan. Program Konservasi Harimau Sumatera (dalam Shepherd dan Magnus 2004) 
melaporkan bahwa tingkat perburuan Harimau Sumatera mencapai 50 ekor per tahunnya, 
walaupun pada beberapa kawasan dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi dikarenakan 
ketiadaan pengawasan. Sebagai contoh, 305 ekor harimau diburu di sekitar kawasan Taman 
Nasional Bukit dalam periode 30 tahun.  

Harimau dan produknya diperjualbelikan untuk berbagai macam alasan, termasuk untuk 
penggunaan obat-obatan tradisional Asia dan bahan supranatural. Selain itu, harimau juga 
diperjualbelikan sebagai hewan peliharaan dan simbol status (TRAFFIC SEA 2007). Antara tahun 
1970–1993 tercatat sebanyak 3.994 kg tulang harimau sumatera di ekspor secara ilegal ke Korea 
Selatan dari Indonesia (Mills dan Jackson 1994). Harga tulang harimau di pasar internasional 
cenderung naik dari waktu ke waktu. Sementara itu hukum pasar pun berlaku, dimana harga 
tulang akan meningkat dengan semakin langkanya ketersediaan di pasaran dan sebaliknya. 
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Pada tahun 2002, TRAFFIC melakukan 484 observasi terhadap toko-toko cenderamata, emas 
dan batu berharga, barang antik, obat tradisional Asia dan pasar burung di 24 kota besar dan 
kecil di 8 provinsi di Sumatera. Hasilnya, survai tidak menemukan bukti perdagangan bagian 
tubuh Harimau Sumatera hanya di 7 kota kecil. TRAFFIC melakukan survai ulang pada tahun 
2006, tetapi hanya di 22 kota besar dan kecil di 7 provinsi di Sumatera, selain Propinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam. Hasilnya, survai tidak menemukan perdagangan tubuh Harimau Sumatera 
hanya di 9 kota besar dan kecil. 

Sementara itu, pada 2006-2008, TRAFFIC melalui siaran persnya pada 13 Pebruari 2008 
menyatakan bahwa bagian-bagian tubuh harimau, termasuk taring, kuku, kulit, kumis dan tulang 
diperdagangkan pada 10% dari tempat penjualan yang disurvei sepanjang 2006 pada 28 kota di 
Sumatera. Tempat penjualan ini meliputi toko perhiasan, cendera mata dan pengobatan 
tradisional Cina, toko barang antik dan batu berharga. Diperkirakan sebanyak 23 ekor harimau 
dibunuh untuk memenuhi produk yang ada di pasaran Sumatera tersebut. Walaupun jumlah 
tersebut lebih rendah dibandingkan pada 1999-2002 yang setiap tahunnya diperkirakan terjadi 
pembunuhan 52 ekor Harimau setiap tahunnya, namun dengan jumlah yang sudah sangat sedikit 
pembunuhan tersebut sangat berarti bagi keberadaan spesies ini. 

Selain perburuan Harimau secara langsung, perburuan lain yang juga membahayakan adalah 
perburuan terhadap mangsa Harimau. Perburuan merupakan ancaman nyata yang berdampak 
langsung pada penurunan populasi satwa liar. Alat yang dipergunakan oleh pemburu ilegal 
Harimau Sumatera adalah jerat (tali atau kabel), perangkap (lubang atau kandang), racun dan 
senjata api, termasuk senapan buatan lokal. Banyak pemburu ilegal memasang jerat untuk 
mendapatkan jenis satwa liar selain Harimau misalnya beruang (yang juga bernilai tinggi untuk 
obat tradisional Asia) dan jenis lain yang merupakan satwa mangsa Harimau dan satwa buruan 
manusia. Oleh karena jelajah Harimau biasanya mengikuti keberadaan satwa mangsanya, maka 
jerat-jerat yang dipasang oleh pemburu dapat secara tidak sengaja menjerat Harimau. Ironisnya, 
Harimau yang juga berperan sebagai pengendali hama pertanian, seperti babi hutan, seringkali 
terbunuh oleh jerat yang dipasang di sekitar lahan pertanian untuk mengurangi tingkat serangan 
hama tersebut. 

Konflik antara manusia dan harimau. Konflik antara manusia dan harimau adalah salah satu 
ancaman utama bagi kelestarian Harimau Sumatera. Tingginya peristiwa konflik telah 
didokumentasikan secara komprehensif oleh Nyhus dan Tilson (2004). Mereka mencatat 
berturut-turut 48, 36 dan 34 konflik terjadi di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Aceh antara 
tahun 1978–1997. Di Sumatra Utara hanya 6 konflik terjadi. Dalam kurun waktu tersebut, 
tercatat sebanyak 146 orang meninggal dunia, 30 luka-luka dan 870 ekor ternak terbunuh akibat 
konflik antara manusia dan Harimau Sumatera. Sementara itu, PHKA mencatat sebanyak 40 
orang meninggal dunia antara tahun 2000–2004. Hasil kajian lain yang dilakukan TRAFFIC pada 
tahun 2002 mengungkapkan setidaknya 35 ekor Harimau Sumatera telah terbunuh akibat konflik 
antara Harimau dan manusia selama kurun waktu 1998–2002.  

Kemiskinan. Beberapa jenis satwa mangsa Harimau Sumatera juga merupakan sumber protein 
hewani bagi kebanyakan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumberdaya hutan. Secara 
tradisionil, masyarakat Sumatera memburu satwa mangsa Harimau untuk memenuhi kebutuhan 
dasar hidupnya (subsistence). Namun demikian, faktor kemiskinan dan terbatasnya lapangan kerja 
mendorong masyarakat untuk memburu satwa liar, tidak hanya sekedar untuk memenuhi 
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kebutuhan dasar, tetapi juga dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi mereka dengan menjual 
hasil buruannya ke pasar-pasar lokal. 

 

Ancaman Harimau di HBTBB 

Lokakarya Multi Pihak di Parapat berhasil mengidentifikasikan ancaman langsung maupun 
tidak langsung dari keberadaan harimau di HBTBB (lihat Gambar 8). Ancaman ini merupakan 
cermin ancaman yang diidentifikasikan Dephut (2007). Ketiga ancaman langsung keberadaan 
harimau di dalam HBTBB adalah: Kurangnya Satwa Mangsa, Terjadinya Perubahan habitat dan 
Terjadinya Perburuan 

Meskipun tingkat perburuhan yang berlangsung hanya pada tingkatan yang moderat, 
namun memiliki dampak serius pada 'Kurang Satwa Mangsa', yang mana merupakan salah satu 
faktor yang utama yang mempengaruhi baik kelimpahan dan distribusi dari harimau Sumatra. 
Secara jelas, rencana aksi harimau di HBTBB memerlukan fokus intervensi pengurangan ketiga 
ancaman langsung tersebut. 

Gambar 8 menunjukkan bahwa sumber utama yang mempengaruhi perburuan adalah 
adalah mitos pengobatan, dan pengaruh lainnya, seperti 'konflik antara manusia dan harimau' dan 
' perdagangan' hanya pengaruh sedikit. Sehingga dalam mengurangi tekanan dari perburuan akan 
difokuskan pada aktivitas yang berhubungan dengan mengurangi 'Mitos Pengobatan'. 

 

 
 

Gambar 8.  Matrik indentifikasi ancaman keberadaan Harimau di dalam HBTBB 
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Rencana Aksi Yang Direncanakan 
 

Tujuan Sasaran Aktivitas 
Mengurangi 
Perburuan Satwa 
Mangsa Harimau 

Mengurangi Perburuan 
 

1. Pemetaan intensitas perburuan pada mangsa Harimau di dalam dan sekitar 
HBTBB 

• Melakukan survai lapangan desa/kampung dan penilaian dan tingkatan penggolongan 
berdasarkan pengetahuan masyarakat desa dan pemburu tentang mangsa Harimau. 

• Memproduksi peta kode berwarna (color-coded) yang berhubungan dengan intensitas 
perburuan mangsa Harimau  

• Menyediakan makanan untuk mangsa Harimau melalui pengayaan hutan di kawasan 
kunci dengan penanaman pohon buah-buahan. 

2. Menyediakan pendidikan dan penjangkauan (outreach) informasi menyangkut 
perburuan mangsa Harimau. 

• Menyiapkan material mengenai jenis spesies mangsa dan tekanan perburuan dan fokus 
pada informasi konservasi untuk harimau di SUMUT. 

• Menyampaikan informasi areal target ini kepada para pihak di dalam dan daerah 
sekeliling HBTBB. 

3. Mengembangkan protokol dan pengelolaan penegakan hukum di tingkat lokal 
untuk perlindungan mangsa Harimau 

• Mengkomunikasikan informasi yang diperoleh kepada PHKA di Unit Pelaksana Teknis 
(UPT), Bappeda, Bapedalda dan organisasi lain yang direkomendasikan di dalam 
Dephut (2007), seperti Forum Komunikasi Konservasi Harimau Sumatra - FKKHS. 

• Berkolaborasi dengan para pihak mengenai pengembangan suatu seksi SPU ( Unit 
Pengamanan dan Perlindungan Spesies) dengan suatu protokol yang jelas untuk 
penindakan dalam mengurangi perburuan illegal mangsa harimau di lanskap Batang 
Toru, seperti yang direkomendasikan di dalam Dephut (2007). 

• Melatih dan menempatkan Unit Perlindungan Harimau yang terlatih dalam resolusi 
konflik, penghentian dan penanganan Harimau. 

• Membantu pemerintah lokal untuk membuat aturan pelarangan perangkap dan 
jebakan. 

• Mengkonsentrasikan aktivitas penegakan hukum di dalam areal target. 

• Mengelola database dengan sistem pelaporan penuh di dalam PHKA. 
4. Melindungi sungai-sungai (habitat ikan) yang menjadi sumber pakan bagi 

Harimau 

• Revitalisasi lubuk larangan (kearifan tradisional) 

• Memfasilitasi penyusunan lahirnya kesepakatan/peraturan untuk melakukan konservasi 
di daerah aliran sungai  
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Tujuan Sasaran Aktivitas 
Evaluasi dampak perburuan 
harimau di (dalam) HBTBB. 

1. Melakukan suatu survai lapangan pada desa-desa di dalam dan di sekitar 
HBTBB dan pecahan hutan berjarak 40 km dari HBTBB. 

2. Evaluasi perburuan Harimau dari informasi pada perdagangan bagian tubuh 
yang berasal dari Sumut 

3. Evaluasi kelimpahan dan distribusi harimau di dalam HBTBB dan blok hutan di 
sekitarnya.  

• Survei kelimpahan Harimau di dalam HBTBB dan blok hutan di sekitarnya 

Mengurangi 
Perburuan Harimau 

Kurangi permintaan bagian 
tubuh harimau bagi 
Obat/Kedokteran Cina 
(Mitos Pengobataan) 

1. Mengidentifikasikan rantai perdagangan organ tubuh harimau dari daerah 
Batang Toru  

• Bekerjasama dengan TRAFFIC dan CITES serta instansi Pemerintah Indonesia dan 
NGO untuk mengidentifikasikan rute perdagangan di Sumut dan tentunya para 
pemakai organ yang berasal dari Harimau. 

2. Bekerja sama dengan institusi pemerintah yang ditargetkan penyebaran 
informasi kepada para pemakai organ tubuh manusia.  

Mengurangi 
Perubahan Habitat 
HBTBB 

Mengurangi fragmentasi 
habitat 

1. Mengkaji rancangang peta kesesuaian Harimau. 

• Mengidentifikasikan batas pendugaan distribusi dari harimau di HBTBB. Dan areal 
penting bagi populasi lokal. 

2. Melakukan sensus cepat populasi Harimau. 

• Perangkap foto dan atau survei di tingkat desa manyangkut laporan pemunculan 
harimau pada kawasan berkesesuaian tinggi. 

3. Mengkaji efek dari beragam pola pengelolaan pada kemungkinan kepunahan  

• Melakukan penilaian daya dukung habitat dan populasi (population and habitat viability 
assessment, PHVA) dengan menggunakan simulasi komputer simulation model Vortex 
v9.72. pada populasi harimau di HBTBB (dan blok hutan di sekitarnya yang berpeluang 
berhubungan dengan HBTBB).  

4. Memilih 'konservasi' yang paling tepat untuk blok hutan yang berhubungan 
dengan HBTBB dimana akan dikembangkan koridor  

• Untuk blok hutan yang saat ini dipergunakan oleh harimau, dilakukan sebuah Evaluasi 
Multi Kriteria (Multiple Criteria Evaluation, MCE) pendekatan perencanaan keruangan 
yang terintegrasi dengan menggunakan lokakarya untuk mengidentifikasi blok tersebut 
memiliki nilai yang lebih tinggi bagi harimau dan relative bernilai rendah untuk 
penggunaan lahan lainnya. 

• Mendapatkan persetujuan dari para pihak mengenai blok mana yang akan dipilih 
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Tujuan Sasaran Aktivitas 
Mengurangi 
Perubahan 
Habitat HBTBB 

Mengurangi fragmentasi 
habitat (lanjutan) 

5. Memilih bentuk 'konservasi' koridor yang tepat 

• Evaluasi kualitas tutupan kanopi hutan pada koridor penghubung antara HBTBB dan berhubungan 
blok hutan lain di dalam jarak 40 Km dari HBTBB. 

• Memilih koridor penghubung potensi berdasar pada i) blok hutan penghubungkan yang paling pantas 
hasil penaksiran dari MCE; ii) kualitas dari habitat dalan koridor penghubung yang ada dan; iii) 
kelimpahan mangsa. 

• Mendiskusikan pemilihan koridor dengan para pihak, mengidentifikasi konflik dan upaya untuk 
menyelesaikan konflik. 

6. Mengidentifikasi konservasi ' koridor' yang membutuhkan restorasi. 

• Pemetaan penggunaan lahan di dalam koridor dan identifikasi potensi restorasi area dengan 
menggunakan beberapa tutupan hutan 

• Bersama para pihak mengidentifikasi area yang akan dilakukan restorasi. 

• Mengeksplorasi pendekatan konservasi: seperti pemberian hak dengan perjanjian tertentu, 
pemberian/ hadiah konservasi dll untuk memastikan koridor dirawat sebagai bagian dari konsesi 
konservasi dan merekomendasikan pendekatan tepat. 

• Menyiapkan suatu rencana pemugaran untuk koridor terpilih, mencakup keterlibatan masyarakat di 
dalam pengembangan pembibitan dan aktivitas reboisasi melalui persetujuan para pihak 

7. Mengupayakan masuknya konservasi blok hutan dan koridor ke dalam rencana keruangan 
pemerintah  

• Bekerja sama dengan perencana keruangan Kabupaten dan SUMUT untuk memasukannya ke dalam 
rencana keruangan mereka 

8. Merasionalisasi sistem jalan di dalam HBTBB, ' konservasi' blok hutan dan koridor 
konservasi. 

• Pemetaan semua jalan ada di dalam HBTBB dan 'konservasi' blok hutan& koridor konservasi. 

• Bersama para pihak, menghasilkan  peta 'jalan minimum' yang mempertimbangkan akses yang 
sewajarnya, dan mengidentifikasi ruas-ruas jalan yang tidak diperlukan. 

• Mengembangkan suatu rencana untuk 'barikade' ruas-ruas jalan yang tidak dibutuhkan dan 
penutupan dengan tumbuhan melalui persetujuan para pihak. 

• Melaksanakan rencana dengan para pihak. 
9. Pengoptimalan penyisihan areal (site aside) bagi Harimau di dalam kawasan HPH dan 

kegiatan industri lainnya untuk memaksimalkan area hutan yang berdekatan 

• Identifikasi nilai konservasi tinggi (high conservation value, HCV) hutan untuk harimau di dalam 
konsesi dengan menggunakan GIS. 

• Melakukan negosiasi dan menetapkan kebutuhan untuk HCV set aside dengan setiap pemilik dan 
pengelola konsesi. 

• Membantu industri dalam melakukan survei dan menentukan kawasan set aside. 
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Tujuan Sasaran Aktivitas 
Mengurangi 
Perubahan 
Habitat HBTBB 

Mengurangi konversi 
Lahan 

1. Identifikasi desa-desa dan pihak yang lain terlibatkan dalam konversi lahan di dalam 
HBTBB 

• Melakukan suatu analisa perubahan tutupan kanopi tumbuh. 

• Mengidentifikasi dan memetakan industri dan desa yang memiliki konversi lahan tinggi. 

• Mengidentifikasikan imigran baru yang terlibat di dalam konversi lahan. 
2. Identifikasi situasi penggunaan lahan dan tanurial  

• Melakukan pemetaan penggunaan lahan di tingkat desa. 

• Menyelidiki isu tanurial di dalam dan di sekitar desa yang paling terlibat dalam konversi lahan. 

• Membangun kondisi perantara tanurial lahan antara masyarakat desa dengan kabupaten, seperti hak 
tanuarial diberikan dengan persyaratan tertentu dan tidak lagi melakukan pembukaan di HBTBB, 
penanaman tanaman keras tertentu dan penerapan larangan bagi imigran baru (penegakan hukum) 

• Pendaftaran penggunaan lahan di tingkat desa kepada kabupaten 

• Penetapan protokol monitoring oleh kabupaten untuk memantau hak tanurial bersyarat yang 
diberikan 

3. Penyadaran di tingkat desa dan penilaian alternatif mata pencarian  

• Menyediakan informasi pendidikan yang ditargetkan  

• Melaksanakan aktivitas penilaian bagi mata pencarian alternatif untuk desa target. 

• Mengidentifikasi mata pencarian alternatif yang dapat mengurangi konversi hutan. 

• Menetapkan rencana bisnis mata pencarian desa yang telah mempertimbangkan peluang pemasaran 
dari mata pencarian alternatif tersebut. 

• Membantu desa target dalam melaksanakan rencana bisnis yang telah terbangun 
4. Mencari sumber pendanaan alternatif yang ada untuk mendukung desa dalam 

mengimplementasikan aktivitas konservasi harimau 
Mengekplorasi kemungkinan pembayaran untuk jasa lingkungan (payment for environmental services, PES) dan 
mekanisme tanggung jawab sosial korporat (Corporate Social Responsibility, CSR). 

 



 54 

Rencana Aksi Harimau : Output, Indikator dan Tahapan Monitoring dan Evaluasi 

 

Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi 

Milestone 
(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

TUJUAN 1. Mengurangi Ancaman 
Langsung; Kurang Satwa 
Mangsa  

Jumlah dari spesies mangsa kunci 
harimau meningkat di areal 
target  

Laporan dari masyarakat 
desa menyangkut 
peningkatan spesies mangsa 
kunci harimau di areal 
target  

Survei awal (Q1) 
Survey akhir (Q12) 

 

Sasaran 1 Mengurangi Perburuan  Penurunan jumlah pemburu 
professional  

Menurunnya pemburu 
professional sebanyak 50%  

Survei awal (Q1) 
Survey akhir (Q12) 

 

Aktivitas 1 Pemetaan intensitas yang 
berburu pada mangsa harimau 
di dalam dan sekitar HBTBB  

    

 • Melakukan survai lapangan 
desa/kampung dan penilaian dan 
tingkatan penggolongan 
berdasarkan pengetahuan 
masyarakat desa dan pemburu 
tentang mangsa Harimau. 

    

 • Memproduksi peta kode 
berwarna (color-coded) yang 
berhubungan dengan intensitas 
perburuan mangsa harimau.  

Blok hutan HCV terseleksi  60% Stakeholder 
mendukung hasil pilihan 

Peta ancaman 
perburuan selesai 
& Desa Target 
tersekesi (Q4)  

 

 • Menyediakan makanan untuk 
mangsa harimau melalui 
pengayaan hutan di kawasan 
kunci dengan penanaman 
pohon buah-buahan. 

Blok hutan target yang terpisah 
tertanami tanaman buah 

20km hutan yang terpisah 
diperkaya 

20 desa target 
mendukung 
program pengayaan 
(Q8) 

 

Aktivitas 2 Menyediakan pendidikan dan 
penjangkauan (outreach) 
informasi menyangkut 
perburuan mangsa harimau. 

Kesadartahuan Masyarakat lokal 
mengenai program konservasi 
harimau meningkat 

Dukungan masyarakat pada 
konservasi di areal target 
meningkat 50%  

Survei awal (Q1) 
Survey akhir (Q12) 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi 

Milestone 
(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

 • Menyiapkan material mengenai 
jenis spesies mangsa dan 
tekanan perburuan dan fokus 
pada informasi konservasi 
untuk harimau di SUMUT  

  Brosur dan 
material pendidikan 
terselesaikan (Q5) 

 

 • Menyampaikan informasi ini ke 
areal target dan para pihak di 
dalam & daerah sekeliling 
HBTBB. 

 100% Masyarakat desa 
target menerima materi 
pendidikan 

Informasi 
konservasi 
tersampaikan (Q5) 

 

Aktivitas 3 Mengembangkan protokol dan 
pengelolaan penegakan hukum 
di tingkat lokal untuk 
perlindungan mangsa harimau  

6 SPU Harimau beroperasi (3 
orang lokal staff and satu 
POLHUT sebagai pimpinan) 

Peningkatan 100% 
penyelesaian kasus 
kejahatan perburuan penting  

Laporan 
penyelesaian kasus: 
 (Q5) 
 (Q9) 
 (Q12) 

 

 • Mengkomunikasikan informasi 
yang diperoleh kepada PHKA di 
Unit Pelaksana Teknis (UPT), 
Bappeda, Bapedalda dan 
organisasi lain yang 
direkomendasikan di dalam 
Dephut (2007), seperti Forum 
Komunikasi Konservasi 
Harimau Sumatra - FKKHS. 

    

 • Berkolaborasi dengan para 
pihak mengenai pengembangan 
suatu seksi SPU (Unit 
Pengamanan dan Perlindungan 
Spesies) dengan suatu protokol 
yang jelas untuk penindakan 
dalam mengurangi perburuan 
illegal mangsa harimau di 
lanskap Batang Toru, seperti 
yang direkomendasikan di 
dalam Dephut (2007). 

  Protokol 
penegakan hukum 
tersedia (Q4) 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi 

Milestone 
(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

 • Melatih dan menempatkan Unit 
Perlindungan Harimau yang 
terlatih dalam resolusi konflik, 
penghentian dan penanganan 
Harimau. 

  Pelatihan untuk 
SPU selesai (Q5) 

 

 • Membantu pemerintah lokal 
untuk membuat aturan 
pelarangan perangkap dan 
jebakan 

  Perda kabupaten 
pelarangan 
perburuan selesai. 
(Q4) 
Seluruh kabupaten 
(Q12) 

 

 • Mengkonsentrasikan aktivitas 
penegakan hukum di dalam 
areal target 

  3 SPU bekerja 
(Q8) 

 

 • Mengelola database dengan 
sistem pelaporan penuh di 
dalam PHKA 

  Database 
operasional (Q8) 

 

Aktivitas 4 
  

Melindungi sungai-sungai habitat 
ikan yang menjadi sumber pakan 
Harimau 

    

 • Revitalisasi dan Pengembangan 
Lubuk Larangan (Kearifan 
Tradisi) 

Sungai-sungai yang menjadi 
habitat ikan sbg sumber pakan 
Harimau di konservasi oleh 
masyarakat (Lubuk Larangan) 

Sungai terbebas dari 
kegiatan eksploitasi 

  

 • Memfasilitasi  proses penyusunan  
kesepakatan/peraturan untuk 
melakukan konservasi di daerah 
aliran sungai  

Habitat pakan (ikan) dilindungi 
oleh masyarakat dengan 
aturan/kesepakatan desa 

90% masyarakat terlibat 
dalam proses membangun 
kesepakatan 

Dokumen 
kesepakatan/peratu
ran desa (Q8) 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi 

Milestone 
(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

TUJUAN 2 Mengurangi Perburuan 
Harimau  

Penurunan jumlah pemburu 
harimau 

Penurunan pemburu 
professional 50% 

Survei awal (Q1) 
Survey akhir (Q12) 

 

Sasaran 1 Evaluasi dampak perburuan 
harimau di (dalam) HBTBB  

    

Aktivitas 1 Melakukan suatu survai lapangan 
pada desa-desa di dalam dan di 
sekitar HBTBB dan pecahan hutan 
berjarak 40 km dari HBTBB 

  Laporan perburuan 
harimau di HBTBB 
dan sekitarnya 
tersedia 
 

 

Aktivitas 2 Evaluasi perburuan harimau dari 
informasi pada perdagangan bagian 
tubuh yang berasal dari Sumut 

  Laporan 
menyangkut 
perdagangan, 
penguatan hukum 
dan kasus selesai 
(Q3) 

 

Aktivitas 3  Evaluasi kelimpahan dan distribusi 
harimau di dalam HBTBB & blok 
hutan di dalam 40 km dari batas 
HBTBB  

  Laporan selesai 
(Q3) 

 

 • Survei kelimpahan harimau di 
dalam HBTBB dan blok hutan 
di dekatnya.  

  Laporan survei 
(Q6) 
(Q12) 

 

Sasaran 2 Kurangi permintaan bagian 
tubuh harimau bagi 
Obat/Kedokteran Cina (Mitos 
Pengobataan) 

 
PRIORITAS RENDAH DENGAN KETERBATASAN WAKTU MENJADI 
TIDAK PRAKTIS} 
 

1 

Aktivitas 1 Mengidentifikasikan rantai 
perdagangan organ tubuh harimau 
dari daerah Batang Toru  

Pemburu dan pedagang di 
SUMUT teridentifikasi & hasil 
intelijen bermanfaat secara 
efektif untuk penegakan hukum.  

 Laporan tersedia 
(Q12) 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi 

Milestone 
(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

 • Bekerjasama dengan TRAFFIC 
dan CITES serta instansi 
Pemerintah Indonesia dan 
NGO untuk 
mengidentifikasikan rute 
perdagangan di Sumut dan 
tentunya para pemakai organ 
harimau  

    

Aktivitas 2 Bekerja sama dengan institusi 
pemerintah yang ditargetkan 
penyebaran informasi kepada para 
pemakai organ tubuh manusia  

    

TUJUAN 3. Mengurangi Perubahan 
Habitat HBTBB  

Penurunan dalam konversi di 
HBTBB, blok sekitarnya dan 
koridor yang 
menghubungkannya 

Laju konversi hutan 
menurun 20% pada 2004-
2007  

Penilaian tutupan 
kanopi hutan 2004, 
2007 dan 2009 

 

Sasaran 1 Mengurangi fragmentasi 
habitat  

    

Aktivitas 1 Mengkaji draft peta kesesuaian 
harimau 

Areal hutan yang sesuai di 
HBTBB teridentifikasi.  
Batas populasi lokal 
teridentifikasi. 

 Peta (Q1)  

Aktivitas 2 Melakukan sensus cepat dari jumlah 
harimau pada kawasan 
berkesesuaian tinggi 

 Laporan selesai (Q1)   

Aktivitas 3 Mengkaji efek dari beragam pola 
pengelolaan pada kemungkinan 
kepunahan dari harimau HBTBB  

Skenario pengelolaan secara 
global management scenario 
terpilih 

Penilaian populasi dan 
viabilitas (Vortex v9.72)  
Selesai (Q1) 
 

  

Aktivitas 4 Memilih 'konservasi' yang paling 
tepat untuk blok hutan yang 
berhubungan dengan HBTBB 
dimana akan dikembangkan koridor  
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi 

Milestone 
(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

 • Untuk blok hutan yang saat ini 
dipergunakan oleh harimau, 
dilakukan sebuah Evaluasi Multi 
Kriteria (Multiple Criteria 
Evaluation, MCE) pendekatan 
perencanaan keruangan yang 
terintegrasi dengan 
menggunakan lokakarya untuk 
mengidentifikasi blok tersebut 
memiliki nilai yang lebih tinggi 
bagi harimau dan relatif bernilai 
rendah untuk penggunaan lahan 
lainnya. 

 Laporan identifikasi HCV di 
blok hutan sekitar HBTBB 
terselesaikan (Q4 

  

 • Mendapatkan persetujuan dari 
para pihak mengenai blok mana 
yang dipilih 

  Tinjauan para pihak 
menyangkut 
laporan di atas 
terselesaikan (Q4) 

 

Aktivitas 5 Memilih 'konservasi' koridor 
penghubung yang tepat  

    

 • Evaluasi kualitas tutupan 
kanopi hutan pada koridor 
penghubung antara HBTBB dan 
berhubungan blok hutan lain di 
dalam jarak 40 Km dari 
HBTBB. 

  Laporan GIS untuk 
tutupan kanopy di 
koridor potensial 
terselesaikan (Q5) 

 

 • Memilih koridor penghubung 
potensi  

    

 • Mendiskusikan pemilihan 
koridor dengan para pihak, 
mengidentifikasi konflik dan 
upaya untuk menyelesaikan 
konflik  

  Laporan konflik 
potensial yang 
terjadi di koridor 
terselesaikan (Q6) 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi 

Milestone 
(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

Aktivitas 6 Mengidentifikasi konservasi ' 
koridor' yang membutuhkan 
restorasi. 

    

 • Pemetaan penggunaan lahan di 
dalam koridor dan identifikasi 
potensi restorasi area dengan 
menggunakan beberapa tutupan 
hutan 

  Survai penggunaan 
lahan dari koridor 
terselesaikan (Q8) 

 

 • Bersama para pihak 
mengidentifikasi area yang akan 
dilakukan restorasi  

    

 • Mengeksplorasi pendekatan 
konservasi: seperti ' 
conservation-easements', 
pemberian/hadiah konservasi dll 
untuk memastikan koridor 
dirawat sebagai bagian dari 
konsesi konservasi dan 
merekomendasikan pendekatan 
tepat. 

  Laporan dari 
strategi konservasi 
untuk perlindungan 
koridor (seperti 
easements dll) 
terselesaikan (Q8) 

 

 • Menyiapkan suatu rencana 
pemugaran untuk koridor 
terpilih, mencakup keterlibatan 
masyarakat di dalam 
pengembangan pembibitan dan 
aktivitas reboisasi melalui 
persetujuan para pihak 

  Rencana restorasi 
koridor selesai 
(Q8) 

 

Aktivitas 7 Mengupayakan masuknya 
konservasi blok hutan dan koridor 
ke dalam rencana keruangan 
pemerintah  

Terrekognisinya konservasi 
HCV harimau di dalam HBTBB 
dan sekitarnya  

Seluruh kabupten yang 
relevan memasukkan 60% 
usulan dari rencana 
konservasi harimau ke 
dalam rencana tata ruangnya 
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 • Bekerja sama dengan perencana 
keruangan Kabupaten dan 
Sumut untuk memasukannya ke 
dalam rencana keruangan 
mereka 

  Pertemuan dengan 
seluruh perencana 
yang relevan di 
tingkat kabupaten 
selesai (Q9) 

 

Aktivitas 8 Merasionalisasi sistem jalan di 
dalam HBTBB, 'konservasi' blok 
hutan dan koridor konservasi. 

Penutupan seluruh jalan ke 
konservasi harimau ataupun 
pemasangan barikade,  

30% dari jalan yang tidak 
dipergunakan pada kawasan 
konservasi harimau ditutup  

  

 • Pemetaan semua jalan ada di 
dalam HBTBB dan 'konservasi' 
blok hutan dan koridor 
konservasi.  

    

 • Bersama para pihak, 
menghasilkan  peta 'jalan 
minimum' yang 
mempertimbangkan akses yang 
sewajarnya, dan 
mengidentifikasi ruas-ruas jalan 
yang tidak diperlukan. 

  Laporan jalan yang 
tidak dibutuhkan 
pada areal 
konservasi harimau 
teridentifikasi (Q2) 

 

 • Mengembangkan suatu rencana 
untuk 'barikade' ruas-ruas jalan 
yang tidak dibutuhkan dan 
penutupan dengan tumbuhan 
melalui persetujuan para pihak. 

  Rencana untuk 
revegetasi jalan 
yang tidak 
dibutuhkan selesai 
(Q2) 

 

 • Melaksanakan rencana dengan 
para pihak. 

    

Aktivitas 9 Pengoptimalan penyisihan areal (site 
aside) bagi harimau di dalam 
kawasan HPH dan kegiatan industri 
lainnya untuk memaksimalkan area 
hutan yang berdekatan 

Industri responsive untuk 
mengakomodasi kebutuhan 
konservasi harimau melalui set 
aside kawasannya 

30% dari areal set aside 
diterima oleh industri 

  

 • Identifikasi nilai konservasi 
tinggi (high conservation value, 
HCV) hutan untuk harimau di 
dalam konsesi dengan 
menggunakan GIS. 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi 

Milestone 
(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

 • Melakukan negosiasi dan 
menetapkan kebutuhan untuk 
HCV set aside dengan setiap 
pemilik dan pengelola konsesi. 

  Industri 
menginformasikan 
usulan set aside 
(Q5) 

 

 • Membantu industri dalam 
melakukan survei dan 
menentukan kawasan set aside 

    

Sasaran 2 Mengurangi konversi Lahan      
Aktivitas1 Identifikasi desa-desa dan pihak 

yang lain terlibatkan dalam konversi 
lahan di dalam HBTBB 

    

 • Melakukan suatu analisa 
perubahan tutupan kanopi 
tumbuh. 

    

 • Mengidentifikasi dan 
memetakan industri dan desa 
yang memiliki konversi lahan 
tinggi yang berdekatan dengan 
Sub DAS target. 

    

 • Mengidentifikasikan imigran 
Nias baru dan masyarakat 
Batak yang terlibat di dalam 
konversi lahan 

 

  Laporan Identifikasi 
desa dan industri 
yang berhubungan 
dengan konversi 
lahan yang cepat 
terselesaikan 
(Q2) 

 

Aktivitas 2 Identifikasi situasi penggunaan lahan 
dan tanurial  

    

 • Melakukan pemetaan 
penggunaan lahan di tingkat 
desa. 

    

 • Menyelidiki isu tanurial di dalam 
dan di sekitar desa yang paling 
terlibat dalam konversi lahan. 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi 

Milestone 
(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

 • Membangun kondisi perantara 
tanurial lahan antara 
masyarakat desa dengan 
Kabupaten 

  Hak tanurial lahan 
pada masyarakat 
yanga ada di sub 
DAS meningkat 
10% (Q6) 

 

 • Pendaftaran penggunaan lahan 
di tingkat desa kepada 
kabupaten 

  10 peta pengunaan 
lahan masyarakat di 
terima Kabupaten 
(Q10) 

 

 • Penetapan protokol monitoring 
oleh Kabupaten untuk 
memantau hak tanurial 
bersyarat yang diberikan  

    

Aktivitas 3 Penyadaran di tingkat desa dan 
penilaian alternatif mata pencarian  

    

 • Menyediakan informasi 
pendidikan yang ditargetkan 

    

 • Melaksanakan aktivitas penilaian 
bagi mata pencarian alternatif 
untuk desa target 

    

 • Mengidentifikasi mata pencarian 
alternatif yang dapat 
mengurangi konversi hutan 
 

  Laporan alternative 
aktivitas 
peningkatan 
pendapatan 
masyarakat untuk 
pengurangan 
konversi hutan di 
10 desa 
terselesaikan (Q6) 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi 

Milestone 
(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

 • Menetapkan rencana bisnis 
mata pencarian desa yang telah 
mempertimbangkan peluang 
pemasaran dari mata pencarian 
alternatif tersebut. 
 

    

 • Membantu desa target dalam 
melaksanakan rencana bisnis 
yang telah terbangun 

    

Aktivitas 4 Mencari sumber pendanaan 
alternative yang ada untuk 
mendukung desa dalam 
mengimplementasikan aktivitas 
konservasi harimau  

Konservasi untuk harimau oleh 
masyarakat mendapatkan 
penghargaan dari PES/CSR  

Dua desa kunci di HBTBB 
terpilih menjadi fokus Sub 
DAS peneriman PES/CSR 
untuk aktivitas konservasi 

  

 • Mengekplorasi kemungkunan 
pembayaran untuk jasa 
lingkungan (payment for 
environmental services, PES) 
dan mekanisme tanggung jawab 
sosial korporat (Corporate 
Social Responsibility, CSR) 

  Satu model desa 
terpilih 
melaksanakan 
pembayaran 
PES/CSR (Q6) 
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Rencana Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi Harimau 
 
 

Nomor 
Komponen 

Dekripsi Komponen Tahun 1/ 
Kuartal 

Tahun 2/ 
Kuartal 

Tahun 3/ 
Kuartal 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
TUJUAN 1 Mengurangi Ancaman Langsung; Kurang 

Satwa Mangsa  
            

Sasaran 1 Mengurangi Ancaman Langsung; Kurang 
Satwa Mangsa  

            

Aktivitas 1 Mengurangi Perburuan              
 Pemetaan intensitas yang berburu pada 

mangsa harimau di dalam dan sekitar 
HBTBB  

            

 • Melakukan suatu survai lapangan 
desa/kampung untuk menilai pengetahuan 
berburu masyarakat di dalam dan di sekitar 
HBTBB 

            

 • Memproduksi peta kode berwarna (color-
coded) yang berhubungan dengan intensitas 
perburuan mangsa harimau oleh masyarakat 
orang desa di dalam areal studi& 
mengidentifikasi desa/areal/pemilik tanah 
untuk aktivitas konservasi yang ditargetkan. 

            

 • Menyediakan makanan untuk mangsa 
harimau melalui pengayaan hutan di kawasan 
kunci dengan penanaman pohon buah-
buahan. 

            

Aktivitas 2 Menyediakan pendidikan dan 
penjangkauan (outreach) informasi 
menyangkut perburuan mangsa harimau. 

            

 • Menyiapkan material mengenai jenis spesies 
mangsa dan tekanan perburuan dan fokus 
pada informasi konservasi untuk harimau di 
SUMUT  

            

 • Menyampaikan informasi ini ke areal target 
dan para pihak di dalam & daerah sekeliling 
HBTBB. 

            

Aktivitas 3 Mengembangkan protokol dan 
pengelolaan penegakan hukum di tingkat 
lokal untuk perlindungan mangsa harimau  

            

 • Mengkomunikasikan informasi yang diperoleh 
kepada PHKA di Unit Pelaksana Teknis 
(UPT), Bappeda, Bapedalda dan organisasi 
lain yang direkomendasikan di dalam Dephut 
(2007), seperti Forum Komunikasi 
Konservasi Harimau Sumatra - FKKHS. 
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Nomor 
Komponen 

Dekripsi Komponen Tahun 1/ 
Kuartal 

Tahun 2/ 
Kuartal 

Tahun 3/ 
Kuartal 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 • Berkolaborasi dengan para pihak mengenai 

pengembangan suatu seksi SPU ( Unit 
Pengamanan dan Perlindungan Spesies) 
dengan suatu protokol yang jelas untuk 
penindakan dalam mengurangi perburuan 
illegal mangsa harimau di lanskap Batang 
Toru, seperti yang direkomendasikan di 
dalam Dephut (2007). 

            

 • Melatih dan menempatkan Unit Perlindungan 
Harimau. 

            

 • Membantu pemerintah lokal untuk membuat 
aturan pelarangan perangkap dan jebakan 

            

 •              

 • Mengkonsentrasikan aktivitas penegakan 
hukum di dalam areal target 

            

 • Mengelola database dengan sistem pelaporan 
penuh di dalam PHKA 

            

Aktivitas 4 Melindungi sungai-sungai habitat ikan yang 
menjadi sumber pakan Harimau 

            

TUJUAN 2 Mengurangi Perburuan Harimau              
Sasaran 1 Evaluasi dampak perburuan harimau di 

(dalam) HBTBB  
            

Aktivitas 1 Melakukan suatu survai lapangan pada 
desa-desa di dalam dan di sekitar HBTBB 
dan pecahan hutan berjarak 40 km dari 
HBTBB. 

            

Aktivitas 2 Evaluasi perburuan harimau dari informasi 
pada perdagangan bagian tubuh yang 
berasal dari Sumut 
 

            

Aktivitas 3 Evaluasi kelimpahan dan distribusi 
harimau di dalam HBTBB & blok hutan di 
dalam 40 km dari batas HBTBB  

            

 • Survei kelimpahan harimau di dalam HBTBB 
dan blok hutan di dekatnya.  

            

Sasaran 2 Kurangi permintaan bagian tubuh harimau 
bagi Obat/Kedokteran Cina (Mitos 
Pengobataan) {PRIORITAS RENDAH 
DENGAN KETERBATASAN WAKTU 
MENJADI TIDAK PRAKTIS} 
 

            

Aktivitas 1 Mengidentifikasikan rantai perdagangan 
organ tubuh harimau dari daerah Batang 
Toru  
 

            

 • Bekerjasama dengan TRAFFIC dan CITES 
serta instansi Pemerintah Indonesia dan 
NGO untuk mengidentifikasikan rute 
perdagangan di Sumut dan tentunya para 
pemakai organ harimau 
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Nomor 
Komponen 

Dekripsi Komponen Tahun 1/ 
Kuartal 

Tahun 2/ 
Kuartal 

Tahun 3/ 
Kuartal 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Aktivitas 2 Bekerja sama dengan institusi pemerintah 

yang ditargetkan penyebaran informasi 
kepada para pemakai organ tubuh 
manusia  

            

TUJUAN 3 Pengurangan Perubahan Habitat HBTBB              
Sasaran 1 Mengurangi fragmentasi habitat              
Aktivitas 1 Mengkaji draft peta kesesuaian harimau             
Aktivitas 2 Melakukan sensus cepat dari jumlah 

harimau pada kawasan berkesesuaian 
tinggi 

            

Aktivitas 3 Mengkaji efek dari beragam pola 
pengelolaan pada kemungkinan 
kepunahan dari harimau HBTBB 

            

Aktivitas 4 Memilih 'konservasi' yang paling tepat 
untuk blok hutan yang berhubungan 
dengan HBTBB dimana akan 
dikembangkan koridor  

            

 • Untuk blok hutan yang saat ini dipergunakan 
oleh harimau, dilakukan sebuah Evaluasi Multi 
Kriteria (Multiple Criteria Evaluation, MCE) 
pendekatan perencanaan keruangan yang 
terintegrasi dengan menggunakan lokakarya 
untuk mengidentifikasi blok tersebut 
memiliki nilai yang lebih tinggi bagi harimau 
dan relative bernilai rendah untuk 
penggunaan lahan lainnya. 

            

 • Mendapatkan persetujuan dari para pihak 
mengenai blok mana yang dipilih 

            

Aktivitas 5 Memilih 'konservasi' koridor penghubung 
yang tepat  

            

 • Evaluasi kualitas tutupan kanopi hutan pada 
koridor penghubung antara HBTBB dan 
berhubungan blok hutan lain di dalam jarak 
40 Km dari HBTBB. 

            

 • Memilih koridor penghubung potensi              

 • Mendiskusikan pemilihan koridor dengan 
para pihak, mengidentifikasi konflik dan 
upaya untuk menyelesaikan konflik  

            

Aktivitas 6 Mengidentifikasi konservasi ' koridor' yang 
membutuhkan restorasi. 

            

 • Pemetaan penggunaan lahan di dalam koridor 
dan identifikasi potensi restorasi area dengan 
menggunakan beberapa tutupan hutan 

            

 • Bersama para pihak mengidentifikasi area 
yang akan dilakukan restorasi  

            

 • Mengeksplorasi pendekatan konservasi: 
seperti ' conservation-easements', 
pemberian/hadiah konservasi dll untuk 
memastikan koridor dirawat sebagai bagian 
dari konsesi konservasi dan 
merekomendasikan pendekatan tepat. 
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Nomor 
Komponen 

Dekripsi Komponen Tahun 1/ 
Kuartal 

Tahun 2/ 
Kuartal 

Tahun 3/ 
Kuartal 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 • Menyiapkan suatu rencana pemugaran untuk 

koridor terpilih, mencakup keterlibatan 
masyarakat di dalam pengembangan 
pembibitan dan aktivitas reboisasi melalui 
persetujuan para pihak 

            

 • Pelaksanaan Rencana.             

Aktivitas 7 Mengupayakan masuknya konservasi blok 
hutan dan koridor ke dalam rencana 
keruangan pemerintah  

            

 • Bekerja sama dengan perencana keruangan 
Kabupaten dan Sumut untuk memasukannya 
ke dalam rencana keruangan mereka 

            

Aktivitas 8 Merasionalisasi sistem jalan di dalam 
HBTBB, ' konservasi' blok hutan& koridor 
konservasi. 

            

 • Pemetaan semua jalan ada di dalam HBTBB 
dan 'konservasi' blok hutan dan koridor 
konservasi.  

            

 • Bersama para pihak, menghasilkan  peta 'jalan 
minimum' yang mempertimbangkan akses 
yang sewajarnya, dan mengidentifikasi ruas-
ruas jalan yang tidak diperlukan. 

            

 • Mengembangkan suatu rencana untuk 
'barikade' ruas-ruas jalan yang tidak 
dibutuhkan dan penutupan dengan tumbuhan 
melalui persetujuan para pihak. 

            

 • Melaksanakan rencana dengan para pihak.             

Aktivitas 9 Pengoptimalan penyisihan areal (site aside) 
bagi harimau di dalam kawasan HPH dan 
kegiatan industri lainnya untuk 
memaksimalkan area hutan yang 
berdekatan 

            

 • Identifikasi nilai konservasi tinggi (high 
conservation value, HCV) hutan untuk 
harimau di dalam konsesi dengan 
menggunakan GIS. 

            

 • Melakukan negosiasi& menetapkan 
kebutuhan untuk HCV set aside dengan 
setiap pemilik dan pengelola konsesi. 

            

 • Membantu industri dalam melakukan survei 
dan menentukan kawasan set aside 

            

Sasaran 2 Mengurangi konversi Lahan              
Aktivitas 1 Identifikasi desa-desa dan pihak yang lain 

terlibatkan dalam konversi lahan di dalam 
HBTBB 

            

 • Melakukan suatu analisa perubahan tutupan 
kanopi tumbuh. 
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Nomor 
Komponen 

Dekripsi Komponen Tahun 1/ 
Kuartal 

Tahun 2/ 
Kuartal 

Tahun 3/ 
Kuartal 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 • Mengidentifikasi dan memetakan industri dan 

desa yang memiliki konversi lahan tinggi yang 
berdekatan dengan Sub DAS target. 

            

 • Mengidentifikasikan imigran Nias baru dan 
masyarakat Batak yang terlibat di dalam 
konversi lahan 

            

Aktivitas 2 Identifikasi situasi penggunaan lahan dan 
tanurial  

            

 • Melakukan pemetaan penggunaan lahan di 
tingkat desa. 

            

 • Menyelidiki isu tanurial di dalam dan di 
sekitar desa yang paling terlibat dalam 
konversi lahan. 

            

 • Membangun kondisi perantata tanurial lahan 
antara masyarakat desa dengan Kabupaten 

            

 • Pendaftaran penggunaan lahan di tingkat desa 
kepada kabupaten 

            

 • Penetapan protokol monitoring oleh 
Kabupaten untuk memantau hak tanurial 
bersyarat yang diberikan  

            

Aktivitas 3 Penyadaran di tingkat desa dan penilaian 
alternatif mata pencarian  

            

 • Menyediakan informasi pendidikan yang 
ditargetkan 

            

 • Melaksanakan aktivitas penilaian bagi mata 
pencarian alternatif untuk desa target 

            

 • Mengidentifikasi mata pencarian alternatif 
yang dapat mengurangi konversi hutan 

            

 • Menetapkan rencana bisnis mata pencarian 
desa yang telah mempertimbangkan peluang 
pemasaran dari mata pencarian alternatif 
tersebut. 

            

 • Membantu desa target dalam melaksanakan 
rencana bisnis yang telah terbangun 

            

Aktivitas 4 Mencari sumber pendanaan alternative 
yang ada untuk mendukung desa dalam 
mengimplementasikan aktivitas 
konservasi harimau  

            

 • Mengekplorasi kemungkunan pembayaran 
untuk jasa lingkungan (payment for 
environmental services, PES) dan mekanisme 
tanggung jawab sosial korporat (Corporate 
Social Responsibility, CSR) 
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Rangkong (Enggang) 
Pengantar 

Burung Rangkong masuk ke dalam keluarga, Bucerotidae, merupakan burung arboreal 
yang berbadan besar dan berparuh. Banyak jenis burung ini mempunyai jambul besar yang 
menjulang ke atas, yang pada beberapa spesies dapat berwarna menyolok. Kira-kira ada 54 
spesies jenis Rangkong yang menyebar di sepanjang Afrika dan kawasan tropis Asia, termasuk 
Indonesia dan Papua New Guinea. Ada 14 spesies yang dapat dijumpai di Indonesia, tiga 
diantaranya adalah endemik- namun tidak ada jenis endemik ini yang dapat dijumpai di HBTBB. 
Pada kawasan Paparan Sunda, 10 jenis rangkong dapat dijumpai di Sumatera, 8 di Jawa dan 3 di 
Kalimantan. 

Suryadi et al. (1994) menyatakan Rangkong di kawasan Asia Tenggara umumnya 
menempati kawasan hutan hujan tropis. Kebanyakan merupakan pemakan buah, khususnya 
menjadikan buah ara sebagai pakan utamanya. Kinnaird dan O'Brien (1993) mencatat bahwa 
Burung Rangkong Sulawesi (Rhyticeros cassidix) jantan menyediakan semua makanan untuk betina 
dan anak-anaknya yang masih kecil. Rangkong biasa memakan buah matang (setidaknya ada 33 
jenis tanaman yang dapat dikonsuminya) dan beberapa jenis serangga kecil.  

Rangkong dipercaya memainkan suatu peran penting dalam penyebaran benih untuk 
sejumlah jenis, termasuk Megaia sp (Becker dan Wong 1985), sehingga sangat berperan dalam 
menjaga ekosistem HBTBB. Banyaknya jenis Rangkong dapat menjadi indikasi bahwa kondisi 
hutan alam tersebut masih baik. Rangkong ibarat petani hutan yang menebarkan biji-bijian hutan 
yang sangat penting untuk regenerasi dan menjamin keberlanjutan ekosistem hutan. Di hutan 
tropis, agen perantara dalam penyebaran biji tumbuhan umumnya dilakukan oleh satwa pemakan 
buah dan ini menjadi penting dalam memelihara keanekaragaman hayati dan 
regenerasi/rehabilitasi hutan secara alami di hutan tropis  

Hadiprakarsa dan Kinnaird (2004) mengamati Rangkong Jambul Hitam, Rangkong 
Gunung, Rangkong Badak dan Rangkong Gading di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, 
Sumatera. Rangkong-rangkong ini memakan 64 jenis spesies, dimana diantaranya 15 jenis buah 
ara (23%), 33 jenis buah-buahan non buah ara (52%) dan 16 jenis binatang (25%). Rangkong 
Gading hampir hanya mengkonsumsi buah ara (98.6% dari yang dikonsumsinya); Rangkong Badak 
mengkonsumsi 76.9% makanannya berasal dari buah ara; sementara Rangkong Jambul Hitam 
(66.7%) dan Rangkong Gunung (66.4%) sebagian besar konsumsinya berupa buah-buahan yang 
banyak minyak. Spesies-spesies ini juga mencari makanan pada strata hutan yang berbeda, 
dimana Rangkong Jambul Hitam (56% dari waktunya) dan Rangkong Badak (50.8%) kerap 
dijumpai pada kanopi sedang, sementara Rangkong Gunung (50%) dan Rangkong Gading (74.3%) 
lebih mudah terlihat di kawasan kanopi tinggi. Dan sangat jarang terlihat keempat spesies 
tersebut berada di kanopi rendah. 

Kebiasaan Rangkong membuat sarang sangat menarik. Betina yang mengerangi biasanya 
berada di dalam lubang pohon yang ditutupi oleh lumpur, dan hanya disisakan sebuah lubang 
kecil tempat makanan dimasukkan oleh si pejantan. Saat telur menetas, si betina akan merusak 
tutup dan menutup kembali pintu masuk ini sampai anak-anak Rangkong ini siap meninggalkan 
lubang tersebut.  
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Program riset dan konservasi yang terlama mengenai Rangkong Asia di luar Indonesia 
berada di Thailand, dimana sejak 1973, Dr. Poonswad menyelenggarakan Proyek Rangkong 
Thailand (Thailand Hornbill Project) untuk mempelajari ekologi dan biologi burung ini. 
Selanjutnya, proyek ini berubah menjadi Yayasan Penelitian Rangkong pada 1993. Poonswad 
melihat Rangkong seperti  "burung kenari di pertambangan batu bara" untuk hutan hujan tropis 
(Stone, 2007). Beberapa kegiatan terbaru lembaga ini difokuskan pada pelibatan masyarakat lokal 
dalam perlindungan dan monitoring dari pohon sarangan. Hal ini dikarenakan di Thailand, lubang 
yang memadai untuk menetaskan terlur rangkong menjadi faktor pembatasan dalam 
mengendalikan populasi Rangkong. Sebagai contoh, Poonswad et al. ( 2005) mengamati 
kompetisi untuk lubang sarangan pada 40% dari lubang yang tersedia, menandakan terjadinya 
kekurangan lubang yang memadai. Masyarakat desa dilatih untuk menyiapkan konstruksi, 
instalasi, dan monitoring sarang tiruan di dalam Taman Nasional Budo Sungai-Padi dalam sebuah 
proyek kolaboratif dengan Universitas Silpakorn. Dua puluh tiga sarang tiruan diinstalasi pada 
tiga kawasan hutan. Pada 2005, empat spesies Rangkong (Rangkong Besar, Rangkong Badak, 
Rangkong Gading dan Rangkong Bergaris) datang ke sarang yang tiruan, meskipun sama sekali 
belum menggunakannya. Di 2006, tiga jenis (Rangkong Besar, Rangkong Badak dan Rangkong 
Gading) memeriksa lubang sarang dan satu Rangkong Besar ditemukan dengan satu ekor anak, 
sementara pada 2007, dua jenis (Rangkong Besar dan Rangkong Badak) memeriksa lubang 
sarang. Sebanyak dua dari sembilan belas lubang sarang buatan yang diinstalisikan dipergunakan 
oleh Rangkong Besar (www.coraciiformestag.com/Conservation/Conservation.htm). Laporan 
terbaru dari upaya ini menyatakan kesuksesan pembuatan sarang tiruan ini cukup beragam. 
Misalnya, Rangkong Gading yang dikenal sangat selektif dalam pemilihan sarangnya berada dalam 
keadaan terancam, namun  Rangkong Gunung, Rangkong Jambul Hitam dan Rangkong Badak 
secara tetap meningkat berdasarkan laporan masyarakat mengenai keberadaan Rangkong Muda 
(Stone 2007). 

 

Biologi 

Populasi and distribusi 

Rangkong di dalam HBTBB terdistribusi secara luas di luar kawasan ini dan tidak ada 
yang endemik untuk Indonesia. Hanya Rangkong Hitam yang memilih berada di dataran rendah, 
walaupun terdapat laporan mengenai penampakan spesies ini pada daerah di atas 500 mdpl. 
Keempat spesies lainnya di HBTBB lebih sering tampak pada kawasan hutan yang berada di 
ketinggian 1400- 1800 mdpl (lihat Tabel 1). 

Populasi spesies-spesies Rangkong di Sumatera dikhawatirkan mengalami penurunan 
belakangan ini. Kondisi ini merupakan fakta mengapa spesies-spesies yang ada di kawasan 
HBTBB dipertimbangkan masuk kategori hampir terancam oleh IUCN ( 2007).  

Rangkong Badak kerap kali berdensitas rendah di dalam blok hutan yang luas di dataran 
rendah dan perbukitan, tetapi karena bentuk spesies ini yang mudah tampak, baik dikarenakan 
bentuk, kebiasaan dan suaranya, terkadang spesies ini tidak terlihat mengalami penurunan 
jumlah. Padahal kenyataannya, spesies ini mengalami penurunan di hampir seluruh kawasan, 
terkecuali pada sedikit kawasan lindung. Saat ini diperkirakan populasinya hanya tersisa 500 ekor 
di Jawa dan kurang dari 2,500 ekor di Kalimantan (www.tnbg.or.id/fauna.php). 
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Tabel 5.   Beberapa habitat, pola makan, distribusi dan informasi ekologi pada lima 

jenis spesies rangkong di HBTBB 
 

Species  Altitude 
range 

Habitat yang 
disukai 

Diet favorit Distribusi Catatan Ekologis Refs 

Rangkong 
Hitam 
Anthracoceros 
malayanus  
 

<500 m Kebanyakan 
di dataran 
rendah, pada 
hutan bekas 
tebangan 

Mencari makan 
di kanopi tinggi 
dan menengah 
pada hutan 
bagian dalam 

Semenanjung 
Malaya, Sumatera, 
Lingga, Bangka, 
Belitung, dan 
Borneo 

IUCN: hampir punah 
Tidak mudah ditemukan 
 

1. 

Rangkong 
Gunung 
(Rhyticeros 
undulatus) 

Lebih dari 
1675m 
 

Kebanyakan 
di hutan 
primer. 
Secara sering 
berada di 
kanopi tinggi 
(50%) 

Makan buah-
buah yang 
mengandung 
minyak dengan 
perbandingan 
66.7% dari 
dietnya. 
 

Bagian timur India 
Tenggara hingga 
ke Bhutan, 
Myanmar, 
Thailand, 
Semenanjung 
Malaya, Sumatera; 
Jawa bagian Timur, 
Bali, dan 
Kalimantan 

Menyebar secara luas, namun secara 
umum tidak mudah ditemukan. 
Nomaden menyebabkan kesulitan 
menghitung kerapatanya. Survei hanya 
dapat dilakukan pada masa komunal 
dan saat bertengger di waktu malam, 
namun dapat mengakibatkan 
perhitungan yang berlebihan.  
Densitas di Bukit Barisan Selatan 
sebesar 7.5 ekor/km

2
 

1. 
2. 
10. 

Rangkong 
Jambul 
Hitam 
(Anorrhinus 
galeritus) 

Dapat 
berada di 
ketinggian 
hingga 1800 
m seperti di 
Gunung 
Kerinci, 
Sumatera 

Hutan dataran 
rendah dan 
sub montana. 
Kanopi 
menengah 
hampir 56% 
waktunya 

Makan buah-
buah yang 
mengandung 
minyak dengan 
perbandingan 
66.4% dari 
dietnya. 

Semenjung 
Malaya, Sumatera, 
Natuna Utara, 
Kalimantan  

Cukup banyak. Hidup secara 
berkelompok antara 5 sampai 15 ekor 
 
Kerapatan di Bukit Barisan Selatan 
sebesar 3.05 ekor/km

2
 

2. 
10. 

Rangkong 
Gading 
(Rhinoplax 
vigil) 
 

<1,500 m Hutan hujan 
tropis 

Hampir secara 
ekslusif 
mengkonsumsi 
buah ara. 

Myanmar Selatan 
and Thailand 
Selatan, Malaysia, 
Sumatra, dan 
Kalimantan 

IUCN: hampir terancam. Menggunakan 
paruhnya untuk menggali dan mencari 
serangga. Tidak seperti rangkong 
pemakan buah lainnya, spesies ini 
menetap dan menjaga teritorinya. 
Pejantan akan berkelahi menggunakan 
sayap dan paruhnya untuk 
mempertahankan terotorialnya. 
Betinanya berkembang biak sepanjang 
tahun, namun di Sumsel anakan yang 
baru menetas sering terlihat antara Mei 
dan Juni. Kerapatan di Bukit Barisan 
Selatan sebesar 1.9 ekor/km

2
 

2. 
3. 
4. 
5. 
10. 

Rangkong 
Badak 
(Buceros 
rhinoceros)  

Lebih dari 
1,400 m 

Dataran 
rendah, hutan 
rawa dan 
hutan 
berbukit. 
Hidup 
berpasangan 
dan sering 
terlihat di 
bagian teratas 
pepohonan 

Kebanyakan 
buah-buahan 
dan secara 
khusus 
memakan buah 
ara (77%) 

Asia Tenggara, 
Semenanjung 
Malaya, Sumatera, 
Kalimantan, and 
Jawa, namun tidak 
terlihat di Bali 

IUCN: hampir terancam. Secara 
naluriah akan kembali ke lubang 
bertelur/ berkembang biak, meskipun 
setelah hutan di sekitarnya rusak dan 
berdasarkan beberapa studi, logging 
mengurangi banyak jumlah pohon 
saranganya. Di Kalimantan, Rangkong 
ini juga ditembaki untuk makanan dan 
penghias kepala oleh masyarakat lokal. 
Kepadatan di Bukit Barisan Selatan 
sebesar 2.6 ekor /km

2
 

2. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

1. www.coraciiformestag.com/Hornbill/aceros.htm. 
2. Y-Y Hadiprakasa 

a1
 and M F. Kinnnaird (2004). Foraging characteristics of an assemblage of four Sumatran hornbill species. Bird 

Conservation International (2004), 14: 53-62. 
3. Wikipedia. 
4. htpp://animals.jrank.org/pages/925/Hornbills-Bucerotidae-HELMETED-HORNBILL-Rhinoplax-vigil-SPECIES-ACCOUNTS.html. 
5. Kinnaird M.F.

1
; Hadiprakarsa Y-Y.

1
; Thiensongrusamee P. (2003). Aerial jousting by Helmeted Hornbills Rhinoplax vigil: 

observations from Indonesia and Thailand. Ibis, Volume 145, Number 3, July 2003 , pp. 506-508(3). 
6. www.forestry.sarawak.gov.my/forweb/wildlife/center/semeng/hbill/rhorn.htm 
7. www.foundalis.com/bio/zoo/rhornbil.htm 
8. www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/TN_Btgadis/tnbg.htm 
9. www.iucnredlist.org/search/details.php/40181 
10. Anggraini, K., Kinnaird, M. and O'Brien, T. (2000).  The effects of fruit availability and habitat disturbance on an assemblage of 
Sumatran hornbills. Bird Conservation international 10: 189-202. 
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Habitat  

Berdasarkan Tabel 5 di atas, semua spesies Rangkong yang ada di HBTBB semuanya 
merupakan spesies hutan hujan tropis, walaupun Rangkong Badak juga dapat dijumpai baik di 
hutan berbukit dan rawa. Rangkong Hitam juga masih dapat dijumpai pada kawasan bekas 
penebangan. Hadiprakarsa dan Kinnaird (2004), mencatat bahwa keempat spesies rangkong di 
HBTBB lebih memilih kanopi level menengah hingga tinggi dari kanopi dan jarang sekali mencari 
makan pada kanopi lemah.  

 

Diet 

Burung Rangkong Jambul Hitam dan Rangkong Hitam lebih memilih buah-buahan 
berminyak, sementara rangkong gading dan rangkong badak lebih menyukai buah ara. Burung 
Rangkong Hitam merupakan pengkonsumsi buah, namun dietnya belum terdokumentasikan. 

 

Kepadatan 

Berdasarkan survei ekologis di areal proyek Martabe di dalam HBTBB (Anon 2003) 
hanya merekam satu panggilan dari Rangkong Hitam serta jumlah kecil Rangkong Badak dan 
Rangkong Gading dalam sebaran yang luas. Kerapatan (burung per km2) dari keempat spesies di 
Bukit Barisan Selatan, Sumatra, berkisar dari 1.9 untuk Rangkong Gunung hingga 7.5 untuk 
Rangkong Gading. Sementara rangkong jambul hitam umumnya berlimpah dan hidup dalam 
kumpulan 5-15 ekor. 

 

Perkembangbiakan 

Rangkong Gading berkembang biak sepanjang tahun, tetapi di Sumatera Selatan anak 
burung yang baru menetas umumnya ditemukan di antara dan Mei dan Juni (Tabel 1). Hanya 
sedikit informasi menyangkut masa berkembangbiaknya Rangkong di Indonesia, Rangkong 
Sulawesi berkembang biak pada Juli sepanjang musim kemarau (Kinnaird dan O'Brien, 1993). 

 

Nilai Kultural 

Stone (2007) mencatat bahwa orang-orang Iban di Kalimantan menganggap bahwa 
Rangkong merupakan pengangkut jiwa dari orang-orang mati ke Tuhan. 

 

Ancaman Rangkong di Sumatra 

Konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan 

Deforestasi dan degradasi hutan di Pulau Sumatera merupakan salah satu ancaman yang 
signifikan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati di pulau ini, terutama terhadap jenis-jenis 
seperti Rangkong yang perlu pohon yang tinggi untuk ’nesting’ dan hutan yang mempunyai 
struktur yang kompleks dengan tingkatan (strata) yang lengkap. Holmes (2003) memperkirakan 



 74 

hampir 6.700.000 hektare tutupan hutan telah menghilang dari pulau ini antara 1985-1997.  
Sedangkan antara tahun 2000–2005 Departemen Kehutanan memperkirakan deforestasi di 
Pulau Sumatera mencapai 1.345.500 hektare, dengan rata-rata per tahun sebesar 269.100 
hektare. 

Perubahan hutan yang digunakan oleh Rangkong sebagai habitat hidupnya dikarenakan 
beberapa faktor berikut: perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi 
Pembangunan infrastruktur lainnya, fragmentasi habitat, legal logging dan Illegal logging 
 

Ancaman Rangkong di HBTBB 

Pada lokakarya Multi Pihak di Parapat telah mengidentifikasikan ancaman langsung maupun 
tidak langsung terhadap rangkong di HBTBB. Terdapat tiga ancaman langsung yang 
teridentifikasi, yakni: Perubahan habitat (nilai 4: tingkat ancaman sangat serius), Polusi udara dan 
suara (nilai 3: tingkat ancaman serius), dan Perburuan (nilai 1: tingkat ancaman rendah). 

 

 

 

Gambar 9.  Matrik indentifikasi ancaman keberadaan Rangkong di dalam HBTBB 



 

 

 75 

Rencana Aksi Yang Direncanakan 
 

Tujuan Sasaran Aktivitas 
Mengurangi 
Perubahan habitat 

Mengurangi dampak legal 
logging  

1. Peta pohon sarangan di HBTBB 

• Memberikan bantuan kepada perusahaan pemegang konsesi untuk melakukan survai 
Rangkong di dalam kawasannya 

• Mengumpulkan informasi menyangkut musim perkembangbiakan Rangkong di dalam 
HBTBB secara bersamaan dengan pencarian pohon sarangan. 

• Melakukan survei pepohonan selama musim perkembangbiakan yang meliputi 
masing-masing tipe hutan utama di dalam HBTBB. 

2. Perlindungan pohon sarangan di HBTBB 

• Bekerja bersama pemegang konsesi untuk membantu kesadaran mereka akan 
distribusi pohon sarangan rangkong yang ada di kawasan mereka, dan 
memperingatkan mereka akan pentingnya mengkonservasi pohon-pohon spesifik ini 
dan untuk tidak melakukan penebangan pohon-pohon tersebut.  

• Membangun patroli hutan untuk memonitor dan melindungi pohon sarangan. Jika 
pepohon ini berdekatan dengan desa, dibentuk patroli hutan dari desa-desa di 
sekitarnya yang didukung pula dengan penguatan status perlindungan pada pohon 
sarangan. 

• Menginformasikan tempat pohon sarangan di dalam data base yang berhubungan ke 
KSDA. 

3. Pemetaan distribusi dari tanaman pakan kunci (pohon ara) atau asosiasi 
vegetasinya secara luas (broader vegetation association) sebagai indikator 
untuk kelimpahan  dari pohon ara. 

• Identifikasi dan menempatkan buah ara pohon jenis kunci yang dimakan oleh 
Rangkong  

• Mengunakan lokasi-lokasi dengan kelimpahan pohon ara ini sebagai acuan untuk 
mencari lokasi lainnya yang memiliki kesamaan dengan menggunakan SPOT. 

• Bekerja dengan pemegang konsesi dan masyarakat desa untuk melindungi pohon ara 
kunci di kawasan pakan. 

4. Monitor dan perlindungan kawasan pakan seperti yang ada. 
 Mengurangi Dampak dari Illegal 

Logging 
Aktivitas yang sama seperti pada Sasaran Mengurangi Dampak Legal Logging 
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Tujuan Sasaran Aktivitas 
Mengurangi 
Perubahan habitat 

Mengurangi Konversi lahan 1. Mengidentifikasi desa dan keterlibatan pihak lainnya terhadap konbersi lahan 
di dalam dan sekitar kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi untuk 
Rangkong 

• Memetakan pohon/ area pakan dan pohon sarangan  

• Melakukan analisa perubahan dengan menggunakan GIS dari hutan di dalam kawasan 
HBTBB untuk mengidentifikasi area dari konversi hutan terbesar. 

• Menggabungkan hasil analisas perubahan dan areal bernilai konservasi tinggi untuk 
Rangkong untuk mengidentifikasi areal-areal yang paling terganggu bagi keberadaan 
Rangkong 

• Mengidentifikasi masuk ke dalam wilayah desa mana saja, areal-areal yang paling 
terganggu dan bernilai konsevasi tinggi  bagi keberadaan Rangkong. 

• Menyediakan informasi kepada masyarakat desa yang diarahkan pada konservasi 
Rangkong. 

2. Mengidentifikasi penggunaan lahan dan kondisi tanurial kawasan bernilai 
konsevasi tinggi  bagi keberadaan Rangkong 

• Melakukan pemetaan penggunaan lahan desa. 

• Mengklarifikasikan isu-isu tanurial di dalam dan di sekitar desa-desa yang paling 
terlibat dalam konversi lahan 

• Membangun kondisi perantara tanurial lahan antara masyarakat desa dengan 
kabupaten, seperti hak tanuarial diberikan dengan persyaratan tertentu dan tidak 
lagi melakukan pembukaan di HBTBB, penanaman tanaman keras tertentu dan 
penerapan larangan bagi imigran baru (penegakan hukum) 

• Pendaftaran penggunaan lahan di tingkat desa kepada kabupaten 

• Penetapan protokol pemantauan oleh kabupaten untuk memantau hak tanurial 
bersyarat yang diberikan 

3. Penyadaran di tingkat desa dan penilaian alternatif mata pencarian  

• Menyediakan informasi pendidikan yang ditargetkan  

• Melaksanakan aktivitas penilaian bagi mata pencarian alternatif untuk desa target. 

• Mengidentifikasi mata pencarian alternatif yang dapat mengurangi konversi hutan. 

• Menetapkan rencana bisnis mata pencarian desa yang telah mempertimbangkan 
peluang pemasaran dari mata pencarian alternatif tersebut. 

• Membantu desa target dalam melaksanakan rencana bisnis yang telah terbangun 
4. Mencari sumber pendanaan alternatif yang ada untuk mendukung desa 

dalam mengimplementasikan aktivitas konservasi Rangkong 

• Mengekplorasi kemungkinan pembayaran untuk jasa lingkungan (payment for 
environmental services, PES) dan mekanisme tanggung jawab sosial korporat 
(Corporate Social Responsibility, CSR). 
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Tujuan Sasaran Aktivitas 
Mengurangi 
Perubahan habitat 

Mitigasi ancaman dari 
keberadaan pertambangan 

1. Identifikasi dampak aktivitas penambangan pada vegetasi. 

• Melakukan analisa perubahan dengan skala yang lebih detil (fine-scale) pada kerapan 
tutupan kanopi vegetasi di dalam wilayah kerja Agincourt, seperti: akibat 
pembangunan jalan, pengeboran, dll. 

• Mengidentifikasi area vegetasi di dalam areal kerja yang paling terkena dampak dari 
aktivitas pertambangan. 

• Identifikasi seluruh area yang berasosiasi dengan kemungkinan kerusakan vegetasi di 
luar wilayah kerja. 

2. Bekerja bersama perusahaan pertambangan untuk memperkecil dampak 
pekerjaan pertambangan pada habitat Rangkong  

• Meng-overlay kawasan vegetasi yang paling terkena dampak aktivitas pertambangan 
baik di dalam maupun di dekat wilayah areal kerja dengan kawasan hutan yang 
bernilai tinggi untuk konservasi rangkong, untuk mendapatkan areal-areal konflik. 
Jika ditemukan, bekerja sama dengan Agincourt untuk meminimalisasikan konflik ini 

Mengurangi Polusi 
udara dan suara 

Melibatkan Perusahaan 
Pertambangan untuk 
melakukan mitigasi polusi yang 
dapat berdampak pada 
Rangkong 

1. Identifikasi dampak pada Rangkong yang diakibatkan pertambangan dalam 3 
tahun mendatang. 

• Menentukan perluas areal yang akan terganggu oleh aktivitas penambangan 
(kebisingan, debu dan pembangunan jalan), baik di dalam maupun di sekitar areal 
kerja 

2. Evaluasi seberapa tingkat gangguan yang msih dapat diterima oleh 
Rangkong 

• Melakukan survei transek untuk keragaman dan kelimpahan Rangkong pada musim 
dan di luar musim berkembang biak yang berdekatan dengan gangguan lingkungan 
dari aktivitas pertambangan dan dekat lokasi pakan dan sarangan rangkong di dalam 
radius 3 km dari pusat aktivitas di dalam areal kerja. 

• Identifikasi potensial areal gangguan kritis untuk Rangkong di dalam areal kerja dan 
kawasan yang berhubungan 

3. Meminimalisasi dampak dari pertambangan pada Rangkong dalam 3 tahun 
yang akan datang. 

• Mengembangkan bersama perusahaan pertambangan suatu rencana memperkecil 
gangguan di kawasan kritis hingga jarak 3 km darinya. Rencana ini menggunakan 
pendekatan untuk meminimalkan de-vegetation dan pembangunan jalan, peralatan 
yang tidak rendah tingkat kebisingannya dan pengayaan vegetasi pada areal yang 
terganggu, khususnya dengan pohon ara. 
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Rencana Aksi Rangkong: Output, Indikator dan Tahapan Monitoring dan Evaluasi 

 

Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi Milestone 

(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

TUJUAN 1 Mengurangi Perubahan habitat Areal HCV Rangkong yang 
tersisa dalam kondisi baik 
(tutupan kanopi, pohon 
sarangan& pakan) 

Jumlah setiap jenis spesies 
rangkong yang terobservasi 
di areal HCV konstan 

Survai awal (Q1) & 
survai akhir (Q12) 
penilaian tutupan 
kanopi hutan forest  

 
 
5 

Sasaran 1 Mengurangi dampak legal 
logging 

    

Aktivitas 1 Peta pohon sarangan di HBTBB  Lokasi dari pohon sarangan 
terpetakan untuk kelima 
spesies 

Survei lapangan 
terbentukl dan 
beraktivitas (Q1). 
50% data GPS dari 
lokasi pohon sarangan 
(Q4). 
Peta lokasi pohon 
sarangan terselesaikan 
(Q12). 

 

 • Memberikan bantuan kepada 
perusahaan pemegang konsesi 
untuk melakukan survai rangkong 
di dalam kawasannya 

Informasi konservasi 
tersampaikan pada masyarakat 
dan kuisioner 

Masyarakat desa yang 
berada di kawasan HCV dan 
konsesi tingkat 
kesadarannya meningkat 
100% 

Materi Outreach 
terselesaikan (Q1). 
Survei awal 
kesadartahuan (Q1) 
dan akhir (Q4) 

 

 • Mengumpulkan informasi 
menyangkut musim 
perkembangbiakan rangkong di 
dalam HBTBB secara bersamaan 
dengan pencarian pohon 
sarangan. 

    

 • Melakukan survei pepohonan 
selama musim perkembangbiakan 
yang meliputi masing-masing tipe 
hutan utama di dalam HBTBB. 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi Milestone 

(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

Aktivitas 2 Perlindungan pohon sarangan di 
HBTBB 

Patroli monitoring oleh 
komunitas dan perlindungan 
terhadap seluruh pohon 
sarangan yang ditemukan. 

Penurunan kerusakan pada 
pohon sarangan  

Survai awal (Q6) 
 
Survai akhir (Q12) 

 

 • Bekerja bersama pemegang 
konsesi untuk membantu 
kesadaran mereka akan distribusi 
pohon sarangan rangkong yang 
ada di kawasan mereka, dan 
memperingatkan mereka akan 
pentingnya mengkonservasi 
pohon-pohon spesifik ini dan 
untuk tidak melakukan 
penebangan pohon-pohon 
tersebut. 

    

 • Membangun patroli hutan untuk 
memonitor dan melindungi pohon 
sarangan. Jika pepohon ini 
berdekatan dengan desa, dibentuk 
patroli hutan dari desa-desa di 
sekitarnya yang didukung pula 
dengan penguatan status 
perlindungan pada pohon 
sarangan 

    

 • Menginformasikan tempat pohon 
sarangan di dalam data base yang 
berhubungan ke KSDA 

Database konservasi terbangun.  Database tersambungkan ke 
KSDA & website yang 
memadai untuk pengecekan 
keamanan. 

Database selesai (Q3)  

Aktivitas 3 Pemetaan distribusi dari 
tanaman pakan kunci (pohon 
ara) atau asosiasi vegetasinya 
secara luas (broader vegetation 
association) sebagai indikator 
untuk kelimpahan  dari pohon 
ara. 

Spesies kunci pohon ara yang 
menjadi pakan untuk setiap 
rangkong teridentifikasi  

Laporan pilihan diet/ pakan 
untuk rangkong  

Laporan terselesaikan 
(Q4) 

 
5 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi Milestone 

(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

 • Identifikasi dan menempatkan 
buah ara pohon jenis kunci yang 
dimakan oleh Rangkong. 

    

 • Mengunakan lokasi-lokasi dengan 
kelimpahan pohon ara ini sebagai 
acuan untuk mencari lokasi 
lainnya yang memiliki kesamaan 
dengan menggunakan SPOT. 

    

 • Bekerja dengan pemegang konsesi 
dan masyarakat desa untuk 
melindungi pohon ara kunci di 
kawasan pakan. 

    

Aktivitas 4 Monitor dan perlindungan 
kawasan pakan yang ada 

    

Sasaran 2 Mengurangi dampak illegal 
logging (Aktivitas yang sama seperti 
pada Sasaran Mengurangi Dampak 
Legal Logging) 

    

Sasaran 3 Mengurangi Konversi lahan Pohon pakan dan sarangan 
terlindungi di areal HCV 
rangkong 

Penurunan tutupan hutan di 
HCV Rangkong menurun 
setengah. 

Analisa perubahan 
tutupan pada areal 
HCV rangkong antara 
Q1 and Q 8 diturunkan 
menjadi kurang dari 
25% . 

 

Aktivitas 1 Mengidentifikasi desa dan 
keterlibatan pihak lainnya 
terhadap konbersi lahan di 
dalam dan sekitar kawasan yang 
memiliki nilai konservasi tinggi 
untuk rangkong 

    

 • Memetakan pohon/ area pakan 
dan pohon sarangan  

    

 
 
      



 

 

 81 

Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi Milestone 

(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

 • Melakukan analisa perubahan 
dengan menggunakan GIS dari 
hutan di dalam kawasan HBTBB 
untuk mengidentifikasi area dari 
konversi hutan terbesar. 

    

 • Menggabungkan hasil analisas 
perubahan dan areal bernilai 
konservasi tinggi untuk rangkong 
untuk mengidentifikasi areal-areal 
yang paling terganggu bagi 
keberadaan rangkong 

    

 • Mengidentifikasi masuk ke dalam 
wilayah desa mana saja, areal-
areal yang paling terganggu dan 
bernilai konsevasi tinggi  bagi 
keberadaan rangkong. 

  Desa-desa yang 
teridentifikasi  (Q4). 

 

 • Menyediakan informasi kepada 
masyarakat desa yang diarahkan 
pada konservasi rangkong. 

    

Aktivitas 2 Mengidentifikasi penggunaan 
lahan dan kondisi tanurial 
kawasan bernilai konsevasi 
tinggi  bagi keberadaan 
rangkong 

    

 • Melakukan pemetaan penggunaan 
lahan desa 
 

  50% peta penggunaan 
ruang dengan HCV ada 
di dalanya selesai (Q8). 

 

 • Mengklarifikasikan isu-isu tanurial 
di dalam dan di sekitar desa-desa 
yang paling terlibat dalam 
konversi lahan 

  Lokakarya Multi pihak 
menyangkut 
pengelolaan HCV 
dengan perjanjian 
terbatas 
Terselesaikan (Q4).  
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi Milestone 

(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

 • Membangun kondisi perantara 
tanurial lahan antara masyarakat 
desa dengan Kabupaten, seperti 
hak tanuarial diberikan dengan 
persyaratan tertentu dan tidak lagi 
melakukan pembukaan di HBTBB, 
penanaman tanaman keras 
tertentu dan penerapan larangan 
bagi imigran baru (penegakan 
hukum) 

    

 • Pendaftaran penggunaan lahan di 
tingkat desa kepada kabupaten 

  Peta penggunaan lahan 
di tingkat desa 
teregistrasi oleh 
Kecamatan & 
Kabupaten (Q8) 

 

 • Penetapan protokol monitoring 
oleh Kabupaten untuk memantau 
hak tanurial bersyarat yang 
diberikan 

    

Aktivitas 3 Penyadaran di tingkat desa dan 
penilaian alternatif mata 
pencarian 

Rencana aksi tingga desa dibuat 
untuk mengurangi dampak pada 
areal HCV Rangkong. 

Seluruh desa di HCV 
Rangkong membuat rencana 
aksi 

50 % dari desa dalam 
areal Rangkong HCV 
membuat rencana aksi 
(Q6) 

 

 • Menyediakan informasi pendidikan 
yang ditargetkan 

    

 • Melaksanakan aktivitas penilaian 
bagi mata pencarian alternatif 
untuk desa target 

    

 • Mengidentifikasi mata pencarian 
alternatif yang dapat mengurangi 
konversi hutan 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi Milestone 

(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

 • Menetapkan rencana bisnis mata 
pencarian desa yang telah 
mempertimbangkan peluang 
pemasaran dari mata pencarian 
alternatif tersebut. 

    

 • Membantu desa target dalam 
melaksanakan rencana bisnis yang 
telah terbangun 

    

Aktivitas 4 Mencari sumber pendanaan 
alternative yang ada untuk 
mendukung desa dalam 
mengimplementasikan aktivitas 
konservasi Rangkong 

Alternatif pendanaan yang 
memadai untuk implementasi 
semua dan sebagian dari rencana 
aksi rangkong. 

Kegiata berprioritas tinggi 
mendapatkan pendanaan.  

  

 • Mengekplorasi kemungkunan 
pembayaran untuk jasa lingkungan 
(payment for environmental 
services, PES) dan mekanisme 
tanggung jawab sosial korporat 
(Corporate Social Responsibility, 
CSR).. 

    

TUJUAN 2 Mengurangi Polusi udara dan 
suara 

Perusahaan pertambangan 
bekerjasama untuk 
meminimalisasi efek polusi 
aktivitas pertambangan. 

Pengendalian polusi pada 
areal HCV Rangkong 
menjadi pertimbangan dalam 
rencana kelola lingkungan 
pertambangan 

Rencana pengendalian 
polusi di dalam kawasan 
kelola perusahaan 
pertambangan 
terbangun dengan kerja 
sama bersama para 
pihak(Q4) 

 

Sasaran 1 Melibatkan Perusahaan 
Pertambangan untuk 
melakukan mitigasi polusi yang 
dapat berdampak pada 
Rangkong 

Perusahaan pertambangan 
bersedia berkolaborasi 
melaksanakan kegiatan 
perlindungan rangkong. 

Konservasi areal HCV 
Rangkong dijadikan 
pertimbangan dalam 
rencana kelola lingkungan 
pertambangan. 

Rencana konservasi 
rangkong dalam 
kawasan kelola preusan 
pertambangan 
terbangun dengan kerja 
sama bersama para 
pihak (Q4) 

 

      



 84 

Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi Milestone 

(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

Aktivitas 1 Identifikasi dampak pada 
Rangkong yang diakibatkan 
pertambangan 

    

 • Menentukan perluas areal yang 
akan terganggu oleh aktivitas 
penambangan (kebisingan, debu 
dan pembangunan jalan), baik di 
dalam maupun di sekitar areal 
kerja 

    

Aktivitas 2 Evaluasi seberapa tingkat 
gangguan yang masih dapat 
diterima oleh rangkong 

    

 • Melakukan survei transek untuk 
keragaman dan kelimpahan 
rangkong pada musim dan di luar 
musim berkembang biak yang 
berdekatan dengan gangguan 
lingkungan dari aktivitas 
penambangan dan dekat lokasi 
pakan dan sarangan rangkong di 
dalam radius 3 km dari pusat 
aktivitas di dalam areal kerja. 

    

 • Identifikasi potensial areal 
gangguan kritis untuk Rangkong di 
dalam areal kerja dan kawasan 
yang berhubungan 
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Komponen Deskripsi Komponen 
Kondisi yang 
Diharapkan 
(output) 

Indikator 
Kesuksesan 

Monitoring dan 
Evaluasi Milestone 

(Q=Quarter) 

Proritas* 
 

      

Aktivitas 3 Meminimalisasi dampak dari 
pertambangan pada Rangkong 
dalam 3 tahun yang akan 
datang. 

    

 • Mengembangkan bersama 
perusahaan pertambangan suatu 
rencana memperkecil gangguan di 
kawasan kritis hingga jarak 3 km 
darinya. Rencana ini menggunakan 
pendekatan untuk meminimalkan 
de-vegetation dan pembangunan 
jalan, peralatan yang tidak rendah 
tingkat kebisingannya dan 
pengayaan vegetasi pada areal 
yang terganggu, khususnya dengan 
pohon ara 
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Rencana Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi Koridor 
 
 

Nomor 
Komponen 

Dekripsi Komponen Tahun 1/ 
Kuartal 

Tahun 2/ 
Kuartal 

Tahun 3/ 
Kuartal 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tujuan 1 Mengurangi ancaman langsung: 

Perubahan habitat 
            

Sasaran 1 
dan 2 

Mengurangi dampak dari Legal Logging 
dan Illegal Logging 

            

Aktivitas 1 Pemetaan pohon sarangan di HBTBB             
 • Memberikan bantuan kepada perusahaan 

pemegang konsesi untuk melakukan survai 
rangkong di dalam kawasannya 

            

 • Mengumpulkan informasi perkembangbiakan             

 • Survei pohon sarangan pada musim 
perkembangbiakan. 

            

Aktivitas 2 Perlindungan pohon sarangan di HBTBB             
 • Bekerja bersama pemegang konsesi untuk 

membantu kesadaran mereka akan distribusi 
pohon sarangan rangkong yang ada di 
kawasan mereka, dan memperingatkan 
mereka akan pentingnya mengkonservasi 
pohon-pohon spesifik ini dan untuk tidak 
melakukan penebangan pohon-pohon 
tersebut. 

            

 • Membangun patroli             

 • Menginformasikan tempat pohon sarangan di 
dalam data base yang berhubungan ke KSDA 

            

Aktivitas 3 Pemetaan distribusi dari spesies pakan 
penting dan sejenisnya 

            

 • Lokasi pohon ara penting di lapangan (sebagai 
training sites) 

            

 • Klasifikasi areal pohon ara (berdasarkan arahan 
dari training site)  

            

Aktivitas 4 Monitoring dan perlindungan kawasan 
pakan yang ada 

            

Sasaran 3 Mengurangi Konversi lahan             
Aktivitas 1 Mengidentifikasi siapa sja yang terlibat 

konversi lahan di dalam areal HCV 
Rangkong areas 
 

            

 • Pemetaan pohon pakan dan sarangan             

 • Melakukan analisa perubahan dari hutan 
dengan GIS. 

            

 • Menggambungkan tema GIS di atas; 
mengidentifikasi areal HCV Rangkong. 

            

 • Mengidentifikasi desa kunci yang berasosiasi 
dengan areal HCV Rangkong. 

            

 • Menginformasikan masyarakat kunci 
mengenai peran mereka dalam 
mengkonsevasi Rangkong 
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Nomor 
Komponen 

Dekripsi Komponen Tahun 1/ 
Kuartal 

Tahun 2/ 
Kuartal 

Tahun 3/ 
Kuartal 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Aktivitas 2 Mengidentifikasi penggunaan lahan dan 

situasi tanurial dalam kawasan desa di 
areal HCV  

            

 • Melakukan pemetaan penggunaan lahan desa. 
 

            

 • Klarifikasi isu tanuarial             

 • Memperantai kemungkinan hak penggunaan 
lahan secara bersyarat 

            

 • Mendaftarkan peta penggunaan lahan desa             

 • Membangun protokol monitoring untuk 
pengunaan lahan secara bersyarat 

            

Aktivitas 3 Penyadaran di tingkat desa dan penilaian 
alternatif mata pencarian 

            

 • Menyediakan informasi pendidikan yang 
ditargetkan 

            

 • Melaksanakan aktivitas penilaian bagi mata 
pencarian alternatif untuk desa target 

            

 • Mengidentifikasi mata pencarian alternatif 
yang dapat mengurangi konversi hutan 

            

 • Menetapkan rencana bisnis mata pencarian 
desa yang telah mempertimbangkan peluang 
pemasaran dari mata pencarian alternatif 
tersebut. 

            

 • Membantu desa target dalam melaksanakan 
rencana bisnis yang telah terbangun 

            

Aktivitas 4 Mencari sumber pendanaan alternative 
yang ada untuk mendukung desa dalam 
mengimplementasikan aktivitas 
konservasi harimau 

 

            

 • Mengekplorasi kemungkunan PES  dan CSR             

Tujuan 2 Mengurangi ancaman langsung: polusi 
udara dan suara 

            

Sasaran 1 Mitigasi ancaman dari pertambangan             
Aktivitas 1 Mengidentifikasi dampak dari aktivitas 

Agincourt pada vegetasi 
            

 • Menentukan perluas areal yang akan terganggu 
oleh aktivitas penambangan (kebisingan, debu 
dan pembangunan jalan), baik di dalam maupun 
di sekitar areal kerja 

            

Aktivitas 2  Evaluasi seberapa tingkat gangguan yang 
masih dapat diterima oleh Rangkong  

            

 • Survai Rangkong di sepanjang gradien 
lingkungan selama dan diluar masa 
perkembangbiakannya 

            

 • Identifikasi potensi kritis gangguan di areal 
kerja dan sekitarnya. 
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Nomor 
Komponen 

Dekripsi Komponen Tahun 1/ 
Kuartal 

Tahun 2/ 
Kuartal 

Tahun 3/ 
Kuartal 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

 
Aktivitas 3 

Meminimalisasi dampak dari 
pertambangan dalam areal potensial 
terganggu  

            

 • Mengembangkan rencana kolaboratif 
bersama Agincourt. 

            

 •  Peta pakan dan sarangan              

 •  Melakukan analisa perubahan hutan melalui 
GIS. 

            

 •  Menggabungkan analisa GIS yang dihasilkan 
dengan areal HCV Rangkong  
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